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3 فردای کرمان: در جدیدترین جلسه ی کمیته ملی حافظه جهانی، گواهی ثبت آثار به برخی از فرهیختگان اهدا شد. مجموعه ی آثار نیم قرن 
نویسندگِی هوشنگ مرادی کرمانی پس از گذشت یک سال از خداحافظی او از نویسندگی نیز این گواهی را دریافت کرد. این نویسنده در 
تشریح مجموعه آثار خود که به ثبت گواهی کمیته حافظه جهانی رسیده است، گفت: »این آثار که بالغ بر ۱۷ - ۱۸ کتاب بنده از سال ۱۳۴۹ 
تا ۱۳۹۸ است، حاصل نیم قرن نویسندگی ام است که مورد ارزیابی داوران قرار گرفته و مفتخر به دریافت این گواهی معتبر جهانی شد«. مرادی  
کرمانی خاطرنشان کرد: »ثبت گواهی آثار نویسندگان معاصر در کمیته حافظه جهانی خبری بسیار خوب در این روزهای مملو از خبرهای 

سخت بیماری کرونا است و این رویدادها چراغ امید و الگویی برای نویسندگان جوان خواهد بود.

خبــر آثار »مرادی کرمانی« در کمیته ملی حافظۀ جهانی ثبت شد 

شهرک فدک؛ شهرکی سوت و کور در دل هیاهویی 
از کامیون ها و اتوبوس های در حال حرکت در مسیر 
حدودا  و  است  شیراز  سمت  به  ترانزیتی  جاده ای 
در ضلع شرقی پل دفاع مقدس واقع شده است. 
شهرکی با قدمتی نه چندان اما با معابری که بیشتر 
آن، آسفالت و تر و تمیز است. یکی از این کوچه ها 
را  شهرک  این  اول  حرف  شهرسازی  لحاظ  از  که 
می زند، به گواهی اهالی این کوچه، زمین های این 
بوده و توسط شهرداری  آِن شهرداری  از  قسمت، 
درست  گویا  که  است  شده  واگذار  کارمندانش  به 
و حسابی به این کوچه رسیدگی شده است و کم 
و  آسفالت  و  مسائل شهرسازی  بابت  از  کاستی  و 
و درختکاری در آن  راه آب و جدول کشی خیابان 
کوچه  این  به  که  ایرادی  تنها  اما  نمی شود.  دیده 
می توان گرفت، راه آب بی سرانجامی ست که میانه ی 
راه به حال خود رها شده و نیاز به کانیوو برای اتصال 
تا  دارد  آب های سطحی  هدایت  کانال های  این  به 

تمیزی این کوچه به غایت خود برسد. 
فضای سبز یا فضای پر از خار

اما وضعیت سایر کوچه های این شهرک چنین نبوده و 
دارای کمی و کاستی های زیادی هستند. فضای سبزی 
که در یکی از خیابان ها جانمایی شده دردسر زیادی برای 
همسایه ها ایجاد کرده، یکی از این همسایه های این فضای 
سبز  که در میانه ی خیابان قرار گرفته و شکل بلوارمانندی 
به خود گرفته، می گوید: »درست است که فضای سبز 
است ما فقط علف هرز و خار و خاشاک درون آن پیدا 
می شود که حتا نمی شود پا در آن گذاشت چون به حدی 
خارهایی که درون آن رشد کرده ، بزرگ شده اند که دست 
و پا را زخمی می کنند. در البالی این خارها هم هر جانور 
موذی که فکرش کنید از موش و  مارمولک بگیر تا مار و 

عقرب پیدا می شود.«
از  در حال کندن قسمتی  و  است  به دست  بیل  او که 
خانه اش  روبروی  سبز  فضای  این  در  که  خارهایی ست 
خانه ی  به  که  »نوه هایم  می دهد:  ادامه  خشک شده اند، 
ما می آیند برای بازی به اینجا می روند و بعد از دقایقی 

گریه کنان به خانه برمی گردند چون یا دست شان زخمی 
شده است یا پای شان پر از خار یا از دیدن مارمولک و 
موش ترسیده اند. زورمان که به شهرداری نمی رسد که 
برای تمیز کردن این فضای سبز اقدام کنند، خودم دست 
به بیل شدم تا جایی که بتوانم این خارها و علف های هرز 
را در بیاورم تا کمی رنگ تمیزی به خود بگیرد و بتوان 
حداقل در آن قدم زد حاال بازی کردن در آن بماند این 
فضا نه یک سرسره ای دارد نه تابی که بچه ها بتوانند در آن 
بازی کنند و همین طور به حال خود رها شده و رسیدگی 

به آن نمی شود.«
گویا کف این خیابان در حال آماده سازی برای آسفالت 
است و این شخص می گوید: »در حالی که بقیه ی کوچه 
و خیابان های این شهرک آسفالت و جدول کاری شده اند 
اما گویا این یک کوچه از قلم افتاده است و بارها مراجعه 
مرحله  این  به  و  موافقت شده  آن  آسفالت  با  تا  کردیم 
رسیده است باز هم مدتی ست که همین طور به حال خود 

مانده که امیدواریم زودتر برای آسفالت آن اقدام کنند.«
خط تلفن ثابت نداریم، هزینه ی اینترنت باالست

 یکی از ساکنین از نبود خط تلفن ثابت در این شهرک 
یکی  اینترنت  داشتن  که  زمانه ای  این  »در  می گوید: 

که  شده  باعث  ثابت  تلفن  نبود  زندگی ست،  الزامات  از 
و  بپردازیم  همراه  اینترنت  خرید  برای  زیادی  هزینه ی 
این بار سنگینی بر دوش خانواده ها گذاشته، به خصوص 
االن که بیشتر آموزش های مدارس به صورت آنالین و 
برای منازل  ثابت  تلفن  قرار است، داشتن خط  مجازی 
یکی از واجبات است. سال هاست که به اداره ی مخابرات 
مراجعه می کنیم اما این گونه که جواب ما را داده اند، گویا 
دستگاهی که برای واگذاری خط ثابت نیاز است، نیاز به 
صرف هزینه ی گزافی دارد که هنوز موفق به خریداری آن 
نشده اند و حتا دو سال پیش به ما گفته شد که همه ی 
همسایه ها همکاری کنید و مبلغی را جمع تا موفق به 
خریداری این دستگاه شویم. اما هیچ کس قدرت پرداخت 
چنین مبلغی را نداشت و به همین صورت مانده و باید 

گذران زندگی کنیم.«
کمبود امکانات، عبور از بلوار پر خطر

سمت  به  را  او  و  گرفته  را  فرزندش  دست  که  مادری 
خانه هدایت می کند در رابطه با کمبودهای این شهرک 
نه  سوپرمارکتی،  نه  هست  اینجا  نانوایی  »نه  می گوید: 
دستگاه کارت خوان و... و برای انجام تمام این امور باید به 
مکی آباد برویم و خریدی اگر داشته باشیم و یا کارت به 

کارت کنیم. از ورودی پر از خطر بلوار شیراز هم عبور 
ماشین  باالی  با وجود حجم  است  کردن خیلی سخت 
و غباری که  اینجا عبور می کند و دود  از  سنگینی که 
باید به واسطه ی این جاده بخوریم. صدای بوق و لرزش 
زمین هم شب هنگام، آسایش مان را قطع کرده و هر 
چند که دیگر به این وضعیت عادت کرده ایم اما در ضمیر 
ناخودآگاه مان تاثیر گذاشته و ما را عصبی کرده و آستانه ی 
تحمل مان را پایین آورده و طاقت کوچک ترین اتفاقی را 
نداریم و زود عصبانی می شویم. بچه های مان همه مشکل 
ریه دارند و دچار آسم شده اند. فکر می کنم زندگی در این 
منطقه بسیار پر ضرر و استرس است و ما را دچار مشکل 

خواهد کرد.«
طرح های توسعه شهرک های جدیداالحداث به کرمان ارسال شده

 در رابطه با واگذاری خط تلفن ثابت با رییس مخابرات 
رابطه  این  در  وی  توضیحات  و  گرفته  تماس  سیرجان 
چنین بود: »برای شهرک های جدید االحداث، طرح های 
توسعه ی آن ها آماده و به مرکز استان ارسال و قرار بر این 
شده که شرکت مخابرات، شهرک هایی که فاقد خط ثابت 
تلفن هستند را تکنولوژی FTTH  یا تحویل کابل فیبر 
نوری تا جلوی درب منازل، را اجرا کند که در این حالت 
کیفیت ارتباطی خیلی بهتر از ارتباط از طریق کابل مسی 
است و مشکالت کابل مسی را نخواهد داشت و خدمات 
ارزش افزوده ای را می تواند برای مردم واگذار کند. اما در 
بحث اجرای فیبر نوری نیاز به سوئیچرهایی دارد که به 
تدریج وارد استان ها می شوند و سپس برای شهرک ها در 
حال راه اندازی هستند.  که هم در مرکز استان راه اندازی 
شده و حتا برای یکی، دو شهرک از سیرجان هم تاییدیه ی 

آن ارسال شده است.«
گالیه ی  با  رابطه  در  سیرجان  مخابرات  اداره  رییس 
اهالی این شهرک که پاسخ کارکنان مخابرات به آن ها 
جمع آوری هزینه ای برای  ارتباط با خط تلفن ثابت، چنین 
گفت: »نه اصال چنین چیزی صحت ندارد. بعید می دانم 
که چنین حرفی را کارمندی از مخابرات به اهالی محلی 
گفته باشند، اما باز هم اگر کارمندی چنین حرفی را زده 
باشد این حرف نه صحتی دارد نه مورد تایید ماست. این 
امر باید از مرکز استان درخواست شود و به مرور زمان 

اتفاق خواهد افتاد.«

مشکالت شهرک فدک و کمبودهای آن؛

این ور بوم سرما، اون ور بوم گرما
     لیال گلزاری

 عکس: الناز پیشیار/ سخن تازه

مسکن  تعاونی  موضوع  گفت:  کرمان  استان  رسانه های  و  مطبوعات  خانه  مدیرعامل  برنا: 
مطبوعات که در دوره قبل نیز اقداماتی برای آن صورت گرفت، همچنان در دستور کار خانه 
مطبوعات استان قرار دارد. وی گفت: با توجه به مصوبه ششم بهمن ۱۳۹۷ سفر معاون وزیر راه 
و شهرسازی به کرمان، در خصوص اولویت دادن و اختصاص زمین به مسکن خبرنگاران، این 
موضوع با سرعت از سوی خانه مطبوعات پیگیری خواهد شد. بدیهی است شکل گیری و به نتیجه 
رسیدن موضوع تعاونی مسکن، جدا از پیگیری خانه مطبوعات به عنوان نهاد صنفی نیازمند 

مشارکت جدی خبرنگاران نیز است.

تعاونی مسکن مطبوعات 
در دستور کار 

قرار دارد 

در پی چاپ گزارشی مبنی بر مشکالت بلوار شاهد، تماس های زیادی 
از سوی شهروندان انجام گرفت که به نبود روشنایی در قسمتی از 
این بلوار اشاره داشتند. صحت این تماس ها با حضور در بلوار شاهد، 
ثابت گردید و گویا قسمتی از این بلوار به طور کامل تاریک بوده و 
مشکالت زیادی را برای افرادی که می باید از این بلوار عبور کنند را 
ایجاد کرده است. بلواری که در طول مسیر خود، فرعی های زیادی به 
سمت شهرک ها و روستاها دارد و در قسمت زیادی از این بلوار که 
از  با تریلی هایی می شوند و قصد عبور  ماشین های سبک، هم مسیر 
کمربندی سیرجان را دارند و خطرات زیادی در این هم مسیری برای 
آن ها به وجود می آید و حاال تاریکی قسمتی از این مسیر، مزید بر علت 

شده و امنیت را تا حد زیادی کاهش داده است.
 کابل کشی هوایی تنها راه چاره گریز از سرقت 

میان  در  شهرستان  توانیر  مدیر شرکت  با  را  مشکل  این  رو  این  از 
گذاشتیم و دالیل ایشان از تاریکی این قسمت از بلوار را جویا شدیم.

سلمانی در این رابطه چنین توضیح داد: »متاسفانه سرقت های متعددی 
در این مسیر باعث این خاموشی ها شده است. در اولویت برنامه های 
ما قرار گرفته که کابل کشی هوایی صورت بگیرد تا بتوان این سرقت ها 
مهر  شهرک های  به سمت  که  پردیس  بلوار  در  حتا  داد.  کاهش  را 
هم این سرقت ها و خاموشی های برق به چشم می خورد که بعد از 
مدت ها باالخره روشنایی را به این بلوار برگرداندیم. گفتنی ست کابل 
کشی زمینی به دلیل گرانقیمت بودن سیم های مسی، که در عمق ۸0 
سانتی یا یک متری هستند، و یا حتا گاهی به دلیل خاکبرداری  های 
شهرداری، این عمق کمتر هم می شود و به راحتی مورد سرقت قرار 
می گیرند که حتا با چیدن یک یا دومتر از این کابل، روشنایی یک 

مسیر طوالنی قطع می شود.«
رییس اداره برق سیرجان در پاسخ به این سوال که با توجه به شلوغی 
از اعراب دارد؟  بلوار شاهد وجود دارد، این سرقت ها معنایی  که در 
گفت: »بله بسیار اتفاق افتاده حتا در شلوغ ترین بلوارهای شهر، مردم  
و  در شهرک سمنگان  این سرقت ها  به خصوص  نمی شوند،  متوجه 
شهرک صدف و خرم اباد بیشتر اتفاق می افتد که شهروندان باید بدانند 
که ماموران اداره ی برق هیچگاه شبانه حفاری نمی کنند و در صورت 

مالحظه ی چنین اتفاقی سریع به اداره ی برق  اطالع دهند.«
لطفا شهروندان بهینه مصرف کنند تا شاهد قطعی برق نباشیم

وی در ادامه در بحث مدیریت مصرف با توجه به گرمایی که چند روز 
شاهد آن هستیم، تاکید کردند که شهروندان ساعات پیک مصرف، به 
صورت بهینه برق مصرف کنند که اگر ۱0 درصد کمتر مصرف شود 
مشکلی از لحاظ قطعی  برق پیش نخواهد آمد. اما چند روزی ست که 
پست فوق توزیع، دچار مشکل شده که بستگی به بهینه مصرف کردن 
مردم دارد چرا که هر مداری ظرفیتی دارد و مصرف بیشتر از حد باعث 

می شود از مدار خارج شود.

  گزارش
پیگیرانه ی گزارش بلوار شاهد

سرقت کابل، دلیل خاموشی قسمتی از بلوار شاهد

آگهي مناقصه عمومي شماره 99/24/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه ي با موضوع »اجرای فرآیند 
مهندسی معکوس سیستم ها ، زیرسیستم ها و اجزای دامپتراک بر طبق استاندارد کیفیتAPQP« را 
از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت دانش بنيان داراي سطح يك از معاونت علمی و 
فناوری رياست جمهوری و داراي رزومه مرتبط واگذار نمايد. لذا مناقصه گران مي توانند جهت 
اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه  و اسناد مذكور را از 
قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 
يا  و  مجتمع  معـامالت  دفتركميسيون  محــل  در  مــورخ 99/6/5  چهارشنبه   روز  الي 14   9
دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك 

از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

خانواده محترم عسکری
مصیبت درگذشت دایی بزرگوارتان » مرحوم حمیدی« 
از درگاه خداوند متعال  نموده،  به شما تسلیت عرض  را 

برای آن مرحوم رحمت و برای شما صبر مسئلت داریم.

عرب زاده - درخشانی


