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با تخصص، 
درک و دانش 
الزم در حوزه 

حساس شهری و 
روستایی، فعالیت 
مؤثر داشته باشید

استان کرمان 
۲ هزار و ۴۴۱ 
لیتر بر ثانیه 

کمبود آب 
دارد

نهضت ساخت 
مدرسه به 

رفسنجان رسید
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طاهری در نشست خبری با اصحاب رسانه؛ با تالش شبانه روزی احمد اسکندری نسب؛استاندار کرمان خطاب به اعضای شوراهای شهر و روستا:
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یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری

2

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

جمع آوری ۱۵ دستگاه رمز 
ارز غیرمجاز در شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان
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رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2
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دکتر مکارم:
در صورت تدوام روند 

عادی انگاری کرونا با کمبود تخت 
مواجه خواهیم شد

4

مبارزه با فقر،گرانی و کرونا؛

اهم مطالبات مردم از دولت سیزدهم
بـا نگاهـی بـه رونـد افزایـش قیمت ها طی چهـار دهه اخیـر به نیکـی می توان 
دریافـت که هر سـال نسـبت به سـال قبـل قیمت زمین، مسـکن، خـودرو، کاال، 
ارزاق، خدمـات و... جهـش داشـته و قیمـت هیـچ محصولـی ثابـت یـا نزولـی 
نبـوده اسـت. در کشـور مـا شـاخص هایی همچـون قیمـت سـکه، دالر و بنزین، 
معیـاری بـرای افزایـش قیمت هـا محسـوب می شـود و با رشـد قیمت ایـن اقالم 
سـایر کاال و خدمـات نیـز متأثـر از آن هـا رونـد صعـودی بـه خـود می گیـرد، 
بـه شـکلی کـه از ابتـدای دولـت محمـد خاتمـی در سـال 1۳۷۶ قیمـت دالر از 
زیـر ۵۰۰ تومـان بـه بـاالی ۲۳۰۰۰ تومـان در شـرایط فعلی رسـیده اسـت و این 
بـدان معناسـت کـه همـه کاالهـا و خدمـات حداقـل، ۴۶ برابـر افزایـش قیمـت 

بـه روز سـفره مـردم کوچـک  داشـته اند و روز 
و کوچک تـر شـده اسـت و شـکاف طبقاتـی و 
فاصلـه بیـن اغنیـا و فقـرا بـه باالتریـن حـد خـود 
رسـیده اسـت و متأسـفانه نتایج منفی و اسـفناکی 
بـه همـراه داشـته، کـه فحشـا، سسـت شـدن بنیـاد 
خانـواده، افزایـش سـن ازدواج، عـدم عالقـه بـه 
طـالق،  رشـد  جامعـه،  شـدن  پیـر  فرزنـدآوری، 
و  قاچـاق  رشـد  ناامنـی،  و  خشـونت  گسـترش 
افزایـش  جـوان،  قشـر  در  بی انگیزگـی  سـرقت، 
خودکشـی و ده هـا ناهنجـاری دیگـر تنها بخشـی 

از ثمـرات شـوم گرانـی و فقـر اسـت. لـذا نظـر بـه اینکـه ایـران جزو ده کشـور 
ثروتنمـد و دارای منابـع طبیعـی و خـدادادی جهان می باشـد، از مسـئوالن عالی  
رتبـه کشـور خصوصـا رئیـس جمهـور منتخـب کـه بـا شـعار عدالـت اجتماعی 
وارد میـدان شـده، ایـن انتظـار مـی رود کـه عوامـل ایـن پدیـده منحـوس را در 
داخـل و خـارج از کشـور شناسـایی نمـوده و بـرای برون رفـت از ایـن شـرایط 
بغرنـج چاره اندیشـی فـوری و ضـروری شـود، زیـرا مـردم مـا مردمـی صبـور، 
وطن پرسـت و شـریف بـوده و بیـش از ایـن تحمـل سـختی و تبعـات ناشـی از 
گرانـی را ندارنـد و بـا کمـال تأسـف با شـیوع ویـروس کرونـا و تـدوام زمان بر 
آن و اخـالل در نظـم اقتصـادی و اجتماعـی بسـیاری از مشـاغل نیمـه تعطیـل و 
برخـی از شـغل های کاذب و غیررسـمی همچـون دست فروشـی، دوره گـردی، 
تکدی گـری و... تعطیـل گردیـده و افـراد مبتـال به فقـر مطلق در حال افزایشـی 
چشـم گیر هسـتند کـه هم  اکنـون و در آینده برای سـیر کردن شـکم خود حتی 
بـا نـان خشـک دچـار مشـکل می باشـند و رهـا کـردن آن هـا تبعـات بی شـمار 

اجتماعـی و امنیتـی دارد.

علی رغم کمبود اعتبارات در دولت تدبیر و امید 
صورت پذیرفت؛

رشد چشمگیر راه سازی در 
جنوب کرمان

نظر به شرایط سخت بانوان در خانه و محل کار؛

ضرورت بازنگری بنیادین در 
قوانین زنان و خانواده
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احسان احمدی

به مناسبت چهاردهم تیرماه روز بزرگداشت قلم؛

قلم مظهر آفرینش واژه ها و جمله های نجات بخش است

شهردار و اعضای شورای شهر دوساری با صدور پیامی، ۱4 تیرماه روز شهرداری و 
دهیاری را به همه دست اندرکاران مدیریت شهری و روستایی تبریک و تهنیت گفتند

متن پیام به شرح زیر می باشد:
نام گـذاری 1۴ تیـر بـه  عنـوان روز »شـهرداری و دهیاری« اقدامی شایسـته و فرصتی ارزشـمند اسـت تـا از فعالیت های خالصانه و شـبانه روزی 

خادمـان مـردم در عرصه های مختلف شـهری و روسـتایی قدردانـی و تجلیل گردد.
هـدف از نام گـذاری ایـن روز، آشـنایی آحـاد جامعه بـا عملکرد و خدمـات دهیاری ها و شـهرداری ها، هم افزایی و افزایـش همدلی و تعامل 
مـردم و خانـواده بـزرگ مدیریـت روسـتایی و شـهری، اطالع رسـانی در راسـتای آشـنایی بـا رویکردهـا، سیاسـت ها و برنامه های کلی کشـور 

است.
تمامـی خادمیـن مـردم در شـهرداری ها و شـوراهای اسـالمی شـهر شـبانه روزی در حـال فعالیـت هسـتند تـا از طریـق برنامه ریـزی و اجـرای 
اقدامـات جدیـد، شـهر را مناسـب زندگـی و کار مردم بسـازند و انتظار می رود خادمین مـردم در این عرصه بتوانند با تالش، کوشـش و اجرای 

صحیـح سیاسـت ها و برنامه ریزی هـای مدیریتـی، شـرایط الزم را برای توسـعه شـهرها و روسـتاها فراهـم نمایند.
اینجانبان فرا رسـیدن 1۴ تیرماه روز »شـهرداری ها و دهیاری ها« را به تمامی کارکنان پرتالش و خسـتگی ناپذیر مدیریت شـهری و روسـتایی 
به ویـژه کارکنـان و پرسـنل زحمتکـش شـهرداری دوسـاری، مدیـران و مجاهـدان عرصه مدیریت شـهری و روسـتایی کـه در راسـتای آبادانی 
کشـور عزیـز و اسـالمی مان تـالش می کنند تبریـک عرض نمـوده و از درگاه خداوند بزرگ، سـالمتی و توفیق روزافزون همـه خدمت گزاران 

این عرصـه را آرزومندیم.
مجید داوری شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر دوساری

آگهی فراخوان شناسایی تولیدکنندگان نخل
بـه اطـالع می رسـاند شـرکت »پاریز پیشـرو صنعـت توسـعه« در نظر دارد بـه منظور ایجاد فضای سـبز 

نسـبت بـه شناسـایی تولیدکننـدگان نخـل خرما بـا ارتفاع ۳ متر بـه باال با شـرایط ذیل اقـدام نماید:
- نهال ها می باید ریشه پر بوده و عاری از هر گونه آفات و بیماری باشند.

-کلیـه تولیدکننـدگان واجـد الشـرایط جهـت تمایـل بـه شـرکت در فراخـوان می بایـد نهال هـا را 
مطابـق مشـخصات فـوق بـه هر میـزان کـه می توانند تأمیـن نماینـد. کلیه متقاضیـان حداکثر تـا تاریخ 

1۴۰۰/۰۴/۲۲ تقاضـای کتبـی خـود را بـا قید نشـانی کامل خود به نشـانی پسـت الکترونیـک m.dehouei@gmail.com یا 
شـماره واتسـاپ ۰91۳۷۶۶۲9۲۳ ارسـال نمایند.

توضیحات:
-آدرس نهالستان به طور دقیق قید شود.

-عکس از نمونه  نهال ها ارسال گردد.
-بدیهـی اسـت تحویـل مـدارک فـوق صرفـاً بـه منظـور شناسـایی و ارزیابی متقاضـی بوده و هیـچ  گونه حقـی را بـرای متقاضیان 

جهـت دعـوت بـه ارائه پیشـنهاد مالـی و انعقـاد قـرارداد ایجاد نخواهـد کرد.
-متقاضیـان می تواننـد جهت کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره تلفـن ۰91۳۳۷۷۵88۷ )مهندس عباسـی( از سـاعت ۷ صبح لغایت 

1۴ تمـاس حاصل نمایند.
امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

متن پیام به شرح زیر است: 
نام گـذاری 1۴ تیرمـاه بـه عنوان روز »شـهرداری و دهیـاری« اقدامی ارزنـده و فرصتی مغتنم 
اسـت تـا ضمـن قدردانـی و تجلیـل از فعالیت هـای خالصانـه و شـبانه روزی خادمـان مـردم در 
عرصه هـای مختلـف شـهرداری و مدیریـت شـهری، بـه ارزیابـی عملکـرد و فعالیت هـای ایـن 
نهـاد اجتماعـی بـه منظـور ارتقـای سـطح خدمت رسـانی بـه مـردم پرداختـه شـود. مـا خادمـان 
مـردم در شـهرداری ها و دهیاری هـا وظیفـه خـود می دانیـم که از طریـق برنامه ریـزی و اجرای 
اقدامات و متد جدید در شـهرها و روسـتاها، شـرایط مناسـبی برای زندگی و کار مردم فراهم 
نماییـم تـا بـا ارائـه خدمـات مطلوب و بی منـت به عموم مـردم به ویژه اقشـار ضعیـف و محروم 
جامعـه، گام هـای مثبتـی در جهـت برقـراری عدالـت و رشـد و پیشـرفت شـهرها و روسـتاها 

برداشـته شود.
 اینجانب 1۴ تیرماه، روز »شـهرداری و دهیاری« را گرامی داشـته و از خدمات شـبانه روزی 
کارکنـان پرتـالش و خـدوم شـهرداری ها و دهیاری هـا خصوصـا همـکاران زحمتکشـم در 
شـهرداری جبالبـارز تقدیـر و تشـکر بـه عمـل مـی آورم و توفیـق روزافـزودن و سـالمتی آنهـا 
را از درگاه خداونـد متعـال آرزومنـدم و امیـدوارم بـا همت هـای برتر کارکنان شـهرداری ها و 

دهیاری هـا، فردایـی بهتـر در انتظار شـهرها و روسـتاهایمان باشـد.
محمدرضا سعیدی
شهردار جبالبارز

شهردار جبالبارز به مناسبت چهاردهم تیرماه 
روز شهرداری و دهیاری پیامی صادر کرد
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

استاندار کرمان خطاب به اعضای شوراهای شهر و روستا:
با تخصص، درک و دانش الزم در حوزه حساس 

شهری و روستایی، فعالیت مؤثر داشته باشید
بسـیاری  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
از دهیـاران و شـهرداران موفق هسـتند 
منازعـات  دچـار  نیـز  مـواردی  و 
و  منطقـه ای  تنش هـای  و  بی حاصـل 
محلـی می شـوند کـه دود آن به چشـم 

می خـورد. مـردم 
اطالع رسـانی  پایـگاه  گـزارش  بـه 
علـی  دکتـر  کرمـان،  اسـتانداری 
نشسـت  در  مـاه  تیـر   1۳ زینی ونـد 

معـاون  حضـور  بـا  دهیاری هـا  و  شـهرداری ها  روز  گرامیداشـت  مجـازی 
سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـای کشـور ابـراز امیـدواری کـرد: اعضـای 
شـوراهای شـهر و روسـتا با تخصص، درک و دانش الزم در حوزه حسـاس 

باشـند. داشـته  موثـر  فعالیـت  روسـتایی  و  شـهری 
وی ادامـه داد: در حـوزه روسـتاها، شـهرها و شـوراها، مرحلـه عملیاتـی 
خدمـات نظـام و دولـت انجـام می گیـرد و هـر انـدازه بـه قوانیـن و مقـررات 
و چارچوب  هـای وظایفـی کـه بایـد بـا مشـارکت مـردم انجـام دهنـد، آشـنا 

باشـند، آن دوره موفق تـری خواهـد بـود.
اسـتاندار کرمـان گفـت: بسـیاری از دهیـاران و شـهرداران موفـق هسـتند 
و مـواردی نیـز دچـار منازعـات بی حاصـل و تنش هـای منطقـه ای و محلـی 

می شـوند کـه دود آن بـه چشـم مـردم می خـورد.
دکتـر زینی ونـد تصریـح کـرد: مدیریـت شـوراها، مدیریـت مبتنـی بـر 
مشـارکت، مشـورت گرفتـن از مـردم و خدماتی اسـت کـه برای مـردم اقناع 
کننـده باشـد، تنـوع اقلیمـی و فرهنگـی و رفتارهـای اجتماعـی متفـاوت در 
شـهرها و روسـتاها داریم و نباید از مباحثی که مطرح می شـود برآشـفته شـد.

وی افـزود: در مسـند شـورا، شـهردار و دهیـاری کـه قـرار می گیریـد باید 
رویکـرد درسـت را انتخـاب کرده و محکـم آن را جلو برد. امـا این رویکرد 
درسـت شـخصی نیسـت بلکـه بـرآورد تجـارب موفـق، بررسـی ها، علـم و 

دانـش و سـازگاری رفتـار بـا مـکان خدمت و کار اسـت.
اسـتاندار کرمـان گفـت: باید به قوانین مسـلط بـود و کار حرفه ای شـورا و 

شـهرداری و دهیـاری را پیش برد.

مهندس رضا سنجری:
برداشت بادام کوهی در جنوب کرمان

آغاز شد
و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  معـاون 
اعـالم  کرمـان  جنـوب  آبخیـزداری 
از  کوهـی  بـادام  برداشـت  کـه  کـرد 
جنگل هـای ایـن منطقه آغاز شـده و تا 
اواخـر مردادمـاه ادامه خواهد داشـت.

ایـن  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اداره کل، رضا سـنجری روز پنجشـنبه 
در تشـریح این خبر سـطح جنگل های 
بـادام کوهی منطقـه جنـوب کرمان را 

۵8 هـزار هکتـار عنـوان و بـرآورد کرد کـه 1۵۰ هزار کیلو میـوه بادام کوهی 
برداشـت شود.

بـه گزارش روشـنفکری در برخی مناطق کشـور بادام کوهی یـا بادام تلخ 
با عنوان »اَلوک« نیز شـناخته می شـود.

معـاون اداره کل منابـع طبیعـی جنـوب کرمـان گفـت: فقـط مجریـان و 
بهره بـرداران در قالـب طـرح مصـوب و قراردادهـای یـک سـاله بـا نظـارت 
دقیـق اداره کل منابـع طبیعـی اقـدام بـه بهره بـرداری بـادام کوهـی می کننـد.

وی افـزود: بهره بـرداران در طـول دوره بهره بـرداری و همچنیـن احیـا و 
توسـعه سـطح زیر کاشـت، مطابق تعهـدات می توانند برداشـت اصولی انجام 

دهند.
معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان بـادام 
کوهـی را جـزو گونه هـای با اهمیت بـاال و از ذخایر درختـان و درختچه های 
ایـران برشـمرد و گفـت: این گونـه به صورت خـودرو در مناطق کوهسـتانی 

جنـوب کرمـان می روید.
سـنجری بـا بیـان اینکه بادام کوهـی درختچه ای با ارتفاع ۳ تا ۵ متر اسـت 
افـزود: ایـن درختچـه در برابـر نامالیمـات طبیعت و شـرایط کم آبـی به دلیل 

نفـوذ عمقـی ریشـه ها مقاومت خوبـی از خود نشـان می دهد.
وی ادامـه داد: بـادام کوهـی عـالوه بر ایجـاد یک تفرجـگاه زیبای طبیعی 
بـرای منطقـه در جلوگیـری از فرسـایش و کنتـرل روان آب هـا نقـش مهمـی 

می کند. ایفـا 

جمع آوری ۱۵ دستگاه رمز ارز غیرمجاز در 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان 
کرمـان، حسـین حبیبـی مدیـر دفتـر نظـارت  و کنتـرل لـوازم اندازه گیـری، 
در خصـوص برگـزاری مانـور سراسـری جمـع آوری رمـز ارز غیرمجـاز بیان 
نمـود: در ایـن مانـور تعـداد 1۵ دسـتگاه ماینـر توسـط پرسـنل شـرکت و بـا 
همـکاری عوامـل قضایی در شهرسـتان های بم، بلوک، عنبرآباد، سـیرجان و 

منوجـان کشـف و ضبـط گردید.
وی افـزود: دو دسـتگاه ماینـر غیرمجاز در منزل مسـکونی شهرسـتان بم، 
سـه دسـتگاه از منـزل مسـکونی روسـتای توکل آبـاد شهرسـتان عنبرآبـاد، 
یـک دسـتگاه ماینـر از منـزل مسـکونی در شهرسـتان منوجـان و همچنیـن 
پنـج دسـتگاه ماینـر از دو منزل مسـکونی و یک واحد تجاری در شهرسـتان 
سـیرجان و دو دسـتگاه ماینـر غیرمجـاز از یـک مغـازه در شـهر بلـوک، 

شد. کشـف 
ایـن مقـام مسـئول، خاطرنشـان کـرد: ایـن شـرکت بـا هـدف صیانـت از 
حقـوق مشـترکان بـرق، جلوگیـری از تضییـع بیت المـال، مدیریـت مصـرف 
بـار و جلوگیـری از خاموشـی های ناخواسـته ناشـی از افـت ولتـاژ در شـبکه 
بـرق، مقابلـه بـا مراکـز غیرمجاز اسـتخراج رمز ارزهـا را به صـورت جدی در 
دسـتورکار خـود قـرار داده کـه تاکنـون بـه نتایـج مطلوبـی نیـز در این مسـیر 

دسـت یافته ایـم.
حبیبـی تصریـح کـرد: بـا افـرادی کـه منـازل، کارگاه هـا، دامداری هـا، 
چاه هـای کشـاورزی و سـایر اماکـن تجـاری، عمومـی و اداری را بـه مراکـز 
اسـتخراج غیرقانونـی رمـز ارزهـا تبدیـل کرده انـد، مقابلـه جـدی صـورت 

خواهـد گرفـت.
کارگاه،  مغـازه،  منـزل،  اجـاره  قصـد  کـه  مالکینـی  یادآورشـد:  وی 
دامـداری، چـاه کشـاورزی و سـایر امـالک خـود را دارنـد، توجـه داشـته 
و  نصـب  بـه  اقـدام  اجـاره ای  ملـک  در  مسـتاجر  باشـند در صورتـی کـه 
اسـتفاده از دسـتگاه های اسـتخراج رمـز ارز غیرمجاز نماید، عـالوه براعمال 
جریمه هـای در نظـر گرفتـه شـده بـر روی صورت حسـاب بـرق مصرفـی 
اشـتراک بـرق، تبعـات قانونـی ایـن موضـوع متوجه مالک انشـعاب اسـت.

در پایـان حبیبـی افـزود تا به  حال تعداد ۶۲۴ دسـتگاه ماینـر با ظرفیت نامی 
1.۷ مـگاوات جمـع آوری و تحویـل مقامـات قضایی شـده که ایـن امر منجر 

به کاهش خاموشـی های ناخواسـته در سـطح شـبکه شده است.

1-برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری و شـوراهای اسـالمی با مشـارکت 
پایین، حواشـی این انتخابات و وقوع برخی ناآرامی ها خصوصا در شـهر یاسوج

۲-واژگونـی اتوبـوس حامـل خبرنـگاران حـوزه محیـط زیسـت در نقـده 
آذربایجـان غربـی بـا دو کشـته و بیسـت زخمـی و همچنیـن حادثـه اتوبـوس 

سـربازان معلـم در یـزد بـا پنـج کشـته و ده هـا زخمـی
۳-ادامـه گسـترش شـیوع ویـروس کرونا و شـروع پیک پنجـم خصوصا در 

جنوب کشـور

در هفته پنجاه وسوم از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان 
محقق شد؛

رونمایی از »سامانه یکپارچه شهرسازی و 
نوسازی« شهرداری کرمان

در هفتـه پنجاه وسـوم از پویـش »افتتـاح« شـهرداری کرمـان بـا شـعار »هـر 
هفتـه یـک افتتـاح«، سـامانه »یکپارچـه 
شـهرداری  نوسـازی«  و  شهرسـازی 

رونمایـی شـد. کرمـان 
بـه گـزارش کرمان آنالین، شـهردار 
ایـن  از  رونمایـی  مراسـم  در  کرمـان 
سـامانه که با حضور جمعـی از اعضای 
شـورای اسالمی شـهر کرمان و مدیران 
شـهرداری برگزار شـد، گفت: استقرار 
ایـن سـامانه اگرچه به لحـاظ اعتباری با 
هشـت پروژه بـزرگ بهره برداری شـده 

برابـری نمی کنـد، امـا بـه لحاظ اهمیـت و کاربـرد، در ردیف این هشـت پروژه 
اسـت و بـه انـدازه آن ها، مهم و مسـتلزم صرِف زمـان زیادی بود و تـوان زیادی 

بـرای اسـتقرار و بارگـذاری این سیسـتم صرف شـده اسـت.
سـیدمهران عالم زاده این قابلیت را تحول بزرگی در زمینه شـفافیت در حوزه 
معمـاری و شهرسـازی دانسـت و با بیان اینکه این سـامانه، ابـزار و قابلیت خوبی 
بـرای بومی سـازی بـا تکیـه بـر دانـش و تجربـه اسـت، گفـت: در ابتـدا نرم افزار 
»سـیماک« معرفـی شـد کـه پاسـخ گوی اهـداف و نیازهـای حـوزه معمـاری و 

شهرسـازی نبود.
وی افـزود: براسـاس مطالعـات انجـام گرفتـه، نرم افزارهای مورد اسـتفاده در 
شـهرداری های دیگـر کشـور بررسـی و درنهایـت بـرای خریـد نرم افـزار جامع 
شهرسـازی و نوسـازی بـا موافقـت و نظـر کارشناسـی شـورای اسـالمی شـهر 

تصمیم گیـری شـد.
شـهردار کرمـان بـا بیـان اینکـه اجـرا و جـا انداختـن ایـن نرم افـزار در ابتـدا 
بـا مخالفت هایـی همـراه بـود، گفـت: از نظـر مـن نرم افـزار یکپارچـه و جامـع 
شهرسـازی و نوسـازی بایـد خریـداری می شـد؛ چراکـه اعتقـاد دارم بایـد نظـر 

کارشناسـی حاکـم باشـد.
عالـم زاده بـا تأکیـد براینکـه بـا تالش هـای مسـتمر باالخـره نرم افـزار جامـع 
شهرسـازی به سیسـتم شـهرداری وارد شـد، افزود: یکـی از دالیل بـزرگ برای 
بارگـذاری ایـن پـروژه را سیسـتیمی بـودن آن و لزوم همـکاری و همیاری همه 
بخش های شـهرداری دانسـت و یادآور شـد: هرچند این سیسـتم یک سـال در 
شـهرداری پیاده سـازی شـده، اما قصد داشتیم تا پس از تکمیل و پختگی بیشتر، 
از آن رونمایـی کنیـم. عالـم زاده افزود: اجرای این سـامانه کـه هم اکنون مراحل 
آزمایشـی خود را پشـت سـر گذاشـته، آغاز یک رویداد خوب در شـهرداری 
کرمان اسـت. وی ضمن تشـکر از از شـرکت »صفارایانه« به واسـطه همکاری و 
همراهـی برای اجرای این سـامانه در شـهرداری کرمان گفت: ایـن نرم افزار باید 

در آینـده خدمـات و زیرسیسـتم های بهتـری به مـردم ارائه دهد.
شـهردار کرمـان افـزود: یکـی از خدمـات این سیسـتم، دورکاری اسـت که  
عـالوه بـر همـکاران، شـهروندان نیز می توانند از منـازل امور مربـوط را پیگیری 

کنند.
عالم زاده ضمن تشـکر از حوزه شهرسـازی و معماری شـهرداری کرمان، از 
سـازمان فاوا و معاونت برنامه ریزی و توسـعه منابع انسـانی شـهرداری به واسـطه 
پیگیری روند کار و معاونت مالی و اقتصادی به لحاظ پشتیبانی مالی این پروژه 
تشـکر کرد. وی افزود: همچنین از اعضای شـورای اسـالمی شهر به واسطه ارائه 
نظرات کارشناسـی و از حوزه حراسـت به دلیل پیگیری های زیاد برای تحقق و 

جا انداختن این سـامانه تشـکر می کنم.

مسابقات قهرمانی شطرنج نابینایان و کم بینایان 
استان،به مناسبت روز بهزیستی برگزار می شود

بـه گزارش روابط عمومی بهزیسـتی اسـتان کرمان حامـد صانعی دبیر هیئت 
ورزش هـای نابینایـان و کم بینایـان اسـتان کرمان گفت: کمیته شـطرنج نابینایان 
اسـتان کرمـان بـا میزبانـی هیئـت ورزش هـای نابینایـان و کم بینایـان شهرسـتان 
رفسـنجان در نظـر دارد مسـابقات قهرمانـی شـطرنج نابینایان و کم بینایان اسـتان 

کرمـان، گرامیداشـت روز بهزیسـتی را برگـزار نماید.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن مسـابقات در روسـتای حمید آبـاد شهرسـتان 
رفسـنجان برگزار خواهد شـد، زمان برگزاری این مسـابقات را ۲۴ و ۲۵ تیر ماه 
1۴۰۰ اعـالم کـرد و افـزود: زمان هر بازی ۳۰ دقیقه بعـالوه 1۰ ثانیه پاداش برای 
هـر حرکـت و به صورت هفت دور به روش سوئیسـی - انفـرادی در دو جدول 
آقایـان و بانـوان خواهـد بود. وی افـزود چهار نفر برتر هر جدول به سـوپرکاپ 
شـطرنج نابینایان اسـتان راه می یابند. صانعی اذعان داشـت: نابینایان و کم بینایان 
عزیـز می توانند جهت اطالعات بیشـتر بـا شـماره ۰91۳۲91۷9۳1 آقای قدیری 

ارتبـاط برقرار نمایند.

پیام شهردار کرمان به مناسبت روز 
شهرداری و دهیاری

چهاردهـم تیرماه، روز »شـهرداری و دهیـاری «، فرصتی مغتنم برای تجلیل از 
مدیریت شـهری و روسـتایی به عنوان تالشـگران ایجاد توسـعۀ پایدار در مناطق 
شـهری و روسـتایی اسـت؛ چراکـه مدیریـت شـهری و روسـتایی، تأثیرگذاری 
مسـتقیم و نقشـی بی بدیل در توسـعه یافتگِی پایدار زندگی در شهرها و روستاها 
دارنـد؛ ضمـن اینکـه نقـش اثرگـذار ایـن دو نهـاد محلـی، در تمـام حوزه هـای 
زندگی افراد، ازجمله اقتصاد، فرهنگ، بهداشـت و محیط زیسـت، بسـیار مهم 
اسـت و به طـور حتم هرچه عملکرد این دو نهاد موفق تر باشـد، تأثیـر آن به طور 
مسـتقیم متوجـه مردم خواهد شـد؛ اگرچـه عالوه بر تالش و کوشـش مدیریت 
شـهری و روسـتایی، برنامه ریـزی اصولی و دقیـق و البته همـکاری متقابل مردم 
بـا شـهرداری ها و دهیاری هـا، موفقیت را در خدمت رسـانی مطلوب تـر به مردم 

عزیز در شـهرها و روسـتاها، افـزون می کند. 
ازسـوی دیگر همدلی و همکاری سـایر دسـتگاههای اجرایی با شهرداری ها 
و دهیاری هـا نیـز می توانـد زمینه سـاز توسـعۀ پایـدار در حوزه هـای مختلـف 
اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، گردشـگری و به تبع آن آبادانِی هر شـهر و روسـتا 
شـود. اینجانب ضمن تبریک فرارسـیدن 1۴ تیرماه، روز »شـهرداری و دهیاری« 
بـه تمـام مدیـران عرصـۀ مدیریـت شـهری و روسـتایی، به ویژه اعضـای محترم 
شـوراها و مدیریت شـهری و روسـتایی در دور ششـم شـوراهای اسـالمی شـهر 
و روسـتا، توفیـق روزافـزون همۀ خدمتگـزاراِن ایـن حـوزه را از خداوند بزرگ 
خواهانـم و امیـدوارم بـا تـالش ایـن دو نهـاد خدمت گـزار، روزبـه روز شـاهد 

آبادانـی و توسـعه ایـن »مـرز پُرگهر« به خصوص شـهر کرمان باشـیم.
سیدمهران عالم زاده
شهردار کرمان

مدیرعامل شـرکت آب وفاضالب اسـتان کرمان با 
اشـاره بـه انجـام عملیـات حفر هفـت حلقه چـاه برای 
تأمین آب شـرب شـهر کرمان اعالم کرد: این سـامانه 
آب رسـانی تـا ۲۰ روز آینـده بهره بـرداری می شـود و 
۲۰۰ لیتـر بـر ثانیـه از کمبـود آب ایـن شـهر را جبران 

می کند.
روز  طاهـری  محمـد  روشـنفکری،  گـزارش  بـه 
دوشـنبه در نشسـت خبری افـزود: دشـت های کرمان 
جایـی برای حفر چـاه آب جدید نـدارد و اکنون آب 

از 1۰۰ کیلومتـری بـه ایـن شـهر منتقل می شـود.
وی بـا تأکیـد بر اینکـه بهره بـرداری از هفت حلقه 
چـاه آب تنها بخشـی از کمبـود آب شـرب را جبران 
می کنـد تصریـح کـرد: کم آبـی اصلی تریـن چالـش 
اسـتان کرمـان قلمـداد می شـود، لـذا رفع ایـن چالش 
بایـد با برنامه ریـزی هدفمند کوتاه، میـان و بلند مدت 

در دسـتور کار قـرار گیرد.
طاهـری ادامـه داد: ایـن سـامانه آب رسـانی یـک 
مَُسـکن موقـت بـرای تأمین آب شـرب مـردم کرمان 
تلقـی می شـود و در حالـی کـه ایـن شـهر 8۰۰ لیتر بر 
ثانیـه کمبود آب دارد، باید بـه دنبال تأمین آب پایدار 

و مانـدگار برای اسـتان باشـیم.
مدیرعامـل شـرکت آب وفاضـالب اسـتان کرمان 
امسـال  براسـاس گـزارش هواشناسـی  یـادآور شـد: 
میانگیـن بارندگی اسـتان کرمان ۵۰ میلیمتـر گزارش 
شـده کـه کمتـر از ۵۰ درصـد متوسـط بارندگی میان 
مـدت اسـتان بـوده و هم چنیـن امسـال بـا افزایـش دما 
روبـه رو هسـتیم که مصـرف آب را افزایـش می دهد.

وی گفـت: بـه عنـوان مثـال هر کولـر آبـی ۲۰۰ تا 
۶۰۰ لیتـر آب در شـبانه روز مصـرف می کنـد کـه از 
دالیـل مهـم افزایـش مصـرف آب به شـمار مـی رود.

طاهـری بیـان کـرد: حـدود 9۵ درصـد منابـع آب 
شـرب اسـتان کرمان از قنات ها، چشـمه ها و آب های 
زیرزمینی تأمین می شـود و نیاز آبی کالن شهر کرمان 

نیـز از آب سـفره های زیرزمینـی تأمیـن می گردد.
وی عنـوان کـرد: در ایـن زمینـه اسـتفاده از منابـع 
آب پشـت سـدها را در دسـتور کار قـرار دادیـم کـه 
سـد زرنـد و کوهبنان بـه علت کاهـش بارندگی آبی 
ندارند، تأمین آب کرمان از سـد شهدای امیرتیموری 
شهرسـتان رابـر نیـز بـه علـت وجود مشـکل آبـی این 
منطقـه و همچنیـن دیگـر موارد متوقف شـده اسـت.

مدیرعامـل شـرکت آب وفاضـالب اسـتان کرمان 
افـزود: بخشـی از آب شـرب اسـتان کرمـان از 9۴۰ 
حلقـه چـاه تأمیـن می شـود و در این زمینـه ۴۰۰ حلقه 
در حـوزه شـهری و ۵۴۰ حلقـه دیگـر آن در حـوزه 

روسـتایی  قـرار دارد.
وی اضافـه کـرد: بخـش دیگـری از آب شـرب 
اسـتان کرمان نیز توسـط 1۲۲ چشمه، قنات و سدهای 
سـیرجان و بافـت برای تأمیـن آب همین مناطق تأمین 

می گـردد.
طاهـری نیاز آبی اسـتان کرمـان را 1۳ هـزار و ۵8۰ 
لیتـر بـر ثانیه اعالم کرد و گفت: براسـاس میـزان توان 
تولید ما، متأسـفانه ۲ هزار و ۴۴1 لیتر بر ثانیه با کمبود 
آب مواجـه هسـتیم کـه یک هـزار و ۷۴۳ لیتـر بر ثانیه 

آن به شـهرها و مابقی کمبود آن به روسـتاهای اسـتان 
برمی گردد.

اسـتان  توزیـع  شـبکه  طـول  کـرد:  تصریـح  وی 
کرمـان ۲۴ هـزار و ۲۴۲ کیلومتـر اسـت و 9۲8 هـزار 
مترمکعـب مخـزن ذخیـره آب وجـود دارد کـه در 

دارنـد. قـرار  بهره بـرداری  مرحلـه 
طاهـری گفت: ۶۰ درصد جمعیت شـهری اسـتان 
کرمـان در تنش کم آبـی قرار دارند و تنهـا ۴۰ درصد 
شـرایط وضعیـت  در  اسـتان  ایـن  جمعیـت شـهری 

مناسـب قـرار گرفته اند.
مدیرعامـل شـرکت آب وفاضـالب اسـتان کرمان 
بـا بیـان اینکـه برخـی روسـتاها و شـهر هنـزا از توابـع 
شهرسـتان رابـر بـا تانکر آب رسـانی می شـوند گفت: 
مناطـق کوهسـتانی منطقـه رابـر بـا وجـود بیشـترین 
اسـتان  در  را  آب  چالـش  بزرگتریـن  بارندگی هـا، 
کرمـان دارنـد کـه کاری از دسـتمان بـر نمی آیـد و 

چاه هـا طـی چندمـاه از آب خالـی می شـوند.
وی بـا تأکیـد بر اینکـه آب رسـانی با تانکـر به این 
مناطـق هزینه های بسـیاری بـرای اسـتان به دنبـال دارد 
گفـت: ایـن درحالـی اسـت کـه پـروژه انتقـال آب از 
سـد صفارود رابر به کرمان منصفانه نیسـت و بایسـتی 
ابتـدا آب رابـر تأمین شـود و پـس از آن به فکر تأمین 

دیگـر مناطق اسـتان از این شهرسـتان باشـیم.
طاهـری با اشـاره بـه اینکه روسـتاهای کوهسـتانی 
دیگـر مناطـق نیز همیـن شـرایط را دارند عنـوان کرد: 
قـرار دارد  شهرسـتان رابـر در موقعیـت کوهسـتانی 
و بـه همیـن دلیـل امـکان حفـر چـاه در ایـن منطقـه با 
دشـواری ها و هزینه هـای بسـیاری همـراه اسـت، لـذا 
آب موجود در سـد شـهیدان امیرتیموری بایستی ابتدا 
آب ایـن خطـه را تأمین کند که تاکنون محقق نشـده 
اسـت. ایـن مسـئول ادامـه داد: تصفیه خانـه شهرسـتان 
رابر در مرحله سـاخت قـرار دارد و احداث این پروژه 
در حیطه وظایف آب منطقه ای اسـت که در صورت 
بهره بـرداری می توانـد آب روسـتاهای رابـر و شـهر 

هنـزا را از منابع پشـت سـد تأمیـن کند.
وی گفـت: بحـران آب در برخـی از روسـتاها بـه 
گونـه ای اسـت کـه حتـی آب شـرب دام آنهـا را نیـز 
حمـل می کنیـم تـا از کـوچ روسـتاییان بـه شـهرها 
جلوگیـری کنیـم کـه ایـن کار هزینه هـای بسـیاری 

بـرای مـا دارد.
طاهـری بـا اشـاره بـه فرسـودگی بخشـی از شـبکه 
آب رسـانی اسـتان کرمـان عنـوان کـرد: ایـن اسـتان 
از لحـاظ سـامانه های آب رسـانی 1۰ تـا 1۵ سـال از 

اسـتان های همجـوار خـود عقب تـر مانـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب وفاضـالب اسـتان کرمان 
اضافـه کرد: ۲ هزار و ۲89 روسـتای بـاالی ۲۰ خانوار 
در اسـتان کرمان داریم که بخشـی از آنـان آب دارند 

و مابقی به وسـیله تانکر سـیار آب رسـانی می شـوند.
وی تأکیـد کـرد: بزرگ تریـن چالش مردم اسـتان 
آب رسـانی  سـامانه های  و  اسـت  کم آبـی  کرمـان 

ناپایـدار بـه جـز اتـالف سـرمایه چیـزی ندارنـد.
طاهـری خاطرنشـان کرد: ده ها سـامانه آب رسـانی 
در زمانـی کـه آب بـوده اجـرا شـده اند امـا اکنون غیر 

کاربردی هسـتند، لذا دغدغه اصلی اسـتان و رسـانه ها 
بایـد تأمیـن آب پایـدار و ماندگار برای اسـتان کرمان 

باشـد که مسـائل را حل وفصـل کنیم.
وی عنـوان کـرد: یـک هـزار و ۵۰۰ میلیـارد تومان 
طـی ۲ سـال گذشـته بـرای فاضالب سـه شـهر اسـتان 
ازجمله کرمان، سـیرجان و زرند سـرمایه گذاری شده 

است.
طاهـری افـزود: آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در 
ایـن پروژه هـا جـزو معدود دسـتگاه هایی اسـت که به 
تمامـی تعهـدات خود عمـل کـرده و سـرمایه گذاران 

نیز پای کار هسـتند.
وی اظهارداشـت: اجـرای طـرح فاضـالب در سـه 
شـهر یاد شـده از شـاخص های توسـعه یافتگی اسـتان 
محسـوب می شـود و ایـن شـهرها طـی ۲ سـال آینـده 
بـه سـامانه جمـع آوری و دفـع و اسـتفاده از پسـاب در 

صنایـع و معـادن دسـت می یابند.
طاهـری تأکیـد کـرد: حیـات صنایـع در منطقـه 
وابسـته  سـرمایه گذاری ها  ایـن  بـه  کرمـان  کویـری 
اسـت کـه ایـن پروژه هـا اکنـون در ۳۵ نقطـه شـهری 
در حـال کار اسـت در حالـی که با منابـع دولتی نهایتاً 
می توانسـتیم در یـک جبهه کار کنیـم و در عین حال 
مـردم را بـه علـت فاضالب کشـی در نزدیکـی محـل 

زندگیشـان بـه آرامـش و صبـر دعـوت می کنیـم.
مدیرعامـل شـرکت آب وفاضـالب اسـتان کرمان 
یادآور شـد: این اسـتان در کشـور رتبه نخست جذب 
سـرمایه گذاری در طرح هـای فاضـالب را بـه خـود 
اختصـاص داده و اسـتان دوم کشـور تنهـا ۳۰ درصـد 

سـرمایه گذاری کرمـان را جـذب کـرده اسـت.
وی افزود: شـهرهای بافت، شـهربابک و رفسنجان 
نیـز در اولویت فاضالب کشـی قـرار دارنـد که عالوه 
بـر برنامه ریـزی و مطالعـات ایـن طرح هـا، بـه مرحلـه 

مزایـده نیز رفته اسـت.
مشـکل  کرمـان  اسـتان  آب  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کمـی و کیفـی دارد گفـت: هیچ اسـتانی گرفتـار این 
مشـکالت نیسـت و در شـهربابک تصفیه خانه فلزات 
سنگین بهره برداری شـده و کوهبنان، کیانشهر، نگار، 
جیرفـت و ریحان شـهر نیز عالوه بر تولیـد در کیفیت 

آب نیـز ورود کرده انـد.
پـروژه  نیـز  رفسـنجان  داد:  ادامـه  طاهـری 
تصفیه خانه ای خود را با سـرمایه گذاری شـرکت مس 
سرچشـمه آغـاز کـرده و بهره بـرداری از تصفیه خانـه 
رابـر کـه مراحل اجرایـی را می گذراند می تواند شـهر 
هنزا و روسـتاهای این شهرسـتان را از آب پشـت سـد 

شـهدای امیرتیمـوری شـارژ  کنـد.
طاهـری خاطرنشـان کـرد: سـپاه و بسـیج تمـام قد 
عـالوه بـر تأمیـن امنیـت در خدمات رسـانی بـه مردم، 
نـه تنهـا با تانکر بلکه بیـش از ده ها روسـتا را با کمک 
گروه هـای سـازندگی و جهـادی آب رسـانی می کند 

که جـای قدردانـی دارد.
وی افـزود: سـپاه بـه کمـک دسـتگاه های اجرایـی 
آمده و تفاهم نامه کشـوری در این حوزه منعقد شـده 
و در آب رسـانی اسـتان کرمان از دیگر اسـتان ها پیش 

افتاده اسـت.

طاهری در نشست خبری با اصحاب رسانه؛

استان کرمان 2 هزار و 44۱ لیتر بر ثانیه 
کمبود آب دارد

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت عـادی 
انـگاری مردم، سـوش جدیـد ویروس، بـی توجهی 
بـه اسـتفاده از ماسـک در گرمـای هـوا و سیسـتم 
سرمایشـی را علـت شـیوع بیشـتر کرونا اعـالم کرد.

دکتـر اصغر مـکارم از احتمال کمبـود تخت های 
در  کرونایـی  بیمـاران  مـداوای  بـرای  بیمارسـتانی 
مبتالیـان  افزایـش  رونـد  بـودن  ادامـه دار  صـورت 
هشـدار داد و گفـت: در این ایـام به دلیل اینکه مردم 
نسـبت به رعایـت پروتکل هـا بی توجهی نشـان داده 
و عـادی انـگاری کردند این بیماری رشـد صعودی 
را در پیـش گرفتـه و اگر همچنان ایـن بی توجهی ها 
جنـوب  بیمارسـتان های  دیگـر  باشـد  داشـته  ادامـه 

پاسـخگوی بیمـاران نخواهـد بود.
شـرایط  حاضـر  حـال  در  متأسـفانه  افـزود:  وی 
وضعیـت  و  نیسـت  خـوب  پروتکل هـا  رعایـت 
مناسـبی از لحاظ کووید 19 در منطقه جنوب اسـتان 

وجـود نـدارد.
ویـروس  شـیوع  وضعیـت  آخریـن  بـه  مـکارم 
کرونـا در منطقـه جنـوب کرمـان در زمـان تهیه این 
گـزارش اشـاره کـرد و گفـت: در زمـان حاضـر از 
۲۵۰ بیمـار بسـتری در جنـوب کرمـان بیـش از 1۵۰ 

نفـر مـوارد مثبـت کوویـد 19 هسـتند.

رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت وضعیت 
منطقـه جنـوب کرمان را در زمینه کرونـا قرمز اعالم 
کـرد و افـزود: اگـر رونـد افزایشـی تعـداد مبتالیـان 
بـه کرونـا در جنوب کرمـان ادامه پیدا کنـد احتمال 
مواجـه شـدن بـا کمبود تخـت در این منطقـه دور از 

انتظار نیسـت.
وی بـه اقدامـات انجام شـده در راسـتای آمادگی 
کامـل مراکـز درمانـی جنوب کرمـان اشـاره کرد و 
گفـت: همـواره تـالش کردیـم تـا تمامـی امکانـات 
الزم فراهـم شـود کـه مـردم دچـار مشـکل بیمـاری 

و مرگ نشـوند.
نیازمنـد مشـارکت  بـا کرونـا را  مـکارم مبـارزه 
مـردم دانسـت و افزود: اگـر مردم دسـتورالعمل های 

بهداشـتی را رعایـت نکنند زحمات کادر بهداشـت 
و درمـان در زمینـه مقابلـه بـا کرونا بی فایـده خواهد 

بـود لـذا همـه در ایـن زمینـه مشـارکت کنند.
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت بیشـترین 
میـزان مصـرف دارویـی کرونـا را در منطقـه جنوب 
کرمـان داروی رمدسـیویر اعـالم کـرد و گفت: این 
دارو نسـبت به داروهای دیگر تأثیرگذاری بیشـتری 

بـر بیماری کرونا داشـته اسـت.
وی افـزود: از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون 1۲ و 
نیـم میلیـارد تومـان مصرف ایـن دارو را در راسـتای 

حفـظ جـان مـردم در جنوب کرمـان داشـته ایم.
و  دارویـی  مشـکل  تاکنـون  داد:  ادامـه  مـکارم 
خدماتـی بـه عنوان یک مشـکل حـاد بـرای بیماران 
تعـداد  حتـی  امکانـات  تجمیـع  بـا  و  نداشـته ایم 

اسـت. شـده  افـزوده  تخت هـا 
وی گفـت: بـه مردم توصیـه می کنم کـه مراقب 
سـالمتی خودشـان باشـند زیـرا تنهـا کاری کـه از ما 
بـر می آیـد ایـن اسـت کـه بیمارسـتان ها را از لحاظ 
امکاناتـی کـه داشـتیم تجهیـز کنیـم امـا اگـر ایـن 
شـرایط بخواهـد همچنـان ادامـه داشـته باشـد و بـه 
سـمت صعـودی بـرود امکانـات جنـوب پاسـخگو 

بود. نخواهـد 

دکتر مکارم:

در صورت تدوام روند عادی انگاری کرونا با کمبود تخت مواجه خواهیم شد
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فرخ رو شهابی
دکترای ادبیات فارسی

حادثـه تلـخ شـلیک بـه یـک خانم 
نزدیکـی  در  همسـرش  سـوی  از 
شهرسـتان های  از  یکـی  دادسـرای 
از  جدیـدی  مـوج  متأسـفانه  اسـتان 
جامعـه  در  را  نگرانـی  و  وحشـت 
ایجـاد کـرد و یک بـار دیگـر نا امنـی 
در  را  زنـان  جامعـه  آسـیب پذیری  و 
دوبـاره  و  شـد  یـادآور  مـا  کشـور 
بهانه ای دسـت داد تا برای چندمین بار 
بـه مشـکالت و دغدغه هـای بانوان در 

بپردازیـم. جامعـه 

تالش هـای  علی رغـم  متأسـفانه 
ارتقـاء  بـرای  کـه  مدنـی  بی شـمار 
زنـان  جایـگاه  و  امنیـت  اسـتقالل، 
انسـانی  هویـت  گرفتـه،  صـورت 
بـه  عرصه هـا  از  بسـیاری  در  زنـان 
اگـر  اسـت.  نشـده  رسـمیت شـناخته 
بخواهیـم بـه صـورت سلسـله مراتبـی 
بـه ایـن موضـوع بپردازیـم در عرصـه 
صحنـه  مهم تریـن  کـه  خانـواده 
شـأن  و  موقعیـت  و  نمایـش جایـگاه 
زنـان اسـت،  همچنـان شـأن و منزلـت 
مردانـی  بدرفتـاری  دسـتخوش  زنـان 
از  بهـره ای  هیـچ  بـدون  کـه  اسـت 
از  کـه  را  اسـالمی، حقوقـی  اخـالق 
سـوی شـرع برای مدیریـت و هدایت 
خانـواده بـه آنهـا ارزانی شـده اسـت،  
بـه  بـرای ظلـم مضاعـف  دسـتاویزی 
زنـان و تحقیـر آنهـا قـرار می دهنـد و 
همچنیـن مسـائلی نظیر حـق حضانت، 
حـق کار و حق طـالق عرصه زندگی 
اسـت. نمـوده  تنگ تـر  بانـوان  بـر  را 

بعـدی در سـطح  مرتبـه  امـا در  و 

اجتمـاع هرچنـد نقـش مؤثـر و مثبـت 
زنـان در عرصه هـای مختلـف جامعـه 
بایـد  آن هـا  امـا  اسـت  غیرقابل  ِانـکار 
هـم در بـرآورده  کـردن انتظـارات و 
بـرآورده  در  هـم  و  شـغلی  توقعـات 
موفـق  خانوادگـی  انتظـارات   کـردن 

عمـل کننـد.
ایـن نقش هـای چندگانه  بـه عوامل 
متعـددی ماننـد زمان، توجـه و تمرکز 
ایجـاد  مسـئله،  همیـن  و  دارد  نیـاز 
بـرای  را  زندگـی  و  بیـن کار  تعـادل 
زنـان دوچنـدان دشـوار کـرده اسـت. 
عرصـه  در  زنـان  حضـور  عـالوه  بـه 
زنـان  کارمنـدی  نقـش  و  اجتمـاع 
خـود چالشـی مجزا بـرای آنـان ایجاد 
مقالـه ای  در  پژوهشـگران  می نمایـد، 
تحت عنوان بررسـی مشـکالت ناشی 
و  خانگـی  نقش هـای  هم زمانـی  از 
اجتماعـی زنـان شـاغل شـهر کرمـان 
عنـوان کردند سـاعات کار، نوع کار، 
رابطـه با مدیران و همـکاران، محیطی 
کـه فرد در آن مشـغول به کار اسـت، 

دسـتمزد و امکانـات رفاهی سـازمان، 
همـه و همـه بـر رضایـت شـغلی زنان 
اثـر می گـذارد. میزان رضایت شـغلی 
فـرد نیـز با میـزان مشـکالت ناشـی از 
اسـت.  مرتبـط  خانگـی  نقش هـای 
ثابـت  گذشـته  تحقیقـات  همچنیـن 
کـرده زنانـی کـه در خـارج از خانـه 
مشـاغل سـخت و درازمدت را تجربه 
می کننـد در ایفـای نقش هـای خانگی 
بی حوصلگـی  و  خسـتگی  احسـاس 
بیشـتری نسـبت به زنان خانه دار دارند 
و ایـن مسـئله زنـان را بیـش از پیـش 
دچار مشـکالت روحـی و خانوادگی 
بـه   می سـازد. تمامـی ایـن معضـالت 
خانـه  در  مردسـاالرانه  نـگاه  عـالوه 
و اجتمـاع، امنیـت و آزادی زنـان را 
مشـکل  دچـار  عرصه هـا  تمامـی  در 
بانـوان  کـه  زمانـی  و  اسـت  نمـوده 
یـا دسـت  بـه خیابـان می گذارنـد  پـا 
می زننـد،  اجتماعـی  مشـارکت  بـه 
آن هـا  بـه روح  نگرانـی  و  اضطـراب 
دلیـل  اصلی تریـن  می زنـد.  ضربـه 

برخـی  رفتارهـای  نگرانی هـا،  ایـن 
عمومـی  مکان هـای  در  مـردان  از 
اسـت، رفتارهایـی کـه باعـث اذیـت 
نکتـه  البتـه  می شـود،  زنـان  آزار  و 
قابل توجـه اینجاسـت که ایـن رفتارها 
اذیـت و آزارهـای  بـه  تنهـا مختـص 
جنسـی نمی شـود و در برخـی مـوارد 
نـگاه اسـتثمارگرانه و مسـتبدانه یـک 
روحـی  فشـارهای  زمینـه  کارفرمـا 
فراهـم  قشـر  ایـن  بـرای  را  روانـی  و 

می کنـد.
مشـکالت  و  شـد  ذکـر  آنچـه 
عدیـده دیگـری کـه همگـی شـرایط 
زندگـی را در خانـه و اجتمـاع بـرای 
نیازمنـد  اسـت  نمـوده  دشـوار  زنـان 
طـور  بـه  اسـت.  تغییـر  و  اصـالح 
تغییـر  مسـیر  در  قـدم  اولیـن  کلـی 
اصـالح  گـرو  در  موجـود  وضـع 
فرهنـگ اسـت و تـا زمانـی کـه نگاه 
جامعـه توسـط نهادهای فرهنگ سـاز 
آموزشـی  نهادهـای  و  رسـانه  نظیـر 
تغییـر پیـدا نکنـد شـرایط بانـوان نیـز 

گام  کـرد.  نخواهـد  پیـدا  تغییـری 
از  حمایـت  قوانیـن  اصـالح  دیگـر 
اجتمـاع  و  خانـواده  سـطح  در  زنـان 
می باشـد، در واقـع بـر خـالف آن چه 
معمـول  روال  حاضـر  حـال  در  کـه 
برخـورد بـا اختالفـات خانوادگـی و 
ذی ربـط  دسـتگاه های  هـدف  تنهـا 
)دوام زندگـی زناشـویی تحـت هـر 
شـایان  اسـت.  می باشـد(  شـرایطی 
ذکـر اسـت اگـر زن و مـرد شـرایط 

باشـند  داشـته  برابـری  حقـوق  و 
زناشـویی  رضایـت  درازمـدت  در 
افزایـش و بـه تبـع آن مصائبـی نظیـر 
خشـونت  طـالق،  همسرکشـی، 
خیانـت  و  خودکشـی  خانگـی، 
کاهـش پیـدا خواهـد نمـود و امـا در 
نهایـت بـا توجه بـه حضور چشـمگیر 
در  اجتماعـی،  عرصه هـای  در  زنـان 
جامعـه نیازمند تأمین زیرسـاخت های 
الزم نظیـر تأسـیس مهدکودک هـای 

مناسـب و امن یا مؤسسـات پرستاری 
و خدماتـی خصوصـاً توسـط ادارات 
و همچنیـن تغییـر قوانیـن مربـوط بـه 
مراقبت هـای  و  زایمـان  مرخصـی 
دوران بـارداری می باشـیم، چـرا کـه 
از  می توانـد  مطرح شـده  امکانـات 
فشـار روانی و جسـمی ناشـی از تعدد 
نقش هـا جلوگیـری نمـوده و شـرایط 
رقـم  بانـوان  بـرای  را  مطلوب تـری 

بزنـد.

نظر به شرایط سخت بانوان در خانه و محل کار؛

ضرورت بازنگری بنیادین در قوانین زنان و خانواده

محیا احمدی
روانشناس و پژوهش گر

به مناسبت چهاردهم تیرماه روز بزرگداشت قلم؛

قلم مظهر آفرینش واژه ها و جمله های نجات بخش است

ابزارهـای  قدیمی تریـن  از  یکـی 
ارتباطـی در میـان انسـان ها، قلـم بوده 
اسـت. مردم در طـول تاریخ از قلم به 
عنـوان ابـزاری بـرای نوشـتن یـا خط 

کشـیدن )نقاشـی( و همچنیـن انتقـال 
رخدادهـای  و  اندیشـه ها  مفاهیـم، 
اسـتفاده  بـه یکدیگـر  روزگار خـود 
وجـود  بـا  نیـز  امـروزه  می کردنـد. 
ابزارهـای مـدرن و پیشـرفته همچون: 
انـواع رایانـه، ماشـین تحریـر و... بـاز 
هـم برخـی مکاتبات رسـمی و اداری 
می رسـد،  انجـام  بـه  قلـم  وسـیله  بـه 
و  خودنویـس  خـودکار،  واقـع  در 
عنـوان  بـه  قلم هـا  گوناگـون  انـواع 
نوشـتن، جایگزیـن دوات  ابزارهـای 
اسـت.  شـده  قدیـم  مرکب هـای  و 
قلـم بـرای ثبـت و نگاشـتن هـر آنچه 
در اندیشـه و ذهـن انسـان می گـذرد 

افـکار،  زبـان  قلـم  آمـده،  پدیـد 
بـا  گوناگـون  تفکـرات  و  اندیشـه ها 
متفـاوت  و  مختلـف  دیدگاه هـای 
اسـت؛  آفرینـش  نوعـی  قلـم  اسـت، 
آفرینـش واژه هـا و جمله هـای نـاب، 
آگاهی بخـش،  نفـوذ،  بـا  اثرگـذار، 
ادیبانـه،  سـنجیده،  رهایی بخـش، 
شـاعرانه، حماسه سـاز، درمانگـر و...

چـرا  کـه  درمی یابیـم  بنابرایـن 
مقـام  قلـم،  اهـل  و  نویسـندگان 
درخـور توجهـی دارند، چـون آن ها، 
ایـن مهـارت را دارنـد کـه اندیشـه ها 
مسـائل  و  ذهنـی  پیچیدگی هـای  و 
ادبـی  علمـی،  اجتماعـی،  سیاسـی، 

و... را بـا زایـش و چینـش واژه هـا و 
جمله هـا بـه ظهـور و بـروز برسـانند.

)ن  قلــم  بــه  خداونــد  ســوگند 

قلــم  یَســَطرون(،  مــا  َو  الَقلــم  َو 
حرمتــی  و  قداســت  را  نوشــتن  و 
ــم  ــت قل ــس حرم ــیده، پ ــژه بخش وی

کــه  روی  آن  از  اســت،  واجــب 
مفیــد  و  خــوب  خــوراک  بایــد 
ــد و  ــم کن ــش فراه ــرای خوانندگان ب
ــا  ــا ب ــذارد، ام ــا بگ ــش روی آن ه پی
ــی  ــا قلم های ــه بس ــف چ ــال تأس کم
ــز  ــه چی ــان از هم ــام و ن ــرای ن ــه ب ک
گذشــته و بــه تبلیــغ افــکار ســطحی و 
ــد و باعــث شکســتن  ــوچ پرداخته ان پ
حرمــت قلــم شــده اند، لــذا پســندیده 
ــه راســتی،  ــم جــز ب ــا قل اســت کــه ب
تعهــد، شــرافت و انســانیت ننگاریــم. 
پــس توقــع مــی رود نویســنده آگاه و 
ــا  ــواره در انتخــاب واژه ه ــد هم متعه
مهــارت و ژرف نگــری داشــته باشــد 

ــر اســاس نیازهــای جامعــه و  و هــم ب
ــی و حســاس،  هــم در شــرایط بحران
بــدون  موشــکافانه،  و  واقع بینانــه 
ــرد. ــم بب ــه قل غــرض  ورزی دســت ب

بی گمـان برایتـان پیـش آمـده کـه 
بـه کتابخانـه برویـد، دریایـی بـدون 
علـوم،  تجمیـع  از  کنـاره  و  سـاحل 
شـگفت اسـت کـه بـه وسـیله همیـن 
آثـار  از   انبوهـی  نگاشـتن،  و  قلـم 
متفکران )دینی،سیاسـی و اجتماعی(، 
اندیشـمندان، تاریـخ نـگاران، تذکره 
نویسـان، شـاعران، ادیبـان و... از همۀ 
هـم  گـرد  محـل  یـک  در  جهـان، 
قلـم و  مانـدگاری  آمده انـد کـه راز 

تبادل اندیشـه های انسـانی را در طول 
قرن هـا بـه رخ می کشـند. قلم هـا چـه 
و  قـرون  در  کـه  را  سرنوشـت هایی 
اعصـار رقـم نزده انـد، از آغاز جنگ 
صلح نامه هـا  از  آنهـا،  توقـف  تـا  هـا 
پـس  و...  فتواهـا  تـا  عهدنامه هـا  و 
چـه خـوب اسـت کـه قلم در دسـت 
نابخـردان  و  غـرض ورزان  نااهـالن، 
نباشـد. در پایـان چهاردهـم تیـر مـاه 
»روز قلـم« را بـه همـه قلـم به دسـتان 
اندیشـه  شـریف،  راسـتگو،  متعهـد، 
آفریـن و حماسه سـاز در حوزه هـای 
مختلـف چـون خبـر، رسـانه، کتـاب 

می گوییـم. تهنیـت  و  شـادباش  و... 

دوران احمــد اسکندری نســب 
اســتان  آموزش وپــرورش  در 
طالیی تریــن  از  یکــی  کرمــان 
ســاخت  زمینــه  در  دوران هــا 
فضاهــای آموزشــی بــا اعتبــارات 
و  خیــران  کمــک  دولتــی، 
خصوصــی  بخــش  مشــارکت 
اســت و ایــن اقــدام در چهــار 
ســوی اســتان و بــا محوریــت 
مناطــق محــروم محقــق گردیــده 
آخریــن  از  یکــی  بــه  کــه 
حــوزه  در  آن  نمونه هــای 
اشــاره  رفســنجان  شهرســتان 

: می کنیــم
حضــور  بــا  مراســمی  طــی 
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس 
آموزش وپــرورش،  وزارت 
در  آموزشــی  پــروژه  هفــت 
و  درس  کالس   ۷۲ قالــب 
ــی در  ــالن ورزش ــاب س ــک ب ی
ــی  ــاح و کلنگ زن ــنجان افتت رفس

شــد.
اطــالع   اداره  گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط  و  رســانی 
اســتان  پــرورش  آمــوزش  و 
بــا  مراســم  ایــن  در  کرمــان، 
الشــکی  احمــدی   حضــور 
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس 
وزیــر  پارلمانــی  معــاون  و 
آییــن  پــرورش،  آمــوزش  و 
ــر  ــه خی ــه ۶ کالس ــاح مدرس افتت
ــی در روســتای  ــر ایران ســاز دکت
بخــش  توابــع  از  کبوترخــان 
مرکــزی رفســنجان برگــزار شــد.

ایــن مدرســه بــا زیربنــای 818 

ــون  ــه ۵۵۰ میلی ــا هزین ــع ب مترمرب
 ۶۵۰ و  خیــر  کمــک  تومــان 
میلیــون تومــان اعتبــارات دولتــی 

ــت. ــده اس ــداث ش اح
امــام  دبیرســتان  همچنیــن 
ــای  ــا زیربن حســن مجتبــی )ع( ب
 ۳.۵ هزینــه  و  مترمربــع   ۶8۳
 ۳۵۰ کــه  تومــان  میلیــارد 
آن  هزینــه  از  تومــان  میلیــون 
گریــده  اهــدا  خیــر  توســط 
اعتبــارات  از  مابقــی  و  بــود 
دولتــی صــرف شــده، افتتــاح 
ــی  ــه کلنگ زن ــد. در ادام گردی
ــاب مدرســه 1۲ کالســه  یــک ب
ــز  ــه نی ــن مدرس ــد، ای ــام ش انج
ــمه  ــس سرچش ــارکت م ــا مش ب
خواهــد  احــداث  رفســنجان 
شــد. ســالن ورزشــی خیــر ســاز 
ــت دیگــر  ــره هدای ــه منی مرحوم
پــروژه ای بــود کــه در ایــن ســفر 

افتتــاح شــد.
ــگ  ــت: کلن ــر اس ــایان ذک  ش
احــداث مدرســه ۶ کالســه خیــر 
ســاز دخترانــه حضــرت زهــرا 
مهدی آبــاد  روســتای  در  )س( 
همــت  بــه  رفســنجان  واحــد 
ــه  ــدری ب ــش حســن حی خیراندی

ــد. ــن زده ش زمی
کلنــگ  اســت:  گفتنــی 
بــاب مدرســه 1۲  احــداث دو 
ــا  ــز ب ــمند نی ــام هوش ــه تم کالس
اعتبــاری بالــغ بــر ۲۵ میلیــارد 
سرچشــمه  شــهر  در  تومــان 
مــس  مجتمــع  مشــارکت  بــا 
سرچشــمه بــه زمیــن زده شــد.

با تالش شبانه روزی احمد اسکندری نسب؛

نهضت ساخت مدرسه به 
رفسنجان رسید
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مسعود و احسان احمدی

ــت  ــامل هف ــان ش ــوب کرم جن
شهرســتان جنوبــی اســتان یکــی از 
مناطــق اســتثنایی کشــور در حوزه 
دلیــل  بــه  اســت و  کشــاورزی 
عــدم برخــورداری از خــط ریلــی 
دســتگاه  هــزار  ســاالنه صدهــا 
کامیــون و کامیونــت بــرای حمــل 
ــن  ــه ای محصــوالت کشــاورزی ب
لــذا  می شــود،  گســیل  منطقــه 
گســترش راه هــا بــه عنــوان پیــش 
ــا  ــه حوزه ه ــعه در هم ــه توس زمین
صنعــت،  کشــاورزی،  از  اعــم 
ایــن  اصلــی  نیــاز  و...  معــدن 
منطقــه اســت کــه بــا اســتقالل 
اداره کل راه و شهرســازی ایــن 
مســئله رشــد چشــمگیری داشــته 
محدودیت هــای  علی رغــم  و 
اقدامــات  اخیــر  دهــه ی  مالــی 
و  راه  حــوزه  در  خوبــی 
ــش  ــاً در بخ ــازی خصوص شهرس
ــا  ــتایی و بزرگراه ه ــای روس راه ه

انجــام گردیــده اســت.
بــاالی 8۵  بــه طــوری کــه   
درصــد از راه هــای روســتاهای 
ــد  ــوار و 89 درص ــاالی ۲۰ خان ب
بــاالی  روســتاهای  راه هــای  از 
بــه  و  آســفالت  خانــوار   ۵۰
اســت،  رســیده  بهره بــرداری 

نزدیــک  گفــت  می تــوان  لــذا 
راه هــای  از  کیلومتــر   ۲۳۴۰ بــه 
کرمــان  جنــوب  روســتایی 
ــق  ــی از مناط ــفالت و در بعض آس
درصــد   1۰۰ بــه  رقــم  ایــن 
مثــال  عنــوان  بــه  می رســد، 
ــوان شهرســتان  ــه عن ــج ب قلعــه گن
مقاومتــی  اقتصــادی  پایلــوت 
درصــد   89 حــدود  کشــور 
ــفالت  ــتایی آن آس ــای روس راه ه

اســت. گردیــده 
قبــل  بزرگراه هــا  بخــش  در 
ــوب  ــیس اداره کل در جن از تأس
اســتان کرمــان هیــچ  بزرگراهــی 
وجــود نداشــت امــا در دولــت 
 1۶۰ حــدود  امیــد  و  تدبیــر 
ــه  ــاخته و ب ــراه س ــر بزرگ کیلومت
و  اســت  رســیده  بهره بــرداری 
کیلومتــر   ۲۴۰ کلــی  طــور  بــه 
منطقــه  در  تاکنــون  بزرگــراه 
ســاخته و ســاخت ۶۵ کیلومتــر 
بزرگــراه دیگــر در دســت اقــدام 
کیلومتــر   ۷۰ هچنیــن  اســت. 
و  مناقصــه  دســت  در  بزرگــراه 
ــام  ــه انج ــی ک ــی بزرگراه های مابق
ــه  ــات اولی ــال مطالع ــده در ح نش
محدودیــت  علی رغــم  اســت. 
هــر  مــی رود  امیــد  اعتبــارات 

چــه ســریع تــر بزرگــراه جیرفــت 
مســیر  کــه  بــم  راهــی  ســه   -
باقــی  مانــده و  از آن  کوتاهــی 
بزرگــراه کهنــوج - رودان کــه 
مانــده  باقــی   آن  کیلومتــر   1۳
ــوزه  ــند. در ح ــرانجام برس ــه س ب
کهنــوج  بزرگــراه  بزرگراه هــا، 

کیلومتــر   1۳ مناقصــه  رودان   -
انجــام  آن  باقی مانــده  انتهــای 
نیــز  آن  کیلومتــر   ۲۶ و  شــده 
در  چهــار  و  ســه  قطعــات  در 
ــی  ــت و مابق ــاخت اس ــت س دس
بهره بــرداری  بــه  و  تکمیــل  آن 

رســیده اســت.

از  کیلومتــر   ۳۲ همچنیــن 
هــم  بــم   - جیرفــت  بزرگــراه 
ــر  ــده و 1۲ کیلومت ــل گردی تکمی
انشــاهلل  کــه  مانــده  باقــی  آن 
 1۴۰۰ ســال  در  امیدواریــم 
هفــت کیلومتــر از 1۲ کیلومتــر 
ترافیــک  بــار  زیــر  باقی مانــده 

بــرود و مناقصــه مابقــی مســیر 
برگــزار شــود و در انتهــا یــک 
راه  کــه  دارد  وجــود  تونــل 
انجــام  درحــال  شهرســازی  و 
مطالعــات آن جهــت برگــزاری 
ــود  ــه وج ــر ب ــت. نظ ــه اس مناقص
شهرســازی  و  راه  اداره کل 

طــی ایــن مــدت نزدیــک بــه 
توســط  آســفالت  1۴ کارخانــه 
و  گردیــده  راه انــدازی  بومیــان 
قریــب بــه اتفــاق شــرکت های 
از  گرفتــه  شــکل  راه ســازی 
کرمــان  جنــوب  متخصصــان 
قابــل  ســهم  کــه  می باشــند 
ــتغال  ــاد اش ــز در ایج ــی نی توجه
ایجــاد  هم چنیــن  داشــته اند. 
ــه  ــال ب ــری و اتص ــن سراس راه آه
آب هــای آزاد، توســعه فــرودگاه 
ضــروری  نهادهــای  ایجــاد  و 
گمــرک  اســتاندارد،  هماننــد 
و... بــرای ایجــاد خــط هوایــی 
و رونــق بازرگانــی و صــادرات 
ــی از  ــاق بازرگان ــکاری ات ــا هم ب
ــن  ــت ای ــای مثب ــر حرکت ه دیگ

اســت. بــوده  مجموعــه 
قابــل ذکــر اســت حــدودا ۶ 
دهانــه پــل بــزرگ در جنــوب 
کرمــان در دســت ســاخت اســت 
ــن  ــا بی ــی از آنه ــول بعض ــه ط ک

۳۵۰ تــا ۴۰۰ متــر اســت.
حادثه خیــز  نقــاط  رفــع  در   
انجــام  خوبــی  اقدامــات  نیــز 
ــد  ــن چن ــال در همی ــده، مث گردی
ایــن  احــداث  گذشــته  ســال 
در  بســزایی  تأثیــر  بزرگراه هــا 

کاهــش تصادفــات داشــته اســت.
ــی  ــای اصل ــا راه ه ــه ب در رابط
و بزرگراهــی جنــوب نیــاز بــه 
ــی از  ــر راه دارد؛ یک ۷۰۰ کیلومت
ــم و در  ــی مه ــه خیل ــی ک راه های
شهرســازی  و  راه  کار  دســتور 
بزرگــراه  اســت  گرفتــه  قــرار 
کهنــوج - قلعــه گنــج - فنــوج 
اســت کــه کارهــای مطالعاتــی 
و توجیهــی آن در حــال انجــام 
در  مــی رود  امیــد  و  می باشــد 
ــرای  ــه الزم ب ــده بودج ــال آین س
ایــن راه تخصیــص داده شــود، 
از دیگــر راه هایــی کــه در آینــده 
شــوند،  ســاخته  اســت  قــرار 
راه هــای بیــن شهرســتانی هماننــد 
رودبــار بــه قلعــه گنــج، قلعــه 
ــه  ــوج ب ــه منوجــان و کهن ــج ب گن

فاریــاب اســت.
شــایان ذکــر اســت کمبــود 
معارضیــن  وجــود  اعتبــارات، 
طــول  در  دولتــی  و  مردمــی 
ــکالت  ــن مش ــا عمده تری پروژه ه
ســد راه ایــن اداره کل می باشــد 
اســتاندار،  ویــژه  نــگاه  کــه 
و  راه  وزیــر  مــردم،  نماینــده 
ــت  ــازمان مدیری ــازی و س شهرس

می طلبــد. را  حــوزه  ایــن  بــه 

علی رغم کمبود اعتبارات در دولت تدبیر و امید صورت پذیرفت؛

رشد چشمگیر راه سازی در جنوب کرمان


