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به هر سفری 
که می روم 

شرکت آبفا 
پروژه ای برای 

افتتاح دارد

تصفیه خانه 
آب شرب 

شهرستان 
شهربابک 
افتتاح شد

پنج انتصاب در 
کشت و صنعت 

جیرفت رقم خورد
2

با حضور مدیرعامل آبفا استان؛ طی احکامی از سوی مهندس موسوی؛دکتر زینی وند:

1

یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری

2

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

فرماندار عنبرآباد:

1436شغل 
از شهرستان عنبرآباد

در سامانه رصد ثبت شد
2

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

3 شهردار کرمان هم زمان با افتتاح تقاطع سربازان گمنام خبر داد: 

کلنگ زنی سه تقاطع 
غیرهم سطح در سال آینده

3

راستی آزمایی پنج سال فعالیت با بازنشر سرمقاله شماره اول
هم اینـک بـرای راسـتی آزمایی گفته هایمـان در یک صدمیـن شـماره نشـریه بـر آن شـده ایم که 
سـرمقاله شـماره اول را نشـر دهیم که وعده های خویش را به قضاوت عموم بگذاریم تا از تعهدات 
خویـش فاصلـه نگیریـم و اگـر توفیقـی حاصل شـود هر پنجاه شـماره که بگـذرد این مسـئله تکرار 

خواهد شـد.
آمده ایم تا متفاوت باشیم

دوران جدیـد یـا دهـه ی اخیـر عصـر انفجـار اطالعـات بـوده و هیـچ رویـدادی از چشـم تیزبیـن 
رسـانه ها پنهـان نمی مانـد و هنـوز از وقـوع حـوادث لحظاتـی نگذشـته کـه خبـر و تصویـرش بـه 
سراسـر جهـان مخابره می شـود، بـا این اوصـاف در میان تمامی رسـانه ها هنوز رسـانه های نوشـتاری 
یـا مطبوعـات جایـگاه ویـژه ای داشـته و به دلیـل اینکه مکتـوب و مسـتند می باشـند از خبرگزاری ها 
و رسـانه های دیـداری و شـنیداری معتبرتـر بـوده و امـکان اسـتفاده و انتقـال از شـخصی بـه شـخص 
دیگـر و نگهـداری بـرای طوالنـی مـدت را دارا می باشـند، در کشـور مـا نیـز بـه دلیـل عـدم وجـود 
رادیـو و تلویزیـون خصوصـی یـا غیردولتـی مطبوعـات نقـش برجسـته ای در توسـعه آزادی بیـان و 

دموکراسـی داشـته و تـا حـدود زیـادی زبان و چشـم و گوش 
مـردم خصوصـاً طبقـات فرودسـت محسـوب می شـوند و بـا 
وجـود موانـع بی شـمار و محدودیت های قانونـی از نظر کمی 
و کیفـی رشـد چشـمگیر و امیدوار کننـده ای داشـته و همواره 
در روشـنگری و شـفافیت امور پیشرو و پیشگام بوده اند، استان 
زرخیز و البته محروم کرمان علی رغم عدم توسـعه در بسـیاری 
از بخش هـا خوشـبختانه در زمینـه نشـریات نوشـتاری بعـد از 
پایتخـت مقـام سـوم را داشـته کـه جـای خرسـندی و مباهات 
دارد، گـر چـه تعـدد و تکثـر بیـش از حد نشـریات مشـکالت 
و معضالتـی را هـم در پی داشـته کـه غیر حرفـه ای عمل کردن 
برخـی افـراد نـاآگاه با این حوزه، عدم تناسـب بیـن تبلیغات و 

آگهی هـا بـا تعـداد مطبوعـات و ورشکسـتگی های هـر روزه یـک نشـریه که بـه تعطیلـی و بیکاری 
یـک عـده می انجامد تنها بخشـی از نیمـه خالی لیوان اسـت و در این حوزه می طلبد کـه ادارات کل 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی شـمال و جنوب اسـتان با تقویت بازوی نظارتی خویش نشـریات غیرفعال 
و مسـکوت را شناسـایی و تعییـن تکلیـف نمـوده و بـا توجـه بـه حجـم بـاالی مجوزهـای صـادره با 
مکاتبـه بـا وزارت متبـوع از صـدور مجوز هـای بی ضابطه جدید خودداری شـود، اما رویکرد نشـریه 
مـا هم چنـان کـه از نامـش هویـدا اسـت تنویـر و روشـن نمـودن افـکار عمومی اسـت و در راسـتای 
رسـالت مطبوعاتـی و حرفـه ای خویـش کـه بالغ بر بیسـت سـال به صورت مداوم سـابقه حضـور در 
ایـن کسـوت را داریـم در جهـت دفـاع از حقـوق مسـلم مـردم، خصوصـاً اهالـی محـروم جنـوب و 
شـرق کرمـان از هیـچ کوششـی فروگـذار نکـرده و علی رغـم تعامـل و همکاری سـازنده بـا تمامی 
ادارات و نهاد هـای دولتـی هیـچ سـازمان و ارگان و هیـچ شـخصی را اعـم از دولتـی، نظامی و امنیتی 
از تیـغ تیـز انتقـاد خود مصون ندانسـته و در چارچوب قوانین مصرح در نظام جمهوری اسـالمی و با 
رعایـت اخـالق و ادب تمامـی افـرادی را که از پاسـخگویی سـرباز زنند و به حقـوق ملت بی تفاوت 
باشـند بـه چالش خواهیم کشـید، یادآور می شـوم مسـائل مربـوط به ناامنـی، آسـیب های اجتماعی، 
مشـکالت کشاورزی، مشـکالت زیست محیطی، فسـاد اداری و مسـئله محرومان جزو اولویت های 
اساسـی نشـریه روشـنفکری می باشـد، ما همچنیـن با بهره گیـری از نخبـگان ادبی و فرهنگـی ملی و 
اسـتانی سـعی در توسـعه فرهنگ در منطقه خواهیم داشـت و در این راه دسـت نیاز به سـوی تمامی 

صاحب نظـران و متفکـران دراز کـرده و خـود را نیازمنـد حمایـت و مشـورت آنهـا می دانیم.
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس                  که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

هم زمان با سراسر کشور و با دستور رئیس جمهور؛

1۲۷ مرکز مثبت زندگی
 در کرمان افتتاح 
و آغاز به کار کرد

نگاهی ژرف به سال شومی که گذشت؛

۹۹، سالی که سراسر خزان بود
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4

احسان احمدی

بدین وسـیله بـه اطـاع می رسـاند بـه موجب مدارک تسـلیمی از سـوی انجمن مذکور، اسـامی و سـمت هر یـک از اعضا اصلـی و علی البدل 
هیئت مدیـره و بازرسـان کـه از تاریـخ ۹۹/۱۲/۱۲ به مدت ۳ سـال انتخاب شـده اند به شـرح ذیل می باشـد:

۱-ماهی صباحی- رئیس هیئت مدیره                                                 ۲-محمود امیری دوماری - نایب رئیس
۳-غام رضا سعیدی - خزانه دار                                                         ۴-کیارش مهیمی- دبیر انجمن

۵-امین اهلل ساالری - بازرس اصلی 
ضمنـا مطابـق بـا مـاده ۲۲ اسـاس نامه کلیـه اسـناد، مـدارک و اوراق مالـی و بهـادار بـا امضای مشـترک رئیـس هیئت مدیـره و خزانه دار 

ممهـور بـه مهـر انجمـن معتبر خواهـد بود.
ابوذر آیین- سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جیرفت

آگهی انتخابات مسئوالن انجمن صنفی کارفرمایی مجتمع های خدماتی، رفاهی، گردشگری و تیرپارک های بین راهی جنوب کرمان

بدین وسـیله بـه اطـاع می رسـاند بـه موجـب مـدارک تسـلیمی از سـوی انجمن مذکور، اسـامی و سـمت هر یـک از اعضا اصلـی و علی البـدل هیئت مدیره 
و بازرسـان کـه از تاریـخ ۹۹/۱۲/۴ به مـدت ۳ سـال انتخـاب شـده اند به شـرح ذیل می باشـد:

۱-اسفندیار ساالری - رئیس هیئت مدیره                                               ۲-منصور اسامی پناه - نایب رئیس
۳-احمد افرا - خزانه دار                                                                     ۴-رضا مختاری - دبیر و عضو اصلی
۵-ابراهیم گرجی - عضو اصلی                                                            ۶-محمدرضا شریفی - بازرس اصلی 

۷-علی بهروزه - بازرس علی البدل
ضمنـا مطابـق بـا مـاده ۲۲ اسـاس نامه کلیه اسـناد، مـدارک و اوراق مالی و بهـادار با امضای مشـترک رئیس هیئت مدیـره و خزانه دار ممهور بـه مهر انجمن 

معتبـر خواهد بود.
ابوذر آیین- سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جیرفت

آگهی انتخابات مسئوالن انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل بار جیرفت )باربری ها(

بـا  تصفیه خانـه آب شـرب شـهربابک 
هدف ارتقا آب شـرب و حذف آرسـنیک 
به روش جذب سـطحی با اعتبار 10 میلیارد 
تومـان و ظرفیـت 90 لیتـر بر ثانیـه با حضور 
اسـتاندار کرمـان، نماینـده مردم شـهربابک 
فرمانـدار  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  در 
شـهربابک و دیگر مسـئولین محلـی افتتاح 

گردید.
فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان کرمان در حاشـیه این مراسـم گفت: 
میانگین بهره مندی روسـتاییان از آب شرب 
و بهداشـتی در کشـور 76 درصـد، میانگین 
اسـتان 66 درصد و شـهربابک 66.6 درصد 

است.
محمـد طاهـری افـزود: در شـهربابک 
142 روسـتای باالی 20 خانوار داریم که از 
ایـن تعداد 25 روسـتا آب دار و 125 روسـتا 

فاقد آب اسـت.
زیـر  روسـتا   26 کـرد:  تصریـح  وی 
20 خانـوار وجـود دارد کـه 6 روسـتای 
آن آب دار و 20 روسـتا فاقـد آب و 28 
آب رسـانی  سـیار  تانکـر  بـا  هـم  روسـتا 
می شـود کـه می طلبـد تحـول اساسـی در 

ایـن بخـش صـورت گیـرد.
فاضـالب  و  مدیرعامـل شـرکت آب 
عنـوان کـرد: آب شـرب  اسـتان کرمـان 
دلیـل خشکسـالی های  بـه  اسـتان کرمـان 
لحـاظ  از  گذشـته  سـنوات  پـی  در  پـی 
کمـی و کیفـی دچـار مشـکل اسـت و بـا 
هـدف ارتقا کیفیت آب شـرب اسـتان 12 
شـهر کوهبنـان، کیان شـهر، ریحان شـهر، 
جیرفـت،  جـوزم،  دشـتکار،  بردسـیر، 
فهـرج و هم اکنـون شـهربابک بـا حـذف 
و  سـطحی  جـذب  روش  بـه  آرسـنیک 
روش هـای دیگـر، آب شـرب آنها تصفیه 

می شـود.
بـا حـذف  ایـن روش  بیـان کـرد:  وی 
فلـزات سـنگین آب را بـه حـد اسـتاندارد 
می رسـاند و مـردم شـهربابک از یـک آب 
بسـته بندی  آب  حـد  در  و  سـالم  شـرب 

شـد. خواهنـد  بهره منـد 
طاهـری اضافه کرد: در شـهربابک یک 
پـروژه بسـیار عظیـم آب رسـانی جـوزم و 
دهـج را درحـال اجـرا داریم که ایـن پروژه 
حمایتی بزرگ در راسـتای رفع مشـکالت 

مردم شـهربابک محسـوب می شـود. 

وی افـزود: در ایـن پـروژه آب از محـل 
تأمیـن یـک مخـزن 5000 مترمکعبـی بـه 
طـول 70 کیلومتـر بـا لولـه فـوالدی پمپـاژ 
می شـود و مخـزن 3 هـزار مترمکعبی شـهر 
جـوزم را پوشـش می دهـد کـه ایـن شـهر 
اکنـون از آب سـالم و بهداشـتی برخوردار 
اسـت. مخـزن 3 هـزار مترمکعبـی دهج هم 
سـاخته شـده کـه آب ظـرف ده روز آینده 

بـه ایـن شـهر خواهد رسـید.
فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان کرمان این پروژه را شـاهکار دانست 
و افـزود: ایـن پـروژه عظیـم بـدون ردیـف 
اعتبـاری و بـا نقدینگی هـای ملی و اسـتانی 
درصـد   95 اکنـون  و  اسـت  شـده  انجـام 

پیشـرفت فیزیکـی دارد.

وی بیـان کـرد: عملیـات اجرایـی پروژه 
آب رسـانی بـه شـهرهای جـوزم و دهـج از 
سـال 95 آغـاز شـده و بـرای ایـن مسـیر 11 
هـزار مترمکعـب مخـزن، 1500 مترمکعب 
مخـزن بین راهـی و 5 بـاب ایسـتگاه پمپـاژ 
سـاخته شـده و در ایـن رابطه 3 حلقـه چاه با 

دبـی 90 لیتـر بـر ثانیه حفر شـده اسـت.
بـه  افـزود: پـروژه آب رسـانی  طاهـری 
مجتمـع روسـتایی خبـر هـم بـا خـط انتقال 
کیلومتـر  توزیـع 59  شـبکه  کیلومتـر،   36
بـه 29  سـالم  شـرب  آب  پوشـش دهی  و 
روسـتا بـا جمعیـت 6089 نفر و مبلـغ اعتبار 
عملیـات  ریـال  میلیـارد   248 موردنیـاز 
اجرایی آن شـروع شـده و تا تابسـتان 1400 

می رسـد. بهره بـرداری  بـه 

با حضور مدیرعامل آبفا استان؛

تصفیه خانه آب شرب
شهرستان شهربابک افتتاح شد

این عید پر از عطر دل انگیز خداست
سرشار ترین آینه ی خاطره هاست 

نوروز خوشت همیشه رنگین با عشق
آراسته با دلی که همراه خداست

سـالی دیگـر گذشـت و سـالی نـو در حال 
آغاز شـدن اسـت، در این سـال رو به پایان 
همـه سـعی و تالش مـان بـر ایـن بـود کـه 
خدمتگـزاری الیق و شایسـته برای مردمی 
واقعـی  مصـداق  کـه  مهربـان  و  نجیـب 
نجابـت و صداقت انـد باشـیم، در آسـتانه 
فرارسـیدن نـوروز 1400 و بهـار دل انگیـز 
طبیعـت از خداونـد عاشـق و مهربـان برای 
همه پارسـی زبانان خصوصا همشهریانمان 
و  سـالمت  جبالبـارز،  فرهنگـی  شـهر  در 
از زیبایی هـا و  شـادکامی و برخـورداری 
مواهـب نوروز و بهـار را آرزومندیم، امید 
که مجموعه شـورای اسـالمی، شـهرداری 
محیطـی  بتواننـد  مـا  خـدوم  همـکاران  و 
شایسـته ی ایـن مـردم بـزرگ بـرای آنها و 

فرزندانشـان مهیا سـازند.

محمدرضا سعیدی
 شهردار و اعضای شورای اسالمی 

شهر جبالبارز



شماره 100/دوشنبه ۲۵ اسفندماه 21۳۹۹

رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

دکتر حمزه احمدی:

افزایش 1۰۵ درصدی سرمایه صندوق 
حمایت از توسعه منابع طبیعی جنوب کرمان

و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
از  کرمـان،  جنـوب  آبخیـزداری 
ایـن  افزایـش 105 درصـدی سـرمایه 
صنـدوق در اسـفند مـاه امسـال خبـر 

داد.
داشـت:  بیـان  احمـدی  حمـزه 
 10 مبلـغ  از  صنـدوق  ایـن  سـرمایه 
میلیـارد ریـال بـه 20 میلیـارد و پانصـد 
اسـت. یافتـه  افزایـش  ریـال  میلیـون 
وی افـزود: بـا افزایـش سـرمایه در 

اسـفندماه سـال جـاری مبلغ 10 میلیـارد و 500 میلیون ریال به سـرمایه صندوق 
افـزوده شـد و از ایـن مبلغ 5 میلیارد ریال که با همکاری و مسـاعدت شـرکت 
صنـدوق مادر تخصصی برای افزایش سـرمایه به سـهم دولـت تخصیص داده 
شـده و مبلـغ 5 میلیـارد و پانصـد میلیـون ریال توسـط بخش خصوصـی تامین 
شـده اسـت . حمـزه احمـدی اظهار داشـت: این صنـدوق در سـال 1396 با 15 
تشـکل شـکل گرفت و شـروع بکار کرد و در اسـفند ماه امسـال به 32 تشکل 

رسـیده است.
مدیـرکل منابـع طبیعی و آبخیـزداری جنوب کرمان تصریـح کرد: توانمند 
سـازی تشـکل هـا و جوامـع محلـی و اسـتفاده از ظرفیت هـای صندوق هـای 
از  و  ضـروری  و  مناسـب  اقدامـات  از  طبیعـی  منابـع  توسـعه  از  حمایـت 
اولویت هـای دولـت اسـت. وی عنـوان کـرد: توانمندسـازی جوامـع محلـی و 
بهره بـرداران، شناسـایی و به کارگیـری دانـش بومـی بهره بـردار، کمک هـا و 
حمایـت صندوق هـای منابع طبیعی در حفاظـت، احیاء، توسـعه و بهره برداری 
اصولـی از منابـع طبیعـی و سـرمایه گذاری در صندوق های حمایت از توسـعه 
منابـع طبیعـی راهکاری مناسـب برای توسـعه پایـدار عرصه هـای منابع طبیعی 

و اشـتغال بـرای بهـره بـرداران بـه حسـاب می آید.

با حضور مدیرکل آموزش و پرورش؛
تجلیل از دانش آموزان کرمانی برگزیده 
جشنواره جوان خوارزمی و مدال آوران 

المپیادهای علمی
وزارت  بـا  مجـازی  ارتباطـی  در 
آمـوزش و پـرورش و با حضـور وزیر 
آمـوزش و پـرورش و رئیس سـازمان 
ملـی پـرورش اسـتعدادهای درخشـان 
و دانـش پژوهـان جـوان، همزمـان بـا 
آمـوزان  دانـش  از  کشـور،  سراسـر 
جـوان  جشـنواره  برگزیـده  کرمانـی 
خوارزمـی و مـدال آوران المپیادهـای 

علمـی تجلیـل شـد.
بـه گـزارش اداره اطـالع رسـانی و 

روابـط عمومـی آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان، در ایـن مراسـم کـه در 
سـالن کنفرانـس شـهید جعفـری اداره کل آمـوزش و پـرورش و بـا حضـور 
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش و رئیـس اداره اسـتعدادهای درخشـان و دانش 
پژوهـان جـوان آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان برگـزار شـد، از 5 دانـش 
آمـوز مـدال آور المپیادی، 6 دانش آموز برگزیده بیسـت و دومین جشـنواره 
جـوان خوارزمـی و 6 دانـش آموز برگزیده بیسـت و یکمین جشـنواره جوان 

خوارزمـی تجلیل شـد.
دانـش آمـوزان امیرعلی سـالجقه از آموزش و پـرورش ناحیه یک کرمان 
دارنـده مـدال نقـره در المپیـاد شـیمی، سـید محمـد میـرزادی از آمـوزش و 
پـرورش ناحیـه یـک کرمـان دارنـده مـدال نقـره المپیاد شـیمی، امیر حسـین 
شـمس الدیـن پـور از آمـوزش و پرورش ناحیـه دو کرمان دارنـده مدال نقره 
در المپیـاد شـیمی، محمـد عبدالهی از شهرسـتان رفسـنجان دارنده مـدال برنز 
المپیـاد شـیمی و امیـر رنجبـر از شهرسـتان رفسـنجان دارنـده مـدال برنـز در 

المپیـاد نجـوم، در این مراسـم تجلیل شـدند.
هم چنیـن از دانـش آموزان علی بدری کمسـرخ از شهرسـتان شـهربابک، 
فرهـاد و محمـد حسـین حسـینخانی از شهرسـتان رابـر، فاطمـه معیـن الدینـی 
و سـحر آکسـوان از آمـوزش و پـرورش ناحیـه یـک کرمـان و مهـرداد آقـا 
محمد حسـنی از شهرسـتان رفسـنجان به عنوان برگزیدگان کشـوری بیسـت 

و یکمیـن جشـنواره جـوان خوارزمـی تجلیل شـد.
بـر پایـه ایـن گـزارش، در ایـن مراسـم از دانـش آمـوزان محمـد حسـین 
خواجـه حسـنی رابـری از شهرسـتان رابـر، زهـرا بـرآوردی از شهرسـتان 
بافـت، زهـرا مومنـی رق آبـادی و سـارا طاهـری مقـدم از بخـش چتـرود 
از شهرسـتان  آبـدر  اسـماعیلی  مبارکـه  و  و علیرضـا محالتـی شـهربابکی 
شـهربابک هـم بـه عنـوان برگزیـدگان بیسـت و دومیـن جشـنواره جـوان 

خوارزمـی تجلیـل شـد.

تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 از امام جمعه و فرمانده سپاه پاسداران 

شهرستان عنبرآباد

شهرسـتان  درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
عنبرآبادصبـح روز شـنبه مورخ 23 اسـفندماه 99 باحضـور جناب آقای علی 
امیـری مشـاور و دبیرسـتاد شـاهد و امـور ایثارگران دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت بـه نمایندگـی از دکتـر مـکارم رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی، به 
همراه مهندس علیدادی سـلیمانی مدیر شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان 
عنبرابـاد، بـا اهـدای لـوح تقدیـر از زحمـات و تـالش های حجت االسـالم 
والمسـلمین سـاالری امام جمعه محترم عنبرآباد و جناب سـرهنگ سنجری 
فرمانـده سـپاه شهرسـتان در زمینـه همـکاری بـا کادر بهداشـت و درمان در 

مبـارزه بـا ویـروس منحـوس کرونـا قدردانـی نمودند.

1-جـدال لفظـی میـان احمدی نـژاد و حـداد عـادل و محکـوم کـردن حـداد از 
سـوی رئیـس جمهـور سـابق بـه دسـت  بوسـی فـرح پهلوی

2-اختالف نظر شدید مجلس و دولت بر سر توافقنامه با آژانس انرژی اتمی
3-مرگ بهنام محجوبی درویش 33 سـاله زندانی کرمانی االصل در بیمارسـتان 

تهران لقمان 
4-حادثـه ناگـوار تیرانـدازی بـه سـوخت بران در مـرز ایـران و پاکسـتان و وقوع 

ناآرامی در سـراوان
5-بزرگداشـت روز پـدر و مهنـدس بـه مناسـبت میـالد حضـرت علـی و تولـد 

خواجـه نصیرالدین طوسـی
6-گفته هـای علم الهـدی امـام جمعـه مشـهد در تقبیـح اسـتفاده زوجین از اسـم 

کوچـک یگدیگـر در منزل
7-شـرکت علی کریمی در انتخابات ریاسـت فدراسـیون فوتبال و اعتراض وی 

به مهندسـی انتخابات
8-سفر تاریخی پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به عراق

9-جنجـال در خصوص آهنگ سـمیه ساسـی مانکن و تحویل میـالد حاتمی از 
فعـاالن فضـای مجازی از ترکیـه به ایران

10-وقـوع طوفـان و بـارش برف سـنگین و خسـارات سـنگین مالـی و جانی در 
بسـیاری از نقاط کشـور

فرماندار عنبرآباد:
1436شغل از شهرستان عنبرآباد در 

سامانه رصد ثبت شد
جلسـه کارگروه اشـتغال و سـرمایه 
گذاری شهرسـتان عنبرآباد به ریاسـت 
عنبرآبـاد،  فرمانـدار  رئیسـی  محمـود 
سـمندری معـاون عمرانـی فرمانـداری 
در  مربوطـه  مدیـران  از  جمعـی  و 
فرمانـداری  اجتماعـات  سـالن  محـل 

برگزارشـد.
رئیسـی فرمانـدار عنبرآبـاد در ایـن 
تـا  اجرایـی  جلسـه گفت:دسـتگاهای 
امـروز در بحـث ایجـاد اشـتغال و ثبت 

در سـامانه رصـد بـه تعهـدات خود بـه خوبی عمـل کردنـد. وی گفت:کمیته 
امـداد امـام خمینـی، صنعـت، معـدن و تجـارت، جهادکشـاورزی فراتـر از 
تعهـدات خـود فعالیـت کردند و با توجه به پایان سـال باید سـایر دسـتگاها به 
تعهدات خود عمل کنند. وی خاطرنشـان کرد:امسـال 1436نفر تعهد اشـتغال 
دسـتگاهای اجرایی شهرسـتان می باشـد کـه تاکنـون 1438نفر اشـتغال ایجاد 
شـده و در سـامانه رصد اشـتغال کشـور ثبت شـده اسـت. رئیسـی گفت:سایر 
دسـتگاهای اجرایـی کـه تاکنون بـه تعهدات اشـتغال خود عمـل نکردند باید 

تـا قبل از سـال تعهـدات خـود را انجـام دهند.

بزرگداشت مقام شامخ شهدا در شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان به مناسبت روز شهید

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان 
نماینـده  مدیرعامـل،  بـا حضـور  »روز شـهدا  بزرگداشـت  آییـن  کرمـان،  
مدیرعامـل در امـور ایثارگـران و فرزنـدان شـهید شـاغل در ایـن شـرکت، 
برگـزار شـد. در ایـن مراسـم مهـدوی نیـا، مدیر عامل شـرکت توزیـع نیروی 
بـرق جنوب اسـتان کرمان با اشـاره به رشـادت ها و جانبـازی های رزمندگان 
و شـهدای عزتمنـد گفـت: آرامـش و امنیتـی کـه امـروز در جامعـه مـا حکم 
فرماسـت مرهـون از خودگذشـتگی شـهدا و ایثارگرانـی هسـت که عاشـقانه 
در راه اعتـالی میهـن عزیزمان جانبازی کردند.برماسـت که پیـرو راه پرفروغ 
ایـن عزیـزان باشـیم. در ادامـه ایـن آئیـن از خانواده هـای معظم شـهدا که در 
ایـن شـرکت مشـغول بـه خدمـت هسـتند و با اهـدای لـوح تقدیـر و هدایایی 
تجلیـل بـه عمـل آمد. شـایان ذکر اسـت بـه همیـن مناسـبت در مدیریت برق 
شهرسـتان هـای تحـت حـوزه عملیاتی شـرکت دیدار بـا خانواده های شـهدا 
توسـط مدیریـت بـرق آن امـور صـورت گرفـت. شـایان ذکر اسـت روز 22 
اسـفندماه در تقویـم جمهـوری اسـالمی ایران که همزمان با سـالروز تاسـیس 
بنیاد شـهید به فرمان امام )ره( اسـت به نام روز بزرگداشـت شـهدا نامگذاری 

شـده است.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان از به بهره برداری 
رسیدن 11 کیلومتر دیگر از بزرگراه های جیرفت - بافت و 

جیرفت - سه راهی بم در جنوب کرمان خبر داد
و  راه  خبـری  پایـگاه  گـزراش  بـه 
شهرسـازی )جنـوب کرمـان(، محمـد 
سـاردویی در حاشیه بازدید از بزرگراه 
جیرفـت - سـه راهـی بـم و جیرفـت - 
بافـت بـا بـر شـمردن اهمیـت ترانزیتی 
ایـن دو بزرگـراه و تاثیر آن بـر اقتصاد 
منطقـه گفـت: به طور کلـی در جنوب 
کرمـان 57 کیلومتر بزرگراه در دسـت 
سـاخت اسـت کـه 11 کیلومتـر آن در 
مسـیر جیرفـت - سـه راهی بـم به طول 

6 کیلومتـر و جیرفـت - بافـت بـه طـول 5 کیلومتـر بـه بهره بـرداری رسـیده 
اسـت. وی اظهـار داشـت: طـول کل مسـیری کـه از بزرگـراه جیرفـت - سـه 
راهـی بـم در حوزه اسـتحفاظی این اداره کل قرار دارد 48 کیلومتر می باشـد، 
تـا کنـون 37 کیلومتـر از آن مـورد بهره بـرداری قـرار گرفتـه و 7 کیلومتـر 
دیگـر از ایـن بزرگـراه در مراحـل نهایـی عملیـات خاکـی اسـت، همچنیـن 
95 درصـد ابنیـه آن تکمیـل شـده و چهـار کیلومتـر باقـی مانـده در مرحلـه 
برگـزاری مناقصـه و مطالعـه تونـل اسـفند نیز در حال انجام اسـت. سـاردویی 
در خصـوص بزرگـراه جیرفـت - بافـت نیز افـزود: این بزرگراه بـه طول 275 
کیلومتـر می باشـد کـه 110 کیلومتـر از آن در حوزه راه و شهرسـازی جنوب 
کرمـان قـرار دارد و تـا کنـون 24 کیلومتـر آن بـه بهره بـرداری رسـیده و در 
ادامـه 3 کیلومتـر آن در دسـت سـاخت و 20 کیلومتـر دیگـر نیـز در مرحلـه 
برگـزاری مناقصـه اسـت. وی بیـان کـرد: در مجمـوع در جنـوب کرمـان 46 
کیلومتـر بزرگـراه در پروژه های رودبارجنوب -  ایرانشـهر، کهنوج - رودان، 
امیرآبـاد - علی آبـاد، جیرفـت - فاریـاب، جیرفـت - بـم  و جیرفـت - بافـت 
بـا اعتبـاری بـه مبلـغ 1270 میلیارد ریـال در حال سـاخت اسـت. وی در پایان 
اشـاره کرد: سـاخت چهار دسـتگاه پل بزرگ به نام های سـرجاز، بهادرآباد، 
جنگل آبـاد و پـل ورودی شـهر منوجـان از دیگـر پروژه هایـی اسـت کـه  بـا 

اعتبـاری بـه مبلـغ  740 میلیـارد ریـال در حال سـاخت اسـت.

دکتر زینی وند در مراسم آب رسانی به ۹6 روستای استان:

به هر سفری که می روم شرکت آبفا پروژه ای برای افتتاح دارد
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان  آب وفاضـالب  شـرکت 
کرمـان، محمـد طاهـری مدیرعامـل 
اسـتان  آب وفاضـالب  شـرکت 
کرمـان در آییـن افتتـاح آب رسـانی 
به 400 روسـتا در استان های کرمان، 
بلوچسـتان،  و  سیسـتان  اصفهـان، 
رضـوی،  خراسـان  خوزسـتان، 
کهگیلویـه و بویراحمـد و گیالن که 
بـه طور هم زمـان و ویدئوکنفرانسـی 
مدیرعامـل  نیـرو،  وزیـر  بـا حضـور 
آب وفاضـالب  مهندسـی  شـرکت 
معـاون  کرمـان،  اسـتاندار  کشـور، 
امـور اقتصادی اسـتاندار و جمعی از 
مدیـران اسـتان برگزار شـد گفت: با 
اجـرا و بهره بـرداری از ایـن پروژه ها 
قالـب  در  نفـر   718 و  هـزار   31
هشـت هـزار و 768 خانـوار بـه آب 
آشـامیدنی سـالم و پایدار دسترسـی 

داشـت.  خواهنـد 
اجـرای  بـرای  اظهارداشـت:  وی 
ریـال  میلیـارد   572 پروژه هـا  ایـن 
محـل  از  آن  عمـده  کـه  اعتبـار 
اعتبـارات دولتـی، صنـدوق توسـعه 
ملـی و کمک هـای خیرین می باشـد 

اسـت. شـده  هزینـه 
شـرکت  مدیرعامـل 
بـا  کرمـان  اسـتان  آب وفاضـالب 
ایـن  آب  تأمیـن  بـرای  اینکـه  بیـان 
نقـاط  در  چـاه  حلقـه   26 روسـتاها 
مختلـف اسـتان حفر، تجهیـز و وارد 
ایـن  آب دهـی  میـزان  شـده،  مـدار 
چـاه هـا را 336 لیتـر بـر ثانیـه ذکـر 
کـرد و افـزود: عالوه بـر آن 18 باب 
مخـزن بـا ظرفیـت 3760 مترمکعـب 
و 9 ایسـتگاه پمپـاژ نیز احداث شـده 

اسـت. 
بـر آن  اضافـه کـرد: عـالوه  وی 
7000 متـر از شـبکه توزیـع اصـالح 
و بیـش از 115 کیلومتـر خـط انتقال 
اجـرا و همچنیـن شـبکه توزیـع بیش 
از 209 کیلومتـر توسـعه یافته اسـت. 
پروژه هـای  شـد:  یـادآور  وی 
مذکـور در شهرسـتان های ارزوئیـه، 

عنبرآبـاد،  سـیرجان،  رابـر،  بافـت، 
جیرفـت، کرمـان، منوجـان، رودبار، 
فاریـاب،  ریـگان،  قلعه گنـج، 
کوهبنـان و زرنـد اجـرا شـده اسـت. 
آب  و  شـرکت  عامـل  مدیـر 
فاضـالب اسـتان کرمان قول مسـاعد 
تومـان  میلیـارد   100 از  بیـش  داد 
اعتبـار تـا نیمـه اردیبهشـت ماه 1400 
در چنـد پروژه آب رسـانی در تعداد 
دیگری از روسـتاهای اسـتان سرمایه 
آمادگـی  و  شـد  خواهـد  گـذاری 
در  را  مذکـور  پروژه هـای  داریـم 
اقصـی نقـاط اسـتان بـه بهره بـرداری 
آب  نعمـت  از  مـردم  تـا  برسـانیم 

شـوند. بهره منـد  آشـامیدنی 

از  دیگـری  بخـش  در  طاهـری 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  خـود  سـخنان 
در ابتـدای دولـت تدبیـر و امیـد در 
بهره منـدی  شـاخص  کرمـان  اسـتان 
آشـامیدنی  نعمـت آب  از  روسـتاها 
بـود  درصـد   52 بهداشـتی  و  سـالم 
گفـت: امـروز و در راسـتای پویـش 
بـا  و  _الف_ب_ایـران  هفتـه  هـر 
آب رسـانی  پـروژه  از  بهره بـرداری 
بـه 96 روسـتا در سـطح اسـتان ایـن 
افزایـش  درصـد   67 بـه  شـاخص 

یافـت. 
وی یـادآور شـد: در حـال حاضر 
روسـتا   5626 کرمـان  اسـتان  در 
وجـود دارد کـه 2783 روسـتا باالی 
20 خانـوار و 2843 روسـتا زیـر 20 

خانـوار جمعیـت دارنـد.
مهندسـی  شـرکت  مدیرعامـل 
آب وفاضـالب کشـور در ایـن آیین 
بـا بیـان اینکـه از محـل کمک هـای 
خیریـن 13 میلیـارد تومـان اعتبار در 
آب رسـانی  پروژه هـای  از  تعـدادی 
هزینه شـده اسـت تأکید کـرد: برای 
هدایـت ایـن اتفـاق برنامه ریزی های 
بـه  تـا  شـد  خواهـد  انجـام  الزم 
صورت گسـترده در سراسـر کشـور 

توسـعه یابـد. 
حمیدرضا جانباز افزود: 7 روسـتا 
خراسـان  و  کرمـان  اسـتان های  در 
رضـوی بـا جمعیـت 12500 نفـر بـا 
همکاری خیرین اسـتانی آب رسـانی 
شـده اند کـه کار بسـیار ارزنـده ای و 
شـروع خوبـی بـرای فرهنگ سـازی 

در ایـن زمینه اسـت.
تقدیـر  بـا  نیـز  کرمـان  اسـتاندار 
شـرکت  مدیرعامـل  تالش هـای  از 
کرمـان  اسـتان  آب وفاضـالب 

کـه  سـفری  هـر  بـه  اظهارداشـت: 
مـی روم شـرکت آبفـا یـک پـروژه 
فعالیت هـای  و  دارد  افتتـاح  بـرای 
خوبـی در ایـن زمینه انجام می شـود. 
مراسـم  ایـن  در  زینی ونـد  علـی 
سـخت  شـرایط  علی رغـم  افـزود: 
در  خوبـی  پروژه هـای  کشـور، 
در  نیـرو  وزارت  زیرمجموعه هـای 
اسـتان کرمـان در حـال انجام اسـت.

بیـان  بـا  دولـت  عالـی  نماینـده 
اینکـه شـاخص های اسـتان در حوزه 
هـر  گفـت:  کـرده  پیـدا  ارتقـا  آب 
انتظـار  حـد  در  شـاخص ها  چنـد 
نیسـت امـا اقدامـات خوبـی صورت 
گرفتـه اسـت.   وی با اشـاره به اینکه 
اسـتان کرمان از اسـتان های خشـک 
و کـم  آب بـه شـمار مـی رود که 90 
درصـد از آب آن از منابع زیرزمینی 
گفـت:  می شـود  تأمیـن  قنـوات  و 
کرمـان و زرنـد از جملـه شـهرهای 
محسـوب  آب  زمینـه  در  بحرانـی 

می شـوند.
اسـتاندار کرمـان اضافه کـرد: 64 
درصـد از اسـتان جـزو جمعیتـی بـه 
پوشـش  تحـت  کـه  مـی رود  شـمار 
شـهرهای بحرانـی و تنـش آبـی قرار 
پیـک  در  اظهارداشـت:  وی  دارد. 
کمبـود  آب  لیتـر   2708 مصـرف 
داریـم کـه 1000 لیتـر آن مربـوط به 

شـهر کرمـان اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه اقدامـات میان 
ایـن  در  بلندمـدت خوبـی  و  مـدت 
در  گفـت:  گرفتـه  صـورت  زمینـه 
حـوزه اسـتفاده از ظرفیـت مـاده 56 
توجه خوبی به اسـتان شـده؛همچنین 
در حـوزه روسـتاهای فاقـد آب نیـز 

اتفـاق خوبـی افتـاده اسـت.
جـز  راهـی  افـزود:  زینی ونـد 
شـهر  رینـگ  پـروژه  اجـرای 
کرمـان کـه اعتبـار باالیـی نیـاز دارد 
از  اسـتفاده  آن  بـر  نداریم؛عـالوه 
ظرفیـت خلیـج فـارس کـه مباحثـی 
بایـد  نیـز  بـاره مطـرح شـد  ایـن  در 

گیـرد. قـرار  توجـه  مـورد 

همزمـان با عید سـعید مبعث، تقاطع غیرهم سـطح 
»سـربازان گمنام امام زمان«)عج(، به عنوان هشـتمین 
از  هفتـه  سـی وهفتمین  در  شـهری  بـزرگ  پـروژۀ 
پویـش »افتتـاح« شـهرداری کرمـان، بـا شـعار »هـر 

هفتـه یـک افتتـاح« بـه بهره بـرداری رسـید.
بـه گـزارش کرمان آنالیـن، شـهردار کرمـان در 
غیرهم سـطح،  تقاطـع  ایـن  از  بهره بـرداری  آییـن 
ضمـن تبریـک عیـد مبعـث، بـا بیـان اینکـه از همـۀ 
کسـبه و مردمـی کـه در اطـراف این پـروژه زندگی 
پـروژه،  اجـرای  طوالنی شـدن  به دلیـل  می کننـد، 
بـا  خوشـبختانه  گفـت:  می کنـم،  عذرخواهـی 
حمایت شـورای اسـالمی شـهر کرمان توانسـتیم در 
مـدت 9 مـاه هـر هفتـه و بی وقفـه یـک پـروژه را در 

خـور شـأن مـردم کرمـان، افتتـاح کنیـم.
سـیدمهران عالـم زاده بـا اشـاره بـه اینکـه تقاطـع 
زمان«)عـج(  امـام  گمنـام  »سـربازان  غیرهم سـطح 
به عنـوان هشـتمین پـروژۀ بـزرگ شـهری، بـا اعتبار 
حـدود 90 میلیـارد تومـان بـه بهره بـرداری رسـیده 
اسـت، گفـت: در این دورۀ شـهرداری کرمـان، بالغ 
بـر 1200 میلیـارد تومـان پـروژۀ عمرانی افتتاح شـده 
اسـت. وی افـزود: از مجموع پروژه های افتتاح شـده 
در ایـن دوره، حداقـل 60 پارک، پیاده راه و بوسـتان 
بوسـتان  و   پـارک   20 و  رسـیده  بهره بـرداری  بـه 
مدیریـت  دورۀ  ایـن  پایـان  تـا  نیـز،  دیگـر  محلـی 

شـهری افتتـاح خواهـد شـد.
شـهردار کرمـان بیـان کـرد: از ابتـدای فروردیـن 
سـال آینده، ساخِت سـه تا چهار تقاطع غیرهم سطح 

دیگـر نیز در شـهر کرمان شـروع خواهد شـد.
عالـم زاده بـا تأکید بر اینکه هشـت پـروژۀ بزرگ 
داشـته  دربـر  هزینـه  تومـان  میلیـارد   500 شـهری، 
اسـت، گفت: تملک امالک مسـیری بعضـی از این 

پروژه هـا، بـار مالـی بیشـتری نسـبت بـه هزینه هـای 
عمرانـی دارد.

مدیریـت  از  دوره  ایـن  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـهری، سـعی شـده بـا نگاهی مهندسـی به  توسـعۀ 
اجتماعـی،  مختلـف  حوزه هـای  در  شـهر  متـوازن 
فرهنگـی و و رزشـی توجه شـود، گفـت: در پویش 
»افتتـاح« شـهرداری کرمـان، پروژه هـای مختلفی در 
حوزه هـای فرهنگی، خدماتی، اجتماعی و ورزشـی 
بـا اولویـت مناطـق کم برخـوردار، در تمـام مناطـق 
پنج گانـه شـهرداری بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت.

شـهردار کرمان به تقاطع غیرهم سـطح »سـربازان 
گمنـام امـام زمان«)عـج( اشـاره کـرد و گفـت: ایـن 
پـروژه از 10 ماه پیش شـروع شـد و طـی این مدت، 

80 درصـد کار آن بـه پایان رسـید و تکمیل شـد.
عالـم زاده افـزود: این پـروژه در ابتـدای این دورۀ 

مدیریـت شـهری، تنهـا 20 درصد پیشـرفت فیزیکی 
داشـت کـه بـا هماهنگـِی گـروه تخصصـی شـهید 
بـا  آن  عمرانـی  عملیـات  خاتـم،  قـرارگاه  رجایـی 

برنامه ریـزی شـروع شـد.
بـه  غیرهم سـطح،  تقاطـع  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
در  اطالعاتـی  و  امنیتـی  نیروهـای  زحمـات  پـاس 
ایجـاد امنیـت اسـتان، بـه نـام »سـربازان گمنـام امـام 

اسـت. شـده  نام گـذاری  زمان«)عـج( 
ایـن  نام گـذاری  کـرد:  بیـان  کرمـان  شـهردار 
پـروژه بـه نـام »سـربازان گمنـام امـام زمان«)عـج(، 
حداقل کاری اسـت که می توانسـت بـرای مجموعه 
نیروهـای مخلـص و حافـظ امنیـت و صیانـت از این 

مـرزو بـوم، انجـام می شـود.
غیرهم سـطح  تقاطـع  ایـن  افتتـاح  عالـم زاده، 
از تمـام  بـه مـردم دانسـت و  را عیـدی شـهرداری 
کسـانی کـه در اجـرای پروژه هـای شـهری در کنار 

بـوده و هسـتند، تشـکر کـرد. شـهرداری کرمـان 
وی بـا تأکیـد بر اینکـه پروژه های شـهری محقق 
و  درون دسـتگاهی  هماهنگـی  بـا  مگـر  نمی شـود؛ 
برون دسـتگاهی، از معـاون هماهنگـی امـور عمرانی 
همـکاری  و  معارض هـا  رفـع  بـرای  اسـتاندار، 
شـرکت های خدمت رسـان در جابه جایی تأسیسـات 

شـهری تشـکر کـرد.
شـهردار کرمان بـا بیان اینکـه اجـرای پروژه های 
ترافیکـی نیازمنـد همراهـی پلیـس در جهـت ایجـاد 
نظـم و انظبـاط اسـت، از همـکاری فرماندهی پلیس 
راهـور و  پلیـس شهرسـتان کرمـان تشـکر کـرد و 
افزود: خوشـبختانه با همدلـی، همراهی و هماهنگی 
ایـن  برون دسـتگاهی،  و  درون دسـتگاهی  کامـل 
سـرانجام  بـه  خوبـی  بسـیار  مدت زمـان  در  پـروژه 

رسید.

شهردار کرمان هم زمان با افتتاح تقاطع سربازان گمنام خبر داد: 

کلنگ زنی سه تقاطع غیرهم سطح در سال آینده

آگهی انتخابات مسئوالن انجمن صنفی نیروهای آزاد شاغل در مدارس غیردولتی جنوب کرمان آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن صنفی کارگران ساختمانی 
جنوب استان کرمان)نوبت دوم(

بدین وسـیله بـه اطـاع می رسـاند بـه موجـب مـدارک تسـلیمی از سـوی 
انجمـن مذکـور، اسـامی و سـمت هـر یـک از اعضـا اصلـی و علی البـدل 
هیئت مدیـره و بازرسـان کـه از تاریـخ ۹۹/۱۱/۳۰ به مـدت ۳ سـال انتخـاب 

شـده اند بـه شـرح ذیـل می باشـد:
۱-سوده بلوچ  اکبری - رئیس هیئت مدیره

۲-فهیمه جهانی - نایب رئیس
۳-حوا کمالی - خزانه دار

۴-مجید فاریابی - عضو علی البدل هیئت مدیره
۵-ملیحه بدوئی - بازرس اصلی 

ضمنـا مطابـق با مـاده ۲۲ اسـاس نامه کلیـه اسـناد، مـدارک و اوراق مالی و 
بهـادار بـا امضـای مشـترک رئیـس هیئت مدیـره و خزانـه دار ممهـور به مهر 

انجمـن معتبر خواهـد بود.

ابوذر آیین
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جیرفت

بدین وسـیله بـه اطاع کلیه اعضای انجمن مذکور می رسـاند جلسـه 
مجمـع عمومـی انجمن در روز پنج شـنبه مـورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ 
رأس سـاعت ۱۰ صبـح در محـل شـهر جیرفـت- خیابـان اسـتقال 
- کوچـه جنـب تـاالر پارسـیان)کوچه اسـتقال ۲۷( انتهـای کوچه 

مدرسـه نامـداران صـدرا برگـزار می گردد.
لـذا از کلیـه اعضـا جهـت شـرکت در جلسـه مجمـع دعـوت بعمـل 

می آیـد.
دستور کار جلسه: 

-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان
-انتخاب هیئت مدیره و بازرسان

از طرف هیئت مدیره
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مهدی دانشور

ز تُند باد حوادث نمی توان دیدن
در این چمن که گلی بوده است یا َسمنی

ببین در آینه جام نقش بندی غیب
که کس به یاد ندارد چنین عجب َزمنی

)حافظ(
سـال 1399 خورشـیدی خمیده و ژولیده، 

سـنگین،  کوله بـاری  بـا  درمانـده  و  خسـته 
عصا زنـان و لنگان لنـگان بـه ایسـتگاه پایانـی 

نزدیـک می شـود! خـود 
سـالی کـه قـرار اسـت قرنـی را بـه قـرن 
دیگـر متصل سـازد، نه آغازی خوش داشـت 
و نـه پایانـی نویدبخـش، سـالی بود آبسـتن از 
حـوادث و مصائبـی صعـب و طاقت فرسـا و 
آکنـده از خبرهایـی تلـخ و جان گـزا، سـالی 
سرشـار از انـدوه و محنـت و لبریـز از عـذاب 
و نکبـت، سـالی بـه انـدازه قرنـی یـا بیشـتر 
مشـحون از بحران و ماتم و مملو از جدایی و 
فرقت، گویند: سـالی که نکوسـت از بهارش 
پیداسـت، دقیقـا سـال 1399 از همـان بهارش 
پیـدا و هویـدا بود! بهارش از گرد راه نرسـیده 
بـه خزان مبدل گشـت، آن چنان که شـادی ها 
و امیدها در ریشـه خشـکید و یأس ها به جای 

یاس هـا از زمیـن جان هـا روییـد و عـزا و ماتم 
بـه جـای شـادمانی و پایکوبـی نشسـت و جـا 

کرد! خـوش 
کرونـا«،  »پاندمـی  بـا  کـه  سـالی  آری، 
ایـن مهمـان ناخوانـده و بی رحـم آغـاز شـد، 
ویروسـی کـه غافل گیرانـه بیـرق سـیاهی و 
تباهـی برافراشـت و بی پـروا تاخـت و بهـت 
و حیـرت و تـرس و وحشـت را بـر اهالـی 
زمیـن مسـتولی کـرد و بـر هـر کـوی و برزن 

حجله هایـی از عـزا بـر پـا سـاخت.
سـالی که نفس هـای آخرش را می َکشـد، 
حـوادث  و  گرفـت  را  بسـیاری  نفس هـای 
تأثربـار و پَلَشـت بی شـماری را رقـم زد کـه 
پرداختـن بـه همـه آنهـا در ایـن کوتاه نوشـته 
مقـدور نیسـت و هرکـدام را مجالـی و مقالی 

اختصاصـی بایسـته و شایسـته اسـت.

آری، سـال سـیاه و شـوم 1399 جان خیل 
کثیـری از هم وطنانمـان را از اقشـار و اصناف 
مختلـف گرفـت و قاطبـه ملـت را به سـوگ 

نشاند.
و  شـاخص  چهره هـای  سـال  ایـن  در 
مشهوری از نخبگان، نویسـندگان، هنرمندان 
آقایـان:  زنده یـادان  ازجملـه  ورزشـکاران  و 
کشـاورز،  محمدعلـی  دریا بنـدری،  نجـف 
پور مُخبـر،  احمـد  گرجسـتانی،  سـیروس 
خسـرو سینائی، محمدرضا شـجریان، چنگیز 
جلیل ونـد، نصـرت اهلل وحـدت، بهمـن مفید، 
سـرژیک تیموریـان، اکبـر عالمـی، محمـود 
پورحسـینی، محمـد ملکـی،  پرویـز  یـاری، 
کریـم اکبری مبارکـه، مهـرداد میناوند، علی 
انصاریـان، آیـت اهلل یوسـف صانعـی و دیگر 
علمـا و فقهـای دیـن و نیـز خانم هـا: ماه چهره 

مرجـان  بانـو  و  تأییـدی  فرزانـه  خلیلـی، 
نمونه  هـای بارزی هسـتند که از جمـع ما جدا 

گردیدنـد و دیـدار حـق را لبیـک گفتنـد.
و  حـوادث  سـال  ایـن  طـی  همچنیـن   
وقایـع اسـفبار و دلخراشـی بـه وقوع پیوسـت 
آورد  درد  بـه  را  هم میهنانمـان  هـم دل  کـه 
زیبـا  سـرزمین  پیکـر  بـر  زخم هایـی  هـم  و 
و پهناورمـان وارد نمـود کـه بـا عنایـت بـه 
محدودیت هـای گفتـه شـده تنهـا بـه بخشـی 
از اهـم آنهـا بسـنده می کنـم و دامـن سـخن 
را بـر می چینـم: عـالوه بـر بیمـاری هولنـاک 
کرونـا و اثـرات و تبعـات سـوء جانـی و مالی 
و... آن بـر مـردم و جامعـه، وقـوع چندیـن 
سـیل ویرانگـر )به ویـژه سـیل های فروردیـن 
مـاه در چند اسـتان کشـور عزیزمـان(، مرگ 
درد آور صدهـا نفـر از هم وطنانمـان در اثـر 

سـوءمصرف مشـروبات الکلی سـمی، حادثه 
ناوچـه ُکنـارک، قتل رومینا اشـرفی و ریحانه 
عامـری بـه دسـت پدرانشـان، مـرگ آسـیه 
پناهـی در درگیـری بـا مأمـوران شـهرداری 
در  سـینا  کلینیـک  کرمانشـاه، آتش سـوزی 
تهـران، غـرق شـدن قایـق پناه جویـان ایرانـی 
در کانـال مانش فرانسـه، ترور شـهید محسـن 
در  کوه نـوردان  شـدن  کشـته  فخـری زاده، 
رضـا  خودکشـی  تهـران،  شـمال  کوه هـای 
غـرب  در  کولبـران  شـدن  کشـته  فیوجـی، 
کشـور، زلزله سی سـخت، تصادفات سریالی 
و ممتـد رانندگـی، حادثـه خونیـن سـراوان و 
فجایعی همچون گرانی سرسـام آور کاالهای 
اساسـی و ضـروری مردم و کوچک تر شـدن 
سـفره آنها، بحران های اقتصادی و فسـادهای 
تحریم هـای  )اختالس هـا(،  گسـترده  مالـی 

و  غذایـی  مـواد  احتـکار  فزاینـده،  و  کـور 
نیازهای اساسـی مردم توسط عده ای سودجو 
و از خـدا بی خبـر، نابسـامانی های فرهنگـی و 
اخالقی و... و... و... تنها بخشـی از ارمغان ها و 

ره آوردهـای سـال 1399 بـود!!
بـا همـه این هـا امـا از آنجـا کـه بـر اسـاس 
گنـاه  نومیـدی  و  یـأس  دینـی  آموزه هـای 
تلقـی مـی شـود و از جنس » شـیطان« اسـت، 
عیـد نـوروز سـال پیـش رو را بـا تـوکل بـر 
خـدای مهربـان و کارسـاز، بـذر امیـد در دلها 
می کاریـم و بـه درگاه مدبـر و محـول بـی 
چون متضرعانه و ملتمسـانه دعـا می کنیم که 
سـال 1400 خورشـیدی را بـرای تمامی مردم 
جهـان به ویـژه هموطنان عزیزمان سـالی نیکو 
قـرار دهـد و » احسـن الحال » را نصیب مـان 

گرداند.

نگاهی ژرف به سال شومی که گذشت؛

۹۹، سالی که سراسر خزان بود

بر اسـاس احسـاس نیاز اسـتان پهنـاور کرمـان خصوصاً منطقه 
جنـوب آن بـه توسـعه فرهنگـی از طریـق کار حرفـه ای توسـط 
نشـریات مکتـوب، مجموعـه مـا بـا ثبـت درخواسـت ماهنامـه 
اسـتانی در اوایـل سـال 1394 قـدم در ایـن راه گذاشـت تـا اینکه 
در تاریـخ 27 اردیبهشـت 1395 بـا موافقـت هیئـت نظـارت بـر 
مطبوعـات مجـوز نشـریه بـه صاحـب امتیـازی و مدیرمسـئولی 
نظـر احمـدی تنگانـی با رویکـرد فرهنگـی اجتماعـی و گرایش 
سیاسـی اصالح طلبانـه صـادر و پـس از انجام کارهـای مقدماتی 
اولیـن شـماره نشـریه در تاریـخ 28 مـرداد 1395 در چهار صفحه 
بـه سـردبیری و مدیریـت احسـان احمـدی در چاپخانـه مهـدوی 
کرمـان به چاپ رسـید که خوشـبختانه اسـتقبال مخاطبـان از این 
رسـانه مطلـوب ارزیابـی گردیـد و بـا فراهم شـدن بسـتر فعالیت 
بیشـتر بـا تقاضـای مجـدد، دوره انتشـار این نشـریه از شـماره 11 
در تاریـخ 4 بهمـن 1395 بـه دو هفته نامـه مبـدل گردیـد و با بهره 
اندوخته هـای شـورای سیاسـت گذاری  و  از تجربیـات  جسـتن 
این نشـریه که همگی از اسـاتید برجسـته دانشـگاه در رشـته های 
مختلـف می باشـند روشـنفکری طبـق خروجـی سـامانه تیتـر و 
سـایر پارامترهـا به عنـوان پر مخاطب تریـن رسـانه مکتوب اسـتان 
کرمـان شـناخته شـد و با تغییر مدیرمسـئول از شـماره 23 نشـریه 

در تاریـخ 27 شـهریور 1396 ایـن مسـئولیت بـا موافقـت هیئـت 
نظـارت بـر مطبوعـات بـه احسـان احمـدی تنگانی سـپرده شـد، 
امـا دوران انتشـار ایـن نشـریه کـه بـه پنـج سـال می رسـد و هـم 
اینـک بـه شـماره یک صد رسـیده پـر از خاطرات تلخ و شـیرین 
بـوده و بـرای تحقـق رسـالت حرفـه ای توسـط تیم مـا زحمات و 
سـختی های بی شـماری کشیده شد و ای بسـا برای یک مصاحبه 
یـا گـزارش ایـده آل چندین مـاه رایزنی و تالش شـده اسـت، در 
ایـن مدت اشـخاص حقیقـی و حقوقی متعددی بـه صورت مالی 
از ایـن نشـریه حمایت کـرده و برخی نیز هماننـد مدیریت بانک 
کشـاورزی جنـوب کرمـان، سـازمان جهادکشـاورزی جنـوب 
کرمان، فرماندهی انتظامی اسـتان و... با طرح شـکایت در دادسرا 
به دلیـل انتقـاد دلسـوزانه ماه هـا مـا را درگیر آمد و شـد بـه مراجع 
قضایـی نمودنـد که در جـای خویـش می تواند مفید واقع شـود، 
امـا از ابتـدای سـال 1397 و بـا افزایـش قیمـت دالر و متعاقب آن 
افزایـش قیمـت کاغذ و ملزومـات چاپ و گسـترش تحریم ها و 
رسـیدن قیمت هـا و هزینه هـا به سـقف آسـمان تقریبـاً فعالیت در 
ایـن حـوزه روز بـه روز به سـمت غیرممکن شـدن پیـش می رود 
و در صـورت عـدم عزم جدی از سـوی دولت خصوصـاً وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی پرونده رسـانه های کتبی مسـتقل بسته 

و بـه تاریـخ خواهند پیوسـت.
امـا جـا دارد از همـه عزیزانـی کـه در مـدت انتشـار ایـن 100 
شـماره با نشـریه خودشـان روشـنفکری همـکاری کردند کمال 
تشـکر را داشـته باشـم و دسـت یکایک آنها را به نشـانه قدردانی 
و سـپاس ببوسـم، اسـامی کارشناسـان مذکور از قرار زیر اسـت: 
مازیـار نیسـتانی، مرحـوم دکتـر امیـرکاووس بـاال زاده، دکتـر 
شـهرام پارسـا مطلـق، مرحوم دکتـر کیومرث منشـی زاده، اسـتاد 
مسـعود احمـدی تهرانـی، حمیده کریمی، شـهرام میـدری، رضا 

مهـدوی هـزاره، دکتـر ناتاشـا دربـان، مریـم مهدویـان، دکتـر 
یحیـی کمالی، پروفسـور فرهاد ناظـرزاده کرمانی، دکتر حسـین 
سـبزه صادقی، مهنـدس بهـادر کمالـی، اسـتاد بهـزاد خداویسـی، 
مهندس محمدرضا واحدی، پروفسـور حسـین اسـماعیلی، دکتر 
فـردوس حاجیـان )کاندیـدای نوبـل(، دکتـر عبدالرضـا دانشـی، 
صمد چینی فروشـان، منوچهر اکبرلو، امید طاهری، اسـتاد سعید 
فرهـودی، الله مرزبـان، رها حاجـی زینل، شـهناز امیرمجاهدی، 
مهتـا محـدث، دکتـر امیـد ابدالـی، ویـدا طیـاری )برجسـته ترین 
نقـاش زن جهان(، اسـتاد منوچهر افضلـی، آرزو کبیری نیا، دکتر 
عنایـت اهلل رئیسـی، اسـتاد جهانگیر خـان هدایـت، ربـاب نجفی، 
دکتـر نسـرین آلپلـو، سـلما راینـی، راحیـل کرمانـی، سـرگرد 
مهران سـعیدی، مهندس شـهاب شـهابی، محدثه رسـتگار، دکتر 
باقـر امیرحیـدری، شـهرزاد علـوی، اسـتاد احمـد زحمتکشـان، 
دکتـر ابومسـلم بیدشـکی، مهنـدس اسـما حسـام عارفی، دکتـر 
سـید ارسـالن علـوی، دکتر ذبیـح اهلل اعظمـی، اسـتاد محمدعلی 
دکتـر  شـهابی،  حامـد  مهنـدس  بهرامیـان،  حدیـث  صباحـی، 
نعیم رضـا وطنخـواه، دکتـر مهـدی امانـی، مریم حسـنی، نسـترن 
زارعـی، مسـتانه پوریان، میتـرا دارابی، دکتر زهرا عرب، سـولماز 
پونـه شـریفی،  علـی غالمعلی پـور، دکتـر  ، دکتـر  حاجی پـور 

حجت االسـالم نـادر حامـدی، دکتر محمـد عارفی، مریـم بهنام، 
الهه خداداد، اسـتاد احمد یوسـف زاده،  دکتر اسـالم نیک نفس، 
دکتر ناهید افتخاری، طهماسـب بدرود، دکتر صدیقه شـیخ زاده، 
حسـین اسحاقی، هما احمدی، مهناز شـاه محمدی، دکتر منصور 
قاسـمی، سـامان ساردویی، پروانه شـهیدی، علی رضا بهرآسمانی 
دکتـر  شـهابی،  اسـتاد حسـین  سـادات قاضی،  آتوسـا  ده والـی، 
فـرخ رو شـهابی، اسـتاد فـرزاد حسـام عارفی، دکتر افسـانه بهادر، 
دکتـر مریـم جلیل نتـاج، اسـتاد نـادر احمـدی، مهنـدس عمـار 
انجـم روز، مهنـدس یوسـف فرخـی، حمیدرضـا واحـدی، کیانا 
کامیابی، اسـتاد مهدی دانشـور، دکتر میالد دانشـی، محمدرسول 

جهانشـاهی و...
امـا جـا دارد بـه صـورت ویـژه از مهنـدس امـان اهلل مختـاری 
پاکـدل مدیرعامـل وقـت  شـهردار اسـبق جیرفـت و مهنـدس 
شـرکت شـیر پـگاه کرمـان که حامـی مالی اولین شـماره نشـریه 
بودند تشـکر نموده و بابت همـه زحمات همکارانم در تحریریه، 
طراحـی، صفحـه آرایـی و توزیـع: نظـر احمدی، محیـا احمدی، 
آذرسـادات حسـینی، علـی اکبـرزاده، احسـان صباحـی، محمـد 
تـراب، مسـعود بـازرگان و اصغـر صانعی کمـال سـپاس و امتنان 

بنمایم. را 

به مناسبت انتشار یک صدمین شماره این نشریه؛

عبور از یک صد خوان روشنفکری

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بهزیسـتی اسـتان کرمـان بـا حضـور 
محتـرم  ریاسـت  روحانـی  دکتـر 
شـریعتمداری  دکتـر  جمهـوری، 
وزیـر تعاون، کار و رفـاه اجتماعی، 
سـازمان  رئیـس  قبادی دانـا  دکتـر 
به صـورت  کشـور  بهزیسـتی 
حضـور  بـا  و  ویدئوکنفرانـس 
جمعـی از مسـئوالن اسـتان کرمـان 
127 مرکـز مثبـت زندگـی در ایـن 
نقـاط  دیگـر  بـا  هم زمـان  اسـتان 
کشـور افتتـاح و مـورد بهره برداری 

گرفـت. قـرار 
اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل   
بـه  آییـن  ایـن  حاشـیه  در  کرمـان 
 800 حـدود  گفـت:  خبرنـگاران 
خدمـات  مرکـز   137 در  نیـرو 
اسـتان  زندگـی  مثبـت  بهزیسـتی 
 268 و  می کننـد  فعالیـت  کرمـان 
مـددکار نیـز در ایـن مراکـز جذب 

. ند ه ا شـد
وی افـزود مراکـز مثبـت زندگی 
خدمـات  کـه  هسـتند  مراکـزی 
را کـه  سـطح یـک جامعـه هـدف 
در گذشـته بـا رویکرد دولتـی ارائه 
می شـد بـه صـورت خریـد خدمـت 

می دهنـد.  انجـام 
عبـاس صـادق زاده بـا اشـاره بـه 
زندگـی  مثبـت  مرکـز   41 اینکـه 
مثبـت  مرکـز   86 و  روسـتایی 
زندگـی شـهری در اسـتان کرمـان 
وجـود دارد گفـت: اسـتان کرمـان 
در مجمـوع دارای 137 مرکز مثبت 
زندگـی اسـت که 10 مرکـز آن در 

می شـود.  افتتـاح  آینـده  سـال 
ایـن  بـودن  جامعه محـور  وی 
مراکـز را یکی از اهداف راه اندازی 
ایـن مراکـز عنـوان کـرد و گفـت: 
جامعـه  خانواده هـای  بـه  توجـه 
هـدف بـا ارائـه فرمول هـای جدیـد 
سـرمایه های  از  گرفتـن  کمـک  و 
توانمندسـازی  و  محلـه  اجتماعـی 
جامعـه هـدف از دیگر اهـداف این 

اسـت.  مراکـز 
مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان 
پرونـده  هـزار   57 اینکـه  بیـان  بـا 
جامعـه هدف سـطح یک بـه مراکز 
مثبـت زندگی اسـتان  واگذار شـده 

تمـام  خوشـبختانه  گفـت:  اسـت 
ارائـه  مراکـز  ایـن  کـه  خدماتـی 
الکترونیـک  بسـتر  در  می دهنـد 
به صـورت  نیـز  بازدیدهـا  و  اسـت 
تاکنـون  و  می شـود  انجـام  آنالیـن 
خانـه  بـه  خانـه  بازدیـد  هـزار   26
در  و  انجـام  مـددکاران  توسـط 

اسـت.  شـده  ثبـت  سـامانه 
وی اضافـه کـرد: بهزیسـتی یکی 
خدمات رسـان  سـازمان های  از 
اسـت کـه بیـش از 184 مأموریـت 
ویـژه و مهـم اجتماعـی را برعهـده 
دارد کـه در سـال های اخیـر سـعی 
شـده بخشـی از ایـن خدمـات را بـه 
کنیـم  واگـذار  خصوصـی  بخـش 
کـه مراکـز مثبـت زندگی هـم جزو 
همیـن مراکـزی هسـتند که بخشـی 
آنهـا  بـه  بهزیسـتی  خدمـات  از 

واگـذار شـده اسـت.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  صـادق زاده 
اسـتان  زندگـی  مثبـت  مراکـز 
جـذب  نیـرو   700 حـدود  کرمـان 
اغلـب  داشـت:  ابـراز  کرده انـد، 
نیروهـای مراکـز، نیـروی تخصصی 
مراکـز  در  مددکارانـی  و  هسـتند 
هسـتند کـه خدمـات مـددکاری را 
طراحـی و ارائـه می کننـد و قطعا در 
اتفاقـات خوبـی  مددکاری هـا  ایـن 
و  مددجویـان  شـرایط  و  می افتـد 
خانواده هـای آنهـا رصـد می شـود.

مراکـز  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
دولـت  یارانـه  از  زندگـی  مثبـت 
دولـت  و  می باشـند  بهره منـد 
ایـن  خدمـات  ارائـه  هزینه هـای 
مراکـز را تقبـل کرده، عنـوان کرد: 
بـه  را  ارائـه خدمـات  بتوانیـم  بایـد 
آنهـا  و  بکشـانیم  خانـواده  اعضـای 
هـم در ایـن مسـئله شـریک شـوند.

صادق زاده ادامـه داد: محله محوری 
و توجـه بـه سـرمایه های اجتماعـی 
در محـل مـورد نظـر اولویـت ایـن 
از  می شـود  سـعی  و  اسـت  مراکـز 
ظرفیت هـای محلی برای پیشـگیری 

شـود. اسـتفاده  ارائـه خدمـت  و 
مدیرکل بهزیسـتی ابراز داشـت: 
دارای  افـراد  بـه  خدمـت  ارائـه 
از  کم بضاعـت  افـراد  و  معلولیـت 
زندگـی  مثبـت  مراکـز  وظایـف 
اسـت و تـالش مـا بـر این اسـت که 
ایـن افراد بـه توانمندی برسـند و در 
ایـن میـان نقـش ایـن مراکـز بسـیار 

اسـت. پررنـگ 
بسـیاری  کـرد:  تصریـح  وی 
دولـت  بسـتر  در  کـه  خدماتـی  از 
ممکـن  می شـود  اجـرا  و  تأمیـن 
همـراه  سـازمانی  موانـع  بـا  اسـت 
باشـد و رضایـت شـهروندان را در 
بـر نداشـته باشـد، امـا بـا راه انـدازی 
شـاهد  زندگـی  مثبـت  مراکـز 
رضایت منـدی شـهروندان خواهیـم 

مراکـز  ایـن  در  کـه  چـرا  بـود، 
بـا  و  کوتاه تـر  زمـان  در  خدمـات 

می شـود. ارائـه  بهتـر  کیفیـت 
ایـن  یـادآوری  بـا  صـادق زاده 
خدماتـی  بهزیسـتی  کـه  موضـوع 
کـه در بسـتر دولـت ارائـه می کرده 
اسـت را بـا راه اندازی مراکـز مثبت 
غیردولتـی  بخش هـای  بـه  زندگـی 
کـرد:  تصریـح  می کنـد،  واگـذار 
فرزندخواندگـی،  ماننـد  خدماتـی 
ارائـه وسـایل توانبخشـی و خدمات 
خدمـات  مراکـز  بـه  هـم  درمانـی 
زندگـی واگـذار می شـود و دولـت 
بـا ارائـه یارانـه بـه این مراکـز خرید 

می دهـد. انجـام  را  خدمـت 
دولـت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
مثبـت  مراکـز  در  الکترونیـک 
اظهـار  کـرده  پیـدا  معنـا  زندگـی 
داشـت: تمـام خدماتـی کـه در ایـن 
بسـتر  در  می شـوند  ارائـه  مراکـز 
الکترونیـک اسـت و حتـی بازدیـد 
مـددکار به صـورت آنالین صورت 
کشـور  سراسـر  در  کـه  می گیـرد 

می باشـد. رصـد  قابـل 
همزمـان  اسـت  ذکـر  شـایان 
کرمـان،  شهرسـتان  و  کشـور  بـا 
فرمانـداران و رؤسـای بهزیسـتی 21 
کوهبنـان  )به جـز  اسـتان  شهرسـتان 
و انـار( مراکـز مثبـت زندگـی را در 
شهرسـتان متبوع خود افتتاح نمودند.

هم زمان با سراسر کشور و با دستور رئیس جمهور؛

1۲۷ مرکز مثبت زندگی در کرمان افتتاح و آغاز به کار کرد
 تقدیر و تجلیل از مهندس محمد 
طاهری مدیرعامل خدوم شرکت 

آبفای استان کرمان توسط 
مسئولین شهرستان شهربابک 
به واسطه اجرای پروژه های 
آب رسانی و بهره برداری از 

تصفیه خانه آب شهربابک:
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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: 
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طراحی و صفحه آرایی :
علی اکبرزاده  

لیتوگرافی و چاپ : طاها32456753
خیابان بهمنیار حدفاصل کوچه 18 و 20
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دوست عزیز و بزرگوار 
جناب آقای مهندس محمد امیری پور

انتصـاب شایسـته و به جای حضرتعالی بـه معاونت اداره  
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرسـتان جیرفت نشـان از 
درایـت و تدبیـر جنابعالـی دارد، لـذا ضمن تشـکر ویژه 
از حسـن اعتمـاد مدیرکل محترم جنـاب آقای مهندس 
اسـماعیلی، از حضرت دوسـت برایتان توفیق، سـالمت 

و سـعادت مسئلت دارم.
احسان احمدی مدیرمسئول نشریات 
روشنفکری و شور کویر

یط احکایم از سیو مهندس موسیو؛  پنج انتصاب در کشت و صنعت جریفت رقم خورد

 مهندس احمد بینا
عضو هیئت دمریه

 هب عنوان اقئم مقام رشکت

مهنـدس محمد توکلی 

هب عنوان 
معاونت توسـعه صنایع

مهندس بیژن رفخی 

هب عنوان معاونت توسعه 

تولیدات کشاورزی

دکتر محمد شـکفته
هب عنوان

دمری توسعه صنایع

مهندس احمد ربومند

 هب عنوان 
رئیس اداره باغبانی

در آستانه سال نو و برای تحرک و شکوفایی بیشتر در شرکت کشت و صنعت جیرفت طی احکامی از سوی مهندس سیدعبدالرضا موسوی مدیرعامل این شرکت افراد مذکور در مناصب ذیل منصوب گردیدند: 

سرخوش آن عیدی که آن بانی نور            از کنار کعبه بنماید ظهور 
قلب ها را مهر هم عهدی زند                        از حرم بانک أنا المهدی زند

 بـا شـکفتن شـکوفه های نـوروز، سـبزترین و دلنوازتریـن تبریـکات خـود و همکارانـم 
را پیشـاپیش خدمتتـان عـرض نمـوده و سـالی سرشـار از عشـق و امیـد را در سایه سـار امـن 

باری تعالـی بـرای یکایـک شـما آرزومندیـم.
ایـران خصوصـا  بـاد و همـه مـردم  بهـار  بهـار در  امیدواریـم زندگیتـان همـاره سـبز و 
هم شـهریانمان در شـهر تاریخـی دوسـاری، سـال 1400 را بـه شـادی و موفقیـت بگذراننـد، 
تـالش مـا نیـز در ایـام نـوروز باسـتانی و همه سـال پیـش رو فراهم سـاختن شـهر و لحظاتی 

زیبـا بـرای شـما مـردم نجیـب و عزیـز اسـت.
 هم چنیـن ضمن عرض شـادباش به یکایـک همکاران 
عزیـز و خدوممـان در مجموعـه شـهرداری از تـالش و 

همراهی شـان طـی ایـن مـدت کمـال امتنـان را داریم.

مجید داوری
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر دوساری

صد مبارک به تو آن عید که فردا باشد            نوروز نوید وصل دل ها باشد
امید که با فضل خداوند جلّی                  سال فرج مهدی زهرا باشد

 نسـیم روح بخـش فروردیـن و عطـر دل انگیز بهـار به همراه گلبانـگ مرغان و ترنـم باران 
گـواه دگرگونـی طبیعـت و نوید بخـش دل ها و جان هاسـت.

ایـن عیـد فرخنـده را بـه مـردم فهیم و عزیـز ایران بـه ویژه اهالی نجیب و دوسـت داشـتنی 
اسـتان کرمان تبریک گفته و از خداوند بزرگ سـالمت سـعادت و آراسـتگی های بی کران 
معنـوی را بـرای یکایـک این مردم شـریف خواسـتارم و خداوند را شـاکریم کـه این توفیق 
را کـه همانـا خدمتگـزاری به این عزیزان اسـت نصیـب و روزی ما نمـوده و امیدواریم که با 

اتکا به ذات مقدسـش و همـکاری و همفکری همکاران 
صمیمـی این رسـالت را به نحو احسـن به پایان رسـانیم.

علی اکبر سلطانی نژاد
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 استان کرمان


