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با تعامل، تخصص و درایت دکتر نعمتی؛شهردار کرمان در نشست خبری با اصحاب رسانه:

آگهیفروش زمین مسکونی
مزایده

محمدرضا سعیدی شهردار جبالبارز

شهرداری جبالبارز به استناد مجوز شماره ۱۶۸ مورخه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۹ شورای
 محترم اسالمی شهر جبالبارز در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش

۹ قطعـه زمیـن بـا کاربری مسـکونی واقع در )۲ قطعه شـهرک امام خمینی و ۷ قطعه خیابان حسـام عارفی ها( 
بـه افـراد حقیقی و حقوقی واجد الشـرایط اقـدام نماید، لذا شـرکت کنندگان می توانند ضمـن مراجعه حضوری 
بـه شـهرداری و رؤیـت نقشـه و قیمـت پایـه قطعـات با توجه به شـرایط ذیـل در وقت مقـرر، پیشـنهاد خود را 
بـه انضمـام فیـش واریزی سـپرده بـه مبلغ ۵ درصـد قیمت پیشـنهادی به حسـاب  شـماره ۲۶۵۰۶۷۷۸۰ نزد 
بانـک کشـاورزی بـه نـام شـهرداری جبالبـارز در پاکـت درب بسـته و الک و مهـر شـده حداکثر تـا پایان وقت 

اداری روز شـنبه مورخه ۱۵ شـهریور ۹۹ به حراسـت شـهرداری تحویل و رسـید اخذ نمایند.
شرایط مزایده:

۱-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
۲-کلیـه هزینه هـای مالـی از قبیـل هزینـه آگهی، کارشناسـی و غیـره که در اثـر مزایده حادث گـردد به عهده 

برنـده مزایـده خواهد بود.
۳-بـه پیشـنهاداتی کـه فاقـد سـپرده واریـزی، مخدوش و یـا بعد از مهلـت مقرر واصل گـردد، ترتیـب اثر داده 

نخواهد شـد.
۴-برنـده مزایـده موظـف اسـت ظرف مـدت یک هفته پـس از اعالم کتبی یا تلفنی شـهرداری جهـت پرداخت 
بهـای زمیـن بـه صـورت نقد به شـهرداری مراجعـه در غیر اینصورت سـپرده واریزی شـرکت در مزایـده به نفع 

شـهرداری ضبط خواهد شـد.
۵-بهای زمین های فوق به صورت نقدی وصول می گردد.

۶-سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط و نفرات بعد جایگزین خواهد شد.
۷-جهـت پرداخـت سـپرده شـرکت در مزایـده حتمـا می بایسـت فیـش مخصـوص شـهرداری از واحـد درآمد 

شـهرداری اخـذ گردد.
۸-پاکت ها در روز دوشنبه مورخه ۱۷ شهریور ۹۹ رأس  ساعت ۱۰ صبح در محل شهرداری بازگشایی می شود.
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یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری
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روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

رئیسی فرماندار عنبرآباد:

تولیدکنندگان با معضل کمبود 
نیروی کار در فصل کاشت و 

برداشت مواجهند
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رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته
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نیک پور:

نجات ۶۱۰ اصله درخت با استفاده 
از سیستمی نمودن فرآیندها در 

شرکت برق جنوب
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تسکین دهندگان دردهای بشریت، روزتان خجسته باد
ابوعلـی سـینا حکیـم، فیلسـوف، طبیـب و دانشـمند بـزرگ ایرانـی کـه در 
جهـان غـرب بـه نـام )Avicenna( و بـا لقـب »امیر پزشـکان« شـناخته شـده 

اسـت، در ۳۷۰ قمـری )1 شـهریور ۳۵۹( در شـهر بخـارا بـه دنیـا آمـد.
پـاس  بـه  سـینا،  ابوعلـی  زادروز  بـا  هم زمـان  شـهریورماه،  اول  ایـران،  در 
بـه علـوم پزشـکی و فعالیـت وی در ایـن رشـته و  تألیفـات و خدمـات وی 

تجلیـل از پزشـکان، روز پزشـک نام گـذاری 
و  تالش هـا  بـه  نظـر  بی گمـان  شده اسـت، 
زحمات بی شـمار اطباء و پزشـکان در مقاطع 
مختلـف ایـن کمتریـن ادای دیـن و جبـران 

زحمـت بـرای ایـن قشـر مبـارز اسـت.
جامعـه  قشـر  تنهـا  پزشـکی  جامعـه  زیـرا 
برایشـان  سـال  و  مـاه  گاه شـمار  کـه  اسـت 
روز تعطیـل نـدارد و جـزو معـدود مشـاغلی 
اسـت کـه سـاعت اداری و غیـراداری، وقـت 
پیـدا  مفهمومـی  کارشـان  در  بی وقـت  و 
ایـن شـغل سـعه صـدر و آسـتانه  نمی کنـد، 

تحمـل باالیـی می طلبـد و فرشـتگان مشـغول در ایـن حرفـه مقـدس، تحـت 
مبتـال  پیـری زودرس  بـه  میان سـالی  شـرایط سـخت و طاقت فرسـا گاهـا در 
می شـوند، زیـرا خنـده و شـادی نهفتـه در مشـاغل اقتصـادی، اداری، هنـری، 
دانشـگاهی، فرهنگـی، آموزشـی و...در اینجـا جـای خـود را بـه گریـه و ضجه 
بیمـاران، ناآرامـی همراهـان، تیـغ جراحـی و ده ها صحنـه دردنـاک دیگر داده 
و جـز اطبـای بـزرگ کسـی یـارای تحمـل ایـن صحنه هـا را نـدارد، پزشـکان 
همـواره پابه پـای امدادگـران در هـر حادثـه و سـانحه ای حاضـر بوده و همیشـه 
اثبـات کرده انـد کـه زدودن غبـار غـم از سـیمای همنوعـان خویـش اولویـت 

اصلـی آنهاسـت.
در همیـن ابرفاجعـه اخیـر کـه جهـان و جوامـع بشـری را بـه زانـو در آورد 
مـا شـاهدیم کـه تنهـا قشـری کـه صمیمانـه خدمـت کـرده و حتـی جـان عزیر 
خویـش را تقدیـم می کننـد، پزشـکان صبـور و شـکیبا هسـتند کـه بـا کمـال 
متانـت و بردبـاری عـالوه بـر انجـام وظیفـه ذاتـی خویـش مجبـور بـه جبـران 
کـم کاری و ندانـم کاری سیاسـیون و برخـی مـردم بی مبـاالت نیـز هسـتند کـه 
گاهـی دیـدن چهره هـای خسـته امـا مصمـم آنها مـرا به عنـوان یک عضـو این 
جامعـه بـه شـدت شرمسـار می کند، باشـد که همه مـا در هر جایگاهی به وسـع 
خویـش قـدردادن این فرشـتگان تبعید شـده به زمین باشـیم و تجلیـل از آنها را 

محـدود بـه اول شـهریور ننماییم.

با حضور دکتر احمدی؛

کلنگ ساخت پروژه
 پخش سیالب سایت شماره ۳ 

زهکلوت به زمین خورد

نظر به مزایده بخشی از پاساژ یوسفی ها در جیرفت؛

مال باختگان در انتظار عدالت 
سیستم قضایی
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نگاهی عمیق و ژرف به اقلیمی ناشناخته؛

کویر دختری است که ناله هایش را در شب می سراید
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نمایندگی خانم سنجری
کد نمایندگی: 2۷۱۵

تنها شرکت بیمه ای معتبر

 بانک ملت

نشانی: جیرفت- خیابان مسجد جامع
بولوار کوثر-نبش کوچه کوثر ۷ 
تلفکس: ۰۳۴-۴۳۲۱۰۰۸۶
همراه: ۰۹۱۳۹۵۷۵۸۲۰
www.bimehma.ir
zsanjari2715@yahoo.com

صدور انواع بیمه نامه با تخفیفات ویژه برنامه عصر جدید
- صدور بیمه عمر و سرمایه گذاری با باالترین نرخ سود روزشمار در کشور

- صـدور انـواع بیمه نامه هـای باربـری )داخلـی، وارداتـی و صادراتـی(، مسـئولیت، مهندسـی، اشـخاص 
)عمـر، تکمیل درمان و...(، کشـتی، هواپیمـا، انرژی، پـول و اوراق بهادار، خاص )بیمه آبزیان-اسـب و...(

- صدور انواع بیمه نامه اتومبیل )ثالث، بدنه و حوادث سرنشین(
- صدور انواع بیمه نامه های آتش سوزی و حوادث طبیعی

- صدور بیمه نامه شخص ثالث، نقد و اقساط ۶ ماهه بدون سود
- صدور بیمه نامه بدنه )۴۰ تا سقف ۷۰ درصد( تخفیف

- صدور بیمه نامه مسئولیت ) کارفرما، مهندس ناظر، پزشکان و...( ۳۰ درصد تخفیف
- صدور بیمه نامه باربری ۲۰ درصد تخفیف
- صدور بیمه نامه حوادث و تکمیل درمان

- صدور بیمه نامه آتش سوزی ۵۰ تا ۶۰ درصد تخفیف
 - صدور بیمه نامه شخص ثالث اقساطی،  ۲۵ درصد نقد مابقی طی ۶ قسط بدون بهره

- صدور بیمه نامه بدنه اتومبیل اقساطی، ۲۵ درصد نقد مابقی طی ۸ قسط

بیمه ما حامی برنامه عصر جدید

احسان احمدی

با مجوز رسمی
 از بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

رئیسی فرماندار عنبرآباد:
تولیدکنندگان با معضل کمبود نیروی کار در 

فصل کاشت و برداشت مواجهند
صبـح روز چهارشـنبه نمایندگان کشـت 
و صنعـت، مجتمـع کشـاورزی امـام رضـا 
و  وطن خـواه  کشـاورزی  مجتمـع  )ع(، 
شهرسـتان  پیشـرو  کشـاورزان  از  جمعـی 
فرمانـدار  رئیسـی  محمـود  بـا  عنبرآبـاد 
شهرسـتان و یوسـفی زاده معـاون سیاسـی و 
امنیتـی فرمانـداری دیـدار کردنـد و بـه دلیل 
کمبود نیروی کارگری خواسـتار استفاده از 

ظرفیـت نیـروی کار افاغنـه برابـر ضوابـط و مقـررات شـدند.
محمـود رئیسـی فرماندار شهرسـتان عنبرآباد در ایـن خصوص گفت: 
وظیفـه داریم در سـال جهش تولید از تمـام تولیدکنندگان حمایت کنیم 
تـا در بحـث تولید محصوالت کشـاورزی با مشـکل مواجه نشـویم. وی 
گفت: کشـاورزان جنوب کرمان و شهرسـتان عنبرآباد در فصل زمسـتان 
)طرح اسـتمرار( بخش عظیمی از نیاز کشـور در بحث تولید محصوالت 
سـیب زمینـی، پیـاز و غیره را تامیـن می کنند و متأسـفانه با معضل کمبود 
نیروی کار در فصل کاشـت و برداشـت مواجهند و اگر حمایت نشـوند 
قطعا همه کشـور دچار مشـکل خواهد شـد. رئیسـی بـا بیان اینکـه امروز 
جمعی از کشـاورزان پیشـرو و نمایندگان مجتمع های کشاورزی بزرگ 
منطقـه بـه فرمانـداری مراجعـه کردنـد و اظهار داشـتند: سـاالنه مقادیری 
از محصـوالت کشـاورزی بـه دلیـل عـدم جمـع آوری به واسـطه کمبـود 
نیـروی کارگـری از بیـن میـرود و لـذا تقاضـا دارنـد بـا تدبیـر مسـئولین 
شهرسـتان و اسـتان، نماینـده محتـرم در مجلس شـورای اسـالمی بتوانند 
از ظرفیـت نیـروی کارگـری اتبـاع افغانسـتان برابـر ضوابـط و مقـررات 
اسـتفاده کننـد، اما سـال های گذشـته به دالیلی سـکونت اتبـاع افغانی در 
شهرسـتان عنبرآبـاد ممنـوع بـوده اسـت که مشـکالت فراوانـی در بحث 
نیـروی کارگـری در فصـل کاشـت و برداشـت محصوالت کشـاورزی 
بـرای کشـاورزان ایجـاد شـده اسـت کـه امیداوریـم اسـتاندار محتـرم و 
نماینـده مـردم در مجلس در این خصوص چاره اندیشـی کنند تا مشـکل 
کشـاورزان در زمـان برداشـت خرما و فصل کاشـت سـیب زمینـی و پیاز 

طرح اسـتمرار مرتفع شـود.

۸ انتصاب جدید با امضای مکارم در حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه علوم 
پزشـکی جیرفـت، ۸ ابـالغ انتصـاب از سـوی 
علـوم  دانشـگاه  رئیـس  مـکارم  اصغـر  دکتـر 
پزشـکی جیرفـت صـادر گردیـد که به شـرح 

ذیـل می باشـند:
طـی ابالغـی از سـوی دکتـر اصغـر مـکارم 
جیرفـت،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
مقـدم  بیانـی  مرتضـی  دکتـر  آقـای  جنـاب 

بـه عنـوان سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمـان و بیمارسـتان 1۲فروردیـن 
شهرسـتان کهنـوج منصوب شـد. طـی ابالغـی از سـوی دکتر اصغـر مکارم 
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت، جنـاب آقای نـادر نجفی بـه عنوان 
سرپرسـت شـبکه بهداشت، درمان و مرکز بهداشـت رودبار جنوب منصوب 
شـد. طی ابالغی از سـوی دکتر اصغر مکارم رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفت، جناب آقای مهران محمودی به عنوان سرپرسـت شـبکه بهداشـت، 
درمـان و مرکـز بهداشـت منوجان منصوب شـد. طـی ابالغی از سـوی دکتر 
اصغـر مـکارم رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت، جنـاب آقـای اصغر 
بیدلـی بـه عنـوان سرپرسـت شـبکه بهداشـت، درمـان و مرکـز بهداشـت 
شهرسـتان فاریـاب منصـوب شـد. طـی ابالغـی از سـوی دکتر اصغـر مکارم 
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت، جناب آقای دکتر سـروش نوشـادی 
به سـمت سرپرسـت بیمارستان شـهدای قلعه گنج منصوب شـد. طی ابالغی 
از سـوی دکتـر اصغر مـکارم رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت، جناب 
آقـای محمد باقر امیرشـکاری به عنـوان رئیس امور اداری و مشـاور معاونت 
بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت منصوب شـد. طی ابالغی از سوی 
دکتـر اصغـر مـکارم رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت، جنـاب آقای 
خسـرو چمنی به عنوان سرپرسـت مدیریت داخلی بیمارسـتان شـهدای قلعه 
گنـج منصوب شـد. طی ابالغی از سـوی دکتر اصغر مکارم رئیس دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت، جنـاب آقـای علـی مسـلمی بـه عنـوان سرپرسـت 
مدیریـت داخلـی بیمارسـتان 1۲فروردیـن شهرسـتان کهنوج منصوب شـد.

صمدانی:
انشعابات غیرمجاز منطقه کوهپایه

جمع آوری می شود
بـه گزارش روابط عمومی شـرکت آبفا اسـتان کرمـان، حمید صمدانی 
بـا اشـاره بـه برگـزاری جلسـه ای بـا  حضـور دهیـار وامق آبـاد، اعضـای 
شـورا و رئیـس آبفـای منطقـه کوهپایـه بـا بیـان اینکـه انشـعاب غیرمجاز و 
اسـراف آب شـرب در روسـتاها موجب افت فشـار و قطعی هـای مکرر در 
ایـن مناطـق می شـود اظهـار داشـت: در همیـن راسـتا موضوع جمـع آوری 
انشـعابات غیرمجـاز مطـرح و بـر همـکاری دهیاری وامـق آباد بـا اداره آبفا 
کوهپایه در این زمینه تأکید شـد. وی از شـهروندان در شـهرها و روسـتاها 
خواسـت در صـورت مشـاهده هـر گونـه تخلـف در حوزه مصـرف آب و 
انشـعابات غیرمجـاز بـا تماس با سـامانه 1۲۲ موارد را به اطالع شـرکت آب 
و فاضـالب برسـانند تـا مأمـوران در کوتاه تریـن زمـان نسـبت بـه برخـورد 
قانونـی بـا متخلفـان اقـدام کننـد. صمدانـی افـزود: همچنیـن در این جلسـه 
مشـکالت آب آشـامیدنی منطقـه بررسـی و تصمیمـات الزم درخصـوص 
جابه جایـی زهکش فعلـی و انتقال آن به محل مناسـب تر، طراحی و اجرای 
زهکـش جدیـد به منظور تأمین آب شـرب پایدار و مطلوب تـر برای اهالی 

روسـتا اتخاذ شـد.

1-مصاحبـه پرویـز فتـاح رئیـس بنیـاد مسـتضعفان بـا صداوسـیما و اتهام 
بـه شـخصیت های متعـدد و اعتراضـات متقابـل بـه ایشـان و احتمـال 

انتخاباتـی بـودن ایـن گفتگو
۲-اظهـارات کدخدایـی سـخنگوی شـورای نگهبـان مبنـی بـر عـدم 
انتخابـات  بـرای  شـده اند  رد صالحیـت  قبـاًل  کـه  افـرادی  ثبت نـام 

ریاسـت جمهـوری
۳-رای عـدم اعتمـاد مجلـس بـه مـدرس خیابانـی وزیـر پیشـنهادی 

صمـت در غیـاب حسـن روحانـی در ایـن جلسـه
۴- امضاء توافق نامه صلح میان امارات و اسرائیل

۵-اعالم شـکایت رسـمی مجلس از مصطفی میرسـلیم نماینده تهران 
و چنـد خبرنگار پیرامون انتشـار مشـکالت مالی رئیس مجلس

۶-ادعـای ایـاالت متحـده مبنی بر توقیـف چهار محمولـه نفتی ایران 
توسـط این کشـور و انتقـال محموله ها به سـواحل آمریکا

بـرای  رئیـس جمهـور  معـاون  به عنـوان  هریـس  کامـال  ۷-انتخـاب 
بایـدن از سـوی جـو  انتخاباتـی آمریـکا  کارزار 

۸-عـدم رأی اعضـای شـورای امنیـت بـه قطعنامـه تمدید تسـلیحاتی 
ایران

۹-درگذشـت بهمـن مفیـد، هنرپیشـه پیش کسـوت تئاتـر و سـینمای 
ایران، نویسـنده، کارگردان، ترانه سـرا و شـاعر و صدا پیشـه، پس از 

تحمـل یـک دوره بیماری در سـن ۷۸ سـالگی
بـه کشـور، روز جهانـی  بازگشـت آزادگان  1۰-بزرگداشـت روز 

عـکاس و روز پزشـک
فدراسـیون  از  ویلموتـس  نجومـی  طلـب  و  جنجالـی  11-پرونـده 

قـرارداد ایـن  در  متعـدد  ابهامـات  و  ایـران  فوتبـال 

محمدرضا عرب زاده:
صنعت آب و برق از زیرساخت های اصلی 

برای جهش تولید است
ــان  ــرق شــمال اســتان کرم ــع ب ــل شــرکت توزی مشــاور مدیرعام
ــاختی  ــع زیرس ــی از صنای ــرق یک ــت ب ــع صنع ــبکه توزی ــت: ش گف
ــه  ــی ک ــع و فعالیت های ــایر صنای ــاً س ــه قطع ــود ک ــوب می ش محس
ــت  ــوده و فعالی ــن ب ــرق غیرممک ــود ب ــدون وج ــود، ب ــام می ش انج

ــود. ــل می ش ــا مخت آنه
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
شــمال اســتان کرمــان، محمدرضــا عــرب زاده، بــا حضــور در دفتــر 
اســتانی خبرگــزاری شبســتان ضمــن تبریــک روز خبرنــگار گفــت: 
ــرها  ــکالت، دردس ــاً مش ــگاری قطع ــاس خبرن ــر و حس ــغل خطی ش
ریزبینی هــا،  بایــد  کــه  دارد  را  خــود  خــاص  دغدغه هــای  و 
حساســیت ها و نــکات خاصــی را ببیننــد کــه قطعــاً شــما هــم مدنظــر 

ــد. داری
ــان  ــرق شــمال اســتان کرم ــع ب ــل شــرکت توزی مشــاور مدیرعام
ــاب  ــی و اصح ــتگاه های اجرای ــن دس ــه بی ــی ک ــرد: تعامالت ــان ک بی
و  اقدامــات  فعالیت هــا،  اینکــه  بــه  قطعــا  دارد  وجــود  رســانه 
ــردم  ــه م ــانی ب ــت خدمت رس ــا در جه ــکاران م ــه هم ــی ک کارهای
ــود  ــانی بش ــری اطالع رس ــب و مؤث ــو مناس ــه نح ــد، ب ــام می دهن انج
 وی افــزود: ایــن شــرکت در شهرســتان های شــمال اســتان شــامل: 
ــه  ــان ب ــد، راور و کوهبن ــهربابک، زرن ــار، ش ــنجان، ان ــان، رفس کرم

ــد. ــانی می کن ــترک خدمات رس ــزار مش ــش از ۶۴۰ ه بی
  مشــاور مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان کرمــان 
صنعــت بــرق را یکــی از صنایــع زیرســاخت دانســت و گفــت: قطعــاً 
ــود  ــدون وج ــود، ب ــام می ش ــه انج ــی ک ــع و فعالیت های ــایر صنای س

ــوده و فعالیــت آنهــا مختــل می شــود. ــرق غیرممکــن ب ب
ــق 11  ــدار از طری ــرق پای ــن ب ــتان تامی ــمال اس ــزود: در ش وی اف
ــر شــبکه فشــار  ــر شــبکه فشارمتوســط، ۸ هــزار کیلومت هــزار کیومت

ــود. ــام می ش ــت انج ــتگاه پس ــزار دس ــه 1۶ ه ــب ب ــف و قری ضعی
ــران گفــت: در  ــف ب ای ــه ال ــر هفت ــش ه ــه پوی ــا اشــاره ب  وی ب
ــارد  ــزار میلی ــدود ۳۳ ه ــاری ح ــا اعتب ــروژه ب ــته ۲۲۷ پ ــال گذش س
تومــان در کشــور بــه بهره بــرداری رســید و در تــداوم ایــن خدمــت، 
ــروژه  ــه داشــته و ۲۵۰ پ ــان ادام ــش همچن ــن پوی ــز ای ســال جاری نی
بــا اعتبــاری حــدود ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان در صنعــت آب و بــرق 

اجــرا خواهــد شــد.
ــر  ــش ه ــب پوی ــز در قال ــان نی ــتان کرم ــمال اس ــزود: درش وی اف
ــه الــف ب ایــران ۷۰۰ کیلومتــر شــبکه ســیمی شــهر رفســنجان  هفت

ــل خواهــد شــد.   ــل خودنگهــدار تبدی ــه کاب ب
وی بــا اشــاره بــه اســتفاده از انشــعابات غیرمجــاز در حاشــیه شــهر 
گفــت: اســتفاده غیرمجــاز از شــبکه توزیــع باعــث آســیب رســاندن 
ــات شــاهد  ــزود: بعضــی اوق ــرق خواهدشــد. وی اف ــه تاسیســات ب ب
ــته  ــی ناخواس ــث خاموش ــه باع ــتیم ک ــرق  هس ــیم های ب ــرقت س س

ــد. ــع خســارت وارد می کن ــه شــبکه توزی شــده و ب
ــال  ــرق در س ــی ب ــه بتن ــزار پای ــازی ۸ ه ــاوم س ــرب زاده از مق ع
ــان،  ــه کرم ــه منطق ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــر داد و گف ــته خب گذش
ــواد  ــاک دارای م ــوع خ ــاظ ن ــه از لح ــت ک ــی اس ــی از مناطق یک
ــاظ  ــرق را از لح ــات ب ــزات و تأسیس ــه تجهی ــت ک ــی اس و یون های
خوردگــی، دچــار آســیب کــرده و پوســیدگی ایجــاد می شــود 
ــال  ــه از س ــتیم ک ــا هس ــی پایه ه ــقوط بعض ــاهد س ــا ش ــاله م ــر س ه
۹۵ فعالیت هایــی در زمینــه مقاوم ســازی تأسیســات بــرق شــروع 

ــم. کردی
 وی در خصــوص مدیریــت مصــرف و کاهــش پیــک بــرق، 
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه فصــل گــرم تابســتان اســت لــذا 
رعایــت مصــرف بــرق و درســت مصــرف کــردن بــرق الزم اســت.

در پـی آسمانی شـدن محمـد صالحـی، یکـی از آن بیسـت و سـه نفر، 
دکتر محمـــدجواد فـــدائی، استاندار کرمان، در پیامی درگذشت ایشان 

را تسـلیت گفت،
بنـا بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری کرمان، متـن پیام بدین 

است: شرح 
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

»انّـا هلل و انّـا الیـِه راجعـون« محّمـد صالحی، پیش نماز آن بیسـت و سـه 
نفـر از آزادگان سـرافراز، پـس از سـال ها تحّمـل رنـج و درد بـه سـوی 
معبـود شـتافت. اینجانـب ضمِن ابراز تأّسـف و تألّم، درگذشـت اندوهبار 
ایـن آزادۀ سـرافراز را بـه هم رزمـان ایشـان، جامعـۀ بـزرگ آزادگان و 
خاّصـه بـه خانوادۀ داغدارشـان تسـلیت عـرض نمـوده، بـرای آن مرحوم 

غفـران الهـی و بـرای بازمانـدگان صبـر و اجـر جزیل مسـئلت دارم.
محّمــــدجواد فـــدائی استاندار کـــرمان

پیام تسلیت پروفسور فدایی به مناسبت درگذشت محمد صالحی

بـا حضـور دکتـر موسـوی معـاون اسـتاندار، 
و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل  احمـدی  دکتـر 
قانعی فـرد  کرمـان،  جنـوب  آبخیـزداری 
فرمانـدار شهرسـتان رودبـار جنـوب و حجـت 
االسـالم والمسـلمین مـرادی امـام جمعه بخش 
جازموریـان و هئیـت همـراه، کلنـگ سـاخت 
پـروژه پخـش سـیالب سـایت شـماره ۳ حـوزه 
زهکلـوت، شهرسـتان رودبـار جنوب زده شـد.

دکتر موسـوی معاون اسـتاندار در حاشیه این 
مراسـم بـه نقـش مهـم پروژه هـای آبخیـزداری 
اشـاره کـرد و گفـت: پروژه هـای آبخیـزداری 
جلوگیـری  و  گیاهـی  پوشـش  افزایـش  در 
از  ناشـی  خسـارات  کاهـش  و  مخاطـرات  از 
سـیالب ها نقـش بسـیار تعییـن کننـده ای دارد.
موسـوی ادامـه داد: پروژه هـای آبخیـزداری 
عـالوه بر مهار سـیالب، در اسـتحصال و ذخیره 
منابـع آبـی ایـن منطقـه بسـیار تاثیرگـذار اسـت 
در  بخشـیدن  شـتاب  بـا  می توانیـم  همچنیـن 
تکمیـل و اجـرای پروژه هـای آبخیـزداری در 
راسـتای پیشـبرد اهداف توسـعه ای استان گامی 

بلنـد و موثـر برداریـم.
منابـع  مدیـرکل  احمـدی  دکتـر  ادامـه  در 
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان گفـت: 

پروژه هـای  ویـژه  نقـش  و  اهمیـت  امـروزه 
کـس  هیـچ   بـر  آبخوانـداری  و  آبخیـزداری 
محـل  از  راسـتا  همیـن  در  نیسـت،  پوشـیده 
اعتبارات صندوق توسـعه ملـی اعتبارات خوبی 
بـرای اجـرای این پروژه هـا در نظر گرفته شـده 

اسـت.
مسـاحت  کـرد:  اضافـه  احمـدی  حمـزه 
مجمـوع حوزه هـای آبخیـز جنـوب کرمـان ۳ 
میلیـون و ۶۰۰ هـزار هکتـار بـوده و عملیـات 
اجرایـی طرح هـای حـوزه آبخیـزداری از محل 
اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملی بر اسـاس یک 

برنامـه مـدون در حـال انجـام اسـت.

آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
جنـوب کرمـان اظهـار داشـت: سـایت ۳ پروژه 
آبخیـز  حـوزه  آبخوانـداری  و  آبخیـزداری 
زهکلـوت کـه شـامل عملیـات پخش سـیالب 
خاکـی بـه حجـم ۸۸1۰۷ متر مکعـب همچنین 
سـرریز سنگی مالتی به حجم 1۶۲۸ مترمکعب 

اسـت کـه امـروز افتتـاح و کلنگ زنـی شـد.
حمـزه احمـدی بیـان داشـت: میـزان اعتبـار 
مصـوب ایـن پـروژه ۳ میلیـارد و ۳۰۰ میلیـون 
ریـال از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملی 

سـال ۹۸ اسـت.
مدیـرکل منابع طبیعی و آبخیـزداری جنوب 
کرمـان، هـدف از اجرای این پـروژه را کاهش 
خطـر بـروز سـیالب ها، تغذیـه سـفره های آب 
چشـمه ها،  و  قنـوات  آب دهـی  و  زیرزمینـی 
و  خشکسـالی  اثـرات  کاهـش  و  پیشـگیری 

جلوگیـری از فرسـایش خـاک دانسـت.
احمـدی در پایـان عنـوان کـرد: طرح هـای 
منابـع  کل  اداره  آبخوانـداری  و  آبخیـزداری 
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان شـامل 
عملیـات مکانیکی، بیومکانیکـی، بیولوژیکی و 
مطالعـات در ۴۲ حـوزه آبخیـز در حـال اجرا و 

می باشـد. بهره بـرداری 

با حضور دکتر احمدی؛

کلنگ ساخت پروژه پخش سیالب سایت شماره ۳ 
زهکلوت به زمین خورد

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت توزیع نیروی بـرق جنوب 
مدیـر  نیک پـور  کرمـان،  اسـتان 
مدیرعامـل  و  هیئت مدیـره  دفتـر 
میـزان صرفه جویـی  در خصـوص 
کاغذ با اسـتفاده از سیستمی نمودن 
فرایندهـا در سـال ۹۸ بیـان نمـود: 
یکی از چشـم اندازهای شرکت در 
سـال 1۴۰۴ عـدم مراجعه حضوری 
می باشـد  شـرکت،  بـه  مشـترکین 
بـه ایـن معنـا کـه بـا فراهـم نمـودن 
زیرسـاخت های الزم بتوانیـم میزان 
بـه  مشـترکین  حضـوری  مراجعـه 

شـرکت را بـه صفـر برسـانیم.
وی افـزود: از اوایل سـال ۹۸ این 
شرکت جز شـرکت های پیشگامی 
بـود کـه بـا اجـرای پـروژه قبـض 
سـبز کـه از سـوی شـرکت مـادر 
تخصصـی توانیـر ابـالغ شـده بـود 
بـرای حذف قبـوض کاغـذی برق 
بیـش از ۵۵1 هـزار مشـترک اقـدام 
نمـود و بـا اجـرای آن، بیـش از ۲۰ 
میلیارد ریـال صرفه جویی اقتصادی 
اصلـه  قطـع 1۵۳  از  پیشـگیری  و  

درخـت در سـال شـد.
کـرد:  خاطرنشـان  نیک پـور 
شـرکت برق جنوب اسـتان کرمان 
بـرای تحقق این هدف با تهیه نقشـه 
برنامه هـای  تدویـن  و  اسـتراتژیک 
کوتـاه مـدت، میـان مـدت و بلنـد 

بررسـی  بـا  همچنیـن  و  مـدت 
مجـدد فرایندهـای شـرکت ضمـن 
حـذف  و  نمـودن  الکترونیکـی 
باعـث  کاغـذی  اضافـه  فرم هـای 
کاهـش هزینه هـای شـرکت شـد.

وی افـزود: ایـن شـرکت وظیفـه 
شهرسـتان   1۶ بـه  خدمات رسـانی 
اسـتان را برعهـده دارد که مسـافت 
بعضـی از آنها از مرکز اسـتان بیش 
از ۴۰۰ کیلومتـر می باشـد؛ بنابرایـن 
بـا پیاده سـازی سیسـتم اتوماسـیون 
الکترونیکـی  تبـادل  اداری جهـت 
نامه ها که ۵۳۲ کاربر از آن اسـتفاده 
می کننـد بیـش از یـک میلیـون و 
۷۴۸ هـزار فـرم یـا بـرگ کاغـذی 
کم شـده و مبلـغ 1۵۹ میلیـارد ریال 
صـورت  اقتصـادی  صرفه جویـی 
گرفته اسـت و مانع قطع شـدن ۳1۸ 

اصلـه درخت شـده اسـت
خـود،  سـخنان  ادامـه  در  وی 
تصریـح کـرد: سیسـتم اتوماسـیون 
صرفه جویـی  بـر  عـالوه  اداری 
اقتصـادی و زیسـتی باعـث کاهش 
زمـان تبـادل اطالعـات گردیده که 
ایـن مهـم ضمـن تسـریع در انجـام 
فرایندهـا رضایـت ارباب رجـوع را 

نیـز در بـر داشـته اسـت.
آن مقـام مسـئول بیـان نمـود: بـا 
مالـی  جامـع  سیسـتم  پیاده سـازی 
 11۰ از  بیـش  حـذف  و  اداری  و 

هـزار فـرم یا بـرگ کاغـذی عالوه 
بـر صرفه جویـی 1۰ میلیـارد ریالـی 
باعـث نجـات ۲1 اصلـه درخت در 

سـال شـده اسـت.
بـا  کـرد:  اظهـار  نیک پـور 
پیاده سازی سیستم جامع اتوماسیون 
اداری بـه دلیـل الکترونیکی نمودن 
مراجعـه  عـدم  امـکان  فرایندهـا، 
جهـت  پیمانـکاران  حضـوری 
پیگیـری صـورت وضعیت و سـایر 
مـوارد مرتبـط در سـطح شـرکت 

اسـت. شـده  فراهـم 
و  هیئت مدیـره  دفتـر  مدیـر 
نمـود:  بیـان  شـرکت،  مدیرعامـل 
خدمـات  و  فـروش  حـوزه  در 
مشـترکین نیـز بـا تکمیـل و توسـعه 
سیسـتم جامع خدمات مشـترکین و 
همچنین واگـذاری برخی خدمات 
از ۹۰۶  بیـش  پیشـخوان  دفاتـر  بـه 
هـزار بـرگ فـرم معـادل ۸۲ میلیارد 
ریـال صرفه جویی اقتصادی شـده و 
۹۳ اصلـه درخـت به چرخه طبیعت 

بازگشـتند.
وی همچنیـن تصریـح کـرد: در 

حـوزه فنـی و مهندسـی نیـز بیـش 
از 1۳۳ هـزار بـرگ فـرم معـادل 1۲ 
میلیارد ریـال صرفه جویی اقتصادی 
صـورت گرفتـه و از قطـع ۲۵ اصله 
درخـت در سـال جلوگیـری شـده 

است.
و  هیئت مدیـره  دفتـر  مدیـر 
پایـان  در  شـرکت  مدیرعامـل 
بـا  کـرد:  تاکیـد  خـود  سـخنان 
مجمـوع اقدامات صـورت پذیرفته 
تـا کنون بیـش از ۲۸۳ میلیـارد ریال 
صـورت  اقتصـادی  صرفه جویـی 
پذیرفته و سـاالنه ۶1۰ اصله درخت 
بـا  امیدواریـم  نمودیـم.  حفـظ  را 
ادامه رونـد بازنگری و الکترونیکی 
نمـودن فرایندهای شـرکت، بتوانیم 
شـرکت  ماموریـت  راسـتای  در 
بـرق  تامیـن   « بـه  رسـیدن  بـرای 
مطمئن، پایدار و اقتصـادی؛ فراگیر 
بـه  زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  و 
منظور ارتقاء رفاه عمومی و توسـعه 

برداریـم. پایـدار« گامـی موثـر 
شـایان ذکـر اسـت آمـار مذکور 

مربـوط به سـال ۹۸ می باشـد.

نیک پور:
نجات ۶۱۰ اصله درخت با استفاده 
از سیستمی نمودن فرآیندها در 

شرکت برق جنوب
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اکثـر  و  جیرفـت  شهرسـتان 
هفتـاد  اطـراف در دهـه  شـهرهای 
بـا اتفـاق شـوم و ناگـواری روبـه رو 
شـدند کـه تـا سـال ها آثـار منفـی 
ضربـه  و  مـردم  زندگـی  بـر  آن 
مهلـک آن بـر اقتصـاد ایـن منطقـه 
از  ماجـرا  می کنـد،  خودنمایـی 
آنجـا آغاز شـد کـه دو بـرادر به نام 
هـای حمیـد و مجید یوسـفی که از 
تمکن مالی مناسـبی هـم برخوردار 
بودند با مشـاوره های غلـط یا توهم 
اقتصـادی درصـدد تخریـب ملـک 
موروثـی خـود در خیابـان لرهـای 
جیرفـت و سـاخت یـک ابرسـازه 
تجـاری برآمدنـد کـه متأسـفانه بـه 

جـای کمـک خواسـتن از سیسـتم 
دادن  مشـارکت  یـا  و  بانکـی 
سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی 
خـود را آلـت دسـت عـده ای دالل 
سـودجو نمـوده و بـا دایـر کـردن 
مراکـز شـبه کاله بـرداری، خودرو 
بـه  را  نـاآگاه  مـردم  نقـد  پـول  و 
شـکل چکی با سـودی غیرمتعارف 
بـا  و  کـرده  جـذب  غیرشـرعی  و 
اشـتباه  و  غلـط  مسـیر  ایـن  ادامـه 
اسـتقراض  روزبـه روز در گـرداب 
بـرای  کـه  می گردیدنـد  غـرق 
و  شـدن  سـرنگون  از  جلوگیـری 
جبران سـودهای نجومـی مجبور به 
بـاال بـردن سـود و زمـان چک های 

صـادره می شـدند کـه در ایـن میان 
افـراد خرده پـای دیگـری کـه آنهـا 
نیز عروسـک دست جماعتی دیگر 
مهنـدس  رودانـی،  دکتـر  قبیـل  از 
ایکـس و آقـای ایگـرگ بودند نیز 
مراکـز مشـابه ای کـه اکثـرا محـل 
اتومبیـل  بنگاه هـای  آنهـا  فعالیـت 
بـود دایـر کردنـد و رقابـت بـرای 
تنگ تـر  و  کالهبـرداری جدی تـر 
شـد تـا آنجـا کـه هـر کـدام بـرای 
سـبقت از دیگـری و جلوگیـری از 
ورشکستگی سـود باالتری پیشنهاد 
مـی داد، امـا از آنجـا کـه بـار کـج 
ایـن ماجـرا  منـزل نمی رسـد و  بـه 
سـاخته و پرداختـه دسـت عـده ای 

رنـد از خـدا بی خبـر بـود و تمامـی 
امـوال ملـت توسـط آنهـا و بـدون 
اینکـه مسـئولیتی داشـته باشـند بـه 
خـودرو و امـالک گران قیمـت در 
منطقـه و حتی پایتخت بـدل و یا در 
مهمانی هـای شـبانه داخـل و خارج 
سـقوط  دوران  بـود،  رفتـه  بـاد  بـر 
بـا برگشـت اولیـن چـک و شـایعه 
عـدم  و  شـد  آغـاز  ورشکسـتگی 
اعتمـاد و جایگزیـن نشـدن امـوال 
جدیـد کالهبـرداران و ایـادی آنهـا 
را یکـی پـس از دیگـری متـواری 
کـرد، حـال بـا توجـه بـه اینکـه در 
آن زمان مقامات مسـئول شهرستان 
علی رغـم غیرقانونـی و غیرشـرعی 

بـودن ایـن فعالیت هـا جلـوی آن را 
نگرفته انـد و بعضی مسـئولین وقت 
نیـز رفتار و حرکت آنها را تحسـین 
می کردنـد، پـس از گذشـت ایـن 
همـه سـال و وجـود صدهـا شـاکی 
و  نداده انـد  رضایـت  هرگـز  کـه 
الشـه های چک در دستشـان اسـت 
چگونـه پرونـده یوسـفی ها این قدر 
بـه درازا کشـیده اسـت جـای بسـی 
روز  چنـد  طـی  امـا  دارد،  سـؤال 
گذشـته بخشـی از مغازه های پاساژ 
دادگسـتری  توسـط  فوق الذکـر 
محترم شهرسـتان جیرفـت از طریق 
مزایـده عمومـی به فروش گذاشـته 
شـده کـه جـای تشـکر از سیسـتم 

قضایی این شهرسـتان دارد، اما امید 
مـی رود نظر بـه ارزش باالی پاسـاژ 
تباهی هـای  تمـام  منشـأ  کـه  آنهـا 
طـی  می باشـد،  آمـده  وجـود  بـه 
طلبـکاران  تمامـی  از  فراخوانـی 
از  پـس  و  آیـد  بـه عمـل  دعـوت 
فـروش  و  قانونـی  مراحـل  طـی 

مابقـی پاسـاژ و سـایر دارایی هـای 
وجـود(،  صـورت  )در  نامبـردگان 
طلـب و امـوال مال باختـگان به نرخ 
تـورم  شـاخص  اسـاس  بـر  و  روز 
پرداخت شـود. زیـرا به گفته برخی 
مال باختگان قرار بـر پرداخت اصل 
مبلـغ چـک می باشـد که ایـن مبالغ 

با سـقوط بی سـابقه ارزش پول ملی 
و تورم مهار گسیخته دردی از افراد 
عـادی و بـه قـول معـروف معاملـه 
ملـک،  خانـه،  اکثـرا  کـه  اولی هـا 
خـودرو و...خویـش را فروختـه و 
در اختیـار آنهـا قـرار داده انـد دوا 

نمی کنـد.

نظر به مزایده بخشی از پاساژ یوسفی ها در جیرفت؛

مال باختگان در انتظار عدالت سیستم قضایی

آگهی حفاظت و قرق بخشی از مرتع چاه ابراهیم
 شهرستان رودبارجنوب

بدینوسـیله بـه اطـالع عمـوم می رسـاند بـه اسـتناد مـاده ۴۳ مکـرر،۴۴ و۵۰  قانـون حفاظـت و بهره بـرداری ازجنگل هـا و مراتـع 
کشـور و بـا اختیـارات حاصلـه از این مواد قانونی بخشـی از مرتـع چاه ابراهیم واقـع در محدوده منابع ملی پـالک 1۸۵ فرعی و 
۴۴۰ اصلـی بخـش ۴۶ کرمـان موسـوم بـه چاه ابراهیم با مشـخصات وحـدود اربعه ی زیر )طبق نقشـه به مسـاحت ۳۸۷۵ هکتار(

از اردیبهشـت ماه سـال 1۳۹۹ بـه مـدت ۲سـال قرق اعـالم می گردد.
شماال:اراضی ملی)حدی به باالدست روستای چاه ابراهیم(

جنوبا: اراضی ملی)آبرفت های پایین دست روستای چاه ابراهیم(
غربا: اراضی ملی)تپه ماهور(
شرقا: اراضی ملی)تپه ماهور(

بدیهـی اسـت هرگونـه تخریـب وتصـرف، چـرای دام، بوته کنی، قطع اشـجار در این محـدوده به اسـتناد مـواد ۴۲ و ۴۳ مکرر، 
۴۴،۴۴ مکـرر و مـاده ۵۰ قانـون حفاظـت و بهره بـرداری از جنگل هـا و مراتع کشـور جرم محسـوب می شـود و مرتکبین تحت 

پیگـرد و تعقیـب کیفـری و قانونـی قرار مـی گیرند و بایسـتی از عهده خسـارت وارده برآیند.

حمزه احمدی 
مدیر  کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

گـرم  آنکـه  از  بیشـتر  کویـر 
باشـد، سـرد است و بیشـتر از آنکه 
کویـر  اسـت.  گـرم  باشـد،  سـرد 
زمسـتانی اسـت با دامنـی از بهار و 
بهاری اسـت بـا گوشـواره هایی از 

زمسـتان.

هیچ کـس  را  کویـر 
نمی خواهـد جـز پیامبـران عاشـق 
هـم  جنـگ  کـه  وقتـی  دانایـی، 
می شـود بـه جنگل هـا و سـاحل ها 
می رونـد و بازهـم کویر تنهاسـت 
شـبش  درخشـنده  سـتارگان  بـا 
آن سـوی  سـبز کوتـاه  گیاهـان  و 
هیـچ  بـی  ماسـه هایش  پرچیـن 

ی. سـه ا حما
کویرهـا سالهاسـت مرده انـد و 
سـتاره ای در آنهـا متولد نمی شـود 
تـا در آب چاه ها عکسـش را ببیند 
بسـراید  را  زندگیـش  شـاهنامه  و 
آنگونه کـه تمام سـهراب ها پیروز 
می شـوند و گردآفریدهـا از فریب 
قامـت  تـراژدی،  تـا  برمی گردنـد 

خوبی هـای  تسـلیم  و  کـرده  خـم 
گـردد. کویر 

بـرف  بـاران و  اگـر  آنجـا کـه 
نمی بـارد امـا چشـمه هایی زالل و 
پـاک دارد بـرای رسـیدن درختـی 
همیشـه  تابلـوی  در  سـبزی  بـه 

کویـر.... قهـوه ای 
در کویـر مورچه هـا می زی انـد 
تاق هـا  و  گزهـا  و  گرگ هـا  و 
و  پشـت  بـر  بـار  همـه  شـترانی  و 
آدمیانـی که از شـهر بیـرون ریخته 

شـده اند بـه جـرم بهتـر زیسـتن!
کویـر سـتارالعیوب اسـت، همه 
چیـز را بـا ماسـه هایش می پوشـد، 
حتـی ردپـای قاتلـی کـه به شـکار 
سـتاره هایش آمـده و یا یوسـف ها 

را در چاهـش زندانـی می کند و یا 
در درخت هایـش پنهـان مـی دارد 
آدمیـان و جنیـان را تا رسـالتش را 
بـه پایـان برسـاند قبـل از آنکه روز 

برسـد. موعود 

بـر  کویـر زنجیـری اسـت کـه 
دسـت کـودکان و زنـان و بیماران 
بسـته می شـود و خون هـای ریخته 
را پـس می دهـد و سـرهای بریـده 
بـر نیـزه را بـه مهمانـی مـاه می برد، 

در  می سـوزند  خیمه هـا  وقتـی 
آتـش و آدم ها در حسـرت آب...
پـر  کـه  اسـت  مشـکی  کویـر 
نمی شـود مگر با دسـتی قطع شـده 
و اسـبی پـر از تیـر و سـنان به وقت 

شـهادت خـون در تنهایـی.
کـه  اسـت  دختـری  کویـر 
ناله هایـش را در شـب می سـراید و 

روز،  در  را  خنده هایـش 
همسـایه ای  کـه  اسـت  خاکـی 
دسـت های  و  نـدارد  خـون  جـز 

آب . زیـارت  بـرای  زیـادی 
قدم هـای  صـدای  کویـر 
حضـرت آدمیانـی اسـت کـه بـی 
حـوا، بیابـان را تبدیـل بـه هندهای 
کوچـک همیشـه سرسـبز می کند 
شـب ،  در چهـل  اشـک هایش  بـا 
مـی رود  سـویی  بـه  فرشـته  وقتـی 
و ابلیـس بـه سـویی دیگـر، زمیـن 
و  می شـود  جنـگل  مقـداری 
دو  هـر  در  تـا  کویـر،  مقـداری 

آیه هایـی بـرای عبـرت باشـد اگـر 
گیرنـد . پنـد 

می رونـد  سـو  هـر  بـه  کویرهـا 
حماسـه ای می شـوند برای درخت 
گـز و مـردم گزپرسـت کـه هیـچ 

جـز او ندارنـد.
کویرهـا محـل تولـد فرزندانـی 
بخواهنـد  آنکـه  بـی   کـه  هسـتند 
را  مـرگ  و  آفریده انـد  را  عشـق 
بـه خـود دعـوت کرده انـد بعـد از 
تـا آسـمان،  بیـداری  و  خاموشـی 
وقتـی تمـام ذراتـش بال می شـوند 
بـرای پـرواز و خـود را می سـپارند 
بـرای  اسـت  درد  آنچـه  هـر  بـه 
روزی بهتـر از شـب و شـبی بهتـر 

سـتاره. از 

مهـران  سـید  روشـنفکری،  گـزارش  بـه 
عالـم زاده صبـح چهارشـنبه ۲۹ مـرداد مـاه در 
نشسـت خبـری بـا اصحاب رسـانه بیان داشـت: 
عمرانـی  پروژه هـای  ادامـه  در  سـال جاری  در 
)پنـج تقاطـع غیرهمسـطح( دو پـروژه دیگـر از 
جملـه تقاطـع غیر همسـطح بولـوار کشـاورز به 
بهـره بـرداری می رسـد و در سـال آینـده پـل 

الغدیـر بـه اتمـام خواهـد رسـید.
محـور  تملـک  بحـث  امسـال  افـزود:  وی 
سـردار سـلیمانی از بولوار کوثر تا بولوار الغدیر 
را خواهیـم داشـت و همچنیـن جمـع آوری و 
دفـع آب هـای سـطحی در دسـتور کار اسـت، 
ضمن اینکه بخشـی از مطالعات آن انجام شـده 

و در حـال اجـرا اسـت.
شـهردار کرمـان گفت: امسـال اجـرای طرح 
پیـاده راه میـدان توحید )میـدان ارگ(، طراحی 
و سـاماندهی ورودی های شـهر توسـط مشـاور 
انجام شـده، همچنین میدان شـورا که مطالعات 
آن در حـال پایـان یافتن اسـت و تا انتهای سـال 

بخشـی از آن بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.
شـهردار کرمـان بـا اشـاره بـه اجـرای یـک 
میلیـون و ۸۳۰ هـزار مترمربـع آسـفالت با اعتبار 
شـهر  در  آسـفالت ریزی  تومـان  میلیـارد   1۰۰
کرمـان طی امسـال گفت: این طـرح از ورودی 
کرمـان از سـمت هفـت بـاغ آغاز شـده اسـت.

عالـم زاده افـزود: عملیات احداث آرامسـتان 
بـا  آن  مشـکل  و  شـده  آغـاز  مجـدداً  جدیـد 
ارتـش و اداره کل راه و شهرسـازی رفـع شـده 
کـه تـا پایـان سـال بحـث تدفیـن در ایـن مکان 

انجـام خواهد شـد.
رینـگ  مطالعـات  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
پیرامـون شـهر انجـام شـده کـه احتماالً سـه پل 
در آن قـرار خواهد داشـت و بـه زودی مرمت و 

بازسـازی بـاغ هلل نیـز در دسـتور کار اسـت.
اقدامـات  از  کـرد:  تصریـح  عالـم زاده 
دیگـر شـهرداری در سـال جـاری می تـوان بـه 
زیرسـاخت عملیات احداث و سـاخت مسـکن 
مهـر و همچنیـن بهسـازی و نوسـازی مدرسـه 
فرهنگ سـرا  بـه  اسـت  قـرار  کـه  شـهرداری 

تبدیـل شـود اشـاره کـرد.
بـرای  امسـال  گفـت:  کرمـان  شـهردار 
را در  بحـران  پارک هـای  احـداث  بـار  اولیـن 
دسـتور کار داریـم، همچنیـن بحـث طراحـی و 
سـاماندهی بولـوار جمهـوری، احیـا و بهسـازی 
میـدان  بهسـازی  و  طراحـی  بحـث  سـبز،  قبـه 
کوثـر )که قرار اسـت به پیاده راه تبدیل شـود(، 
احیـا و بدنه سـازی بافـت قدیـم شـهر، مطالعه و 
اجـرای سـاختمان شـورای شـهر، اضافـه شـدن 
۲۰ دسـتگاه اتوبـوس با اعتبـار ۶۳ میلیارد تومان 
به نـاوگان حمل ونقل شـهری از دیگر اقدامات 

شـهرداری کرمـان اسـت.
 ۲۰ سـال جاری  طـی  افـزود:  عالـم زاده 
پـارک بـا اعتبـار ۴۲ میلیـارد تومـان تکمیـل و 
بـه بهره برداری خواهد رسـید، ضمـن اینکه ۲۰ 
پـروژه در حـال بهره بـرداری اسـت و ۲۰ پروژه 
پروژه هـا  ایـن  بـه  شـدن  اضافـه  در حـال  هـم 
اسـت. وی با اشـاره به 1۰۰ سـالگی شـهرداری 
سـاله   1۰۰ راسـتای  در  داشـت:  بیـان  کرمـان 

شـدن شـهرداری کرمـان چهار محـور پیش رو 
خواهیـم داشـت؛ اول اینکـه اینجا شـهر کرمان 
و شـهر شـهید حاج قاسـم اسـت که قطعـاً یک 
برنامـه در ایـن خصـوص خواهیم داشـت، دوم 
مختلـف  ابعـاد  بـه  کـه  پرگهـر  مـرز  رویـداد 
اتفـاق  اجتماعـی می پـردازد و دو  فرهنگـی و 
فیزیکـی یـا عمرانـی متناسـب بـا رویـداد 1۰۰ 

سـالگی شـروع خواهـد شـد.
عالـم زاده بیـان کـرد: سـاختمان فاخـری را 
دنبـال می کنیـم کـه کاربـری فرهنگـی و هنری 
داشـته باشـد کـه بـا سـرمایه گذار آن در حـال 
رایزنـی هسـتیم و بـه زودی کلنـگ آن به زمین 
زده خواهـد شـد کـه بـا احـداث و تکمیـل آن 
در جنـوب شـرق کاربـردی متفـاوت خواهـد 
داشـت، همچنیـن راه انـدازی مـوزه شـهرداری 
 1۰۰ تاریـخ  کـه  داریـم  کار  دسـتور  در  را 
سـاله شـهرداری کرمـان را بـه بازدیـد عمـوم 

می گـذارد.
سـال جاری  در  گفـت:  کرمـان  شـهردار 
علی رغـم مشـکالتی کـه در برگـزاری مراسـم 
بـه  برنامه هایـی  به دلیـل شـیوع کرونـا داشـتیم 
صـورت مجـازی توسـط شـهرداری اجـرا شـد 
از جملـه برگزاری ارکسـتر خواجـوی کرمانی 
کـه بازخـورد خوبـی در کل کشـور بـه همـراه 
داشـت. وی در پایـان افـزود: بـا فرا رسـیدن ماه 
محـرم و صفـر شـهرداری کرمـان برنامه هـای 
ویـژه محـرم را در دسـتور کار خـود دارد کـه 
بـه صـورت برنامه هـای مجازی برگـزار خواهد 

. شد

فرخ رو شهابی
دکترای ادبیات فارسی

نگاهی عمیق و ژرف به اقلیمی ناشناخته؛

کویر دختری است که ناله هایش را در شب می سراید

شهردار کرمان در نشست خبری با اصحاب رسانه:

طی سال جاری 2۰ پارک تکمیل
 و به بهره برداری خواهد رسید
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دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی 
روشنفکری
صاحب امتیاز: 

نظر احمدی تنگانی  
 مدیرمسئول و سردبیر:
 احسان احمدی تنگانی

شورای سیاست گذاری : دکتر فردوس 
حاجیان ، دکتر عنایت  اهلل رئیسی، 
دکتر عبدالرضا دانشی ، دکتر یحیی 

کمالی ، دکتر فرخ رو شهابی
و دکتر ناتاشا دربان

دبیرسرویس روانشناسی و پزشکی: 
محیا احمدی

طراحی و صفحه آرایی :
علی اکبرزاده  

لیتوگرافی و چاپ : طاها3۲456753
خیابان بهمنیار حدفاصل کوچه 18 و ۲۰

آدرس دفتر مرکزی نشریه :
کرمان، بولوار۲۲بهمن ،ک ش ۲ ، پ۲

تلفن : ۰91314137۰5
گستره توزیع : استان کرمان 

ارتباط با مدیرمسئول :
ehsan.ahmadi389@gmail.com

در کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
telegram.me/rooshanfekrii

  پیامک : ۰93914137۰5

شبی از سوز دل گفتم قلم را                      بیا بنویس غم های دلم را
قلم با اشک گفتا دیگر ای دوست                 ندارم طاقت دریای غم را

دوستان عزیز و گرامی آقایان حمداهلل، بهروز و سیروس کریمی
و  هجـران  خـورده  زخـم  شـما  خانـواده  چـون  نیـز  مـا  خانـواده  چنـد  هـر 
مصیبت دیـده روزگار اسـت، امـا دیگـر برایتـان واژه ای سـراغ نداریـم کـه 
جوابگـوی دردتـان باشـد، لـذا ضمن ابـراز صمیمانه تریـن تسـلیت ها در فراق 
همشـیره مکرمـه و فرزندشـان برای شـما از خالـق آرامش ها صبـر و برای آن 

سـفرکردگان رحمـت بی کـران الهـی مسـئلت داریـم.
مسعود و احسان احمدی

از  یکـی  جیرفـت  مرکـزی  بخـش 
بخش هـای بزرگ اسـتان کرمـان از حیث 
جمعیت و مسـاحت می باشـد کـه جمعیتی 
چنـد ده هـزار نفـری را در دل خـود جـای 
شـناور  جمعیـت  سـال  طـول  در  و  داده 
عشـایری و کارگـری چندیـن هزارنفـری 
را نیـز پذیـرش می کنـد، این بخـش داری 

چهـار دهسـتان بـزرگ بـه نام هـای: 
دهـستـــان  اسـالم آبـــاد،  دهـســـتان 
و  دولت آبــاد  دهســتان  خاتون آبــاد، 
می باشــد کــه چنــدی  هلیــل  دهســتان 
بــا ارتقــا  نیــز  قبــل دهســتان اســفندقه 
ــد  ــدا گردی ــوزه ج ــن ح ــش از ای ــه بخ ب
و می تــوان گفــت کــه ایــن بخــش از 
ــوده  بســیاری شهرســتان های مــا بزرگتــر ب
ــی  ــی، اقلیم ــوع قوم ــن دارای تن و همچنی
ایــن  همــه  کــه  می باشــد  منطقــه ای  و 
مســائل مدیریــت ایــن بخــش را مشــکل تر 
ــته  ــال گذش ــت س ــی هف ــا ط ــد، ام می کن
کــه ســکان ایــن بخــش در دســتان پرتــوان 
دکتــر منصــور نعمتــی بــوده مــا یکــی 
ــوزه  ــن ح ــا را در ای ــن دوران ه از آرام تری
هیچ گونــه  شــاهد  و  کرده ایــم  تجربــه 
ایــن  در  اجتماعــی  معضــل  و  حاشــیه 

نبوده ایــم. محــدوده 
در مـدت ایـن هفـت سـاله، بخشـداری 
بـا همـکاری و کمک شـوراهای اسـالمی 
روسـتاها و دهیـاران خدمـات بی شـماری 
راه،  مختلـف کشـاورزی،  در حوزه هـای 

دامـداری، گردشـگری،  معـادن،  صنایـع، 
عمران روسـتایی و فعالیت هـای فوق العاده 
فرهنگـی و هنـری در سـطح بخـش انجـام 
داده که فهرسـت کردن آنهـا مثنوی هفتاد 
مـن اسـت، امـا به عنـوان نمونـه و مشـتی از 
خـروار و به مناسـبت هفتـه دولـت بـه ذکر 
خدمـات انجـام شـده در دولـت تدبیـر و 
امیـد در چنـد روسـتای منطقـه کـه بیانگـر 
کل  در  خدمت رسـانی  و  توسـعه  سـطح 
بخـش خواهـد بـود به شـکل فهرسـت وار 

می پردازیـم:
- آسـفالت 1/۵۰۰/۰۰۰ مترمربع از راه های 
و  آسـفالت کوچـه  روکـش  و  روسـتایی 

معابـر از محـل اعتبـارات قیـر رایگان
- سـنگ فرش و پیـاده رو سـازی بـه میـزان 

۸1۵۰ مترمربـع
روسـتایی  بوستــان  عــدد   1۸ احـداث   -

سـبز(  فضـای  و  )پـارک 
- احداث 1۲ عدد زمین ورزشی 
- احداث ۲ عدد چمن مصنوعی 

و  معابـر  کــوچه ها،  جــدول گذاری   -
متـر  ۴۵۲۵1 طـول  بـه  بولـوار  احـداث 

- تخصیـص ۵ دسـتگاه کامیونـت مکانیزه 
حـمــل زبـالــه در روســتای خــالق آباد، 
و  علی آبـاد  دولت آبـاد،  سـفلی،  ده پیـش 

اسـفندقه
کامیونـت  دسـتگاه  یـک  تخصیـص   -
آتش نشـانی و احـداث پایگاه آتش نشـانی 

خاتون آبـاد دهسـتان  مرکـز  در 

- تخصیـص و خریـد دو دسـتگاه نیسـان 
حمـل زبالـه در روسـتاهای عالءالدینـی و 

پشـت لر
- احــداث سـیـل بنــد و تـرمــیم آنهــا در 
روسـتاهای دهکران، ده شیخ سلطان عبداهلل، 

زاویـه و دشـت کوچ
- احـداث یـک حلقه چاه آب آشـامیدنی 
و لوله گـذاری آن بـه طـول ۳ کیلومتـر در 

روسـتای باغباغوئیه
- نصـب روشـنایی معابـر و احـداث بولوار 
روسـتای دولت آبـاد، سـاغری، طوهـان و 

باغباغوئیه
- تعریض و رفع معارض معابر روسـتاهای 
کالب صوفیان، باغباغوئیه، بهجرد سـفلی، 
ابوذریـه، پشـت لر، ابراهیم آبـاد شـوره ای و 

هوکرد
از 1/۶۰۰/۰۰۰  بیشـتر  معابـر  - زیرسـازی 

مترمربـع در روسـتاهای بخـش
- جا به جایـی خـط بـرق ضعیـف، متوسـط 
و قـوی در روسـتاهای باغباغوئیـه، کالب 
سـفلی،  بهجـرد  خاتون آبـاد،  صوفیـان، 

دولت آبـاد سـهامی، سـاغری و طوهـان 
- نصـب مجموعـه پلـی اتیلـن در پـارک 
طوهـان،  حشـرآباد،  روسـتاهای  کـودک 

سـهامی دولت آبـاد  و  علی آبـاد 
و  نام گـذاری کوچـه  تابلوهـای  نصـب   -

معابـر در روسـتاهای بخـش 
روسـتاهای  بـرای  زبالـه  مخـزن  خریـد   -
تحت پوشـش جهـت جمـع آوری زباله  به 

صـورت مکانیـزه
- لوله گذاری آب شـرب و توسـعه شـبکه 
بـه  خودیـاری  روش  از  چمـن  روسـتای 
شـبکه آب آشـامیدنی روسـتایی رسـمی

- احـداث کانـال آب رسـانی از هلیـل رود 
بـه روسـتاهای حـق آبـه دار دبنـه، قلعه نـو، 

رومـرز علیـا، حسـین آبـاد و...
ســاخــتمان   راه انــدازی  و  تـجــهیز   -
وقــت  تــمام  روسـتاهــای  دهیاری هـای 
- احـداث کتابخانه عمومی در روسـتاهای 
جنــگل آباد  و  رضــی آباد  جنگـل آبــاد، 

سفلی
- احـداث راه ارتباطـی روسـتای ده پیـش 
سـفلی بـه حشـرآباد، باغباغوئیـه و کالب 

صوفیـان
- راه اندازی سـامانه سـیماک بـرای تمامی 
روسـتاهای بخـش جهـت صـدور پروانـه 

خت سا
ایـن  همـه  نعمتـی  دکتـر  پایـان  در 
موفقیت هـا را مرهـون تـالش و زحمـات 
همـکاران خـود در بخشـداری، دهیـاران 
و شـوراهای اسـالمی روسـتاها دانسـت و 
از فرمانـدار سـابق شهرسـتان احمـد امینـی 
ابـوذر  شهرسـتان  فعلـی  فرمانـدار  روش، 
شهرسـتان  مسـئوالن  وزیـری،  عطاپـور 
کرمـان  اسـتانداری  مجموعـه  و  جیرفـت 
بـه خصـوص اداره کل امـور روسـتایی و 
شـوراها بابت همراهی و مساعدت هایشـان 

تشـکر ویـژه نمـود.

با تعامل، تخصص و درایت دکتر نعمتی؛

بخش مرکزی جیرفت در مرکز توسعه و توجهات


