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طی 
مراسمی سرهنگ 

پا ک ایزدی به 
فرماندهی پلیس 

راهور مرکز استان 
 کرمان منصوب شد

خدمت 
ماندگار 

دیگری از 
دکتر مکارم

دو پروژه مهم در 
کشت و صنعت 

جیرفت افتتاح شد
2

با تالش و درایت اورژانس هوایی جیرفت؛ 
مهندس سید عبدالرضا موسوی؛

3

یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری

3

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشاراستان کرمان در مدت انتشار

در گفتگوی ریاست شورا و دهیار سربند کسور گراغان 
با روشنفکری؛

خدمات انجام گرفته دوره 
پنجم تشریح شد

4

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

3

با حضور مدیر عامل آبفای
 استان دو پروژه مهم آب رسانی 

در سیرجان کلنگ زنی و 
بهره برداری شد

2

با بدنه کارشناسی دولت
سیاسی برخورد نکنید

همـۀ  و  جهـان  آزاد  تمامی کشـورهای  در 
می شـود،  برگـزار  آزاد  انتخابـات  کـه  ممالکـی 
قـدرت بـه صورت مسـالمت آمیز از فـردی به فرد 
دیگـر و از حزبـی به حزب دیگر منتقل می شـود، 
بی گمـان حـزب حاکـم، دولتـی از همفکـران و 
شایسـتگان جناح خویش تشـکیل می دهد که در 
ایـن مورد نمی تـوان به آنهـا ایراد گرفـت، گرچه 
در برخـی کشـورها دولـت ائتالفـی و فراگیـر در 
تغییـرات  ایـن  امـا  می گیـرد،  قـرار  کار  دسـتور 

مشـمول همـۀ فرمانـداران، شـهرداران، مدیـران کل و... نمی شـود.
در کشـور مـا نیـز دولـت بـا رأی مسـتقیم مردم جـا به جـا می شـود، اگرچه به 
برگـزاری انتخابـات، تائید صالحیت ها و گزینش گزینه های ریاسـت جمهوری، 
ایرادهای اساسـی و نقدهای بنیادین وارد هسـت و متأسـفانه عدم شـرکت طیف 
گسـترده ای از مـردم بـه همین سـخت  گیری های بی دلیل برمی گردد. امـا فارغ از 
ایـن مسـائل و میـزان رأی دولـت سـیزدهم، همۀ ما به عنـوان مردم ایـران، دولت 
فعلـی را دولـت قانونی و مسـتقر می دانیم، بنابراین توقع داریـم که رئیس جمهور 
بـا نگاهی به شـعارهای دوران انتخابات در انتخاب هـا و انتصاب ها کمی مراعات 
جمهـور را بفرماینـد، زیـرا بـه کابینـۀ وی انتقـادات زیـادی وارد اسـت و عـدم 
میـدان دادن بـه زنـان، اقلیت هـای قومی به ویژه اهل سـنت، اصالح طلبـان و حتی 
میانه روهـا کامـال مشـهود اسـت و ایـن یک دسـت شـدن دولـت و حاکمیت در 

بلنـد مـدت می توانـد نارضایتی عمومی را در پی داشـته باشـد.
امـا بـا شـیوه ای کـه در پیـش گرفتـه شـده، بیـم آن مـی رود که این سیاسـی 
برخـورد کـردن بـا نخبـگان و فرهیختگان به رده هـای میانی و بدنۀ کارشناسـی 
مجموعـۀ  بـرای  جبران ناپذیـر  آسـیبی  قطعـاً  کـه  کنـد،  سـرایت  نیـز  دولـت 
حاکمیـت و مردم محسـوب می شـود، زیرا مدیـران و کارشناسـانی که چندین 
دهـه تجربـه، تخصـص و مهـارت کسـب کرده انـد و به زیـر و بم مسـائل آگاه 
می باشـند را نمی تـوان از گردونـۀ خدمـت حـذف و نیروهای غیـر متخصص و 
بی تجربـه  را جایگزیـن آنهـا نمـود. لذا ضمن هشـدار جدی به مسـئوالن ارشـد 
دولت و نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی، توصیه می شـود که در تحوالت 
دولـت در شـرایط حسـاس کنونی بـا بدنۀ کارشناسـی دولت، سیاسـی و حزبی 

برخورد نشـود.

مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان 
در پیامی، انتخاب اکبر نیکزاد به 
عنوان ریاست بنیاد مسکن کشور

 را تبریک گفت

به مناسبت دهم سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی؛

بایدها و نبایدهای حفظ جان های شیرین  

3

1

احسان احمدی

با توجه به قیام مسعود در افغانستان؛

در چنین معرکه ای، تیغ شجاعت چه کند؟

شهردار جبالبارز خبر داد؛

راه اندازی سردخانه نگهداری متوفیان در جوار آرامستان
محمدرضـا سـعیدی شـهردار شـهر جبالبـارز در گفـت  و گـو بـا نشـریۀ روشـنفکری؛ از 
راه انـدازی سـردخانۀ نگهـداری اجسـاد متوفیان در جوار غسـالخانۀ آرامسـتان شـهر، خبـر داد.

 وی نظـر بـه فاصلـۀ چهـل کیلومتـری این شـهر از مرکز شهرسـتان و نیـاز مبرم به سـردخانه، 
ایـن مسـئله را یکـی از مطالبات اساسـی مـردم ذکر کرد و گفت: این دسـتگاه بـا کمک خیران 

محلـی خریـداری و دارای دو محفظۀ نگهداری اجسـاد می باشـد.

کوه نتواند شدن سد ره مقصود مرد                  همت مردان برآرد از نهاد کوه، گرد

قهرمان نامدار جناب آقای سعید افروز
بین المللـی  سـطح  در  قهرمانـان  موفقیـت  بی گمـان 
افتخـاری بـرای همـۀ هـم  وطنـان و هـم  زبانـان اسـت، امـا 
وقتـی کـه قهرمـان عـالوه بـر رقبـا، فقـر و معلولیـت را نیز 
شکسـت داده باشـد، شـیرینی ایـن پیـروزی هـزاران برابـر 

اسـت.
لذا موفقیت حضرتعالی در مسـابقات پاراالمپیک توکیو 
در رشـته دو و میدانی)پرتـاب نیـزه(، کسـب گردن آویـز 
طـال و شکسـتن رکـورد جهـان را خدمـت شـما، خانـوادۀ 

محترمتـان، جامعـۀ ورزش شهرسـتان جیرفـت و همـۀ دوسـت دارانتان، صمیمانـه تبریـک و تهنیـت می گوییـم و از خدای 
مهربـان سـعادت، سـالمت، تـداوم این موفقیـت و افتخارآفرینـی مجـدد را برایتان مسـئلت داریم.

محمدرضا سعیدی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر جبالبارز

مـــسئوالن  حـــضور  بـــا 
ــروژۀ  ــوری دو پ ــتانی و کش اس
بــزرگ طــی دو روز متوالــی 
ــت  ــت و صنع ــرکت کش در ش
بــــهره برداری  بــه  جیرفــت 

رســید.
مدیــر  رابطــه  همیــن  در 
و  کشــت  شــرکت  عامــل 
ــگار  ــه خبرن ــت ب ــت جیرف صنع
روشــنفکری گفت: در راســتای 
توســعۀ بخــش صنعــت و صنایع 
و  کشــت  شــرکت  تبدیلــی 
ســردخانه  جیرفــت،  صنعــت 
۳۵۰۰ تنــی ســپهبد شــهید حــاج 
ــرکت  ــن ش ــلیمانی ای ــم س قاس
قــرار  بــــهره برداری  مــورد 

گرفــت.
عبدالرضــا  ســید  مهنــدس 
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی موســوی ب
ــا  ــن ســردخانه کــه ب ــزود: ای اف
ــت از  ــارد رال ــار 1۳۰ میلی اعتب
ــاخته  ــرکت س ــود ش ــل س مح
شــده در فــاز اول ۲۵۰۰ تــن 
ــرداری  ــره ب ــه به ــت آن ب ظرفی
رســید و 1۰۰۰ تــن ظرفیــت 
واحـــد  بـــا  همــراه  دیـــگر، 
و  سایـزینـــگ  سـورتـــینگ، 
بســته بندی پیشــرفته و مــدرن 
ــن در ســاعت؛  ــت ۸ ت ــا ظرفی ب
تــا پایــان فصــل پاییــز ســال 
بــــهره برداری  بــه  جــاری 

خواهــد رســید.
بــا  گفــت:  همچنیــن  وی 
ــن ســردخانه  ــرداری از ای بهره ب
صــورت  بــه  نفــر   11 بــرای 
مســتقیم و ۵۰ نفــر بــه صــورت 
غیــر مســتقیم ایجــاد اشــتغال 
شــده اســت. مهنــدس ســید 
افــزود  موســوی  عبدالرضــا 
و  دومیــن  راســتا  همیــن  در 
مدرنتریــن نهالســتان کشــور بــا 
شــرایط گلخانــه ای بــا ظرفیــت 

تولیــد ۷۰ هــزار نهــال در ســال 
نیــز بــه بهره بــرداری رســید.

و  کشــت  عامــل  مدیــر 
ــت  ــان داش ــت بی ــت جیرف صنع
کــه گلخانــۀ مذکــور، مجهــز بــه 
ــک  ــاری هیدروپونی ــتم آبی سیس

می باشــد.
عبدالرضــا  ســید  مهنــدس 
جهــت  در  تــالش  موســوی 
اشــتغال زایی و ایجــاد صنایــع 
از  را  منطقــه  در  تبدیلــی 
ــرکت  ــدت ش ــد م ــداف بلن اه
جیرفــت  صنعــت  و  کشــت 

اعــالم کــرد.
اســـت  ذکـــر  شـایـــان 
ســردخانه و گلخانــۀ مذکــور 
هــر دو از محــل ســود شــرکت 
ســاخته و مــورد بهره بــرداری 

گرفتنــد. قــرار 
در آییــن ایــن افتتاحیه هــا، 
اســتاندار  زینی ونــد  دکتــر 
کرمــان، مهنــدس ســید محمــد 
موســوی معــاون وزیــر و رئیــس 
روســتایی  تعــاون  ســازمان 
صـــدرا  مـــهندس  کـــشور، 
علی اکبر خانــی مـــدیر عامــل 
روســتایی  تعــاون  اتحادیــه 
ــر  ــدس حســنی مدی ــران، مهن ای
تعاونــی  شــرکت های  عامــل 
ــر  ــران، دکت ــد روســتایی ای تولی
ــده مــردم جیرفــت  اعظمی نماین
ــوری  ــر برخ ــنبرآباد، دکت و عـ
جـــهاد  سـازمـــان  رئـــیس 
کشــاورزی جنــوب کرمــان، 
رئیــس  میرســاردو  مهنــدس 
روســتایی  تعــاون  ســازمان 
مهنــدس  کرمــان،  جنــوب 
ســید عبدالرضــا مـــوسوی مدیر 
عامــل و مهنــدس بینــا عضــو 
هیئــت مدیــره شــرکت کشــت 
حضــور  جیرفــت  صنعــت  و 

داشــتند.

با تالش و درایت مهندس سید عبدالرضا موسوی؛

دو پروژه مهم در کشت و صنعت جیرفت افتتاح شد
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

دیدار معاون شعب بانک صادرات استان با 
مهندس سلیمانی مدیر عامل شرکت توزیع 

نیروی برق شمال استان کرمان
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان، 
رهنمـا معـاون شـعب بانـک صـادرات با مهنـدس سـلیمانی مدیـر عامل این 

شـرکت دیـدار و گفـت و گـو کرد.
در ایـن جلسـه کـه بـا حضـور معـاون مالـی و پشـتیبانی، مدیر امـور مالی 
شـرکت و همچنیـن هئیـت همـراه معـاون شـعب بانـک صـادرات اسـتان 
برگـزار گردیـد؛ مهنـدس محمـد سـلیمانی مدیـر عامـل ضمـن تقدیـر از 
عملکـرد و تعامـل بانـک صـادرات بـا صنعـت بـرق بر لـزوم ارائـه خدمات 
بانکـی و مالـی بانـک صـادرات بـه مجموعـۀ شـرکت و کارکنـان  هماننـد 
گذشـته و بـه بهتریـن نحو تأکیـد نمـود. وی اضافه کرد: بانـک صادرات از 
اعتبـار باالیـی برخـوردار اسـت و ایـن اعتبار مرهـون توجه کارکنـان بانک 
صـادرات بـه اصـول بانکـداری و اسـتفاده از کارکنـان باتجربـه و خـوش 
برخـورد می  باشـد. وی همچنیـن خواسـتار توجـه ویـژه این بانـک در رابطه 
بـا خدمات رسـانی و ارائـه تسـهیالت بـه کارکنـان شـاغل، بازنشسـتگان و 
بخصـوص کارکنـان حجمی ایـن شـرکت شـد.  رهنمـا معاون شـعب بانک 
صـادرات اسـتان، ضمـن تشـکر و قدردانـی از مدیـر عامـل شـرکت توزیـع 
بـرق شـمال اسـتان خاطر نشـان سـاخت: شـرکت بـرق شـمال کرمـان نیز از 
مشـتریان بـا ارزش بانـک بـوده و دارای کارکنان بسـیار سـاعی، زحمتکش 
و کارآمـدی می  باشـد. مـا امیدواریـم در سـایۀ رعایـت قوانیـن و مقـررات 
و برنامه  ریـزی هدفمنـد بتوانیـم بـه اهـداف تعییـن شـدۀ بانـک دسـت یابیم. 
وی نیـز بـا تأکیـد بـر اسـتفاده و بکارگیـری همـۀ امکانـات بانـک صادرات 
در کسـب رضایـت و خدمت رسـانی بهتـر بـه مجموعۀ شـرکت برق شـمال 

اسـتان قـول مسـاعد و همـکاری داد.

با حضور دکتر اعظمی و مسؤالن شهرستان؛
پروژه آبخیزداری حوزه آبخیز حسین آباد 

اسفندقه جیرفت به بهره برداری رسید
 بـا حضـور دکتـر اعظمی نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس 
جیرفـت،  شهرسـتان  فرمانـدار  وزیـری  عطاپـور  ابـوذر  اسـالمی،  شـورای 
روح بخش بیگ زاده بخشـدار اسـفندقه و اعضای شـورای اداری شهرسـتان 
ایـن  اسـفندقه  حسـین آباد  آبخیـز  حـوزۀ  آبخیـزداری  پـروژه  جیرفـت، 

بهره بـرداری رسـید. بـه  شهرسـتان، 
نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس شـورای اسـالمی در ایـن 
مراسـم گفـت: اجـرای طرح هـای آبخیزداری ضمـن حفاظـت از منابع آب 
و خـاک نقـش مهمـی در اشـتغال جوامـع محلـی دارد. اعظمی اضافـه کـرد: 
طرح هـای آبخیـزداری و آبخـوان داری با تزریـق منابع اعتبـاری از صندوق 
توسـعۀ ملـی می توانـد شـتاب بیشـتری بگیـرد و خطـر بـروز سـیالب  ها در 
منطقـه را کاهـش داده و مسـیر کشـاورزی پایـدار را همـوار کنـد. در ادامۀ 
ایـن مراسـم مهنـدس مشـایخی رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
حسـین آباد  آبخیـز  حـوزه  سـنگی مالتی  بنـد  گفـت:  جیرفـت  شهرسـتان 
اسـفندقه دارای حجـم ۴۵1۳ متـر مکعـب اسـت کـه امـروز بـه بهره برداری 
رسـید. مشـایخی میـزان اعتبـار مصـوب ایـن پـروژه آبخیـزداری را بالـغ بـر 
1۸ میلیـارد رالـه از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعۀ ملـی اعـالم کـرد. وی 
کاهـش خطـر بـروز سـیالب ها، تغذیـۀ سـفره های آب زیرزمینـی و آبدهی 
قنـوات و چشـمه ها، پیشـگیری و کاهـش اثـرات خشکسـالی و جلوگیـری 
از فرسـایش خـاک را از اهـداف اجـرای ایـن پروژه دانسـت. گفتنی اسـت 
ایـن  در  نیـز  اسـتانداری  امـور روسـتایی  دفتـر  مدیـر کل  دکتـر خانه گیـر 

مراسـم حضور داشـت.

برگزاری مانور مشترک مدیریت برق رودبار 
جنوب و نیروی انتظامی

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان 
کرمـان، مدیـر بـرق شهرسـتان رودبـار جنـوب در خصـوص برگـزاری این 
مانـور بیـان نمـود: ایـن مانـور بـا هـدف جمـع آوری انشـعاب های غیرمجاز 
رودبـار  بازرسـی  تمامی پرسـنل  بـا حضـور  رودبـار جنـوب  در شهرسـتان 
جنـوب و زهکلـوت، کارشـناس حقوقی و نیـروی انتظامـی در مناطق آلودۀ 
روسـتاهای سـیاه کهور، کنارسـتان و چاه احمـد با محوریـت تعیین تکلیف 

چاه هـای فاقـد پروانـه و کفکش هـای غیرمجـاز برگـزار گرددیـد.
وی افـزود: در ایـن مانـور ۲1۰ کیلوگـرم کابـل غیرمجـاز بـا همـکاری 
نیـروی انتظامی جمـع آوری گردیـد و ایـن اقدام مشـترک تا پاکسـازی و از 

بیـن بـردن انشـعابات غیـر مجـاز، همچنـان ادامـه خواهد داشـت.

مهندس مسعود توکلی
سرپرست شهرداری عنبرآباد شد

شـورای  اعضـای  سـوی  از 
اسالمی شـهر عنبرآبـاد مهندس مسـعود 
تحصیلـی  مـدرک  دارای  توکلـی 
لیسـانس عمـران بـه عنـوان سرپرسـت 
شـد. انتخـاب  عنبرآبـاد  شـهرداری 
توکلـی دارای 1۸ سـال سـابقۀ کار 
از  یکـی  و  عنبرآبـاد  شـهرداری  در 
نیروهـای دلسـوز و پـر تـالش مجموعۀ 

می باشـد. شـهر  ایـن  شـهرداری 
مهنـدس توکلی سـوابقی همچون: مسـئول واحـد اصناف، مسـئول دایره 
درآمـد، مسـئول واحـد تاکسـیرانی، عضـو کمیسـیون معامالت شـهرداری، 
معاونت شهرسـازی شـهرداری و مسـئول واحد امور سـاختمانی شـهرداری 

عنبرآبـاد را در کارنامـۀ خود دارد.
نشـریۀ روشـنفکری ضمـن تشـکر و قدردانـی از زحمـات و تالش هـای 
بـرای مسـعود توکلـی در مسـئولیت  مـراد دینـا شـهردار سـابق عنبرآبـاد، 

می کنـد. توفیـق  آرزوی  جدیـد 

انتصاب آقای علی داور به سمت مسئول 
هیئت ژیمناستیک شهرستان عنبرآباد

رئیـس  دالری  خانـم  پیشـنهاد  بـه 
شهرسـتان  جوانـان  و  ورزش  اداره 
طـرف  حکمـی از  طـی  و  عنبرآبـاد 
هیئـت  ریاسـت  گنجعلیخانـی  آقـای 
آقـای  کرمـان،  اسـتان  ژیمناسـتیک 
هیئـت  رئیـس  سـمت  بـه  داور  علـی 
عنبرآبـاد  شهرسـتان  ژیمناسـتیک 

شـد. منصـوب 
آقـای  بـرای  موفقیـت  آرزوی  بـا 
روزافـزون  پیشـرفت  امیـد  بـه  و  داور 
ورزش زیبـا و پویـای ژیمناسـتیک در 

عنبرآبـاد  شهرسـتان 
 روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرسـتان عنبرآباد

1-خـروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانسـتان، تسـلط طالبـان بر فرودگاه 
ایـن کشـور و جنـگ بـرای تصـرف پنجشـیر، تنهـا والیـت تصـرف نشـده بـا 

مقاومـت احمـد مسـعود و یارانش
۲-موفقیـت ورزشـکاران ایرانـی در مسـابقات پاراالمپیک به ویژه درخشـش 

دو قهرمـان طالیـی اسـتان کرمان سـعید افـروز و زهرا نعمتی
۳-فـوت سـید حسـن آقایـی فیروزآبـادی ریاسـت سـابق سـتاد کل نیروهای 

مسـلح بر اثـر بیمـاری کرونا
۴-فـوت عبـاس انصاری فـرد مدیـر عامـل اسـبق پرسـپولیس بـر اثـر ابتـال بـه 

کرونا بیمـاری 

دکتر احمدی:
توزیع وسایل گازسوز خانگی در بین ۱۱۵٠ خانوار 
از روستاییان، عشایر و مرتعداران جنوب کرمان، با 

هدف حفاظت از جنگل ها و مراتع
مدیـر کل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
جنـوب کرمـان از توزیـع رایـگان اجـاق 
گاز پلوپز، سیلندر گاز مایع و تنور گازی 
در بین 11۵۰ خانوار از روستائیان، عشایر 
و  جنگل هـا  حاشیه نشـین  مرتعـداران  و 

مراتع جنـوب کرمان خبـر داد.
دکتـر احمدی در گفتگـو با خبرنگار 
پیـام طبیعـت جنـوب کرمـان بـا تاکید بر 

اینکـه در سـال جاری بالغ بر 1۰ میلیـارد و ۷۸۴ میلیون رالـر از اعتبارات صندوق 
توسـعۀ ملـی برای تهیـه و توزیـع ۳۰۰ دسـتگاه تنـور گازی، ۸۵۰ دسـتگاه اجاق 
گاز پلوپـز و ۵۵۰ سـیلندر گاز مایـع اختصـاص یافتـه اسـت اظهـار داشـت: ایـن 
ملزومـات بـه منظـور تغییـر و اصـالح الگـوی مصـرف سـوخت در بیـن 11۵۰ 
خانـوار حاشینه نشـین جنگل هـا و مراتـع جنـوب کرمـان، توزیـع گردیـد. وی با 
بیـان اینکـه اصـالح الگـوی مصـرف سـوخت و حفاظـت از جنگل هـا و مراتـع 
همـواره از برنامه هـای راهبـردی سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیزداری کشـور 
بشـمار می آیـد، افـزود: این طـرح به منظور حفـظ ذخایر ژنتیکی، کاهش فشـار 
بـر جنگل هـا، جلوگیـری از قطع بوته ها و سرشـاخه درختـان و همچنین ترغیب 
عشـایر و روسـتاییان حاشـیۀ جنگل  ها به استفاده از سوخت فسـیلی به جای هیزم 
اسـت. مدیـر کل منابع طبیعـی و آبخیزداری جنوب کرمان در پایان خاطر نشـان 
کـرد: امسـال از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعۀ ملی عـالوه بر تغییـر و اصالح 
الگـوی مصرف سـوخت، با هـدف جلوگیری از تخریـب و تصرف عرصه های 
ملـی، پـروژۀ اجرای کمربند حفاظتـی از طریق احداث بنچ مـارک و به طول ۲۰ 
کیلومتـر در حوضه های آبخیز منطقۀ سـاردوئیه شهرسـتان  جیرفـت، در مرز بین 

اراضـی ملـی و مسـتثنیات قانونی مردم اجرا شـده اسـت.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی:
نجات دو شهروند از چاه یک منزل مسکونی 

 مدیـر عامـل سـازمان آتش نشـانی و 
از  ایمنـی شـهرداری کرمـان،  خدمـات 
نجـات دو نفر از شـهروندان که به داخل 
یـک چـاه در منـزل مسـکونی سـقوط 

کـرده بودنـد، خبـر داد.  
ارتباطـات  مدیریـت  گـزارش  بـه 
سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی، 
رضا میرزایی گفت: در سـاعت ۲۰ شـب 
گذشـته هجدهم شهریور ماه، یک مورد 

حادثهـۀ ریـزش چـاه فاضـالب داخـل منزل مسـکونی بـه سـامانۀ 1۲۵ گـزارش 
شـد. وی ادامـه داد: بالفاصلـه پـس از دریافـت گـزارش، نیروهـای آتش نشـانی 
ایسـتگاه شـماره »یـک« به محـل حادثـه واقـع در خیابان »سـعدی« اعزام شـده و 
نیروهـای اعزامی پـس از چهار دقیقه در محل حاضر شـدند. مدیر عامل سـازمان 
آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمـان بیان کـرد: نیروهـای عملیاتی 
پـس از حضـور در محـل حادثـه بـا ریزش چـاه داخل حیـاط منزل و سـقوط دو 
مـرد ۴٩ و ۵۳ سـاله از سـاکنان منـزل به داخل چاه مواجه شـدند. میرزایـی افزود: 
آتش نشـانان پـس از ایمن سـازی محل، عملیات امداد و نجـات را آغاز کردند و 
در حالیکه احتمال ریزش چاه همچنان وجود داشـت، موفق شـدند پس از چند 
دقیقـه افـراد  محبوس شـده را از زیـر آوار خـارج کنند. وی در پایان خاطرنشـان 
کـرد: در سیسـتم قدیمی شـهر جهـت دفـع فاضـالب، حفر چـاه در حیـاط منزل 
انجـام می شـده کـه الزم اسـت بـا اجـرای سیسـتم فاضالب شـهری، ایـن چاه ها 
کامـاًل بـا خـاک پـر شـوند.  مدیـر عامل سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنی 
شـهرداری کرمـان، در پایـان بـه شـهروندان توصیه کـرد، چنانچه در منـزل آنها 
چـاه فاضـالب مورد اسـتفاده اسـت، جهـت اطمینان، هـر چند وقت یک بـار دِر 

چـاه را بـاز کـرده و از عـدم ریـزش دیـوارۀ چاه مطمئن شـوند.

مدیر عامل سازمان حمل  و  نقل بار و مسافر شهرداری کرمان اعالم کرد: 
واکسیناسیون رانندگان حمل  و نقل 

عمومی به سرعت در حال انجام است 
مدیـر عامـل سـازمان حمـل  و  نقـل بار 
و مسـافر شـهرداری کرمـان، از افزایـش 
سـرعت واکسیناسـیون رانندگان نـاوگان 
حمـل  و نقـل عمومـی درون  شـهری خبـر 
داد و گفـت: تاکنـون بیـش از ۷۰ درصـد 
راننـدگان واکسـینه شـده اند.  بـه گـزارش 
کرمـان  آنالین، هـادی خـدادادی با اشـاره 
بـه آغـاز واکسیناسـیون راننـدگان ناوگان 
حمـل  و نقل عمومـی از یک ماه گذشـته، 

افزود: رانندگان سیسـتم حمل  و نقل عمومی شـهر کرمان می توانند ازطریق سـامانۀ 
ثبت نـام واکسیناسـیون بـه نشـانی)salamat.gov.ir( و یـا بـا مراجعـۀ حضوری، 
بـرای دریافـت واکسـن اقـدام کننـد. وی ادامـه داد: در حـال حاضـر بـرای حـدود 
۳۰۰۰ نفـر از راننـدگان، امـکان واکسیناسـیون خـارج از نوبت و بـدون محدودیت 
سـنی فراهـم شـده و واکسیناسـیون ایـن تعداد به  مـرور در حـال انجام اسـت. مدیر 
عامـل سـازمان حمـل  و  نقـل بار و مسـافر شـهرداری کرمـان، با بیان اینکـه تعدادی 
از راننـدگان تاکسـی و اتوبـوس بـه دلیـل نبـود اطالعات آنها در سـامانۀ سـالمت، 
امـکان ثبت نـام در سـامانۀ جامـع علـوم پزشـکی را نداشـته اند، خاطـر نشـان کـرد: 
بدیـن منظـور با هماهنگـی دانشـگاه علوم پزشـکی، مرکـز بهداشـت »٩ دی« واقع 
در شـهرک »شـهید مطهـری« برای مراجعۀ حضـوری خارج از نوبـت رانندگاِن جا 
مانـده از سـامانه، در نظـر گرفته شـده اسـت. خدادادی بـا اعالم اینکه بیـش از هزار 
نفـر از راننـدگان ملزم به مراجعۀ حضوری هسـتند، افزود: جهت هماهنگی بیشـتر، 
کارشناسـان سـازمان حمل  و نقل بار و مسـافر شـهرداری در محل مذکور حضور 
دارنـد، بنابرایـن راننـدگان تاکسـی و اتوبـوس برای واکسـینه شـدن بـا محدودیتی 
مواجـه نیسـتند.  وی یـادآور شـد: طـرح واکسیناسـیون، از طریـق پیامـک بـه تمام 
راننـدگان تاکسـی و اتوبـوس درون  شـهری اطالع رسـانی شـده و راننـدگان ملـزم 
هسـتند از طریـق سـامانه یـا مراجعـه بـه مرکـز بهداشـت »٩دی« نسـبت بـه دریافت 
واکسـن اقـدام کننـد. مدیـر عامـل سـازمان حمـل  و  نقـل بـار و مسـافر شـهرداری 
کرمان، از وجود ۴۵۰۰ راننده تاکسـی و ۲۰۰ راننده اتوبوس درون  شـهری در شـهر 
کرمان خبر داد و خاطر نشـان کرد: بر اسـاس دستورالعمل »اتحادیه تاکسیرانی های 
شـهری کشـور«، واکسیناسـیون رانندگان سیسـتم حمل  و نقل عمومی بایسـتی هر 

چـه زودتـر انجـام شـود و راننـدگان نیـز باید سـریع تر اقـدام کنند.

مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان در 
پیامی، انتخاب اکبر نیکزاد به عنوان ریاست 

بنیاد مسکن کشور را تبریک گفت، 
متن پیام به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس 
اکبر نیکزاد ثمرین

انتخـاب بجـا و شایسـتۀ جنابعالی با حکم حجت االسـالم حسـین روحانی نژاد نماینـدۀ ولی فقیه 
و رئیـس شـورای مرکـزی بنیـاد مسـکن کشـور بـه عنوان ریاسـت ایـن بنیاد کـه نشـان از درایت، 
لیاقـت و توانمنـدی شـما دارد را صمیمانه تبریک و تهینت عرض نمـوده و رجای واثق دارم تعهد 
و کارآمدی هـای برجسـتۀ شـما نویـد بخـش دسـتیابی هـر چـه بیشـتر به قله هـای رفیع پیشـرفت و 
توسـعه خواهـد بـود. بدین وسـیله مقـدم آن فرهیختـۀ علمی و با تجربـه را گرامی داشـته و حرکت 
شـما در جهـت گام دوم انقـالب مـد نظـر رهبـری معظـم انقـالب و تحقق شـعار سـال کـه همانا: 
تولیـد، پشـتیبانی ها و مانـع زدایی هـا می باشـد را نویـد بخش تحقـق برنامه های کاربـردی این نهاد 
مردمی می دانـم، در پایـان افق هـای روشـن تـوأم بـا سـعادت و تـداوم توفیقـات را از پیشـگاه ایزد 
منـان در مسـیر منتهـی بـه کسـب رضایت الهـی و خدمـت صادقانـه را برایتـان مسـئلت می نمایم، 
اینجانـب و مجموعـه همـکاران شـما در بنیـاد مسـکن پهناورتریـن اسـتان کشـور آمـادۀ هرگونـه 

همـکاری و همراهـی بـرای تحقـق اهـداف واالی این بنیاد می باشـند.

علی اکبر سلطانی نژاد
 مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 استان کرمان

روز یکشـنبه ۲1 شـهریور مـاه طـی 
فرماندهـی  کوثـر  سـالن  مراسـمی در 
سـرهنگ  حضـور  بـا  انتظامی اسـتان 
فرماندهـی  جانشـین  روانبخـش 
سـاالری  دادخـدا  انتظامی اسـتان، 
فرامرز پـور  اسـتان،  مرکـز  دادسـتان 
دادسـتان نظامی اسـتان، پرسـنل راهور 
اصحـاب  و  انتظامی اسـتان  نیـروی  و 
رسـانه از زحمـات سـرهنگ محسـنی 
مرکـز  راهـور  پلیـس  سـابق  رئیـس 
امیـن  سـرهنگ  و  تجلیـل  اسـتان 
پاک ایـزدی به عنوان فرمانـده جدید، 

گردیـد. معرفـی 
گـزارش  از  پـس  مراسـم  ایـن  در 
دادخـدا  محسـنی،  سـرهنگ  کار 
از  کوتـاه  سـخنانی  طـی  سـاالری 
و  انتظامی تشـکر  نیـروی  تالش هـای 
خواسـتار سـاماندهی وضعیـت حـوزۀ 
ترافیـک از سـوی شـورای ترافیـک و 
حمایت از پلیس شـد. سـپس سرهنگ 

پا ک ایـزدی طـی سـخنانی از زحمات 
سـرهنگ محسـنی تشـکر و بـه بیـان 
و  پرداخـت  خویـش  کاری  رزومـه 
رویکـرد کاری خود را شـیوۀ فرهنگی 
در کار دانسـت، وی بـا آسیب شناسـی 
تخلفـات رانندگـی و عـدم پرداختـن 
بـه ریشـۀ ایـن تخلفـات، پلیـس راهور 
را مظلـوم خوانـد و خواهـان همکاری 
مسـئولیت  در  مجموعـه  ایـن  پرسـنل 

جدید با خویش شـد، آخرین سخنران 
مراسـم سـرهنگ روانبخش بود که از 
عدم حضور شـهرداران مناطـق در این 
جلسـه گالیـه کـرد و کنتـرل ترافیک 
مرکز اسـتان را به عنوان ویترین اسـتان 
مهـم و کلیـدی دانسـت و تأکیـد کرد 
کـه بایـد رعایـت ترافیـک در مرکـز 
اسـتان الگوی سـایر شهرسـتان ها شود. 
پایـان بخـش برنامه هـا قرائـت حکـم 

بـا  پا ک ایـزدی  سـرهنگ  مسـئولیت 
امضـای سـردار ناظـری و اهـدای ایـن 
حکـم توسـط سـرهنگ روانبخـش به 

وی بـود. 
سـرهنگ  اسـت  ذکـر  شـایان 
پا ک ایـزدی از افسـران الیـق و خـدوم 
راهنمایـی و رانندگی اسـت که سـابقۀ 
طوالنـی مدیریتـی در رده های مختلف 
را در پرونـدۀ خـود دارد کـه فرماندهی 
سـیرجان  شهرسـتان  راهـور  پلیـس 
آخریـن مسـئولیت وی می باشـد کـه با 
رصـد دقیق مدت زمان حضـور وی در 
این شهرسـتان و بررسی دقیق فعالیت ها 
گرفتـه  صـورت  خدمـات  حجـم  بـه 
و تغییـرات انجـام شـده، پـی خواهیـم 
بـرد. روشـنفکری ضمن تبریـک ویژه 
از  پا ک ایـزدی  سـرهنگ  خدمـت 
سـردار ناظـری بـه واسـطۀ ایـن انتخاب 
و انتصـاب شایسـته، کمـال امتنـان را به 

عمـل مـی آورد.

طی مراسمی سرهنگ پا ک ایزدی به فرماندهی پلیس راهور 
مرکز استان کرمان منصوب شد

مدیـر کل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان با بیان 
اینکـه تمامی اقدامـات الزم برای آغاز سـال تحصیلی 
جدیـد و بازگشـایی مـدارس در اسـتان فراهـم شـده 
اسـت، گفـت: فعالیـت مـدارس بـر اسـاس الگوهـای 

ابالغـی و تصمیـم سـتاد ملی کرونا اسـت.
روابـط  و  رسـانی  اطـالع  اداره  گـزارش  بـه   
احمـد  کرمـان،  اسـتان  پـرورش  و  عمومی آمـوزش 
و  نظـارت  کارگـروه  نشسـت  در  اسکندری نسـب 
ارزیابـی برنامه هـای پـروژه مهـر، بـا اشـاره بـه اینکـه 
بازگشـایی حضـوری مـدارس از اول مهـر ماه امسـال 
دور از انتظـار اسـت؛ گفـت: پیش بینـی می شـود در 
صـورت فراهم بودن شـرایط، آمـوزش دانش آموزان 
از آبـان مـاه بـه صـورت نیمـه حضـوری و بـا رعایت 
فاصله گذاری و شـیوه نامه های بهداشـتی و در مدارس 
کـم جمعیـت بـه صـورت حضـوری برگـزار شـود.

 مدیـر کل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان رصد 
ثبت نـام دانش آمـوزان دوره هـای تحصیلـی را بسـیار 
مهـم دانسـت و بـر پیگیـری وضعیـت دانش آمـوزان 
تـارک و بازمانـده از تحصیـل تـا حصـول نتیجـه و 
بازگردانـدن آن هـا بـه چرخـۀ آمـوزش تاکیـد کرد.

وی بـا اشـاره به اینکه اسـتان کرمـان در زمینۀ ثبت 

سـفارش کتاب هـای درسـی، جـزء اسـتان های برتـر 
کشـور اسـت گفت:  بیش از ٩۶ درصد کتب درسـی 
دانش آمـوزان بـه شهرسـتان ها و مناطق اسـتان ارسـال 

شـده و از ۲۰ شـهریور مـاه توزیع می شـود.
کرمـان  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  کل  مدیـر   
در  جدیداالنتصـاب  مدیـران  بـرای  ابـالغ  صـدور 
مـدارس را بسـیار مهـم دانسـت و خاطـر نشـان کـرد: 
ابـالغ معلمـان نیـز بایـد ۲۰ شـهریور مـاه صادر شـود.

دسترسـی  اطلـس  تهیـۀ  اسکندری نسـب 
را  تمامی مـدارس  بـرای  آمـوزش  بـه  دانش آمـوزان 
ضـروری دانسـت و تاکیـد کـرد: همـۀ مـدارس بایـد 
تـا ابتـدای سـال تحصیلـی جدیـد وضعیت دسترسـی 
را مشـخص کننـد. وی  بـه آمـوزش  دانش آمـوزان 

در بخـش پایانـی سـخنان خـود از انجـام مرحلـۀ دوم 
واکسیناسیون فرهنگیان استان خبر داد و گفت: سرانۀ 
بهداشـتی به زودی به حسـاب مدارس واریز می شـود.

اسکندری نسـب بـر انجـام فعالیت هـای تبلیغـی و 
توجیهـی قبل از بازگشـایی مدارس، پیگیـری ثبت نام 
تحصیلـی،  دوره هـای  دانش آمـوزان  1۰۰ درصـدی 
مـدارس،  و  شهرسـتان ها  در  درسـی  کتـب  توزیـع 
سـازماندهی بـه موقـع نیـروی انسـانی، تهیـۀ اطلـس 
آموزشـی دسترسـی دانش آموزان به آموزش توسـط 
مـدارس، پیگیـری کالس هـای ایجاد شـده در شـبکۀ 
شـاد تاکید کرد.  گفتنی اسـت در این نشسـت دربارۀ 
نحـوۀ نظـارت بـر فعالیت هـای پـروژه مهـر در سـطح 
اسـتان و شهرسـتانها و مناطـق و محـور اقدامـات در 
حوزه هـای مختلـف، بحـث و تبـادل  نظر و مقرر شـد 
بـر اسـاس فرمـت ابالغـی وزارت، تمامی معاونت هـا 
و حوزه هـای مختلـف، گـزارش اقدامـات خـود را به 

همـراه مسـتندات تهیـه کنند.
شـایان ذکـر اسـت: مدیریت هـا و ادارات آموزش 
و پـرورش شهرسـتان ها و مناطـق اسـتان بیـن اعضـای 
شـورای معاونـان جهـت نظـارت بـر روند پـروژه مهر 

و بازگشـایی مدارس، تقسـیم شـده اسـت.

احمد اسکندری نسب:

مقدمات الزم برای آغاز سال تحصیلی جدید و 
بازگشایی مدارس فراهم شده است
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روز  شـهریور(   1٩( سـپتامبر  دهـم   
نـام دارد  از خودکشـی  پیشـگیری  جهانـی 
خطـرات  دربـارۀ  آگاهـی  افزایـش  بـه  و 
اختصـاص  آن  از  پیشـگیری  و  خودکشـی 
داده شـده اسـت. خودکشـی در میان بیست 
علـت اصلـی مـرگ و میـر در جهـان قـرار 
می گیـرد، آمارهـا حاکـی از آن اسـت کـه 
در هـر چهـل ثانیه یـک نفر جان خـود را بر 
اثـر خودکشـی از دسـت می دهـد، از طرف 
مـرگ  علـت  دومیـن  خودکشـی  دیگـر 
)پـس از تصادفـات جـاده ای( در میـان افراد 
جـوان- سـنین 1۵ تـا ۲٩ سـال- اسـت. ایـن 
آمـار بـاالی مـرگ و میر و همچنیـن تبعات 
بازمانـدگان،  بـرای  پدیـده  ایـن  سـهمگین 
تشـدید  را  مسـئله  ایـن  بـه  توجـه  لـزوم 

می نمایـد.
عبارتنـد  خودکشـی  سبب سـاز  عوامـل 
از: عوامل اجتماعی، روانشـناختی، زیسـتی، 
اقتصـادی و ... امـا آنچـه کـه بیـش از هـر 
چیـز دیگـر عامـل خطـر بـرای خودکشـی 
از  روانـی  اختـالالت  می شـود  محسـوب 
شـخصیت،  اختـالل  افسـردگی،  جملـه: 
و  اسـکیزوفرنی  اضطرابـی،  اختـالالت 
همچنیـن  می باشـد؛  انـگاری  بدریخـت 
خصوصیـات فـردی ماننـد: شـخصیت های 
خشـک، دارای تفکـر همـه یا هیـچ، بدبین، 
بـدون مهـارت حـل مسـئله و حل تعـارض، 
افزایـش  افـراد  در  را  خودکشـی  خطـر 
شـخصیت های  سـو،  دیگـر  از  می دهـد. 
از خـود  توقعـات زیـادی  کمال طلـب کـه 
و دیگـران دارنـد بـه خصـوص هنگامی کـه 
می شـوند  تحقیـر  یـا  می خورنـد  شکسـت 
قـرار  خودکشـی  معـرض  در  بیشـتر 
و  شـناختی  مشـکالت  بنابرایـن  می گیرنـد. 
شـخصیتی از جمله عواملی هسـتند که خطر 
خودکشـی را در جوانـان افزایـش می دهند. 
امـا عوامل محافظـت کننـده: عواملی اند که 
تـا حدودی افـراد را در مقابل خطـر اقدام به 
خودکشـی، محافظـت می کننـد، در واقع از 
ایـن عوامـل بـه منزلـۀ سـدی در برابـر اقدام 

عوامـل  ایـن  می شـود،  یـاد  خودکشـی  بـه 
اختـالالت روانپزشـکی،  نبـود  از:  عبارتنـد 
خانـه،  در  بـودن، وجـود کـودکان  شـاغل 
خانـواده،  در  مسـئولیت  احسـاس  داشـتن 
بـاردار بـودن، داشـتن عقایـد مذهبـی قوی، 
زندگـی،  از  رضایـت  احسـاس  داشـتن 
وجـود مکانیسـم قـوی حـل مسـئله، وجـود 
یـا  کار  طریـق  از  اجتماعـی  یکپارچگـی 
اسـتفادۀ مفیـد از اوقـات فراغـت، دسترسـی 
بهداشـت  مراقبت هـای  و  خدمـات  بـه 
دوسـتان،  طـرف  از  شـدن  حمایـت  روان، 
خانـواده و سـایر افـراد مهـم، وجـود رابطـۀ 
مثبـت و خـوب بـا درمانگـر و وجـود سـایر 
حمایت هـای اجتماعـی. هرچنـد کـه نبایـد 
ایـن عوامـل را، آن چنـان قوی پنداشـت که 
دیگـر به فکـر از بین بردن عوامـل خطرزای 
خودکشـی نبـود؛ لـذا پیشـگیری اصولـی از 
انجـام می شـود:  خودکشـی در سـه سـطح 
عمومـی:  یـا  فراگیـر  الف-پیشـگیری 
هـدف  گـروه  پیشـگیری  نـوع  ایـن  در 
تمامی افـراد جامعـه را شـامل می شـود و بـه 
پیشـگیرانه  اطالعـات  جامعـه  تمامی افـراد 
ماننـد آموزش هـای پیشـگیری کـه از طریق 
تلویزیـون  مثـل  جمعـی  ارتبـاط  وسـایل 
می گـردد،  اطالع رسـانی  روزنامه هـا  یـا 

سـطح  ایـن  در  پیشـگیری  می شـود.  داده 
شـامل: آمـوزش مؤثـر نهادهـای تأثیرگـذار 
اسـت،  دانشـگاه  و  رسـانه  مدرسـه،  ماننـد 
امـا متأسـفانه آنچـه  را کـه مـا در جامعـه 
مشـاهده  می کنیـم حاکـی از عـدم آگاهـی 
جامعه در سـطح وسـیع اسـت، به طـور مثال 
سـاخت فیلم هـا و سـرالف هایی بـا محتـوای 
و همچنیـن  فیلم سـازها  توسـط  خودکشـی 
انتشـار اخبـار خودکشـی بـه صـورت خـام 
و افسـار گسـیخته در رسـانه ها بـا توجـه بـه 
ماهیـت مسـری بـودن خودکشـی، منجـر به 
میـل به خودکشـی در افـراد مسـتعد خواهد 

. شد
از  هـدف  انتخابـی:  ب-پیشـگیری 
بـر گروه هـای  تمرکـز  انتخابـی  پیشـگیری 
در معـرض خطـر و گروه هایـی اسـت کـه 
احتمـال ایجـاد مشـکل در آنهـا از میانگیـن 
بـر  گروه هـا  ایـن  اسـت.  باالتـر  جامعـه 
اسـاس جنـس، سـن، محـل زندگی و سـایر 
مالک هـای مـورد نظـر انتخـاب می شـوند. 
برنامه هـای  هماننـد  برنامـه ای  تعییـن  لـذا 
پیشـگیرانه بـرای مـادران بـاردار، بـرای ایـن 
ایـن  در  متأسـفانه  کـه  الزامی اسـت  گـروه 
سـطح نیـز جامعـۀ مـا در شـرایط مطلوبـی 
قـرار نـدارد، چـرا کـه مـا هرگـز در جامعـه 

شـاهد تسـت های غربالگـری افسـردگی و 
عوامـل خطـر در جامعـۀ هـدف نبوده ایـم و 
افـراد مرتبـط بـا گروه هـای پـر خطـر مانند: 
مشـاوران مدارس، ماماها، پرسـنل اورژانس 
کارکنـان  پیش بیمارسـتانی،  و  بیمارسـتانی 
بـا  مرتبـط  مشـاغل  سـالمندان،  خانه هـای 
گروه هـای آسـیب پذیر هماننـد افـرادی که 
جسـمی صعب العالج  بیماری هـای  درگیـر 
هسـتند،  قضایـی  حـاد  پرونده هـای  یـا 
خطـرات  در  مداخلـه  نحـوۀ  بـا  رابطـه  در 
این چنینـی آموزش هـای الزم را ندیده انـد.

ج-پیشـگیری فـردی: ایـن پیشـگیری بـا 
هدف دقیق شناسـایی افـراد در معرض خطر 
کـه عالئـم بالینـی هشـدار دهنـده را دارنـد، 
تخصصـی  درمان هـای  و  می پذیـرد  انجـام 
بـاری  توصیـه می گـردد.  ایـن گروه هـا  در 
بـا  رابطـه  در  بایسـتی  جامعـه  تمامی افـراد 
ایـن افـراد، آگاهـی و دانـش خـود را ارتقـا 
بدهنـد تـا در صـورت لـزوم بتواننـد وظیفـۀ 
اجتماعـی و انسـانی خـود را در قبـال جـان 
یـک همنـوع انجـام دهنـد، در ایـن راسـتا 
ایجـاب می کنـد تـا همـۀ افـراد با نشـانه های 
هشـدار دهنـدۀ ایـن پدیـده، آشـنایی داشـته 
باشـند. نشـانه های هشـداردهندۀ خودکشـی 

بـه شـرح زیر اسـت:

تغییـر در عادت های خـواب و خوراک، 
و  اطرافیـان  دوسـتان،  از  کناره گیـری 
کارهـای روزمـره، رفتارهای خشـونت آمیز 
منـزل،  از  کـردن  فـرار  یـا  طغیان گرانـه  و 
مصـرف الـکل و مـواد مخـدر، بی توجهـی 
تغییـرات  خـود،  ظاهـر  بـه  غیرعـادی 
بی حالـی  مالحظـه،  قابـل  شـخصیتی 
کـردن،  تمرکـز  در  دشـواری  همیشـگی، 
از  مکـرر  شـکایت های  تحصیلـی،  اُفـت 
عالئـم جسـمی که اغلب عصبی اسـت مانند 
دل درد، سـردرد و خسـتگی، بی عالقگـی به 
فعالیت هـای لذت بخـش، بی تفاوتی نسـبت 
بـه پـاداش و جایـزه، شـکایت از اینکـه فـرد 
اسـت،  شـدن  متالشـی  حـال  در  درون  از 
تلویحـات کالمی ماننـد: دیگـر نمی خواهـم 
مشـکلی بـرای شـما باشـم، دیگر هیـچ چیز 
برایـم مهم نیسـت، دیگر نمی خواهـم دنیا را 
ببینـم، انجام بعضـي رفتارها مانند: بخشـیدن 
امـوال مـورد عالقـۀ خـود بـه دیگـران، تمیز 
اشـیای  انداختـن  دور  خـود،  اتـاق  کـردن 
بـاارزش و شـاد شـدن ناگهانی پـس از یک 

افسـردگی.  طوالنـی  دورۀ 
در نتیجـه پـس از مواجهـه بـا فـردی کـه 
عالئم هشـدار دهنـده را نشـان می دهد انجام 
اقدامـات ذیل ضروری می باشـد: تهدید آنها 

را جـدی بگیریـد، با آنها رو راسـت و صادق 
باشـید، به آنها گوش بسـپارید و اجازه بدهید 
کـه احساساتشـان را بیـان کننـد، از راهی که 
عـاری از قضـاوت کردن اسـت نگرانیتـان را 
بیـان کنیـد، بـه دنبـال کمـک از سـوی یک 
متخصص باشـید، وسـایل کشـنده مانند دارو 
و سـّم را از دسـترس آنهـا دور کنیـد، نگران 
نباشـید کـه آنهـا فکر کننـد شـما رازنگهدار 
نیسـتید، پـس با بسـتگان یا دوسـتان نزدیک، 
اورژانـس اجتماعـی تمـاس  یـا  درمانگـر و 
بگیریـد، اگـر احسـاس می کنیـد کـه خطـر 
تنهایشـان  می کنـد  تهدیـد  را  آنهـا  جـان 
نگذاریـد، تهدیـد آنها را دسـت کم نگیرید، 
حتـی اگـر آنهـا در مـورد آن شـوخی کنند، 
نکنیـد،  محکـوم  را  آنهـا  و  نشـوید  شـوکه 
اقدامـات ناموفـق قبلـی بـرای خودکشـی را 
جـدی بگیریـد، شـاید او راه دیگـری بـرای 
سـر  مصـرف  نمی دانـد،  کمک خواهـی 
خـود دارو یـا مـواد دیگـر را پیشـنهاد نکنید، 
بـه آنهـا تلقیـن نکنیـد کـه آنهـا چقـدر از 
دیگـران بهترند چـون این کار احسـاس گناه 
و بی ارزشـی را در آنهـا تقویـت می کنـد، در 
مـورد آنهـا قضـاوت نکنیـد، بـا آنهـا بحـث 
نکنیـد و در پایان حتمـا مراجعه به متخصص 
روانپزشـک یـا روانشـناس را توصیـه نمایید.

به مناسبت دهم سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی؛

بایدها و نبایدهای حفظ جان های شیرین  

محیا احمدی
روانشناس و پژوهش گر

 1٩٩۳ ســال های  حــدود  در 
جریــان  در  و  میــالدی   1٩٩۴ تــا 
افغانســتان،  داخلــی  جنگ هــای 
طلبه هــای  از  متشــکل  گروهــی 
دینــی در مــدارس تحــت حمایــت 
ــا شــعار  عربســتان واقــع در پاکســتان ب
اجــرای شــریعت اســالمی و مقابلــه 
ــتان  ــاد در افغانس ــر و فس ــه ش ــا آنچ ب
جنوبــی  مرزهــای  از  می خواندنــد، 
ایــن کشــور فعالیــت خــود را آغــاز و 
ــت  ــالم موجودی ــان اع ــوان طالب ــا عن ب
و  شــهرها  ســرعت  بــه  و  کردنــد 
اشــغال  را  مختلــف  والیت هــای 
ــا  ــال 1٩٩۶ ب ــه در س ــا اینک ــد ت کردن
تســخیر کابــل و ســپس مــزار شــریف 

آغــاز  رســماً  را  خــود  حکومــت 
کردنــد. ایــن گــروه تنــدرو و افراطــی 
طــی دوران حکومــت خــود بــا اجرای 
قوانیــن قــرون وســطایی و غیر انســانی، 
مــردم  در حــق  متعــددی  جنایــات 
روا  شــیعیان  خصوصــاً  افغانســتان 
داشــتند کــه هــزاران کشــته، زخمــی و 
ــز  ــا نی ــود. کشــور م آواره نتیجــۀ آن ب
از گزنــد ایــن متحجــران در امــان نبــود 
ــغال  ــا اش ــرداد 1۳۷۷ ب و در روز 1۷ م
کنســولگری ایــران در مــزار شــریف، 
خبرنــگار مظلــوم محمود صارمــی و ده 
ــروگان  ــا را گ ــای م ــن از دیپلمات ه ت
گرفتــه و ســپس به شــهادت رســاندند. 
لــذا پس از حمــالت یازده ســپتامبر در 

آمریــکا، ایــاالت متحــده و متحدانــش 
ــع  ــده و خل ــردن القاع ــن ب ــرای از بی ب
طالبــان از قــدرت؛ بــه ایــن کشــور 
حملــه و بــه حکومــت رســمی آنها 
پایــان دادنــد، بــاری طــی ایــن ســال ها 
ــرور،  ــواره ت ــر هم ــروه متحج ــن گ ای
در  را  و...  جنایــت  کشــی،  انســان 
ــی  ــتند و جنایات ــان داش ــتور کارش دس

همچــون: کشــتن غیــر نظامیــان، حمله 
بــه دانشــگاه کابــل، کشــتن زنــان 
ــه نیروهــای امــداد  ــه ب ــگار، حمل خبرن
رســان بین المللــی و ... را در پرونــدۀ 
ننگیــن خــود ثبــت کردنــد. متأســفانه 
بــا اعــالم رســمی آمریکا مبنــی بــر 
خــروج از ایــن کشــور پــس از بیســت 
اقــدام مشــکوک،  یــک  ســال، در 

شــوکه کننــده و مبهــم تمامی والیــات 
ــه جــز پنجشــیر در مــدت  افغانســتان ب
ــه  ــچ گون ــدون هی ــان کوتاهــی و ب زم
چنــد  ارتــش  ســوی  از  مقاومتــی 
ــلح  ــدان مس ــا دن ــری ت ــزار نف ــد ه ص
افغانســتان، ســقوط کــرد و اشــرف 
غنــی و بســیاری از مقامــات بلندپایــه از 
کشــور گریختنــد، در ایــن میــان تنهــا 

نقطــۀ امیــد مــردم افغانســتان، زنــان 
و آزادی خواهــان ایــن کشــور کــه 
بیســت ســال برای تحقــق دموکراســی 
ــرده  ــالش ک ــانی ت ــای انس و ارزش ه
مبــارزه  وادی  پنجشــیر؛  درۀ  بودنــد 
بــا ظلــم و اســتعمار در تمــام ادوار 
نــاآرام افغانســتان بــود، ســرزمینی کــه 
بزرگمــردی همچــون احمــد شــاه  

مسعود)شــیر درۀ پنجشــیر( در دوران 
طوالنــی حملــۀ روس هــا و طالبــان 
اجــازۀ نــگاه نامحرمــان را بــه آن نــداد. 
ــا  ــد همــان آزادمــرد ب ــا امــروز فرزن ام
چهــره و منشــی بســان پــدر، تنهــا و بــا 
کمــک عــده ای معــدود در ایــن اقلیــم 
ــر؛  ــون کاوۀ آهنگ ــتیز همچ ــرد س نام
ــان را  ــاکان زم ــا ضح ــارزه ب ــرق مب بی
در دســت گرفتــه و بــا تأســی از رهبــر 
آزادگان جهــان اباعبــداهلل الحســین، 
فریــاد »َهــْل مِــْن ناِصــٍر یَنُْصُرنــِی« ســر 
می دهــد، آری احمــد مســعود کــه 
ــون  ــن افراطی ــادی همی در کودکــی ای
داغ پــدر و قهرمــان ملــی افغانســتان را 
ــاری  ــروری انتح ــهریور 1۳۸۰ در ت ش

بــر دلــش گذاشــتند و در حرکتــی 
ناجوانمردانــه در چنــد روز اخیــر فهیم 
دشــتی؛ یــار دیریــن آمــر صاحــب 
شــهید و از فرهیختــگان به نــام ایــن 
ــرور  ــا کمــک پاکســتان ت کشــور را ب
ســرزمین  نمی خواهــد  کردنــد، 
بــزرگ افغانســتان بــا فرهنگــی غنــی و 
ــر و  ــار دیگ ــوام؛ ب ــی از اق رنگین کمان
پــس از دو دهــه تــالش بــرای اعتــالی 
پارینــه  دوران  بــه  مدنــی،  جامعــۀ 
ســنگی برگــردد. بی شــک هــر کــس 
ــی  ــدای آزادی خواه ــه ن ــروز ب ــه ام ک
برابــر  در  نگویــد،  لبیــک  مســعود 
ــدار بدهــکار  تاریــخ و وجدان هــای بی

ــت. ــار اس و شرمس

با توجه به قیام مسعود در افغانستان؛

در چنین معرکه ای، تیغ شجاعت چه کند؟

اورژانس هوایی جیرفت؛
خدمت ماندگار دیگری از دکتر مکارم

جنـوب اسـتان بـا هفت شهرسـتان و فاصلۀ زیـاد تا مرکز اسـتان، نیـاز مبرم به 
اورژانـس هوایـی و امـداد بـه وسـیلۀ بالگرد داشـت که بـا پیگیری های ریاسـت 
دانشـگاه علـوم  پزشـکی جیرفـت؛ یک فروند بالگـرد به این دانشـگاه اختصاص 
داده شـد و هـم  اکنـون در حـال خدمـت  رسـانی اسـت. بـر همیـن اسـاس دکتر 
اصغـر مـکارم رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت در حاشـیۀ مراسـم آغاز به 
کار اورژانـس هوایـی بـه خبرنـگار روشـنفکری گفت: امـروز یکـی از نیاز های 
ضـروری و اساسـی جنـوب کرمـان بـا توجـه بـه وسـعت منطقـه، پراکندگـی 
جمعیـت و لـزوم نیـاز مـردم به خدمـات هوایی، برآورده شـد و قطعـاً آرزوی ما 
ایـن اسـت کـه هیچکـدام از همشـهریان ما دچار سـانحه نشـوند، اما اگـر اتفاقی 
رخ دهـد در اسـرع وقـت خدمـت  رسـانی انجام خواهـد گرفت. وی با اشـاره به 
اهمیـت انتقـال هوایـی بیمـاران در دنیـا به عنـوان یک اولویت اساسـی افـزود: با 
توجـه بـه وسـعت منطقـه و حوادثـی که متأسـفانه در ایـن حـوزه رخ می دهد، با 
اورژانـس کشـور هماهنگـی کردیم و خوشـبختانه بـا شـرکت هلی کوپتری که 
وابسـته بـه دولـت اسـت، قـراردادی منعقـد شـد و شـاهد آغـاز خدمـات هوایی 

بـرای بیمارانـی کـه دچار حـوادث اضطـراری در منطقه شـوند خواهیـم بود.
مـکارم بـا اشـاره بـه سـهولت اسـتفاده از بالگـرد در نقـل و انتقـال؛ حتـی در 
مراکـز بخش ها و مراکز جامع سـالمت روسـتایی در صورت نیـاز تصریح کرد: 
بـا حداقـل اقدامـات زمینـه فـرود بالگرد فراهـم می شـود و قطعاً ایـن خدمت در 
کاهـش عـوارض بعـد از حـوادث، ترومـا و سـوانح تأثیرگذار اسـت و سـالمتی 

بیمـار را تـا حـد باالیـی تضمیـن می کند.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت افـزود: از ۴۳ پایـگاه اورژانـس 
جنـوب کرمـان، ۳۶ پایـگاه فعـال اسـت و 1۰۰ درصـد جاده هـای اصلـی و ٩۰ 
درصـد جاده هـای فرعـی بـا فاصلـۀ اسـتاندارد اورژانـس کشـور پوشـش داده 

می شـود.

آب  شـرکت  عامـل  مدیـر 
از  کرمـان  اسـتان  فاضـالب  و 
عملیـات  شـروع  و  کلنگ زنـی 
اجرایـی آب رسـانی به 1۰ روسـتا در 
شهرسـتان سـیرجان بـه مناسـبت هفتۀ 

داد. خبـر  دولـت 
به گزارش روابط عمومی شـرکت 
آبفای اسـتان کرمـان، محمد طاهری 
ایـن  و کلنگ زنـی  افتتـاح  آییـن  در 
طـرح که بـا حضور اسـتاندار کرمان، 
نماینـده سـیرجان در مجلس شـورای 
و  سـیرجان  جمعـه  امـام  اسـالمی، 
سـیرجان،  ویـژه  فرمانـدار  بلـورد، 
مدیـر عامل شـرکت آبفای سـیرجان 
برگـزار  مسـئوالن  از  جمعـی  و 
از  بهره بـرداری  بـا  بیـان کـرد:  شـد، 
مهدی آبـاد  روسـتاهای  طـرح   ایـن 
جهـادی  حجـت،  جهـادی  بلـورد، 
بارانـی  موتـور  چاه نایـی،  هجـرت، 
سـه  اسـبی/فتح آباد(،  سادات)پشـت 
گلـو، روچـون سـفلی، روچـون علیـا 

می شـوند. آب دار  هندیـز  و 
پـروژه  ایـن  کـرد:  تصریـح  وی 
مخـزن  بـاب  سـه  احـداث  شـامل 
 ۴۶۰ ظرفیـت  مجمـوع  بـا  ذخیـره 
متر مکعـب، اجـرای ۲۵۳۰۰ متـر خط 
انتقـال و شـبکۀ توزیع، حفـر و تجهیز 

یـک حلقـه چـاه اسـت.
از  برخـورداری ۲1۸ خانـوار  وی 
بهداشـتی  و  سـالم  آشـامیدنی  آب 
ایـن  از  بهره بـرداری  مزایـای  از  را 
طـرح عنـوان کـرد و اضافـه نمـود: با 
ایـن طـرح جمعیتـی  از  بهره بـرداری 
آب  نعمـت  از  نفـر   ۶۶۰ بـر  بالـغ 
آشـامیدنی سـالم و پایـدار برخوردار 

می شـوند. 
مدیـر عامل شـرکت آبفای اسـتان 
کرمـان، هزینـۀ اجـرای ایـن طـرح را 
۶۷ میلیـارد رالـج بیـان کـرد و اظهـار 
منابـع  از  طـرح  ایـن  اعتبـار  داشـت: 
شـرکت  داخلـی  و  اسـتانی  ملـی، 
تأمیـن شـده اسـت و  آبفـا سـیرجان 
عملیـات اجرایـی آن بـا شـرکت های 
آژینه سـاز  بافـت،  واثـق  پیمانـکاری 
آیدین و شـرکت سـوقند بوده است.

همچنیـن بهره بـرداری از طرح های 
آب  شـبکۀ  توسـعۀ  و  بازسـازی 
آشـامیدنی ایـن شهرسـتان نیـز برنامـۀ 
دیگـر مدیـر عامـل در سـیرجان بـود.

طاهـری بـا اشـاره بـه بهره بـرداری 
توسـعۀ  و  بازسـازی  طرح هـای  از 
شـبکۀ آب آشـامیدنی در شهرسـتان 
سـیرجان مزایای ایـن طرح را کاهش 
متعادل سـازی فشـار  هدررفـت آب، 
هـزار  از  بیـش  بهره منـدی  و  شـبکه 
نعمـت آب آشـامیدنی و  از  خانـوار 
سـالم برشـمرد و خاطـر نشـان کـرد: 
هزینـۀ اجـرای این طـرح 1۸۰ میلیارد 
راال و از محـل منابـع داخلی شـرکت 

آبفـای سـیرجان بـوده اسـت.
طـرح  ایـن  کـرد:  اضافـه  وی 
شـامل ۲ هـزار فقـره استاندارد سـازی 
 ۸۵ و  بازسـازی  مسـیر  در  انشـعابات 
هـزار متـر بازسـازی و توسـعۀ شـبکۀ 

اسـت. آب  توزیـع 
مدیـر عامل شـرکت آبفای اسـتان 
کرمـان ادامه داد: شـرکت های کانال 
بتـن، مهاب  جـوی آب گسـتر، خادم 
کار بردسـیر، آرمـان اندیشـان آبـراه، 
پی گـذار  و  کویـر  عمـران  افشـار 
بـه عنـوان پیمانـکار اجـرای  کرمـان 

ایـن پـروژه را برعهـده داشـته اند.

 چون شنید آوای ساز ارغنون           گفت صدقنا الیه راجعون
 دوست و همکار ارزشمند جناب آقای مهدی سنجری

درگذشت پدر عیال گرامیتان مرحوم فرج اهلل شجاع حیدری را محضر شما، همسر 
محترمه و خانوادۀ گرامی تسلیت عرض نموده و از حضرت دوست برای آن پدر سفر 

 کرده غفران واسعۀ الهی مسئلت دارم.
احسان احمدی مدیر مسئول نشریات روشنفکری و شور کویر

با حضور مدیر عامل آبفای استان دو پروژه مهم 
آب رسانی در سیرجان کلنگ زنی و بهره برداری شد
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یک عمر آدمی به جهان رنج ها کشید      تا نیک و بد شناسد و از هم جدا کند
دوست عزیز و فرهیخته، جناب آقای مهندس حاج محمود معناصری

در میانۀ روزگاری که تجربه، تخصص و تعهد به فراموشـی سـپرده 
شـده و بسـیاری از مناصـب بـه ناالیقـان واگـذار می شـود، شـنیدن 
خبـر انتخـاب شـما به عنوان سـمبل تخصـص و تعهد بـا کوله باری 
سـنگین از تجربیـات بـه عنوان شـهردار شـهر کهن جیرفـت؛ کور 
سـویی از امیـد در دل آدمی روشـن نگاه می دارد، لذا ضمن تشـکر 
و تقدیر از انتخاب هوشـمندانۀ اعضای شـورای شهر جیرفت، برای 
جنابعالـی از حضـرت دوسـت سـعادت، سـالمت و توفیق خدمت 
مضاعـف بـه همشـهریانی کـه میزبـان بـرادر شـهید شـما بـه عنوان 

اولین شـهید این شـهر می باشـند را مسـئلت می نمایم.
احسان احمدی مدیر مسئول نشریات روشنفکری و شور کویر

دهیــاری یکــی از نهادهــای جدیــد در زمینــۀ توســعۀ 
ــر جهــت اداره و  ــۀ اخی روســتایی اســت کــه در دو ده
ــرا  ــت، زی ــده اس ــاد ش ــتایی ایج ــق روس ــت مناط مدیری
اگــر توســعه بــر مبنــای نیــاز مــردم انجــام پذیــرد، 
مناســب تر و صحیح تــر خواهــد بــود؛ کــه ایــن کار 
در ســطح محلــی توســط دهیاری هــا طــی ســالیان اخیــر 
ــوان  ــه عن ــا ب ــن رو دهیاری ه ــه اســت. از ای انجــام گرفت
نماینــدۀ دولــت در روســتاها نقــش بــه  ســزایی در حــل و 
فصــل مشــکالت و مســائل روســتاییان بــر عهــده دارنــد. 
از  علمی رضایــت  تحقیقــات  اســاس  بــر  هم چنیــن 
دهیاری هــا بــا رضایــت از دولــت رابطــۀ معنــاداری دارد.  
ــاران  ــه دهی ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی می ت ــور کل ــه ط ب
در برخــی از وظایــف ســازمان های متولــی توســعۀ 
ــوان نهــاد میانجی گــر بیــن  ــه عن ــد ب روســتایی، می توانن
روســتاییان و دولــت عمــل کننــد و بومیــان آن هــا را بــه 
ــد  ــه می توانن ــند ک ــت می شناس ــدۀ حاکمی ــوان نماین عن
روســتایی  جوامــع  رضایت منــدی  مهمــی در  نقــش 
داشــته باشــند. بــر همیــن اســاس و بــا توجــه بــه خدمــات 
انجــام گرفتــه  توســط دهیــاری روســتای ســربند کســور 
گراغــان از توابــع بخــش جبالبــارز، تیــم خبــری مــا بــه 
همــراه مظفــر صباحــی دهیــار و صداقــت ســعیدی 
ریاســت شــورای دورۀ پنجــم؛ از ســطح روســتا بازدیــد 
ــته  ــال گذش ــار س ــه در چه ــام گرفت ــای انج و فعالیت ه
را مــورد بررســی قــرار داد کــه اهــم آن بــه شــرح زیــر 

اســت:
1-آسـفالت کوچـه و خیابان های روسـتا جمعـاً به میزان 

1۵۰۰ متـر مربع
۲-جدول گـذاری خیابـان اصلـی روسـتا و چنـد کوچـۀ 

دیگـر بـه طـول ۵۰۰ متر
۳-خریـد و نصـب المپ هـای روشـنایی معابـر بـا پایه به 

تعـداد ۸۰ عدد

بـا  روسـتا  کشـاورزی  آب  انتقـال  و  ۴-لوله گـذاری 
متـر بـه طـول ۵۰۰  لولـه  و  جـدول 

در  تقسـیم کننده  و  آب بنـد  مـورد  چندیـن  ۵-نصـب 
روسـتا کشـاورزی  اصلـی  آب  کانال هـای 

۶-تسـطیح چندیـن کوچـه و معبـر و آماده سـازی بـرای 
شـن ریزی و آسـفالت

نقـاط  در  قـرار دادن  و  زبالـه  سـطل  عـدد   ۸ ۷-خریـد 
روسـتا مختلـف 

۸-سـاخت و نصـب تابلـوی ورودی، متبـرک بـه نـام و 
تمثـال شـهدای گرانقدر روسـتا

فرهنگـی،  مختلـف  مراسـم  برگـزاری  و  ٩-پی گیـری 
مـاه  محـرم،  اول  دهـه  ایـام  در  خصوصـاً  و...  مذهبـی 

و... رمضـان 
بـا  معبـر  و  کوچـه  چندیـن  سـنگ فرش  1۰-انجـام 
مربـع متـر   1۵۰۰ میـزان  بـه  جمعـاً  زیبـا  سـنگ های 

11-خریـد امتیـاز بـرق بـرای دهیـاری کـه انشـعاب در 
حـال اسـتفاده می باشـد

1۲-پیگیری برای نصب گیرنده دیجیتال در روستا
1۳-لوله گـذاری داخـل جوی هـای آب کشـاورزی که 

در مسـیر کوچه هـا و معابر روسـتا قـرار دارند
بـرای  معطلـی  سـال  چندیـن  از  پـس  آب  1۴-انتقـال 
مصـارف کشـاورزی بـا لولـه 11۰ بـه طـول 1۵۰ متـر

1۵-هماهنگی جهت توزیع سـهمیۀ ارزاق عمومی مردم، 
اعم از آرد، روغن و...در بین اهالی روسـتا

مـکان  آماده سـازی  و  خیابان کشـی  1۶-تسـطیح، 
نمـاز میـت در مجـاورت آرامسـتان روسـتا برگـزاری 

1۷-تسـطیح جـادۀ اصلـی روسـتا از سـربند تـا روسـتای 
سـرزه بـه طـول دو کیلومتـر

و  روسـتا  قنـوات  الیروبـی  بـرای  1۸-هماهنگـی 
آنهـا تخریـب  از  جلوگیـری  بـرای  دیوارچینـی 

1٩-پیگیـری و همـکاری برای نقشـه برداری جهت گاز 

رسـانی به روسـتا و انجام کارهـای مقدماتی آن
۲۰-پیگیـری برای تأمین آب آشـامیدنی روسـتا که بعد 

از شـهر جبالبارز در اولویـت قرار دارد
بـه  سـربند  جـاده  آسـفالت  تصویـب  و  ۲1-مکاتبـات 
مسـکن  بنیـاد  طریـق  از  سـرزه  بـه  سـربند  و  کنگـری 

جیرفـت شهرسـتان 
کنـار  ایمن سـازی حریـم رودخانـه  و  ۲۲-دیوارکشـی 
مسـجد روسـتا برای جلوگیـری از تخریب مسـجد حین 

بارندگی
آب  تأسیسـات  سـایر  و  لولـه  تعویـض  و  ۲۳-ترمیـم 

آب منبـع  تـا  روسـتا  سـطح  از  آشـامیدنی 
۲۴-پیگیری و نصب کدپستی برای منازل روستا

۲۵-خریـد چندیـن کپسـول آتش نشـانی بـرای روسـتا 
جهـت اطفـای حریـق احتمالـی

۲۶-دیوارکشـی و ایمن سـازی کوچه شـماره یک برای 
جلوگیـری از تخریـب در حین بارندگی

۲۷-پیگیـری برای نصـب گیرنده های تلفـن، همراه اول 
و ایرانسـل در روستا

در پایـان مظفـر صباحـی دهیار، صداقت سـعیدی 
و  صباحـی  عسـکر   ، پنجـم  دورۀ  شـورای  ریاسـت 
از  پنجـم،  دورۀ  شـورای  اعضـای  صباحـی  محمـد 
شهرسـتان  مـردم  اعظمی نماینـدۀ  ذبیـح اهلل  دکتـر 
جیرفـت در مجلـس شـورای اسـالمی، مهنـدس ابوذر 
عطاپـور فرماندار شهرسـتان جیرفـت، فرمانـداران قبلی 
شهرسـتان، مهنـدس علـی سـاالری پـاک بخشـدار 
جبالبـارز، بخشـداران قبلـی بخـش، مهنـدس سـیاوش 
محمدجـواد  دهیاری هـا،  فنـی  کارشـناس  بیدشـکی 
شـورای  اعضـای  دهیاری هـا،  مالـی  مسـؤل  اسـحاقی 
اداری بخـش و اعضـای شـورای اداری شهرسـتان برای 
همـۀ همکاری هـا و مساعدت هایشـان جهـت عمـران و 

آبـادی روسـتا کمـال امتنـان را بـه عمـل آورنـد.

در گفتگوی ریاست شورا و دهیار سربند کسور گراغان با روشنفکری؛

خدمات انجام گرفته دوره پنجم 
تشریح شد


