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استان کرمان در مدت انتشار

محمود رئیسی در جلسه ستاد کرونا شهرستان عنبرآباد:

صیانت از جان مردم 
اصلی ترین وظیفه ماست
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رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته
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3 سعیدی معاون اداره کل راه و شهرسازی جنوب:

خدمات اداری این اداره کل در 
دوران کرونا الکترونیکی است

2

بیایید در ۱۴۰۰ تمرین انسانیت کنیم
به عنـوان  از آنهـا متمایـز کـرده و  بـا سـایر حیوانـات کـه مـا را  انسـان  تفـاوت 
اشـرف مخلوقـات می شناسـند، پایبنـدی بـه اخـاق و احسـاس مسـئولیت در قبـال 
همنـوع خویـش اسـت و اگـر رفتـار ما بر اسـاس سرشـت پاک بشـر می بـود، همگان 
می بایسـت این شـعر حضرت سـعدی کـه می فرماید: »بنـی آدم اعضای یـک  پیکرند 
)یک دیگرنـد(« را چـراغ راه خویـش قـرار می دادنـد تـا هرگـز شـاهد بداخاقی ها و 
ناهنجاری هایـی کـه در این زمانه هسـتیم نمی بودیم. امسـال گرچه هم چون سـال قبل 
بـا کرونـا، مـرگ، ویرانـی و گرانی افسارگسـیخته آغـاز گردید و شـاهد صحنه های 
تلـخ بی شـمار در ابتـدای بهـار بودیـم، امـا رفتـار برخـی انسـان ها که بـرای کمک به 
هم نوعـان خویـش نـان خویـش را بـا آن هـا تقسـیم کردنـد بـا شـبه موجوداتـی کـه 
روغـن و لـوازم نظافت را برای گران فروشـی احتـکار کردند قابل قیـاس نبود، برخی 
در ایـن وانفسـا فقـرا و مسـتمندان را از یـاد نبردند و هـر آن چه که در توان داشـتند از 

آنهـا دریـغ نورزیدنـد، تشـکل های خیریـه، سـمن ها 
و گروه هـای مردمـی آسـتین بـاال زده و بـرای اقشـار 
آسـیب پذیر کمک جمع کردند و شـبانه به دستشـان 
رسـاندند، آری این هـا تبلـور سـیرت نیـک انسـانی 
حیوانـی  ظهـور خـوی  بـا  آن  برعکـس  کـه  اسـت 
می توانـد بـه جانـوری مبـدل شـود کـه عصـای کور 
را بربایـد. از حـوادث ناگـوار همچون کرونا، سـیل، 
زلزلـه، طوفـان، تصـادف و... که بگذریـم بزرگترین 
درد و مشـکل امـروز جامعه ایـران دوری از اخاق و 
انصـاف اسـت کـه آثـار منفـی آن  را در جـای جای 

کشـور و زندگی مـان شـاهدیم. بدون  َشـک قتـل، کاه بـرداری، طاق، تجـاوز و در 
رأس آن مشـکات عدیـده اقتصـادی غیـر از تحریم ها و برخی سیاسـت گذاری های 
غلـط و ناکارآمـدی برخـی نهادهـای متولـی، ریشـه اصلـی آن در مغفول واقع شـدن 
اخـاق و انسـانیت در نـزد مردم اسـت که بـه راحتی به احتـکار هر چیـزی ولو دارو، 
غـذا یـا شیرخشـک نـوزاد روی می آورنـد، در ایـن وانفسـا هیچ کـس بـه حـق خـود  
قانـع نبـوده و بـا خریـد و انبـار کاالهـای ضـروری مـردم، راه نفـس کشـیدن را بـر 
آنهـا کـه می خواهنـد سـالم و بـر اسـاس اصول انسـانیت زندگـی کنند سـد می کنند، 
آری آن پیرمـرد بـازاری بـه ظاهـر متدیـن که به رغم داشـتن صدهـا میلیارد سـرمایه، 
مایحتـاج مـردم را احتـکار می کنـد در مقـام آدمیت از سـگ های امداد گـر که برای 
نجـات جانـی، جـان خـود را بـه خطـر می اندازنـد کمتـر اسـت. از آنجـا کـه دیـر یـا 
زود همـه مـا رخـت سـفر بـه جهان باقـی بر می بندیـم و بایـد در محضـر دادگاه عدل 
الهـی پاسـخگو باشـیم، بیاییـم امسـال را سـال آغـاز تمریـن و مشـق خـوب بـودن و 
انسـان بـودن خویـش قـرار داده و قبـل از آن که فرصت به اتمام برسـد مقام انسـانیت 

خویـش را پـاس بداریم.
 احسان احمدی

در هفته چهل ودوم پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛
پروژه ی بهسازی میدان »توحید« و خیابان 

»تجلی« کلنگ زنی  و از پنج دستگاه ماشین آالت 
سنگین شهرداری کرمان رونمایی شد

بررسی آسیب های جبران ناپذیر فضای مجازی و راه کارهای مقابله با آن؛

نیش و نوش دنیایی نوظهور
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احسان احمدی

تعرفههای عوارض محلی و بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای شهرداری 
جبالبارز در سال ۱4۰۰ جهت آگاهی و اطالع اعالم عمومی میگردد

تعرفـه عـوارض شـهرداری جبالبـارز کـه بـر طبق مجوز ۲۰۰ مورخ ۹۹/۱۰/۱5 شـورای اسالمی شـهر جبالبارز مصوب 
گردیـده و هم چنین بر طبق نامه شماره ۶۸۲۷/۱/5۰۲۹ مورخ ۹۹/۱۱/۱3 کمیته بررسـی مصوبات شـوراهای اسالمی 

)کمیته انطبـاق فرمانداری جیرفت( طبق ضوابط و مقررات بررسی و مورد تأیید استانداری کرمان قرار گرفته و شـامل 
عناویـن ذیل می باشد که شـهروندان محتـرم میتوانند در صورتی که هرگونه سـؤال از نحوه محاسـبه عـوارض و 

رؤیت ضرایب و فرمول ها داشـته باشـند به واحد شهرسـازی شـهرداری جبالبارز مراجعه نمایند.

عناوین عوارض ساختمانی حوزه شهرسازی و مشاغل سال ۱4۰۰ شهرداری جبالبارز
عـوارض زیـربنـای مسـکونی - عـوارض صدور، تمدیـد و صـدور گواهی پایان کار تک واحـدی و چندواحـدی - عـوارض پذیره تجـاری - عـوارض پذیره اداری - عـوارض پذیـره 

صنعتی - عـوارض پذیـره آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشـی و درمانـی - عـوارض دیوارکشـی - عـوارض تأمیـن هزینـههای خدمـات عمومـی و شـهری - عـوارض بـر ارزش 
افـزوده ناشـی از تغییـر کاربری اماک - عوارض بهـره بـرداری از سـاختمان  های با کاربری غیرمرتبط - عـوارض مـازاد بـر تراکم - عـوارض پیـش آمدگی - مجـوز نصب و احداث 
پـل - ارزش افزوده ناشـی از تفکیک و افراز عرصه - خدمات شـهری آتشنشـانی - خدمـات شـهری فضـای سـبز - عـوارض صـدور مجوز بـرای اماکن گردشـگری - صدور پروانه 

سـاخت واحدهـای مطب پزشـکان -عـوارض ارزش افزوده ناشـی از اجـرای طرح های توسـعه شـهری - عـوارض اضافـه ارتفـاع مغایـر بـا طـرح های توسـعه شـهری و مفاد پروانـه 
سـاختمانی - عـوارض غرفهها و نمایشـگاه هـای فـروش فصلی و دائمی - عـوارض تابلـوهـای تبلیغاتی - قطع اشـجار - حق آسـفالت و لکهگیـری معابر - تأخیـر در اتمام سـاختمان - 
تأخیـر در نماسـازی - تبدیـل پیلـوت بـه مسـکونی - عوارض سـرقفلی - خدمات شـهری تأخیر در حمـل نخالههای سـاختمانی - عوارض حق مشـرفیت - عـوارض تأمین هزینـههـای 

خدمات عمومی و شـهری - عـوارض کارشناسی اماک - عـوارض تعمیرات اساسی و...

عوارض حوزه نوسازی: عوارض سطح شهر، خدمات عمومی نوسازی و خدمات پسماند

عوارض سالیانه مشاغل: عوارض سالیانه مشاغل و افتتاح محلکسب

نظر به شرایط متفاوت ماه رمضان امسال با گذشته؛

روزه داران مستمند را دریابیم
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

مدیرکل مدیریت بحران استان از مدیرعامل 
آبفا کرمان تقدیر کرد

مدیریت  مدیرکل  سعیدی  مجید 
طاهری  محمد  از  کرمان  استان  بحران 
آب وفاضاب  شرکت  مدیرعامل 
فعالیت های  راستای  در  کرمان  استان 
بحران  مدیریت  زمینه  در  شده  انجام 
تقدیر کرد.  به گزارش روابط عمومی 
کرمان،  استان  آب وفاضاب  شرکت 
تقدیرنامه سعیدی آمده است:  در متن 
از جنابعالی به پاس تاش، دقت نظر و 

همت در امور مرتبط با مدیریت بحران استان کرمان در سال 99 تشکر و تقدیر 
می نمایم. بی تردید در اجر اخروی تاش ها و مجاهدت های خالصانه سربازان 

عرصه مدیریت بحران نزد خداوند تبارک و تعالی محفوظ و مأجور خواهد بود.

محمود رئیسی در جلسه ستاد کرونا شهرستان عنبرآباد:
صیانت از جان مردم اصلی ترین وظیفه ماست

شهرستان  فرماندار  رئیسی  محمود 
گفت:  کرونا  ستاد  جلسه  در  عنبرآباد 
وضعیت بیماری کرونا در سطح کشور 

و استان شیوع بیشتری پیدا کرده است.
هیچ گونه  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  مقابله  خصوص  در  نباید  کوتاهی 
پیشگیری از بیماری کرونا در عنبرآباد 
صورت گیرد، زیرا وظیفه ما صیانت از 
جان مردم است و اگر کوتاهی توسط 

دستگاه های اجرایی صورت گیرد قطعا به استاندار اعام می شود. فرماندار عنبرآباد 
بیان کرد: با توجه به وضعیت نارنجی عنبرآباد فعالیت مشاغل ۳ و ۴ شامل تاالرهای 
پذیرایی، رستوران ها، ساندویچی ها، گیم نت ها، بازی های رایانه ای، مهدکودک ها، 
فروش موبایل به جز تعمیرات، آرایشگاه های مردانه و زنانه، کافی شاپ، قهوه خانه، 
مجتمع های تجاری، مراکز تفریحی و فعالیت های ورزشی به مدت ده روز تعطیل 
می باشند. وی با بیان اینکه عامل شیوع بیشتر ویروس کرونا برگزاری مراسمات 
جشن و عزا، مراسمات مذهبی، دورهمی های خانوادگی، تاالرهای پذیرایی، تردد 
در سطح بازار، برگزاری جلسات و نشست های غیرضروری، برگزاری مراسمات 
خانگی و... می باشد گفت: باید مردم همکاری کنند تا موج چهارم کرونا کنترل 
شود. رئیسی گفت: محورهای ورودی شهرستان عنبرآباد از سمت کهنوج و 
رودبار کنترل می شود و افراد غیربومی حق ورود به شهرستان را ندارند اما تردد 
بین شهرستان های جیرفت و عنبرآباد آزاد می باشد زیرا کنترل از سمت شهرهای 
شمالی در پلیس راه جیرفت انجام می گیرد. وی افزود: هرگونه سهل انگاری و یا 
سرپیچی از دستورات ستاد کرونا خاف ضوابط و مقررات است و طبق قانون 
توسط دستگاه قضا با متخلفین برخورد خواهد شد. فرماندار ادامه داد: با توجه به 
افزایش بیماران، موج چهارم کرونا در شهرستان آغاز شده و مردم باید همچنان 
پروتکل های بهداشتی را رعایت و حتما از ماسک استفاده کنند و تا جایی که 
و  تمام مدارس عادی  اینکه  بیان  با  رئیسی  نشوند.  منزل خارج  از  دارد  امکان 
عشایری در سطح شهرستان تعطیل می باشند گفت: گشت کووید 19 در سطح 
شهرستان فعال خواهد شد و بر اجرای دقیق محدودیت ها نظارت خواهد کرد. وی 
در پایان اظهار داشت: تعدادی از رستوران های واجدالشرایط با هماهنگی مرکز 

بهداشت به صورت بیرون بر فعالیت خواهند کرد.

اخبار متنوع اداره کل آموزش وپرورش
 استان کرمان

استان  آموزش و پرورش  مدیرکل 
کرمان با بیان اینکه مدرسه یک واحد 
اعمال  به  توجه  با  گفت:  است  اداری 
مقابله  ستاد  جدید  محدودیت های 
کرونا، حضور کادر اداری مدارس بر 
سوم،  یک  )قرمز  وضعیت های   اساس 
 ) سوم  دو  زرد  و  درصد   50 نارنجی 
مدیرکل  است.  ضروری  مدرسه  در 
از  کرمان  استان  آموزش وپرورش 
مدارس  ورودی  آزمون  ثبت نام  آغاز 

نمونه دولتی دوره دوم متوسطه استان از 21 فروردین خبرداد. ثبت سفارش و 
خرید اینترنتی »کتاب  های درسی سال تحصیلی 1۴01 -1۴00« از روز یکشنبه 
22 فروردین ماه آغاز می شود.  مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: 
بر اساس ارزیابی وزارت آموزش وپرورش، مدیریت آموزش وپرورش شهرستان 
بافت در شاخص های آموزشی، پرورشی و عملکردی از بین 725 اداره و مدیریت 
را  رتبه سی و دوم کشور  منطقه سراسر کشور  و  آموزش وپرورش شهرستان 
کسب کرد و در گروه 60 اداره آموزش و پرورش برتر کشور قرار گرفت.  60 
دستگاه تبلت با حمایت شرکت ورق خودروی استان چهارمحال و بختیاری به 
دانش آموزان نیازمند شهرستان رابر به ویژه دانش آموزان دبستان شهید کاه دوز 
روستای قنات ملک در روستای شهید قاسم سلیمانی اهدا شد. رئیس اداره فناوری 
در  اداری  اتوماسیون  راه اندازی  از  کرمان  استان  آموزش وپرورش  اطاعات 
حدود 6000 مدرسه در استان خبر داد. معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش 
استان کرمان در نشست معاونان آموزش ابتدایی و متوسطه آموزش وپرورش 
شهرستان ها و مناطق استان گفت: ۳622 نوآموز استان کرمان تحت پوشش بسته 

تحولی »کاس پویا« قرار گرفتند.

سعیدی معاون اداره کل راه و شهرسازی جنوب:
خدمات اداری این اداره کل در دوران کرونا 

الکترونیکی است
کل  اداره  منایع  و  توسعه  معاون 
از  کرمان  جنوب  شهرسازی  و  راه 
الکترونیکی شدن خدمات  اداری این 
خبر  کرونا  شیوع  زمان  در  کل  اداره 
به  توجه  با  سعیدی گفت:  عباس  داد. 
شرایط خاصی که در اثر شیوع ویروس 
کرونا در استان کرمان ایجاد شده و به 
ارباب  ایمنی  و  سامت  منظورحفظ 
رجوع و کارکنان، از همشهریان محترم 

خواهشمندیم برای کاستن از ترددهای غیرضروری به اداره کل راه و شهرسازی 
جنوب کرمان از طریق سایت الکترونیکی jkerman.mrud.ir درخواست های 
خود را پیگیری کنند.  وی اظهارداشت: بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی 
ستاد کرونا در استان کرمان مکاتبات اداری اداره کل و واحدهای تابعه از طریق 
سایت و اتوماسیون اداری اداره کل انجام خواهد شد و از پذیرش اسناد و مدارک 
می شوند  ارسال  غیرالکترونیکی  و  فیزیکی  صورت  به  که  اداری  مکاتبات  و 
خودداری گردد. البته اسناد و مکاتبات طبقه بندی شده از حکم این بند مستثنی 
هستند.   وی بیان کرد: همشهریان گرامی می توانند جهت دریافت خدمات این 
اداره کل با مراجعه به آدرس سایت jkerman.mrud.ir از طریق میزخدمت 
الکترونیکی درخواست های خود را ارائه دهند و یا درقسمت لیست شماره های 

داخلی اداره کل با تلفن گویای ۴۳۳10516  در خواست خود را پیگیری کنند.

1-آغاز سال نو و نوروز باستانی زیر سایه شوم گرانی و کرونا
2-تعرض به دو کودک در گنبد کاووس توسط نگهبان سد این منطقه و ایجاد 

ناآرامی در این شهر
۳-امضای توافق نامه 25 ساله ایران و چین و ابهامات و اعتراضات بی شمار به این 

قرارداد
۴-مرگ مشکوک آزاده نامداری مجری سابق تلویزیون و قوت گرفتن احتمال 

خودکشی وی
5-اخبار مرتبط با انتخابات و مذاکرات برجام و گفتگو با آمریکا

6-قتل هولناک دو محیط بان زنجانی توسط شکارچیان متخلف و دستگیری قاتان
7-درگذشت شاهزاده فیلیپ همسر ملکه انگلیس

مهندس رحیمی نیا:
اجرای عملیات گیاه پزشکی در سطح بیش از ۱۲ هزار 

هکتار از عرصه های منابع طبیعی جنوب کرمان
معاون حفاظت و امور اراضی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان از اجرای عملیات گیاه پزشکی 
از  هکتار  هزار   12 از  بیش  سطح  در 

عرصه های منابع طبیعی خبر داد.
معاون  رحیمی نیا  قاسم  مهندس 
حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع 
کرمان  جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی 
اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه های 

عرصه های  از  هکتار  هزار  از 12  بیش  سطح  در  کل  اداره  این  گیاه پزشکی 
جنگلی اعم از طبیعی و دست کاشت این منطقه در حال اجرا می باشد. مهندس 
رحیمی نیا ضمن بازدید از پروژه گیاه پزشکی مقابله با آفت موش در جنگل های 
دست کاشت شهرستان رودبارجنوب افزود: پروژه های گیاه پزشکی عموماً شامل 
مبارزه با بیماری هایی همچون گیاه نیمه انگلی لورانتوس و دیگر آفات خسارت زا 
مانند تشی، موش، خرگوش، سوسک و سایر عوامل چوبخوار می باشد. معاون 
آبخیزداری جنوب کرمان  و  طبیعی  منابع  اداره کل  اراضی  امور  و  حفاظت 
با بیان این نکته که تمامی اقدامات بر اساس دستور العمل های فنی و قانونی 
می باشد خاطرنشان کرد: در خصوص آفات خسارت زا اولویت اصلی انجام 
یکسری اقدامات مکانیکی به منظور جلوگیری از دسترسی جانور به درختان و 
یا دور کردن آن ها از نهال ها می باشد تا کمترین خسارت ممکن به عرصه های 
جنگلی و دست کاشت وارد شود. مهندس رحیمی نیا در پایان با اشاره به اینکه در 
سطح بیش از ۳ هزار هکتار از جنگل های دست کاشت جنوب کرمان اقدامات 
گیاه پزشکی در حال اجراست افزود: متأسفانه به دلیل کاهش نزوالت آسمانی، 
درختان  مقاومت  و  توان  و خشک سالی های حادث شده  هوا  گرمای شدید 
جنگلی به ویژه نهال های کشت شده در جنگل های دست کاشت به شدت کم 
می شود که این امر موجب آسیب پذیری بسیار زیاد آن ها در برابر هرگونه تنش 
محیطی به ویژه هجوم آفات و بیماری ها می گردد لذا در این خصوص کوددهی و 
آبیاری مستمر جنگل های دست کاشت می تواند در افزایش مقاومت گیاه در برابر 
عوامل گفته شده بسیار مؤثر باشد. الزم به ذکر است در این بازدید مهندس دارابی 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبارجنوب نیز حضور داشت.

افتتاح هزار و 35۸ طرح برق رسانی 
در منطقه 3 کشور

 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، این 
آیین با حضور وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر، معاون هماهنگی 
توزیع توانیر و مدیران عامل شرکت های توزیع برق کشور از طریق ویدئوکنفرانس 
و همچنین معاون امور عمرانی استانداری کرمان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
انسجام  شورای  رئیس  و  منطقه ای  آب  مدیرعامل  کرمان،  استان  جنوب  برق 
بخشی، و معاونین و مدیران شرکت های توزیع شمال و جنوب کرمان در سالن 
کنفرانس شرکت برق جنوب استان کرمان برگزار شد. مدیرعامل شرکت توزیع 
برق جنوب استان کرمان در آیین افتتاح همزمان پنج طرح بزرگ توزیع نیروی 
برق کشور، گفت: امروز به نمایندگی از شرکت های توزیع برق منطقه سه کشور 
شامل استان های یزد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان یک 
هزار و ۳5۸ طرح با اعتبار ۳95 میلیارد و ۴00 میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری 
می رسد. عبدالوحید مهدوی نیا افزود: با افتتاح طرح های امروز در حوزه منطقه سه 
شرکت توزیع برق 52 هزار مشترک جدید به مشترکان این شرکت اضافه می شوند 
و 77 روستا نیز برق دار خواهند شد. وی تصریح کرد: همچنین ۸70 کیلومتر شبکه 
فشار متوسط، یک هزار و 2۳0 شبکه فشار ضعیف، تعداد یک هزار و ۳00 پست 
توزیع به ظرفیت 1۸0 مگا آمپر و تعویض یک هزار و ۴10 کیلومتر سیم مسی به 
شبکه کابل خودنگهدار در این پویش و در منطقه سه شرکت های توزیع برق 
کشور به بهره برداری رسید. مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان بیان 
کرد: طرح هوشمند سازی مراکز اتفاقات )هما( نیز در حوزه شرکت های توزیع 
برق منطقه سه کشور قابل اجرا می باشد که امکان ارتباط دو سویه با مشترکین و 
رصد و نظارت بر خاموشی ها را فراهم می سازد. مهدوی نیا افزود: در گذشته برای 
پیگیری خاموشی های مشترکین با دغدغه های فراوانی مواجه بودیم که خوشبختانه 
از مشکات مشترکین در زمان خاموشی ها  این طرح بسیاری  با اجرایی شدن 
برطرف شده است.  در این ارتباط رضا اردکانیان وزیر نیرو با قدردانی از اقدامات 
شرکت های توزیع برق منطقه سه کشور، گفت: طرح های افتتاحی در حوزه منطقه 
سه اقدام مثبتی در جهت رفاه و توسعه مردم این مناطق است. در نخستین پویش هر 
هفته _ الف _ ب _ ایران در سال 1۴00، همزمان پنج طرح بزرگ شبکه توزیع 
نیروی برق کشور در قالب هشت هزار و 1۴2 پروژه توسعه، احداث، اصاح و 
بهینه سازی شبکه برق با مجموع سرمایه گذاری 2 هزار و 900 میلیارد تومان در ۳1 

استان کشور به بهره برداری رسید.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان:
توقیف تعداد ۲۹۴5 راس /نفر دام در جنوب

در سال گذشته 29۴5 راس نفر دام توسط مامورین نیروی انتظامی کشف 
وتوقیف شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان، 
درسال  کرد:  عنوان  کرمان  جنوب  دامپزشکی  مدیرکل  احمدی  علی  دکتر 
گذشته 29۴5 راس/نفر دام توسط پرسنل خدوم نیروی انتظامی کشف و توقیف 
گردید که از این تعداد 291۸ راس گوسفند و بز، 27 راس گاو به دلیل نداشتن 
گواهی حمل بهداشتی توسط مامورین انتظامی کشف و جهت اعام نظر در 
مورد سامت آنها به ادارات دامپزشکی شهرستان های منطقه اعزام گردیده است. 
که پس از بررسی پرونده و دستور دادستان محترم  تعداد 52۸ راس به اداره اموال 
تملیکی تحویل داده شده اند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: جابه جایی و حمل 
بی ضابطه و بدون مجوز بهداشتی دامپزشکی احتمال انتقال بیماری ها از جمله 
بیماری های دامی و مشترک بین انسان و دام را افزایش خواهد داد که این امر 

موجب تهدید علیه بهداشت عمومی جامعه خواهد شد.

اسـتاندار کرمـان عصـر روز شـنبه 
در بازدیـد از بـازار مظفـری بـا اعام 
هشـدار وضعیـت قرمـز شـهر کرمـان 
جـدی  را  مراقبت هـا  اگـر  گفـت: 
در  مـا  بیمارسـتان های  نگیریـم، 
روزهـای آینـده تـوان ارائـه خدمات 

داشـت. نخواهنـد  را 
بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی 
اسـتانداری کرمـان، اسـتاندار کرمان 
عصـر روز 21 فروردیـن، بـه منظـور 
مصوبـات  اجـرای  نحـوه  بررسـی 
اعمـال  بـرای  کرونـا  اسـتانی  سـتاد 
محدودیـت کاری گروه های شـغلی، 
بـازار مظفـری  به صـورت سـرزده از 

کرمـان بازدیـد کـرد.
ایـن  در  زینی ونـد  علـی  دکتـر 
بازدیـد همچنیـن با تعدادی از کسـبه 
گفتگـو کرد و گایه آنهـا از تعطیلی 

شـنید. را  محدودیت هـا  و 
اسـتاندار کرمـان بـا اعام هشـدار 
گفـت:  کشـور  در  قرمـز  وضعیـت 

از  خیلـی  و  کرمـان  شـهر  وضعیـت 
شهرسـتان های اسـتان قرمـز و تعـداد 
مـوارد ابتـا بـه بیمـاری کوویـد 19 
اگـر در  اسـت، کـه  افزایـش  بـه  رو 
و  مراقبـت  روی  پیـش  روزهـای 
کنتـرل نکنیـم بیمارسـتان ها در ارائـه 
خدمـات بـا مشـکل مواجـه خواهنـد 
مرگ ومیـر  مـوارد  نتیجـه  در  و  شـد 
خواهـد  بـاال  بیمـاری  ایـن  از  ناشـی 

رفـت.
وی با ابراز نگرانی از شـیوع سریع 
ویـروس جهـش یافتـه کوویـد-19 و 
تراکـم جمعیـت در برخـی از نقـاط 
بـازار عنـوان کـرد: خیلـی از کسـبه 
کـه در گـروه رده هـای شـغلی 2 و ۳ 
و ۴ قـرار دارنـد، طبـق مصوبـه سـتاد 
کرونـا تعطیـل کرده انـد، امـا نگرانـی 
گـروه  در  جمعیـت  تراکـم  از  مـا 

شـغلی یـک اسـت.
هـر چنـد بیـش از 97 درصد مردم 
رعایـت  فاصلـه   امـا  دارنـد،  ماسـک 

نمی شـود، لـذا از مـردم می خواهیـم 
کننـد  رحـم  خودشـان  بـه  کـه 
داریـم.  خطرناکـی  وضعیـت  زیـرا 
زینی ونـد ادامـه داد: گایه منـدی بـه 
حـق اصنـاف را درک می کنیـم، امـا 
چـون مسـئله جان مـردم اسـت راهی 
غیـر از اعمـال محدودیت هـا نداریـم 
و امیدواریـم در مـاه رمضـان به پیک 
جدیـد بیمـاری غلبـه کـرده و بعـد از 
آن بـا واکسیناسـیون گسـترده روبـرو 

شـویم.
در  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
روزهـای سـخت پیـش رو، همکاری 
از  بتوانیـم  مـردم را می خواهیـم کـه 

شـویم. خـارج  چهـارم  پیـک 
وی ابـراز داشـت: از امروز تیم های 

نظارتی گسـترده با ترکیب بهداشـت، 
تعزیـرات، صمـت، اصنـاف، بسـیج و 
گروه بنـدی  صـورت  بـه  هال احمـر 
تشـکیل و نظـارت بـر بـازار را جـدی 
و  جریمـه  و  کـرد  خواهنـد  دنبـال 
متخلفـان  مشـمول  قانونـی  برخـورد 

می شـود.
امـروز  از  کـرد:  بیـان  زینی ونـد 
سـتاد  مصوبـات  رسـمی  به صـورت 
کرونـا بـه گروه هـای مختلف شـغلی 
ابـاغ شـده اسـت، بسـیاری از کسـبه 
شـلوغی  بـاز  امـا  کرده انـد،  تعطیـل 
بازار محسـوس اسـت کـه امیدواریم 
سـاعت  افزایـش  یـا  شـیفت بندی  بـا 
بتوانیـم،  ضـروری  مشـاغل  کار 

کنیـم. مدیریـت  را  اوضـاع 

دکتر زینی وند:

برای عبور از پیک بیماری، 
همکاری مردم را می خواهیم

در هفتـه چهل ودوم پویـش »افتتاح« 
»هـر  شـعار  بـا  کرمـان  شـهرداری 
از پنـج دسـتگاه  افتتـاح«،  هفتـه یـک 
ماشین آالت سنگین شـهرداری کرمان 
میـدان  بهسـازی  پـروژه  و  رونمایـی 
»تجلـی«  خیابـان  و  )ارگ(  »توحیـد« 

شـد. کلنگ زنـی 
به گـزارش کرمان آناین، شـهردار 
اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان در ایـن آییـن 
)ارگ(،  »توحیـد«  میـدان  مجموعـۀ 
میدانـی تاریخی و شـروع بـازار بزرگ 
دوره هـای  در  کـه  اسـت  کرمـان 
مختلـف تغییراتی کـرده اسـت، افزود: 
همین طـور کـه رویکرد همۀ شـهرهای 
دنیـا به سـمت پیـاده راه کردن بسـیاری 
از مسـیرهای سـواره رو اسـت، طراحی 
»توحیـد«  میـدان  پیاده راه سـازی 
)ارگ( نیـز از پایـان دورۀ قبـل شـورا و 
شـهرداری، شـروع شـده بـود و در این 
دوره پـس از جلسـه بـا مشـاور طـرح، 
کار بـا جدیت بیشـتری آغـاز و خیابان 

»تجلـی« هـم بـه پـروژه اضافـه شـد.
بیـان  بـا  عالـم زاده  سـیدمهران 
اینکـه مشـاور بـر روی کل محـدودۀ 
»گلبازخـان« کار کـرده و پیشـنهادات 
وی در کمیسـیون مـاده پنـج نیـز تأییـد 
شـده اسـت، گفـت: مسـأله دیگـر در 
بـود  اصنـاف  ایـن محـدوده، دغدغـۀ 

کـه اگر میـدان »توحید« پیاده راه شـود، 
چـه تأثیری بـر روی کسـب وکار آن ها 

گذاشـت؟ خواهـد 
تجربـه  دنیـا  تمـام  در  افـزود:  وی 
نشـان داده پیاده راه سـازی باعـث رونـق 
اینکـه  ضمـن  می شـود؛  کسـب وکار 
بـرای رفـع نگرانـی کسـبه، طـرح را بـه 
سـه فـاز تقسـیم کردیـم کـه فـاز اول، 
داخـل میدان »توحید« اسـت کـه امروز 

کلنـگ اجـرای آن زده شـد.
شـهردار کرمـان ادامه داد: فـاز دوم، 
در خیابـان »تجلـی« اجـرا خواهـد شـد 
و فاز سـوم نیـز رینگ پیرامونـی میدان 
»توحیـد« اسـت. عالم زاده با بیـان اینکه 

مجمـوع ایـن پـروژه 27 هـزار مترمربع 
اسـت، گفـت: در اجـرای ایـن پـروژه، 
تمـام درختـان داخـل میـدان »توحیـد« 
در  افـزود:  وی  شـد.  خواهـد  حفـظ 
ایـن طـرح، میـدان »توحیـد« پیـاده راه 
خواهد شـد؛ ضمـن اینکه محلـی برای 
برگـزاری فعالیت هـای نمایشـی نیز در 

آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
شـهردار کرمـان خاطرنشـان کـرد: 
به تدریـج بـا فعالیـت میـدان و رویکرد 
آن  بـرای  کـه  اجتماعـی  فرهنگـی 
مشـاغل  از  تعـدادی  پیش بینـی شـده، 
نیسـتند،  مناسـب  کـه  میـدان  اطـراف 
نـوع  و  مـردم  حضـور  به واسـطه 

حـوزۀ  کسـبۀ  و  حـذف،  فعالیت هـا، 
صنایع دسـتی و گردشگری، جایگزین 
آن هـا خواهنـد شـد. عالـم زاده افـزود: 
بهسازی ایسـتگاه های اتوبوس، تاکسی 
و سـاخت پارکینـگ نیـز در این منطقه 
پیش بینـی شـده اسـت؛ ضمـن اینکـه 
هم زمـان با ایـن پـروژه، پارکینگ های 
پـروژۀ »صـاروج« هم آماده می شـود تا 
در ایـن محـدوده بـا کمبـود پارکینگ 
مواجـه نباشـیم. وی ادامـه داد: قـرارداد 
ایـن طـرح 12 میلیـارد تومـان بـرآورده 
شـده بـود، امـا بـا اعتبـاری حـدود 20 

میلیـارد تومـان اجـرا می شـود.
شـهردار کرمـان بـا بیـان اینکـه ایـن 
پـروژه، طـی 10 مـاه اجرا خواهد شـد، 
گفـت: البته پیمانکار قـول داده فاز اول 

طـی چهارماه بـه پایان برسـد.
عالـم زاده اظهـار امیـدواری کـرد تا 
پایـان ایـن دوره از شـورا و مدیریـت 
بـه  پـروژه  ایـن  فـاز نخسـت  شـهری، 
پایـان برسـد و گفـت: امیدواریـم ایـن 
پروژه، آغـاز پروژه های پیاده راه سـازی 
در شـهر کرمـان باشـد. وی بـه پـروژۀ 
پیـاده راه میـدان »شـورا« هم اشـاره کرد 
و گفـت: طـرح این پـروژه وجـود دارد 
و آمـاده اجـرای آن هسـتیم. شـهردار 
کرمان افـزود: پروژۀ میـدان »کوثر« نیز 
توسـط مشـاور در حـال مطالعه اسـت.

در هفته چهل ودوم پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛

پروژه ی بهسازی میدان »توحید« و خیابان »تجلی« کلنگ زنی
 و از پنج دستگاه ماشین آالت سنگین شهرداری کرمان رونمایی شد

بـه گـزارش روابط عمومی بهزیسـتی اسـتان کرمان 
دکتـر عبـاس صـادق زاده مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان 
کرمـان با اشـاره به اینکه حدود ۳00 نفـر دارای اختال 
اوتیسـم را در اسـتان کرمان شناسـائی کرده ایم، گفت: 
اختـال طیـف اوتیسـم در اسـتان رو بـه رشـد اسـت و 
همیـن موضوع باعث می شـود که تاش خـود را برای 
آگاه سـازی جامعـه در ایـن مـورد بیـش از پیش کنیم.

وی کـه بـه مناسـبت روز جهانـی و هفتـه اوتیسـم 
سـخن می گفـت، افـزود: حـدود 2۴ نفـر از بچه هـای 
اختال اوتیسـم که در مراکز بودند، اکنون در مدارس 
عـادی در حـال تحصیل هسـتند و این تاثیـر آموزش و 

مداخـات بـه هنگام می باشـد.
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان بیان کـرد: علت 
اصلـی اختـال اوتیسـم، ژنتیک اسـت و ممکن اسـت 
در آزمایشـات ژنتیـک ایـن اختال بـه دلیل پیچیدگی 
کـه دارد، تشـخیص داده نشـود؛ البتـه عوامـل محیطی 
نیز در تشـدید آن بی تاثیر نیسـت و تحقیقات مشخص 
کـرده عوامـل محیطـی می تواند تاثیر بگذارد و شـدت 

و ضعـف دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از دالیلـی کـه بـر 
ایـن  می شـود،  تاکیـد  اوتیسـم  اختـال  آگاه سـازی 
اسـت کـه خانواده هـا دیـر متوجه اختـال فرزنـد خود 
می شـوند، گفـت: ایـن اختال قبـل از دو سـالگی قابل 
تشـخیص نیسـت. امـا اگر مـادران بـا دقـت روی رفتار 
بچه هـا نـگاه کننـد ممکـن اسـت قبـل از 2۴ ماهگـی 
اجتماعـی  ارتبـاط  قطعـی  مـادر  زیـرا  شـوند  متوجـه 

کـودک را می توانـد تشـخیص بدهـد.
صـادق زاده تصریـح کـرد: اختـال اوتیسـم معموال 
قابـل  ماهگـی(  تـا ۳6   2۴( سـالگی  سـه  تـا  دو  بیـن 
تشـخیص اسـت ولـی در بدتریـن شـرایط امـکان دارد 
تشـخیص ایـن اختـال تـا شـش سـالگی طول بکشـد 
وی افـزود: به دلیـل نـرخ بـاالی اختـال اوتیسـم، دنیـا 
بـر آگاه سـازی بـرای خانواده هـا تاکیـد دارد تـا بتـوان 
بچه هایـی کـه دچـار ایـن اختـال هسـتند را به موقـع 
شناسـایی کرده و مداخات الزم انجام شـده و بتوان از 

طریـق جامعـه بـه آنهـا سـرویس و آمـوزش داد.
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه 

متاسـفانه خیلی از مشـکات این طیف را حتی خانواده 
نمی دانند اظهار داشـت: گاهی ممکن اسـت خانواده و 
جامعـه مدت هـا با یک کـودک دچار اختال اوتیسـم 
هماننـد یـک فـرد دچـار معلولیـت برخـورد کـرده و 
بچـه را در مسـیر معلویـت پیـش ببرد در حالـی که اگر 
اختـال در وقت طایی شناسـائی شـود، ایـن کودکان 
می تواننـد آمـوزش دیده و همانند افـراد عادی زندگی 

کنند
وی با بیان اینکه اوتیسـم یک معلولیت نیسـت بلکه 
اختال محسـوب می شـود، اذعـان داشـت: در تعریف 
اوتیسـم، اصطاح اختال طیف اوتیسـم درسـت است 
نـه اینکـه بعضـا در جامعه معلولیـت یا بیماری اوتیسـم 

عنوان می شـود
یـاد شـده ادامـه داد: اختـال طیـف اوتیسـم جـزو 
گـروه اختاالت عصبی-رشـدی می باشـد کـه در آن 
رشـد و تحـول صحیح مغز یا دسـتگاه عصبـی مرکزی 
مختـل می شـود و بـا توجـه به این شـرایط، در دسـتگاه 
عصبـی مرکـزی و عملکرد مغز اختال ایجاد می شـود 
و بـا رشـد فـرد بر هیجـان و توانایی یادگیـری و حافظه 

او تاثیـر منفی می گـذارد.
صادق زاده با اشـاره به اینکه در سـال 2020 و اکنون 
گفتـه می شـود کـه از هـر ۴0 تولـد یـک مـورد دچـار 
اختـال اوتیسـم اسـت، گفـت: در اسـتان هفـت مرکز 
اوتیسـم داریـم که سـه مـورد در شـهر کرمـان و مراکز 

دیگـر در شهرسـتان های زرنـد، جیرفـت، رفسـنجان و 
سـیرجان دایـر شـده اند و البتـه اولیـن مرکـز نگهداری 
موقـت شـبانه روزی کـودکان دچـار اختـال اوتیسـم 
کشـور نیز چند ماه پیش در کرمان افتتـاح گردید و در 
مجموع سـه اسـتان در کشـور مرکز نگهـداری موقت 

)شـبانه روزی( اوتیسـم دارند.
از  نفـر  در حـال حاضـر حـدود 150  افـزود:  وی 
افـراد دارای اختـال اوتیسـم در مراکز اسـتان آموزش 
می بیننـد و در سـال های اخیـر تسـت “هیـوا” را در تمام 
مهدهـای کـودک اجـرا کردیـم و با بررسـی کودکان 
در سـن طایـی دو تا سـه سـالگی بسـیاری از بچه های 
دارای اختـال شناسـایی شـدند. مدیـرکل بهزیسـتی 
کرمـان دربـاره تفـاوت آمـار کودکان شناسـایی شـده 
و آنهـا کـه در مراکـز آمـوزش می بیننـد، اظهـار کـرد: 
ممکـن اسـت خانواده هـا هنـوز آگاهی الزم را نداشـته 
باشـند، در حالـی کـه دریافت خدمت در مراکز بسـیار 
بهتـر می باشـد و همچنیـن ممکـن اسـت ایـن افـراد بـه 

مراکز دسترسـی نداشـته باشـند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بچه هـای آمـوزش دیـده به 
مراتـب وضعیتشـان متفاوت تـر از بچه هایـی اسـت که 
در خانـه می ماننـد، بیـان کـرد: مربی هـای مهدکودک 
بـا تعـداد زیـادی از بچه ها سـر و کار دارنـد و نمی توان 
اختـال  توقـع داشـت در شناسـائی کـودکان دارای 
امـا اگـر آگاهـی از رفتـار و  اوتیسـم کمـک کننـد 
شناسـایی اوتیسـم داشـته باشـند، می تواننـد در این امر 
بسـیار کمـک کننـد و بـرای همین سـعی داریـم دوره 
های آموزشـی برای مربیان مهدکودک برگزار نماییم

وی درباره عائم اختال اوتیسـم بیـان کرد: در این 
اختـال ارتبـاط اجتماعـی کـودکان کـم و بـا دیگران 
قطع اسـت و ممکن اسـت والدین از آن به ناسـازگاری 
تعبیـر کننـد. یکـی دیگـر از عائـم ایـن اسـت کـه 
کـودک گفتـار طوطـی وار دارد و گاهـی یـک کلمه 
را زیـاد تکـرار می کنـد؛ بعضا رفتارهای یـک مرتبه ای 
نشـان می دهـد یعنی یک دفعـه از جایش بلند می شـود 
و یا می نشـیند بدون اینکه با کسـی ارتباط داشـته باشـد 
اما بیشـترین نشـانه اختال اوتیسـم این اسـت ارتباطات 

اجتماعـی را مختـل می کند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان:

اختالالت طیف اوتیسم رو به رشد است
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از  اسـتفاده  و  اینترنـت  گسـترش 
معـرض  در  همـواره  مجـازی  فضـای 
انتقـاد و نفـی بسـیاری بـوده اسـت، اما 
شـیوع پاندمـی کرونـا و نقـش مؤثـر 
و حیاتـی رسـانه های مجـازی لـزوم و 
قـدرت ایـن رسـانه ها را بیـش از پیـش 
آشـکار نمود. از مهم ترین کاربردهای 
نقـش  بـه  می تـوان  مجـازی  فضـای 
آمـوزش  تبلیغـات،  اطاع رسـانی، 
محدودیـت  از  فـارغ  و  عمومـی 
جغرافیایـی بـه سـرگرمی و ارتباطـات 

هم چنیـن  نمـود،  اشـاره  اجتماعـی 
شـکل گیری کسـب و کارهای جدید 
و کمک به اقتصـاد خانواده  ها از دیگر 
مزایای این پدیده نوظهور  می باشـد. از 
طرفـی ایـن مزایـا و جذابیت ها منجر به 
قـدرت و محبوبیت بسـیار زیـاد فضای 
مجـازی شـده اسـت، بـه گونـه ای کـه 
بـه هیـچ وجـه نمی تـوان آن را حـذف 
یـا انـکار نمـود و از طـرف دیگـر هـم 
نمی تـوان چشـم را بـر روی آسـیب ها 
و اسـتفاده های نادرسـت از ایـن فضـا 
بسـت، لـذا عقانـی ایـن اسـت کـه به 
جـای مقاومـت و مقابله، این آسـیب ها 
را شناسـایی و دانـش و آگاهـی جامعه 
را در حـذف و تعدیل این آسـیب ها به 

حداکثـر  رسـاند.
در ایـن مطلـب به بخشـی از 
ایـن آسـیب ها پرداختـه و آنها  

را بررسـی می نماییـم:
اول سـایت ها و صفحـات  -دسـته 
کـه  می باشـند  قمـار  و  شـرط بندی 
بـا ترفندهایـی نظیـر نمایـش زندگـی 

اصطاحـًا الکچری، اسـتفاده ابزاری و 
پر رنگ و لعاب از زنان، حاشیه سـازی 
و رفتارهـای سـاختگی نظیـر دعواهای 
نمایشـی،  خودکشـی  و  شـده  تبانـی 
خـوردن چیزهـای عجیـب و غریـب، 
ازدواج هـای دروغیـن و به دام انداختن 
هنرمنـدان بی تجربه و سـاده لوح عاوه 
بـر ایـن کـه بـا وعده هـای پـوچ جیـب 
بسـیاری را خالـی می کننـد بـا نمایـش 
نوعـی سـبک زندگـی افسارگسـیخته 
افـرادی  توسـط  بنـد  و  بی قیـد  و 
معلوم الحـال سـامت اخـاق و روان 
افـراد را در معـرض خطـر قـرار داده و 
موجـب بحـران هویـت در نوجوانان و 

جوانـان خواهنـد شـد.
از  تعـدادی  بعـدی  -گـروه 
سـر  از  کـه  می باشـند  باگرهایـی 
ناآگاهـی و یـا بی مسـئولیتی صفحـات 
و کانال هایـی را بـا نـام کـودکان خود 
ایجـاد نمـوده و تمـام حریـم زندگـی 
کـودک را در معـرض نمایـش قـرار 
عکس هـای  نظیـر  محتواهایـی  داده، 

وضعیت هـای  نمایـش  لخـت، 
حمـام،  یـا  توالـت  نظیـر  خصوصـی 
عکس هـای  و  کـودکان  آرایـش 
آتلیـه ای و ژسـت هایی کـه کودکانـه 
نیسـت و سـؤاالت و رفتارهای عجیب 
تـوان  عـدم  علـت  بـه  کـه  غریـب  و 
تصمیم گیـری همگی تجـاوز به حریم 
خصوصـی کـودک و مصـداق عینـی 
را  زمینـه  و  می باشـد  کـودک آزاری 
برای سوء اسـتفاده انواع بیمـاران روانی 
و جنسـی )پدوفیلیـا( فراهـم می نمایـد 
مانـدگاری  بـه  توجـه  بـا  هم چنیـن  و 
محتواهـا در فضـای اینترنـت احتمـال 
ایـن کـه کـودک در آینده  ی خـود از 
ایـن تصاویـر دچـار آسـیب و دردسـر 

شـود بسـیار محتمـل اسـت.
دانـش  فاقـد  افـراد  سـوم  -دسـته 
و هنـر در زمینـه ی نمایـش و طنـز بـا 
نـام کمدیـن یـا افـراد بی علـم تحـت 
روزه  همـه  یـا.. .  روانشـناس  عنـوان 
محتواهایـی سـخیف و مبتـذل، جعلی 
اخاقـی  و  علمـی  وجاهـت  فاقـد  و 

نظیـر مطالـب روانشناسـی زرد، توهین 
کم برخـوردار  مشـاغل  و  اقشـار  بـه 
جامعـه و انـواع شـوخی های جنسـیتی 
و قومیتـی کـه موجـب سـطحی شـدن 
و  اخـاق  شـدن  کم رنـگ  و  دانـش 
آداب اجتماعـی می شـود را بـه خـورد 

می دهنـد. مخاطـب 
بازنشـر  بـا  دیگـر  -عـده ای 
بـه  مربـوط  فیلم هـای  و  اطاعـات 
معـروف،  افـراد  خصوصـی  زندگـی 
اشـتباهات سـهوی معلمـان، اسـاتید و 
دانش آمـوزان، یـا فیلم بـرداری از افراد 
مسـن و کم سـواد یا کم توان  ذهنی که 
همگی منجر به سـرخوردگی، کاهش 
اعتمـاد  بـه نفـس، ناراحتـی روحـی و 
افسـردگی خـود و خانواده هـای آنهـا 
دیگـری  جنایـات  مرتکـب  می شـود 

می شـوند. 
و  تحریـم  درشـرایط  پایـان  در  و 
و  زرق  پـر  زندگـی  نمایـش  تـورم، 
برق، مراسـمات گوناگـون و هم چنین 
خدمـات  و  کاالهـا  تبلیغـات  انفجـار 

و  خشـم  ناکامـی،  کـه  غیرضـروری 
پـی  در  را  مصرف گرایـی  فرهنـگ 
خواهـد داشـت، تخریـب چهره هـای 
سیاسـی و مدیـران بـا انتشـار مطالـب  
شـبه  عـده ای  باج خواهـی  نادرسـت، 
خبرنگار و ده ها مورد مشـابه معضاتی 
هسـتند که در صورت عـدم مداخله ی 
صحیح منجر به مشـکات بی شـماری 

در جامعـه خواهنـد شـد.
کـه  این جاسـت  سـؤال  بـاری 
ایـن  بـا  مقابلـه  بـه  می تـوان  چگونـه 
فرهنگـی  تهاجمـات  و  صدمـات 
برخاسـت؟ بدون شـک راهکار واقعی 

فیلترینـگ و حـذف رسـانه از زندگی 
مـردم نیسـت، چـرا کـه ایـن روش هـا 
و  فیلتر شـکن ها  گسـترش  علـت  بـه 
نارضایتـی کاربـران نتایـج ناگوارتـری 
بایـد  بلکـه  داشـت،  خواهـد  پـی  در 
در کنـار برخـورد حقوقـی و مداخلـه 
روانشـناختی در مواجهـه بـا مجرمیـن 
و بیمـاران مجـازی قبـل از هـر چیـزی 
بـا افزایـش سـواد عمومـی و رسـانه ای 
و  فرهنگـی  نهادهـای  توسـط  جامعـه 
افـراد متخصـص و دغدغه منـد سـلیقه 
مخاطـب را بـرای دنبـال نمـودن محتوا 

داد. ارتقـا 

بی شـک مـادری کـه از راهنمایـی 
برخـوردار  کاربلـد  روانشـناس  یـک 
اسـت در تربیـت فرزنـد خـود دنباله رو 
اینفلوئنسـرهای فاقد تخصص نخواهد 
از  کـه  کودکـی  خانـواده ی  یـا  بـود 
و  کلیلـه  داسـتان های  بـا  کودکـی 
یـا ژول ورن رشـد  دمنـه، شـاهنامه و 
یافتـه و هم چنیـن گوشـش با موسـیقی 
فاخـر آشـنایی دارد نگرانـی در رابطـه 
بـا انتشـار تولیدات ساسـی مانکـن و... 
نخواهنـد داشـت چـرا کـه این سـبک 
و سـیاق اساسـاً جاذبه ای برای کودک 

آنهـا نخواهـد داشـت.

بررسی آسیب های جبران ناپذیر فضای مجازی و راه کارهای مقابله با آن؛

نیش و نوش دنیایی نوظهور

محیا احمدی
کارشناس ارشد روانشناسی

نظر به شرایط متفاوت ماه رمضان امسال با گذشته؛

روزه داران مستمند را دریابیم

و  بایدهـا  و  آداب  از  بسـیاری 
کـه  احکامـی  و  دینـی  نبایدهـای 
نمـوده،  فـرض  مـا  بـرای  خداونـد 
از حـال و حـرام و مسـتحب  فـارغ 
و مکـروه بـودن، دارای فایده هـا و یـا 
آسـیب هایی از نظـر علمـی می باشـند.

یکـی از ایـن احـکام روزه اسـت، 

علی رغـم اینکه بسـیاری اصـرار دارند 
و  آسـیب زا  عمـل  یـک  را  روزه  تـا 
روز  امـا  نماینـد  قلمـداد  متحجرانـه 
درخشـان  آثـار  نویـن  علـم  روز  بـه 
سـامت  تربیـت،  بـر  روزه داری 
اثبـات  بـه  را  و...  اجتمـاع  جسـمی، 
اندیشـمند  جملـه  از  می رسـاند. 
او  می تـوان  کـه  الک  جـان  بـزرگ 
را بـه عنـوان شـخصی که اولیـن ذهن 
مـدرن را داشته اسـت نـام بـرد، معتقـد 
بـود کـه هدف اصلـی تعلیـم و تربیت 
 )self control( داری  خویشـتن 
اسـت. اگـر می خواهیـم کودکان مـان 
منضبـط بـار آیند، بایـد از همـان ابتدا 
بیـن  از  زیـرا  باشـیم،  آنهـا جـدی  بـا 
اسـت.  دشـوار  اولیـه  عـادات  بـردن 
در  درجـه  عالی  تریـن  آنکـه  حـال 

تمریـن خویشـتن داری را می تـوان در 
روزه داری دیـد یـا نظریـات پزشـکی 
بی شـماری کـه بـر آثـار مثبـت روزه 
گوارشـی،  بیماری هـای  درمـان  در 
...صحـه  و  سـرطان  فشـارخون، 

می گـذارد.
بـاری آنچـه که در ایـن مقال قصد 
بـرکات  داریـم  را  آن  بـه  پرداختـن 
روزه داری  اجتماعـی  و  اقتصـادی 
فلسـفه های  از  یکـی  می باشـد، 
روزه داری کـه همـواره بـر آن تأکیـد 

می شـود ایـن اسـت که اغنیا بـا تحمل 
همیشـگی  حـال  گرسـنگی  رنـج 
گرسـنگان و فقـرای جامعـه را درک 
نمایند، روایت اسـت که »َکاَن َرُسـوُل 
أَْجـَوَد  وسـلم-  علیـه  اهلل  -صلـی  اهللِ 
فِـی  یَُکـوُن  َمـا  أَْجـَوُد  َوَکاَن  النَّـاِس 

َرَمَضـاَن
کـس  همـه  از  خـدا  رسـول 
سـخاوتمندتر و بخشـنده تر بـود و در 
اوقـات  سـایر  از  بیشـتر  رمضـان  مـاه 

داشـت« بخشـندگی  و  سـخاوت 

ایـن حدیـث نشـان از آن دارد کـه 
خداونـد با چشـاندن گرسـنگی حس 
در  را  بی نوایـان  ادراک  و  همدلـی 
انسـان تقویـت می نماید،   ایـن توجه و 
آگاهـی باعـث می شـود کـه بـه فقـرا 
کمک کننـد و در حق آنـان مهربانی 
از  محبـت  و  مهـر  نماینـد، چـرا کـه 
درد و رنـج نشـأت می گیـرد و روزه 
و  تقویـت  بـرای  یـک شـیوه عملـی 
نفـس  در  عاطفـه  و  مهـر  پـرورش 
ثروتمنـدان  وقـت  هـر  و  می باشـد 

نسـبت بـه فقـرا و گرسـنگان مهـر و 
محبت و بخشـش داشـته باشـند، صفا 
و صمیمیـت در بیـن طبقـات اجتمـاع 
بـه وجـود می آیـد و کینه و حسـادت 
و  گفته هـا  و  رفـت  خواهـد  بیـن  از 
تأثیرگذار  نصیحت های خیرخواهانـه 
ایثـار،  و  انفـاق  نیـز  و  بـود  خواهـد 
در  را  طبقاتـی  اختـاف  و  مسـاوات 
جامعـه کمتـر می نمایـد. حـال آن که 
رمضـان امسـال بـا تمامـی رمضان هـا 
متفـاوت اسـت و بـا توجـه بـه بحـران 

را  جهـان  تمـام  کـه  کرونـا  بیمـاری 
درگیـر خـود نمـوده و اقتصـاد اغلب 
جوامـع را تحـت تأثیر خـود قرار داده 
و تعـداد بسـیاری از افـراد زحمتکش 
خانه نشـینی  بـه  مجبـور  را  جامعـه 
اقشـار  دوش  بـر  را  وظیفـه  نمـوده، 
کـرده  سـنگین تر  جامعـه  برخـوردار 
زمـان  تـا  اسـت  ضـروری  و  اسـت 
جامعـه  بحـران،  ایـن  نمـودن  طـی 
انسـانی بـا حمایـت از یکدیگـر  زیان 
لـذا  نماینـد.  ترمیـم  حاصـل شـده را 
متأسـفانه  کـه  امسـال  رمضـان  در 
جامعـه مسـلمان ایران عزیـز از نعمت 
وحـی،  کام  خوانی هـای  جمـع  
ضیافت هـای افطـار و سـحر در منازل 
و مسـاجد، تجهـد همگانی شـب های 
قـدر بـه شـکل سـابق محـروم هسـتند 

بـه گونه ای دیگـر روح را صفا و جا 
داده و این انزوای غریبانه را با گرفتن 
دسـت هم وطنـان کم برخـوردار قابل 
و  سـحر  سـفره  و  نماینـد  تحمل تـر 
افطـار خـود را بـا اقشـار آسـیب پذیر 
از جملـه کارگران روز مزد، کاسـبان 
دست فروشـان،  نظیـر  آسـیب پذیر 
راننـدگان و خدمـه نـاوگان حمـل  و 
نقـل، پرسـنل شـرکت های خدماتـی 
و نظافتـی، مهاجـران افغـان، کودکان 
کار و افـراد بی خانمـان تقسـیم نمایند 
بزرگـواری،  دیگـر  بـار  یـک  تـا 
سـخاوت و فـداکاری مـردم بـزرگ 
بحـران،  ایـن  در  آنهـا  ناجـی  ایـران 
سـخت  روزهـای  تمـام  هماننـد 
بایـای  تحمیلـی،  جنـگ  همچـون 

طبیعـی و ... باشـد.

مرضیه فاریابی
مدرس دانشگاه

طــی  ســلطانی نژاد  علـی اکبــر 
حســاب  افتتــاح  ســالروز  پیامـی 
۱۰۰ امــام خمینــی)ره( را گرامـی  

داشـت. 
متن پیام به شرح ذیل می باشد: 

امـام  تدبیــر  نـگاه و  افــق توســعه گرای 
خمینـی)ره( در پایـه گــذاری ارکان نظــام 
مقــدس جمهــوری اسـامی بــه گونــه ای 
اســت کــه بـا گذشــت زمــان روز بـه روز 
بــه پویایــی و ژرف اندیشــی آن بیشــتر از 
گذشــته پـی می بریـم و بـر همیـن اســاس 
اســت کـه نظام مقــدس جمهوری  اسـامی 
یـک  از  نمونــه ای  طـرح  توانســته ضمــن 
انقـاب مردمـی و والیی، الگویـی جهانی و 

باشــد.   بین المللـی 
بنیان گــذار انقـاب اسـامی ایــران کــه 
نــگاه  ویـژه ای به کوخ نشـینان و مسـتضعفان 
داشــتند و آنهــا را صاحبــان اصلـی انقاب 
می دانسـتند، بـا تشــکیل نهادهـای حمایتـی 
تاش کردنـد تـا گام بزرگـی بـرای توسـعه 

معیشــت، رفــاه و امیــد بــه آینــده در بیـن 
ایـن افـراد برداشــته شــود و کارنامــه ایــن 
نهادهــای خدمـت گــزار نشــان مـی دهــد 
اســاس  بـر  ایــران  اسـامی  انقـاب  کـه 
دیــدگاه آن شــخصیت واالمقــام و تـداوم 
آن از ســوی رهبـر معظــم انقاب اسـامی 
خدمات خوبــی را بــه مـردم محــروم ارائـه 
کــرده اســت.   افتتــاح حســاب 100 امــام 
تاریخــی  فرمــان  ســالروز  و  خمینــی)ره( 
معمــار کبیــر انقـاب اسـامی مبنــی بــر 
تأســیس بنیاد مسـکن انقاب اسامی 9 روز 
پــس از اســتقرار نظـام مقــدس جمهـوری 
اسامی از نمونـه هــای بــارز و مهم دیـدگاه 
واالی امــام امــت بــه شــمار  مــی رود کـه 
بصیــرت و توجـه مدبرانه امــام خمینی)ره( 
بــه محرومیت زدایـی از جامعـه اسـامی در 
تمامــی ابعــاد آن را بـه خوبـی بـه نمایـش 

است.  گذاشــته  
بایــد در نظــر داشــت کــه بــا توجه بــه 
تأکید مقــام معظــم رهبــری، بنیـاد مسـکن 

و  مســتمر  بــرکات  از  اسـامی  انقـاب 
صدقــات جاریــه امــام راحــل اســت و تـا 
کنــون منشـأ خدمــات فراوانـی در راسـتای 
تحقـق فرمـان تاریخـی امـام امت بـه ویـژه در 
تأمین مســکن محرومان، محرومیـت زدایـی 
از روســتاها و بهسـازی مسـکن روسـتایی و 
بازســازی مناطـق آسـیب دیـده بـوده اسـت.  
در ایــن فرصــت، نام گــذاری 21 تــا ۳1 
فروردیـن مـاه بـه عنـوان دهـه گرامی داشـت 
امــام  حضـرت   100 حســاب  افتتــاح 
خمینـی)ره( را گرامــی داشــته و اسـتمرار 
بیـش از چهـار دهـه فعالیـت بنیـاد مســکن 
انقـاب اسـامی را تبریک گفتــه و توفیــق 
روز افــزون همـه خدمت گــزاران کشـور و 
بـه ویـژه کارکنـان خـدوم ایـن نهـاد انقابی 
می نمایـم،  مســئلت  متعـال  خداونــد  از  را 
و  پشـتیبانی ها  تولیـد،  سـال  در  کـه  باشـد 
منویـات  راسـتای  در  بتوانیـم  مانع زدایی هـا 
همچـون  اسـامی  انقـاب  معظـم  رهبـر 

باشـیم. محرومـان  خدمـت  در  گذشـته 

پیام مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
به مناسبت سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ امام خمینی)ره( نوبت آگهی مناقصه شهرداری عنبرآباد

اول

مراد دینا - شهردار عنبرآباد

چاپ آگهی نوبت اول ۱۴۰۰/۱/23
چاپ آگهی نوبت دوم ۱۴۰۰/۱/3۰

 شـهرداری عنبرآبـاد در نظـر دارد بـه اسـتناد مجوز شـماره 23۰ مورخ ۹۹/۱2/2۴ شـورای محترم اسـامی شـهر عنبرآبـاد، انجام 
خدمـات عمومـی، تنظیـف و جمـع آوری زباله، فضای سـبز و باغبانی و... را به صـورت حجمی به پایین ترین قیمت پیشـنهادی و به 
مـدت یـک  سـال کامل شمسـی از طریـق مناقصه به یکـی از شـرکت های خدماتی واجدالشـرایط واگـذار نماید. لذا از شـرکت های 
ذی صـاح بـه شـرح تاریخ هـای ذیـل دعـوت بـه عمـل می آیـد پیشـنهادات خـود را در پاکت هـای الک و مهـر شـده بـه دبیرخانه 

حراسـت شـهرداری تحویل نمایند:
۱-موضـوع مناقصـه: واگـذاری انجـام خدمـات عمومـی، تنظیـف و جمـع آوری زبالـه، فضـای سـبز و باغبانـی بـه شـرکت های 

بـر اسـاس مترمربـع واجد الشـرایط 
2-مجوز اداره کار و طرح طبقه بندی مشاغل

3-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
۴-هزینه درج آگهی در دو نوبت مناقصه طبق روال مقرر قانونی بر عهده برنده مناقصه می باشد

۵-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ ۱۴۰۰/۱/23 لغایت پایان وقت اداری ۱۴۰۰/2/2 می باشد
۶-مهلت تحویل اسناد )پیشنهادت(: پایان وقت اداری ۱۴۰۰/2/۱۵ می باشد

۷-تحویـل اسـناد بـه دبیرخانـه حراسـت شـهرداری صورت می گیـرد و تاریخ بازگشـایی پاکات و پیشـنهادات بعـد از مهلت تحویل 
اسـناد در تاریـخ ۱۴۰۰/2/۱۶ سـاعت ۱۰ صبـح در محل دفتر شـهردار می باشـد.
بدیهی است پاکات پیشنهادات مشتمل بر سه پاکت جداگانه به شرح زیر می باشد:

الف-تضمین شرکت در مناقصه 
ب-رزومه، سوابق، رتبه و مدارک مربوط به شرکت واجدالشرایط

ج-پیشنهاد قیمت از طرف شرکت واجدالشرایط طی برگ پیشنهاد قیمت اسناد مناقصه بایستی صورت گیرد
۸-محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات دبیرخانه شهرداری می باشد 

۹-تضمیـن شـرکت در مناقصـه مبلـغ ۵ درصـد قیمـت پایـه به صـورت ضمانت نامـه بانکی و یـا واریز وجه به شـماره حسـاب بانک 
ملـی 3۱۰۰۰۰3۶۰۵۰۰۸ به نـام شـهرداری عنبرآبـاد معـادل ۱/۶۸2/۴۰۴/۰۱2 ریـال می باشـد. قیمـت پایـه بـرآورد ضمن اسـناد 

مناقصـه بـه مناقصه گـر تحویـل می گردد.
۱۰-چنانچـه برنـدگان اول، دوم و سـوم مناقصـه حاضـر بـه انعقـاد قـرار داد نشـوند سـپرده آنها به ترتیـب به نفع شـهرداری ضبط 

خواهد شـد.
۱۱-سـایر اطاعـات و جزئیـات مربـوط بـه مناقصه در اسـناد مناقصه درج گردیده اسـت. ضمنـا در صورت نیاز به اطاعات بیشـتر 

شـماره تلفن ۰3۴۴32۹2۱۱3 آماده پاسـخگویی می باشـد.
۱2-مدت اعتبار پیشنهادات یک ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد 

۱3-شـرکت در مناقصـه و ارائـه پیشـنهاد بـه منزلـه قبـول شـروط و تکالیـف شـهرداری موضـوع مـاده ۱۰ آیین نامـه معامـات 
می باشـد. شـهرداری 

۱۴-در صورتـی کـه نفـر اول برنـده مناقصـه ظـرف یک هفته نسـبت به عقد قـرارداد اقدام ننماید با نفر دوم و سـوم قـرارداد منعقد 
می شـود و ضمانت نامـه آنهـا به نفع شـهرداری ضبـط می گردد.

۱۵-به پیشنهادات مخدوش و فاقد مدارک الزم، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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 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
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آدرس دفتر مرکزی نشریه :
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تلفن : ۰9۱3۱4۱37۰5
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ارتباط با مدیرمسئول :
ehsan.ahmadi389@gmail.com

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:
@ehsan.aahmadi

  پیامک : ۰939۱4۱37۰5

به نام گشاینده کارها      ز نامش شود سهل دشوارها
و  صداقـت  کمـال  در  کـه  عزیزانـی  آن  نجیبنـد  چـه 
درسـت کاری، بهتریـن لحظـات عمـر خـود را در سـنگر 
خدمـت بـه مـردم می گذراننـد و در جهـت رفـاه هم وطنـان 

نمی کننـد. فروگـذار  کوششـی  هیـچ  از 
بدین وسـیله الزم می دانیـم کمال سـپاس و امتنان خـود را از 
زحمـات، سـعه صدر و حسـن تکریـم ارباب رجوع توسـط 
مهندس محمدرضا سـعیدی )عباس( شهردار شهر فرهنگی 
برایشـان  دوسـت  حضـرت  از  و  نمـوده  اعـام  جبالبـارز 

سـعادت، سـامت و توفیق مسـئلت نماییم.
جمعی از مردم شهر جبالبارز

کار  هــر  و  اجتماعــی  فعالیــت  هــر 
گروهــی بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود 
نیــاز بــه یــک مدیریــت ســازمان یافته 
ــت  ــزای فعالی ــام اج ــد تم ــه بتوان دارد ک
را هماهنــگ کنــد و بــه آنهــا یــک نظــم 
ــورت  ــن  ص ــر ای ــد. در غی ــجم بده منس
ــد  ــر می افت ــه تأخی ــداف ب ــه اه ــیدن ب رس
ــدف  ــه ه ــت جامع ــر فعالی ــی ب و بی نظم
کــه  شــهر  حــال،  می شــود.  حاکــم 
متنوع تریــن  و  پیچیده تریــن  خــود 
ــاز  ــت، نی ــری اس ــی بش ــای زندگ جلوه ه
بــه یــک برنامه ریــزی منســجم بــرای 
ــکات را دارد.  ــائل و مش ــا مس ــه ب مقابل
ایــن برنامه هــای تعییــن شــده نیازمنــد 
اســت  ســازمان یافته  مدیریــت  یــک 
ــده و  ــرای آین ــزی ب ــد برنامه ری ــه بتوان ک
ــه  ــد ک ــام ده ــهر را انج ــی ش اداره کنون
ــهری  ــت ش ــام مدیری ــه ن ــوال آن را ب اص
می شناســند. مدیریــت شــهری، یکــی 
از موضوعــات کلیــدی در ارتبــاط بــا 
ــا  ــران ب ــت. در ای ــهرها اس ــوه اداره ش نح
ــکیل  ــاله تش ــد س ــابقه یک ص ــود س وج
هیــچ  در  تاکنــون  شــهرداری،  نهــاد 
ــی  ــا نام ــی، صراحت ــون قانون ــک از مت ی
ــده  ــرده نش ــهری ب ــت ش ــدل مدیری از م

ــا  ــهردار تقریب ــورا و ش ــدل ش ــت و م اس
مــدل  ایــن  اســت،  آن  ایده آل تریــن 
اتحــاد  اعضــا  بیــن  کــه  مواقعــی  در 
نتیجــه  باشــد  حکم فرمــا  همدلــی  و 
مطلــوب می دهــد کــه در شــهر جیرفــت 
ــاهدیم و  ــت را ش ــی مثب ــن خروج ــا ای م
رئیــس  شــهردار،  مثال زدنــی  اتحــاد 
شــورای  و  شــهر  شــورای  اعضــای  و 
اداری شهرســتان بســیاری از نشــدنی ها 
را محقــق ســاخته و در شــرایطی کــه 
غالــب دســتگاه های اجرایــی و بیشــتر 
شــهرداری ها بــه دلیــل کمبــود منابــع 
مالــی، اوضــاع اقتصــادی اســفناک ناشــی 
ســوءاجتماعی  اثــرات  و  تحریم هــا  از 
ــران  ــطه بح ــده به واس ــاد ش ــی ایج و مال
ــی  ــکون و روزمرگ ــت س ــا در حال کرون
بــه ســر می برنــد، شــهرداری جیرفــت 
در  مثال زدنــی  تحــرک  و  نشــاط  بــا 
و  بــزرگ  پروژه هــای  اجــرای  حــال 
ــه  ــت ک ــد اس ــای جدی ــتارت پروژه ه اس
از ایــن حیــث عملکــرد شــهرداری در 
ایــن دوره قابــل دفــاع و دارای خروجــی 
مثبــت اســت کــه بــه برخــی فعالیت هــای 
شــاخص و کلــی انجــام شــده اشــاره 

ــرد: ــم ک خواهی

ــه  ــتان ب ــبز و بوس ــای س ــاد فض 1-ایج
ــر  ــه عم ــش ده ــر ش ــن براب ــزان چندی می

شــهرداری
خیابان هــا،  آســفالت  زمینــه  2-در 
ــر یــک انقــاب فراگیــر  کوچه هــا و معاب
ــای  ــه محله ه ــطح هم ــوازن را در س و مت

ــم ــاهد بودی ــهر ش ش
در  درخشــان  کارنامــه ای  ۳-ارائــه 
حــوزه مســائل فرهنگــی و اجتماعــی و 
مشــارکت در  ســاخت اماکــن فرهنگــی
۴-عــدم تمرکــز بــر مرکزگرایــی و 
توجــه ویــژه بــه محله هــای محــروم و 

حواشــی شــهر 
5-توســعه ایســتگاه های آتش نشــانی 
اماکــن ضــروری هم چــون  و ســاخت 

ــالخانه غس
6-پرداخـت غالـب دیـون و بدهی های 
شـهرداری به اشـخاص حقیقـی و حقوقی
لــذا در پایــان بــرای اطــاع شــهروندان 
و افــکار عمومــی واجــب دانســتیم تــا بــا 
درج چنــد تصویــر گوشــه ای از خدمــات 
شــهرداری  دوران  در  شــده  انجــام 
ــین زاده  ــت اهلل حس ــدس نعم مهن
را بــه عنــوان مشــتی از خــروار بــه ســمع 

ــانیم: ــما برس ــر ش و نظ

در شرایط بحران کرونا و محدودیت های مالی؛

شهرداری جیرفت اثبات کرد که خدمت، همت می خواهد


