با تالش و درایت
مهندس سید عبدالرضا موسوی؛

اورژانس هوایی جیرفت؛
طی
مراسمیسرهنگ
پ اکایزدی به
فرماندهی پلیس
راهور مرکز استان
کرمان منصوب شد

2

خدمت
ماندگار
دیگری از
دکتر مکارم

3

سال ششم

نشریه فرهنگی -اجتماعی

مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان
در پیامی ،انتخاب اکبر نیکزاد به
عنوان ریاست بنیاد مسکن کشور
را تبریک گفت
2

دو پروژه مهم در
کشت و صنعت
جیرفت افتتاح شد
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به مناسبت دهم سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی؛

3

با حضور مدیر عامل آبفای
استان دو پروژه مهم آبرسانی
در سیرجان کلنگزنی و
بهرهبرداری شد
3

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 رسانهها
در روزهای گذشته
2

استان کرمان در مدت انتشار

با توجه به قیام مسعود در افغانستان؛

در چنین معرکهای ،تیغ شجاعت چه کند؟

3

کوه نتواند شدن سد ره مقصود مرد

همت مردان برآرد از نهاد کوه ،گرد

قهرمان نامدار جناب آقای سعید افروز
بیگمـان موفقیـت قهرمانـان در سـطح بینالمللـی

افتخـاری بـرای همـۀ هـ م وطنـان و هـ م زبانـان اسـت ،امـا

وقتـی کـه قهرمـان علاوه 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 گردنآویـز

طلا و شکسـتن رکـورد جهـان را خدمـت شـما ،خانـوادۀ

محترمتـان ،جامعـۀ ورزش شهرسـتان جیرفـت و همـۀ دوسـتدارانتان ،صمیمانـه تبریـک و تهنیـت میگوییـم و از خدای
مهربـان سـعادت ،سلامت ،تـداوم این موفقیـت و افتخارآفرینـی مجـدد را برایتان مسـئلت داریم.

محمدرضا سعیدی شهردار و اعضای شورای اسالمیشهر جبالبارز

شهردار جبالبارز خبر داد؛

راهاندازی سردخانه نگهداری متوفیان در جوار آرامستان
ت و گـو بـا نشـریۀ روشـنفکری؛ از
محمدرضـا سـعیدی شـهردار شـهر جبالبـارز در گفـ 

راهانـدازی 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 میباشـد.

قیمت  2000 :تومان
روشنفکـری

بایدها و نبایدهای حفظ جانهای شیرین

روشنفکری پرمخاطبترین نشریه

1

1
یادداشت مدیرمسئول

با بدنه کارشناسی دولت
سیاسی برخورد نکنید
در تمامیکشـورهای آزاد جهـان و همـۀ
ممالکـی کـه انتخابـات آزاد برگـزار میشـود،
قـدرت بـه صورت مسـالمتآمیز از فـردی به فرد
دیگـر و از حزبـی به حزب دیگر منتقل میشـود،
بیگمـان حـزب حاکـم ،دولتـی از همفکـران و
شایسـتگان جناح خویش تشـکیل میدهد که در
ایـن مورد نمیتـوان به آنهـا ایراد گرفـت ،گرچه
در برخـی کشـورها دولـت ائتالفـی و فراگیـر در
احسان احمدی
دسـتور کار قـرار میگیـرد ،امـا ایـن تغییـرات
مشـمول همـۀ فرمانـداران ،شـهرداران ،مدیـران کل و ...نمیشـود.
در کشـور مـا نیـز دولـت بـا رأی مسـتقیم مردم جـا به جـا میشـود ،اگرچه به
برگـزاری انتخابـات ،تائید صالحیتها و گزینش گزینههای ریاسـتجمهوری،
ایرادهای اساسـی و نقدهای بنیادین وارد هسـت و متأسـفانه عدم شـرکت طیف
گسـتردهای از مـردم بـه همین سـختگیریهای بیدلیل برمیگردد .امـا فارغ از
ایـن مسـائل و میـزان رأی دولـت سـیزدهم ،همۀ ما به عنـوان مردم ایـران ،دولت
فعلـی را دولـت قانونی و مسـتقر میدانیم ،بنابراین توقع داریـم که رئیسجمهور
بـا نگاهی به شـعارهای دوران انتخابات در انتخابهـا و انتصابها کمیمراعات
جمهـور را بفرماینـد ،زیـرا بـه کابینـۀ وی انتقـادات زیـادی وارد اسـت و عـدم
میـدان دادن بـه زنـان ،اقلیتهـای قومیبه ویژه اهل سـنت ،اصالحطلبـان و حتی
میانهروهـا کاملا مشـهود اسـت و ایـن یکدسـت شـدن دولـت و حاکمیت در
بلنـد مـدت میتوانـد نارضایتی عمومیرا در پی داشـته باشـد.
امـا بـا شـیوهای کـه در پیـش گرفتـه شـده ،بیـم آن مـیرود که این سیاسـی
برخـورد کـردن بـا نخبـگان و فرهیختگان به ردههـای میانی و بدنۀ کارشناسـی
دولـت نیـز سـرایت کنـد ،کـه قطعـاً آسـیبی جبرانناپذیـر بـرای مجموعـۀ
حاکمیـت و مردم محسـوب میشـود ،زیرا مدیـران و کارشناسـانی که چندین
دهـه تجربـه ،تخصـص و مهـارت کسـب کردهانـد و به زیـر و بم مسـائل آگاه
میباشـند را نمیتـوان از گردونـۀ خدمـت حـذف و نیروهای غیـر متخصص و
بیتجربـه را جایگزیـن آنهـا نمـود .لذا ضمن هشـدار جدی به مسـئوالن ارشـد
دولت و نمایندگان مجلس شـورای اسلامی ،توصیه میشـود که در تحوالت
دولـت در شـرایط حسـاس کنونی بـا بدنۀ کارشناسـی دولت ،سیاسـی و حزبی
برخورد نشـود.

با تالش و درایت مهندس سید عبدالرضا موسوی؛

دو پروژه مهم در کشت و صنعت جیرفت افتتاح شد
بـــا حـــضور مـــسئوالن
اســتانی و کشــوری دو پــروژۀ
بــزرگ طــی دو روز متوالــی
در شــرکت کشــت و صنعــت
جیرفــت بــه بــــهرهبرداری
رســید.
در همیــن رابطــه مدیــر
عامــل شــرکت کشــت و
صنعــت جیرفــت بــه خبرنــگار
روشــنفکری گفت :در راســتای
توســعۀ بخــش صنعــت و صنایع
تبدیلــی شــرکت کشــت و
صنعــت جیرفــت ،ســردخانه
 ۳۵۰۰تنــی ســپهبد شــهید حــاج
قاســم ســلیمانی ایــن شــرکت
مــورد بــــهرهبرداری قــرار
گرفــت.
مهنــدس ســید عبدالرضــا
موســوی بــا بیــان ایــن مطلــب
افــزود :ایــن ســردخانه کــه بــا
اعتبــار  ۱۳۰میلیــارد رالــت از
محــل ســود شــرکت ســاخته
شــده در فــاز اول  ۲۵۰۰تــن
ظرفیــت آن بــه بهــره بــرداری
رســید و  ۱۰۰۰تــن ظرفیــت
دیـــگر ،همــراه بـــا واحـــد
سـورتـــینگ ،سایـزینـــگ و
بســتهبندی پیشــرفته و مــدرن
بــا ظرفیــت  ۸تــن در ســاعت؛
تــا پایــان فصــل پاییــز ســال
جــاری بــه بــــهرهبرداری
خواهــد رســید.
وی همچنیــن گفــت :بــا
بهرهبــرداری از ایــن ســردخانه
بــرای  ۱۱نفــر بــه صــورت
مســتقیم و  ۵۰نفــر بــه صــورت
غیــر مســتقیم ایجــاد اشــتغال
شــده اســت .مهنــدس ســید
عبدالرضــا موســوی افــزود
در همیــن راســتا دومیــن و
مدرنتریــن نهالســتان کشــور بــا
شــرایط گلخانـهای بــا ظرفیــت

تولیــد  ۷۰هــزار نهــال در ســال
نیــز بــه بهرهبــرداری رســید.
مدیــر عامــل کشــت و
صنعــت جیرفــت بیــان داشــت
کــه گلخانــۀ مذکــور ،مجهــز بــه
سیســتم آبیــاری هیدروپونیــک
میباشــد.
مهنــدس ســید عبدالرضــا
موســوی تــاش در جهــت
اشــتغالزایی و ایجــاد صنایــع
تبدیلــی در منطقــه را از
اهــداف بلنــد مــدت شــرکت
کشــت و صنعــت جیرفــت
اعــام کــرد.
شـایـــان ذکـــر اســـت
ســردخانه و گلخانــۀ مذکــور
هــر دو از محــل ســود شــرکت
ســاخته و مــورد بهرهبــرداری
قــرار گرفتنــد.
در آییــن ایــن افتتاحیههــا،
دکتــر زینیونــد اســتاندار
کرمــان ،مهنــدس ســید محمــد
موســوی معــاون وزیــر و رئیــس
ســازمان تعــاون روســتایی
کـــشور ،مـــهندس صـــدرا
علیاکبرخانــی مـــدیر عامــل
اتحادیــه تعــاون روســتایی
ایــران ،مهنــدس حســنی مدیــر
عامــل شــرکتهای تعاونــی
تولیــد روســتایی ایــران ،دکتــر
اعظمینماینــده مــردم جیرفــت
و عـــنبرآباد ،دکتــر برخــوری
رئـــیس سـازمـــان جـــهاد
کشــاورزی جنــوب کرمــان،
مهنــدس میرســاردو رئیــس
ســازمان تعــاون روســتایی
جنــوب کرمــان ،مهنــدس
ســید عبدالرضــا مـــوسوی مدیر
عامــل و مهنــدس بینــا عضــو
هیئــت مدیــره شــرکت کشــت
و صنعــت جیرفــت حضــور
داشــتند.
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اخبار کوتاه
دیدار معاون شعب بانک صادرات استان با
مهندس سلیمانی مدیر عامل شرکت توزیع
نیروی برق شمال استان کرمان
بـه گـزارش روابـط عمومیشـرکت 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 میباشـد .وی همچنیـن خواسـتار توجـه ویـژه این بانـک در رابطه
بـا خدماترسـانی و ارائـه تسـهیالت بـه کارکنـان شـاغل ،بازنشسـتگان و
بخصـوص کارکنـان حجمیایـن 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 میباشـد .مـا امیدواریـم در سـایۀ رعایـت قوانیـن و مقـررات
و برنامهریـزی 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 خدمترسـانی بهتـر بـه مجموعۀ شـرکت برق شـمال
اسـتان قـول مسـاعد و همـکاری داد.
با حضور دکتر اعظمیو مسؤالن شهرستان؛

پروژه آبخیزداری حوزه آبخیز حسینآباد
اسفندقه جیرفت به بهرهبرداری رسید
بـا حضـور دکتـر اعظمینماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس
شـورای اسلامی ،ابـوذر عطاپـور وزیـری فرمانـدار شهرسـتان جیرفـت،
روحبخش بیگزاده بخشـدار اسـفندقه و اعضای شـورای اداری شهرسـتان
جیرفـت ،پـروژه آبخیـزداری حـوزۀ آبخیـز حسـینآباد اسـفندقه ایـن
شهرسـتان ،بـه بهرهبـرداری رسـید.
نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس شـورای اسلامیدر ایـن
مراسـم گفـت :اجـرای طرحهـای آبخیزداری ضمـن حفاظـت از منابع آب
و خـاک نقـش مهمـیدر اشـتغال جوامـع محلـی دارد .اعظمیاضافـه کـرد:
طرحهـای آبخیـزداری و آبخـوانداری با تزریـق منابع اعتبـاری از صندوق
توسـعۀ ملـی میتوانـد شـتاب بیشـتری بگیـرد و خطـر بـروز سـیالبها در
منطقـه را کاهـش داده و مسـیر کشـاورزی پایـدار را همـوار کنـد .در ادامۀ
ایـن مراسـم مهنـدس مشـایخی رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری
شهرسـتان جیرفـت گفـت :بنـد سـنگیمالتی حـوزه آبخیـز حسـینآباد
اسـفندقه دارای حجـم  ۴۵۱۳متـر مکعـب اسـت کـه امـروز بـه بهرهبرداری
رسـید .مشـایخی میـزان اعتبـار مصـوب ایـن پـروژه آبخیـزداری را بالـغ بـر
 ۱۸میلیـارد رالـه از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعۀ ملـی اعلام کـرد .وی
کاهـش خطـر بـروز سـیالبها ،تغذیـۀ سـفرههای آب زیرزمینـی و آبدهی
قنـوات و چشـمهها ،پیشـگیری و کاهـش اثـرات خشکسـالی و جلوگیـری
از فرسـایش خـاک را از اهـداف اجـرای ایـن پروژه دانسـت .گفتنی اسـت
دکتـر خانهگیـر مدیـر کل دفتـر امـور روسـتایی اسـتانداری نیـز در ایـن
مراسـم حضور داشـت.

برگزاری مانور مشترک مدیریت برق رودبار
جنوب و نیروی انتظامی
بـه گـزارش روابـط عمومیشـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان
کرمـان ،مدیـر بـرق شهرسـتان رودبـار جنـوب در خصـوص برگـزاری این
مانـور بیـان نمـود :ایـن مانـور بـا هـدف جمـعآوری انشـعابهای غیرمجاز
در شهرسـتان رودبـار جنـوب بـا حضـور تمامیپرسـنل بازرسـی رودبـار
جنـوب و زهکلـوت ،کارشـناس حقوقی و نیـروی انتظامـیدر مناطق آلودۀ
روسـتاهای سـیاه کهور ،کنارسـتان و چاه احمـد با محوریـت تعیین تکلیف
چاههـای فاقـد پروانـه و کفکشهـای غیرمجـاز برگـزار گرددیـد.
وی افـزود :در ایـن مانـور  ۲۱۰کیلوگـرم کابـل غیرمجـاز بـا همـکاری
نیـروی انتظامیجمـعآوری 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
از سـوی اعضـای شـورای
اسالمیشـهر عنبرآبـاد مهندس مسـعود
توکلـی دارای مـدرک تحصیلـی
لیسـانس عمـران بـه عنـوان سرپرسـت
شـهرداری عنبرآبـاد انتخـاب شـد.
توکلـی دارای  ۱۸سـال سـابقۀ کار
در شـهرداری عنبرآبـاد و یکـی از
نیروهـای دلسـوز و پـر تلاش مجموعۀ
شـهرداری ایـن شـهر میباشـد.
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 تالشهـای
مـراد دینـا شـهردار سـابق عنبرآبـاد ،بـرای مسـعود توکلـی در مسـئولیت
جدیـد آرزوی توفیـق میکنـد.

انتصاب آقای علی داور به سمت مسئول
هیئت ژیمناستیک شهرستان عنبرآباد
بـه پیشـنهاد خانـم دالری رئیـس
اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان
عنبرآبـاد و طـی حکمـیاز طـرف
آقـای گنجعلیخانـی ریاسـت هیئـت
ژیمناسـتیک اسـتان کرمـان ،آقـای
علـی داور بـه سـمت رئیـس هیئـت
ژیمناسـتیک شهرسـتان عنبرآبـاد
منصـوب شـد.
بـا آرزوی موفقیـت بـرای آقـای
داور و بـه امیـد پیشـرفت روزافـزون
ورزش زیبـا و پویـای ژیمناسـتیک در
شهرسـتان عنبرآبـاد
روابط عمومیاداره ورزش و جوانان شهرسـتان عنبرآباد

رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای
مجازی و رسانهها در روزهای گذشته

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:

-۱خـروج 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
-۲موفقیـت ورزشـکاران ایرانـی در مسـابقات پاراالمپیک به ویژه درخشـش
دو قهرمـان طالیـی اسـتان کرمان سـعید افـروز و زهرا نعمتی
-۳فـوت سـید حسـن آقایـی فیروزآبـادی ریاسـت سـابق سـتاد کل نیروهای
مسـلح بر اثـر بیمـاری کرونا
-۴فـوت عبـاس انصاریفـرد مدیـر عامـل اسـبق پرسـپولیس بـر اثـر ابتلا بـه
بیمـاری کرونا

جناب آقای مهندس
اکبر نیکزاد ثمرین

دکتر احمدی:

انتخـاب بجـا و شایسـتۀ جنابعالی با حکم حجت االسلام حسـین روحانینژاد 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 کارآمدیهـای برجسـتۀ شـما نویـد بخـش دسـتیابی هـر چـه بیشـتر به قلههـای رفیع پیشـرفت و
توسـعه خواهـد بـود .بدین وسـیله مقـدم آن فرهیختـۀ علمیو با تجربـه را گرامیداشـته و حرکت
شـما در جهـت گام دوم انقلاب مـد نظـر رهبـری معظـم انقلاب و تحقق شـعار سـال کـه همانا:
تولیـد ،پشـتیبانیها و مانـع زداییهـا میباشـد را نویـد بخش تحقـق برنامههای کاربـردی این نهاد
مردمیمیدانـم ،در پایـان افقهـای 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 مینمایم،
اینجانـب و مجموعـه همـکاران شـما در بنیـاد مسـکن پهناورتریـن اسـتان کشـور آمـادۀ هرگونـه
همـکاری و همراهـی بـرای تحقـق اهـداف واالی این بنیاد میباشـند.
علیاکبر سلطانینژاد

مدیر عامل سازمان آتشنشانی:

استان کرمان

طی مراسمیسرهنگ پ اکایزدی به فرماندهی پلیس راهور
مرکز استان کرمان منصوب شد

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

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 شهرسـتانها شود.
پایـان بخـش برنامههـا قرائـت حکـم

مسـئولیت سـرهنگ پاکایـزدی بـا
امضـای سـردار ناظـری و اهـدای ایـن
حکـم توسـط سـرهنگ روانبخـش به
وی بـود.
شـایان ذکـر اسـت سـرهنگ
پاکایـزدی از افسـران الیـق و خـدوم
راهنمایـی و رانندگی اسـت که سـابقۀ
طوالنـی مدیریتـی در ردههای مختلف
را در پرونـدۀ خـود دارد کـه فرماندهی
پلیـس راهـور شهرسـتان سـیرجان
آخریـن مسـئولیت وی میباشـد کـه با
رصـد دقیق مدت زمان حضـور وی در
این شهرسـتان و بررسی دقیق فعالیتها
بـه حجـم خدمـات صـورت گرفتـه
و تغییـرات انجـام شـده ،پـی خواهیـم
بـرد .روشـنفکری ضمن تبریـک ویژه
خدمـت سـرهنگ پاکایـزدی از
سـردار ناظـری بـه واسـطۀ ایـن انتخاب
و انتصـاب شایسـته ،کمـال امتنـان را به
عمـل مـیآورد.

احمد اسکندرینسب:

مقدمات الزم برای آغاز سال تحصیلی جدید و
بازگشایی مدارس فراهم شده است

مدیـر کل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان با بیان
اینکـه تمامیاقدامـات 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.
بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط
عمومیآمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان ،احمـد
اسکندرینسـب در نشسـت کارگـروه نظـارت و
ارزیابـی برنامههـای پـروژه مهـر ،بـا اشـاره بـه اینکـه
بازگشـایی حضـوری مـدارس از اول مهـر ماه امسـال
دور از انتظـار اسـت؛ گفـت :پیشبینـی میشـود در
صـورت فراهم بودن شـرایط ،آمـوزش دانشآموزان
از آبـان مـاه بـه صـورت نیمـه حضـوری و بـا رعایت
فاصلهگذاری و شـیوهنامههای بهداشـتی و در مدارس
کـم جمعیـت بـه صـورت حضـوری برگـزار شـود.
مدیـر کل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان رصد
ثبتنـام دانشآمـوزان دورههـای تحصیلـی را بسـیار
مهـم دانسـت و بـر پیگیـری وضعیـت دانشآمـوزان
تـارک و بازمانـده از تحصیـل تـا حصـول نتیجـه و
بازگردانـدن آنهـا بـه چرخـۀ آمـوزش تاکیـد کرد.
وی بـا اشـاره به اینکه اسـتان کرمـان در زمینۀ ثبت

سـفارش کتابهـای درسـی ،جـزء اسـتانهای برتـر
کشـور اسـت گفت :بیش از  ۹۶درصد کتب درسـی
دانشآمـوزان بـه شهرسـتانها و مناطق اسـتان ارسـال
شـده و از  ۲۰شـهریور مـاه توزیع میشـود.
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان
صـدور ابلاغ بـرای مدیـران جدیداالنتصـاب در
مـدارس را بسـیار مهـم دانسـت و خاطـر نشـان کـرد:
ابلاغ معلمـان نیـز بایـد  20شـهریور مـاه صادر شـود.
اسکندرینسـب تهیـۀ اطلـس دسترسـی
دانشآمـوزان بـه آمـوزش بـرای تمامیمـدارس را
ضـروری دانسـت و تاکیـد کـرد :همـۀ مـدارس بایـد
تـا ابتـدای سـال تحصیلـی جدیـد وضعیت دسترسـی
دانشآمـوزان بـه آمـوزش را مشـخص کننـد .وی

مدیـر کل منابع طبیعـی و آبخیزداری
جنـوب کرمـان از توزیـع رایـگان اجـاق
گاز پلوپز ،سیلندر گاز مایع و تنور گازی
در بین  ۱۱۵٠خانوار از روستائیان ،عشایر
و مرتعـداران حاشیهنشـین جنگلهـا 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  ۱٠میلیـارد و  ۷۸۴میلیون رالـر از اعتبارات صندوق
توسـعۀ ملـی برای تهیـه و توزیـع  ۳٠٠دسـتگاه تنـور گازی ۸۵۰ ،دسـتگاه اجاق
گاز پلوپـز و  ۵۵۰سـیلندر گاز مایـع اختصـاص یافتـه اسـت اظهـار داشـت :ایـن
ملزومـات بـه منظـور تغییـر و اصلاح الگـوی مصـرف سـوخت در بیـن ۱۱۵٠
خانـوار حاشینهنشـین جنگلهـا و مراتـع جنـوب کرمـان ،توزیـع گردیـد .وی با
بیـان اینکـه اصلاح الگـوی مصـرف سـوخت و حفاظـت از جنگلهـا و مراتـع
همـواره از برنامههـای راهبـردی سـازمان جنگلهـا ،مراتع و آبخیزداری کشـور
بشـمار میآیـد ،افـزود :این طـرح به منظور حفـظ ذخایر ژنتیکی ،کاهش فشـار
بـر جنگلهـا ،جلوگیـری از قطع بوتهها و سرشـاخه درختـان و همچنین ترغیب
عشـایر و روسـتاییان حاشـیۀ جنگلها 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 علاوه بر تغییـر و اصالح
الگـوی مصرف سـوخت ،با هـدف جلوگیری از تخریـب و تصرف عرصههای
ملـی ،پـروژۀ اجرای کمربند حفاظتـی از طریق احداث بنچ مـارک و به طول ۲۰
کیلومتـر در حوضههای آبخیز منطقۀ سـاردوئیه شهرسـتا ن جیرفـت ،در مرز بین
اراضـی ملـی و مسـتثنیات قانونی مردم اجرا شـده اسـت.

نجات دو شهروند از چاه یک منزل مسکونی

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی

روز یکشـنبه  ۲۱شـهریور مـاه طـی
مراسـمیدر سـالن کوثـر فرماندهـی
انتظامیاسـتان بـا حضـور سـرهنگ
روانبخـش جانشـین فرماندهـی
انتظامیاسـتان ،دادخـدا سـاالری
دادسـتان مرکـز اسـتان ،فرامرزپـور
دادسـتان نظامیاسـتان ،پرسـنل راهور
و نیـروی انتظامیاسـتان و اصحـاب
رسـانه از زحمـات سـرهنگ محسـنی
رئیـس سـابق پلیـس راهـور مرکـز
اسـتان تجلیـل و سـرهنگ امیـن
پاکایـزدی به عنوان فرمانـده جدید،
معرفـی گردیـد.
در ایـن مراسـم پـس از گـزارش
کار سـرهنگ محسـنی ،دادخـدا
سـاالری طـی سـخنانی کوتـاه از
تالشهـای نیـروی انتظامیتشـکر و
خواسـتار سـاماندهی وضعیـت حـوزۀ
ترافیـک از سـوی شـورای ترافیـک و
حمایت از پلیس شـد .سـپس سرهنگ

توزیع وسایل گازسوز خانگی در بین  ۱۱۵٠خانوار
از روستاییان ،عشایر و مرتعداران جنوب کرمان ،با
هدف حفاظت از جنگلها و مراتع

در بخـش پایانـی سـخنان خـود از انجـام مرحلـۀ دوم
واکسیناسیون فرهنگیان استان خبر داد و گفت :سرانۀ
بهداشـتی به زودی به حسـاب مدارس واریز میشـود.
اسکندرینسـب بـر انجـام فعالیتهـای تبلیغـی و
توجیهـی قبل از بازگشـایی مدارس ،پیگیـری ثبتنام
 100درصـدی دانشآمـوزان دورههـای تحصیلـی،
توزیـع کتـب درسـی در شهرسـتانها و مـدارس،
سـازماندهی بـه موقـع نیـروی انسـانی ،تهیـۀ اطلـس
آموزشـی دسترسـی دانشآموزان به آموزش توسـط
مـدارس ،پیگیـری کالسهـای ایجاد شـده در شـبکۀ
شـاد تاکید کرد .گفتنی اسـت در این نشسـت دربارۀ
نحـوۀ نظـارت بـر فعالیتهـای پـروژه مهـر در سـطح
اسـتان و شهرسـتانها و مناطـق و محـور اقدامـات در
حوزههـای مختلـف ،بحـث و تبـاد ل نظر و مقرر شـد
بـر اسـاس فرمـت ابالغـی وزارت ،تمامیمعاونتهـا
و حوزههـای مختلـف ،گـزارش اقدامـات خـود را به
همـراه مسـتندات تهیـه کنند.
شـایان ذکـر اسـت :مدیریتهـا و ادارات آموزش
و پـرورش شهرسـتانها و مناطـق اسـتان بیـن اعضـای
شـورای معاونـان جهـت نظـارت بـر روند پـروژه مهر
و بازگشـایی مدارس ،تقسـیم شـده اسـت.

مدیـر عامـل سـازمان آتشنشـانی و
خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمـان ،از
نجـات دو نفر از شـهروندان که به داخل
یـک چـاه در منـزل مسـکونی سـقوط
کـرده بودنـد ،خبـر داد.
بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات
سـازمان آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی،
رضا میرزایی گفت :در سـاعت  ٢٠شـب
گذشـته هجدهم شهریور ماه ،یک مورد
حادثهـۀ ریـزش چـاه فاضلاب داخـل منزل مسـکونی بـه سـامانۀ  125گـزارش
شـد .وی ادامـه داد :بالفاصلـه پـس از دریافـت گـزارش ،نیروهـای آتشنشـانی
ایسـتگاه شـماره «یـک» به محـل حادثـه واقـع در خیابان «سـعدی» اعزام شـده و
نیروهـای اعزامیپـس از چهار دقیقه در محل حاضر شـدند .مدیر عامل سـازمان
آتشنشـانی 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  ۴٩و  ۵٣سـاله از سـاکنان منـزل به داخل چاه مواجه شـدند .میرزایـی افزود:
آتشنشـانان پـس از ایمنسـازی محل ،عملیات امداد و نجـات را آغاز کردند و
در حالیکه احتمال ریزش چاه همچنان وجود داشـت ،موفق شـدند پس از چند
دقیقـه افـراد محبوسشـده را از زیـر آوار خـارج کنند .وی در پایان خاطرنشـان
کـرد :در سیسـتم قدیمیشـهر جهـت دفـع فاضلاب ،حفر چـاه در حیـاط منزل
انجـام میشـده کـه الزم اسـت بـا اجـرای سیسـتم فاضالب شـهری ،ایـن چاهها
ً
کاملا بـا خـاک پـر شـوند .مدیـر عامل سـازمان آتشنشـانی و خدمـات ایمنی
شـهرداری کرمـان ،در پایـان بـه شـهروندان توصیه کـرد ،چنانچه در منـزل آنها
چـاه فاضلاب مورد اسـتفاده اسـت ،جهـت اطمینان ،هـر چند وقت یک بـار د ِر
چـاه را بـاز کـرده و از عـدم ریـزش دیـوارۀ چاه مطمئن شـوند.
ل و نقل بار و مسافر شهرداری کرمان اعالم کرد:
مدیر عامل سازمان حم 

ل و نقل
واکسیناسیون رانندگان حم 
عمومیبهسرعت در حال انجام است

ل و نقـل بار
مدیـر عامـل سـازمان حمـ 
و مسـافر شـهرداری کرمـان ،از افزایـش
سـرعت واکسیناسـیون رانندگان نـاوگان
ل و نقـل عمومـیدرو ن شـهری خبـر
حمـ 
داد و گفـت :تاکنـون بیـش از  70درصـد
راننـدگان واکسـینه شـدهاند .بـه گـزارش
کرمـا ن آنالین،هـادی خـدادادی با اشـاره
بـه آغـاز واکسیناسـیون راننـدگان ناوگان
ل و نقل عمومـیاز یک ماه گذشـته،
حمـ 
ل و نقل عمومیشـهر کرمان میتوانند ازطریق سـامانۀ
افزود :رانندگان سیسـتم حم 
ثبتنـام واکسیناسـیون بـه نشـانی( )salamat.gov.irو یـا بـا مراجعـۀ حضوری،
بـرای دریافـت واکسـن اقـدام کننـد .وی ادامـه داد :در حـال حاضـر بـرای حـدود
 ۳۰۰۰نفـر از راننـدگان ،امـکان واکسیناسـیون خـارج از نوبت و بـدون محدودیت
سـنی فراهـم شـده و واکسیناسـیون ایـن تعداد ب ه مـرور در حـال انجام اسـت .مدیر
ل و نقـل بار و مسـافر شـهرداری کرمـان ،با بیان اینکـه تعدادی
عامـل سـازمان حمـ 
از راننـدگان تاکسـی و اتوبـوس بـه دلیـل نبـود اطالعات آنها در سـامانۀ سلامت،
امـکان ثبتنـام در سـامانۀ جامـع علـوم پزشـکی را نداشـتهاند ،خاطـر نشـان کـرد:
بدیـن منظـور با هماهنگـی دانشـگاه علوم پزشـکی ،مرکـز بهداشـت « 9دی» واقع
در شـهرک «شـهید مطهـری» برای مراجعۀ حضـوری خارج از نوبـت رانندگا ِن 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،
ل و نقل بار و مسـافر شـهرداری در محل مذکور حضور
کارشناسـان سـازمان حم 
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 درو ن شـهری اطالعرسـانی شـده و راننـدگان ملـزم
هسـتند از طریـق سـامانه یـا مراجعـه بـه مرکـز بهداشـت «9دی» نسـبت بـه دریافت
ل و نقـل بـار و مسـافر شـهرداری
واکسـن اقـدام کننـد .مدیـر عامـل سـازمان حمـ 
کرمان ،از وجود  4500راننده تاکسـی و  200راننده اتوبوس درو ن شـهری در شـهر
کرمان خبر داد و خاطر نشـان کرد :بر اسـاس دستورالعمل «اتحادیه تاکسیرانیهای
ل و نقل عمومیبایسـتی هر
شـهری کشـور» ،واکسیناسـیون رانندگان سیسـتم حم 
چـه زودتـر انجـام شـود و راننـدگان نیـز باید سـریعتر اقـدام کنند.
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به مناسبت دهم سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی؛

بایدها و نبایدهای حفظ جانهای شیرین

محیا احمدی
روانشناس و پژوهشگر
دهـم سـپتامبر ( ۱۹شـهریور) روز
جهانـی پیشـگیری از خودکشـی نـام دارد
و بـه افزایـش آگاهـی دربـارۀ خطـرات
خودکشـی و پیشـگیری از آن اختصـاص
داده شـده اسـت .خودکشـی در میان بیست
علـت اصلـی مـرگ و میـر در جهـان قـرار
میگیـرد ،آمارهـا حاکـی از آن اسـت کـه
در هـر چهـل ثانیه یـک نفر جان خـود را بر
اثـر خودکشـی از دسـت میدهـد ،از طرف
دیگـر خودکشـی دومیـن علـت مـرگ
(پـس از تصادفـات جـادهای) در میـان افراد
جـوان -سـنین  ۱۵تـا  ۲۹سـال -اسـت .ایـن
آمـار بـاالی مـرگ و میر و همچنیـن تبعات
سـهمگین ایـن پدیـده بـرای بازمانـدگان،
لـزوم توجـه بـه ایـن مسـئله را تشـدید
در حــدود ســالهای ۱۹۹۳
تــا  ۱۹۹۴میــادی و در جریــان
جنگهــای داخلــی افغانســتان،
گروهــی متشــکل از طلبههــای
دینــی در مــدارس تحــت حمایــت
عربســتان واقــع در پاکســتان بــا شــعار
اجــرای شــریعت اســامیو مقابلــه
بــا آنچــه شــر و فســاد در افغانســتان
میخواندنــد ،از مرزهــای جنوبــی
ایــن کشــور فعالیــت خــود را آغــاز و
بــا عنــوان طالبــان اعــام موجودیــت
کردنــد و بــه ســرعت شــهرها و
والیتهــای مختلــف را اشــغال
کردنــد تــا اینکــه در ســال  ۱۹۹۶بــا
تســخیر کابــل و ســپس مــزار شــریف

مینمایـد.
عوامـل سببسـاز خودکشـی عبارتنـد
از :عوامل اجتماعی ،روانشـناختی ،زیسـتی،
اقتصـادی و  ...امـا آنچـه کـه بیـش از هـر
چیـز دیگـر عامـل خطـر بـرای خودکشـی
محسـوب میشـود اختلاالت روانـی از
جملـه :افسـردگی ،اختلال شـخصیت،
اختلاالت اضطرابـی ،اسـکیزوفرنی و
بدریخـت انـگاری میباشـد؛ همچنیـن
خصوصیـات فـردی ماننـد :شـخصیتهای
خشـك ،دارای تفكـر همـه يا هيـچ ،بدبين،
بـدون مهـارت حـل مسـئله و حل تعـارض،
خطـر خودكشـی را در افـراد افزايـش
میدهـد .از دیگـر سـو ،شـخصيتهای
كمالطلـب كـه توقعـات زيـادی از خـود
و ديگـران دارنـد بـه خصـوص هنگامیكـه
شكسـت میخورنـد يـا تحقيـر میشـوند
بيشـتر در معـرض خودكشـی قـرار
میگيرنـد .بنابرايـن مشـكالت شـناختی و
شـخصيتی از جمله عواملی هسـتند كه خطر
خودكشـی را در جوانـان افزايـش میدهند.
امـا عوامل محافظـت كننـده :عواملیاند كه
تـا حدودی افـراد را در مقابل خطـر اقدام به
خودكشـی ،محافظـت میكننـد ،در واقع از
ايـن عوامـل بـه منزلـۀ سـدی در برابـر اقدام

حکومــت خــود را رســماً آغــاز
کردنــد .ایــن گــروه تنــدرو و افراطــی
طــی دوران حکومــت خــود بــا اجرای
قوانیــن قــرون وســطایی و غیر انســانی،
جنایــات متعــددی در حــق مــردم
افغانســتان خصوصــاً شــیعیان روا
داشــتند کــه هــزاران کشــته ،زخمـیو
آواره نتیجــۀ آن بــود .کشــور مــا نیــز
از گزنــد ایــن متحجــران در امــان نبــود
و در روز  ۱۷مــرداد  ۱۳۷۷بــا اشــغال
کنســولگری ایــران در مــزار شــریف،
خبرنــگار مظلــوم محمود صارمـیو ده
تــن از دیپلماتهــای مــا را گــروگان
گرفتــه و ســپس به شــهادت رســاندند.
لــذا پس از حمــات یازده ســپتامبر در

اورژانس هوایی جیرفت؛
خدمت ماندگار دیگری از دکتر مکارم

بـه خودكشـی يـاد میشـود ،ايـن عوامـل
عبارتنـد از :نبـود اختلاالت روانپزشـكی،
شـاغل بـودن ،وجـود كـودكان در خانـه،
داشـتن احسـاس مسـئوليت در خانـواده،
بـاردار بـودن ،داشـتن عقايـد مذهبـی قوی،
داشـتن احسـاس رضايـت از زندگـی،
وجـود مكانيسـم قـوی حـل مسـئله ،وجـود
يكپارچگـی اجتماعـی از طريـق كار يـا
اسـتفادۀ مفيـد از اوقـات فراغـت ،دسترسـی
بـه خدمـات و مراقبتهـای بهداشـت
روان ،حمايـت شـدن از طـرف دوسـتان،
خانـواده و سـاير افـراد مهـم ،وجـود رابطـۀ
مثبـت و خـوب بـا درمانگـر و وجـود سـاير
حمايتهـای اجتماعـی .هرچنـد كـه نبايـد
ايـن عوامـل را ،آنچنـان قوی پنداشـت كه
ديگـر به فكـر از بين بردن عوامـل خطرزای
خودكشـی نبـود؛ لـذا پیشـگیری اصولـی از
خودکشـی در سـه سـطح انجـام میشـود:
الف-پيشـگيری فراگيـر يـا عمومـی:
در ايـن نـوع پيشـگيری گـروه هـدف
تمامیافـراد جامعـه را شـامل میشـود و بـه
تمامیافـراد جامعـه اطالعـات پيشـگيرانه
ماننـد آموزشهـای پيشـگيری كـه از طريق
وسـايل ارتبـاط جمعـی مثـل تلويزيـون
يـا روزنامههـا اطالعرسـانی میگـردد،

داده میشـود .پیشـگیری در ایـن سـطح
شـامل :آمـوزش مؤثـر نهادهـای تأثیرگـذار
ماننـد مدرسـه ،رسـانه و دانشـگاه اسـت،
امـا متأسـفانه آنچـه را کـه مـا در جامعـه
مشـاهد ه میکنیـم حاکـی از عـدم آگاهـی
جامعه در سـطح وسـیع اسـت ،به طـور مثال
سـاخت فیلمهـا و سـرالفهایی بـا محتـوای
خودکشـی توسـط فیلمسـازها و همچنیـن
انتشـار اخبـار خودکشـی بـه صـورت خـام
و افسـار گسـیخته در رسـانهها بـا توجـه بـه
ماهیـت مسـری بـودن خودکشـی ،منجـر به
میـل به خودکشـی در افـراد مسـتعد خواهد
شد .
ب-پيشـگيری انتخابـی :هـدف از
پيشـگيری انتخابـی تمركـز بـر گروههـای
در معـرض خطـر و گروههايـی اسـت كـه
احتمـال ايجـاد مشـكل در آنهـا از ميانگيـن
جامعـه باالتـر اسـت .ايـن گروههـا بـر
اسـاس جنـس ،سـن ،محـل زندگی و سـاير
مالکهـای مـورد نظـر انتخـاب میشـوند.
لـذا تعییـن برنامـهای هماننـد برنامههـای
پيشـگيرانه بـرای مـادران بـاردار ،بـرای ایـن
گـروه الزامیاسـت کـه متأسـفانه در ایـن
سـطح نیـز جامعـۀ مـا در شـرایط مطلوبـی
قـرار نـدارد ،چـرا کـه مـا هرگـز در جامعـه

شـاهد تسـتهای غربالگـری افسـردگی و
عوامـل خطـر در جامعـۀ هـدف نبودهایـم و
افـراد مرتبـط بـا گروههـای پـر خطـر مانند:
مشـاوران مدارس ،ماماها ،پرسـنل اورژانس
بیمارسـتانی و پیشبیمارسـتانی ،کارکنـان
خانههـای سـالمندان ،مشـاغل مرتبـط بـا
گروههـای آسـیبپذیر هماننـد افـرادی که
درگیـر بیماریهـای جسـمیصعبالعالج
یـا پروندههـای حـاد قضایـی هسـتند،
در رابطـه بـا نحـوۀ مداخلـه در خطـرات
اینچنینـی آموزشهـای الزم را ندیدهانـد.
ج-پيشـگيری فـردی :ايـن پيشـگيری بـا
هدف دقيق شناسـایی افـراد در معرض خطر
كـه عالئـم بالينـی هشـدار دهنـده را دارنـد،
انجـام میپذيـرد و درمانهـای تخصصـی
در ايـن گروههـا توصيـه میگـردد .بـاری
تمامیافـراد جامعـه بایسـتی در رابطـه بـا
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 میکنـد تـا همـۀ افـراد با نشـانههای
هشـدار دهنـدۀ ایـن پدیـده ،آشـنایی داشـته
باشـند .نشـانههای هشـداردهندۀ خودكشـی
بـه شـرح زیر اسـت:

با توجه به قیام مسعود در افغانستان؛

در چنین معرکهای ،تیغ شجاعت چه کند؟
آمریــکا ،ایــاالت متحــده و متحدانــش
بــرای از بیــن بــردن القاعــده و خلــع
طالبــان از قــدرت؛ بــه ایــن کشــور
حملــه و بــه حکومــت رســمیآنها
پایــان دادنــد ،بــاری طــی ایــن ســالها
ایــن گــروه متحجــر همــواره تــرور،
انســان کشــی ،جنایــت و ...را در
دســتور کارشــان داشــتند و جنایاتــی

همچــون :کشــتن غیــر نظامیــان ،حمله
بــه دانشــگاه کابــل ،کشــتن زنــان
خبرنــگار ،حملــه بــه نیروهــای امــداد
رســان بینالمللــی و ...را در پرونــدۀ
ننگیــن خــود ثبــت کردنــد .متأســفانه
بــا اعــام رســمیآمریکا مبنــی بــر
خــروج از ایــن کشــور پــس از بیســت
ســال ،در یــک اقــدام مشــکوک،

چون شنید آوای ساز ارغنون

شــوکه کننــده و مبهــم تمامیوالیــات
افغانســتان بــه جــز پنجشــیر در مــدت
زمــان کوتاهــی و بــدون هیــچ گونــه
مقاومتــی از ســوی ارتــش چنــد
صــد هــزار نفــری تــا دنــدان مســلح
افغانســتان ،ســقوط کــرد و اشــرف
غنــی و بســیاری از مقامــات بلندپایــه از
کشــور گریختنــد ،در ایــن میــان تنهــا

گفت صدقنا الیه راجعون

دوست و همکار ارزشمند جناب آقای مهدی سنجری

درگذشت پدر عیال گرامیتان مرحوم فرجاهلل شجاعحیدری را محضر شما ،همسر

محترمه و خانوادۀ گرامیتسلیت 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

جنـوب اسـتان بـا هفت شهرسـتان و فاصلۀ زیـاد تا مرکز اسـتان ،نیـاز مبرم به
اورژانـس هوایـی و امـداد بـه وسـیلۀ بالگرد داشـت که بـا پیگیریهای ریاسـت
دانشـگاه علـو م پزشـکی جیرفـت؛ یک فروند بالگـرد به این دانشـگاه اختصاص
ت رسـانی اسـت .بـر همیـن اسـاس دکتر
داده شـد و هـ م اکنـون در حـال خدمـ 
اصغـر مـکارم رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت در حاشـیۀ مراسـم آغاز به
کار اورژانـس هوایـی بـه خبرنـگار روشـنفکری گفت :امـروز یکـی از نیازهای
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
ت رسـانی انجام خواهـد گرفت .وی با اشـاره به
رخ دهـد در اسـرع وقـت خدمـ 
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 میدهد ،با
اورژانـس کشـور هماهنگـی کردیم و خوشـبختانه بـا شـرکت هلیکوپتری 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 بخشها و مراکز جامع سلامت روسـتایی در صورت نیـاز تصریح کرد:
بـا حداقـل اقدامـات زمینـه فـرود بالگرد فراهـم میشـود و قطعاً ایـن خدمت در
کاهـش عـوارض بعـد از حـوادث ،ترومـا و سـوانح تأثیرگذار اسـت و سلامتی
بیمـار را تـا حـد باالیـی تضمیـن میکند.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت افـزود :از  ۴۳پایـگاه اورژانـس
جنـوب کرمـان ۳۶ ،پایـگاه فعـال اسـت و  ۱۰۰درصـد جادههـای اصلـی و ۹۰
درصـد جادههـای فرعـی بـا فاصلـۀ اسـتاندارد اورژانـس کشـور پوشـش داده
میشـود.

تغييـر در عادتهای خـواب و خوراک،
كنارهگيـری از دوسـتان ،اطرافيـان و
كارهـای روزمـره ،رفتارهای خشـونتآميز
و طغيانگرانـه يـا فـرار كـردن از منـزل،
مصـرف الـكل و مـواد مخـدر ،بیتوجهـی
غيرعـادی بـه ظاهـر خـود ،تغییـرات
شـخصيتی قابـل مالحظـه ،بیحالـی
هميشـگی ،دشـواری در تمركـز كـردن،
اُفـت تحصيلـی ،شـكايتهای مكـرر از
عالئـم جسـمیكه اغلب عصبی اسـت مانند
دلدرد ،سـردرد و خسـتگی ،بیعالقگـی به
فعاليتهـای لذتبخـش ،بیتفاوتی نسـبت
بـه پـاداش و جايـزه ،شـكايت از اينكـه فـرد
از درون در حـال متالشـی شـدن اسـت،
تلويحـات كالمیماننـد :ديگـر نمیخواهـم
مشـكلی بـرای شـما باشـم ،ديگر هيـچ چيز
برایـم مهم نيسـت ،دیگر نمیخواهـم دنیا را
ببینـم ،انجام بعضـي رفتارها مانند :بخشـيدن
امـوال مـورد عالقـۀ خـود بـه ديگـران ،تميز
كـردن اتـاق خـود ،دور انداختـن اشـيای
بـاارزش و شـاد شـدن ناگهانی پـس از يک
دورۀ طوالنـی افسـردگی.
در نتیجـه پـس از مواجهـه بـا فـردی کـه
عالئم هشـدار دهنـده را نشـان میدهد انجام
اقدامـات ذیل ضروری میباشـد :تهدید آنها

نقطــۀ امیــد مــردم افغانســتان ،زنــان
و آزادیخواهــان ایــن کشــور کــه
بیســت ســال برای تحقــق دموکراســی
و ارزشهــای انســانی تــاش کــرده
بودنــد درۀ پنجشــیر؛ وادی مبــارزه
بــا ظلــم و اســتعمار در تمــام ادوار
نــاآرام افغانســتان بــود ،ســرزمینی کــه
بزرگمــردی همچــون احمــد شــاه

را جـدی بگيريـد ،با آنها رو راسـت و صادق
باشـيد ،به آنها گوش بسـپاريد و اجازه بدهيد
كـه احساساتشـان را بيـان كننـد ،از راهی كه
عـاری از قضـاوت كردن اسـت نگرانيتـان را
بيـان كنيـد ،بـه دنبـال كمـک از سـوی یک
متخصص باشـيد ،وسـايل كشـنده مانند دارو
و سـ ّم را از دسـترس آنهـا دور كنيـد ،نگران
نباشـید کـه آنهـا فكر كننـد شـما رازنگهدار
نیسـتید ،پـس با بسـتگان يا دوسـتان نزديك،
درمانگـر و یـا اورژانـس اجتماعـی تمـاس
بگيريـد ،اگـر احسـاس میكنيـد كـه خطـر
جـان آنهـا را تهديـد میكنـد تنهایشـان
نگذاريـد ،تهديـد آنها را دسـتکم نگيريد،
حتـی اگـر آنهـا در مـورد آن شـوخی كنند،
شـوكه نشـوید و آنهـا را محکـوم نکنیـد،
اقدامـات ناموفـق قبلـی بـرای خودکشـی را
جـدی بگیریـد ،شـايد او راه ديگـری بـرای
كمکخواهـی نمیدانـد ،مصـرف سـر
خـود دارو يـا مـواد ديگـر را پيشـنهاد نكنيد،
بـه آنهـا تلقيـن نكنيـد كـه آنهـا چقـدر از
ديگـران بهترند چـون اين كار احسـاس گناه
و بیارزشـی را در آنهـا تقويـت میکنـد ،در
مـورد آنهـا قضـاوت نكنيـد ،بـا آنهـا بحـث
نكنيـد و در پایان حتمـا مراجعه به متخصص
روانپزشـک یـا روانشـناس را توصیـه نمایید.

مسعود(شــیر درۀ پنجشــیر) در دوران
طوالنــی حملــۀ روسهــا و طالبــان
اجــازۀ نــگاه نامحرمــان را بــه آن نــداد.
امــا امــروز فرزنــد همــان آزادمــرد بــا
چهــره و منشــی بســان پــدر ،تنهــا و بــا
کمــک عــدهای معــدود در ایــن اقلیــم
نامــرد ســتیز همچــون کاوۀ آهنگــر؛
بیــرق مبــارزه بــا ضحــاکان زمــان را
در دســت گرفتــه و بــا تأســی از رهبــر
آزادگان جهــان اباعبــداهلل الحســین،
ـن ِ
فریــاد « َهـ ْ
ناص ـ ٍر یَن ُْص ُرنــیِ » ســر
ـل مِـ ْ
میدهــد ،آری احمــد مســعود کــه
در کودکــی ایــادی همیــن افراطیــون
داغ پــدر و قهرمــان ملــی افغانســتان را
شــهریور  ۱۳۸۰در تــروری انتحــاری

بــر دلــش گذاشــتند و در حرکتــی
ناجوانمردانــه در چنــد روز اخیــر فهیم
دشــتی؛ یــار دیریــن آمــر صاحــب
شــهید و از فرهیختــگان بهنــام ایــن
کشــور را بــا کمــک پاکســتان تــرور
کردنــد ،نمیخواهــد ســرزمین
بــزرگ افغانســتان بــا فرهنگــی غنــی و
رنگینکمانــی از اقــوام؛ بــار دیگــر و
پــس از دو دهــه تــاش بــرای اعتــای
جامعــۀ مدنــی ،بــه دوران پارینــه
ســنگی برگــردد .بیشــک هــر کــس
کــه امــروز بــه نــدای آزادیخواهــی
مســعود لبیــک نگویــد ،در برابــر
تاریــخ و وجدانهــای بیــدار بدهــکار
و شرمســار اســت.

با حضور مدیر عامل آبفای استان دو پروژه مهم
آبرسانی در سیرجان کلنگزنی و بهرهبرداری شد
مدیـر عامـل شـرکت آب
و فاضلاب اسـتان کرمـان از
کلنگزنـی و شـروع عملیـات
اجرایـی آبرسـانی به  10روسـتا در
شهرسـتان سـیرجان بـه مناسـبت هفتۀ
دولـت خبـر داد.
به گزارش روابط عمومیشـرکت
آبفای اسـتان کرمـان ،محمد طاهری
در آییـن افتتـاح و کلنگزنـی ایـن
طـرح که بـا حضور اسـتاندار کرمان،
نماینـده سـیرجان در مجلس شـورای
اسلامی ،امـام جمعـه سـیرجان و
بلـورد ،فرمانـدار ویـژه سـیرجان،
مدیـر عامل شـرکت آبفای سـیرجان
و جمعـی از مسـئوالن برگـزار
شـد ،بیـان کـرد :بـا بهرهبـرداری از
ایـن طـرح روسـتاهای مهدیآبـاد
بلـورد ،جهـادی حجـت ،جهـادی
هجـرت ،چاهنایـی ،موتـور بارانـی
سادات(پشـت اسـبی/فتحآباد) ،سـه
گلـو ،روچـون سـفلی ،روچـون علیـا
و هندیـز آبدار میشـوند.
وی تصریـح کـرد :ایـن پـروژه
شـامل احـداث سـه بـاب مخـزن
ذخیـره بـا مجمـوع ظرفیـت 460
مترمکعـب ،اجـرای  25300متـر خط
انتقـال و شـبکۀ توزیع ،حفـر و تجهیز

یـک حلقـه چـاه اسـت.
وی برخـورداری  218خانـوار از
آب آشـامیدنی سـالم و بهداشـتی
را از مزایـای بهرهبـرداری از ایـن
طـرح عنـوان کـرد و اضافـه نمـود :با
بهرهبـرداری از ایـن طـرح جمعیتـی
بالـغ بـر  660نفـر از نعمـت آب
آشـامیدنی سـالم و پایـدار برخوردار
میشـوند.
مدیـر عامل شـرکت آبفای اسـتان
کرمـان ،هزینـۀ اجـرای ایـن طـرح را
 67میلیـارد رالـج بیـان کـرد و اظهـار
داشـت :اعتبـار ایـن طـرح از منابـع
ملـی ،اسـتانی و داخلـی شـرکت
آبفـا سـیرجان تأمیـن شـده اسـت و
عملیـات اجرایـی آن بـا شـرکتهای
پیمانـکاری واثـق بافـت ،آژینهسـاز
آیدین و شـرکت سـوقند بوده است.

همچنیـن بهرهبـرداری از طرحهای
بازسـازی و توسـعۀ شـبکۀ آب
آشـامیدنی ایـن شهرسـتان نیـز برنامـۀ
دیگـر مدیـر عامـل در سـیرجان بـود.
طاهـری بـا اشـاره بـه بهرهبـرداری
از طرحهـای بازسـازی و توسـعۀ
شـبکۀ آب آشـامیدنی در شهرسـتان
سـیرجان مزایای ایـن طرح را کاهش
هدررفـت آب ،متعادلسـازی فشـار
شـبکه و بهرهمنـدی بیـش از هـزار
خانـوار از نعمـت آب آشـامیدنی و
سـالم برشـمرد و خاطـر نشـان کـرد:
هزینـۀ اجـرای این طـرح  180میلیارد
راال و از محـل منابـع داخلی شـرکت
آبفـای سـیرجان بـوده اسـت.
وی اضافـه کـرد :ایـن طـرح
شـامل  2هـزار فقـره استانداردسـازی
انشـعابات در مسـیر بازسـازی و 85
هـزار متـر بازسـازی و توسـعۀ شـبکۀ
توزیـع آب اسـت.
مدیـر عامل شـرکت آبفای اسـتان
کرمـان ادامه داد :شـرکتهای کانال
بتـن ،مهاب جـوی آب گسـتر ،خادم
کار بردسـیر ،آرمـان اندیشـان آبـراه،
افشـار عمـران کویـر و پیگـذار
کرمـان بـه عنـوان پیمانـکار اجـرای
ایـن پـروژه را برعهـده داشـتهاند.
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در میانۀ روزگاری که تجربه ،تخصص و تعهد به فراموشـی سـپرده
شـده و بسـیاری از مناصـب بـه ناالیقـان واگـذار میشـود ،شـنیدن
خبـر انتخـاب شـما به عنوان سـمبل تخصـص و تعهد بـا کولهباری
سـنگین از تجربیـات بـه عنوان شـهردار شـهر کهن جیرفـت؛ کور
سـویی از امیـد در دل آدمیروشـن نگاه میدارد ،لذا ضمن تشـکر
و تقدیر از انتخاب هوشـمندانۀ اعضای شـورای شهر جیرفت ،برای
جنابعالـی از حضـرت دوسـت سـعادت ،سلامت و توفیق خدمت
مضاعـف بـه همشـهریانی کـه میزبـان بـرادر شـهید شـما بـه عنوان
اولین شـهید این شـهر میباشـند را مسـئلت مینمایم.

 6صفر ۱۴۴۳

خدمات انجام گرفته دوره پنجم
تشریح شد

دهيــاری يکــی از نهادهــای جديــد در زمینــۀ توســعۀ
روســتايی اســت کــه در دو دهــۀ اخيــر جهــت اداره و
مديريــت مناطــق روســتایی ايجــاد شــده اســت ،زیــرا
اگــر توســعه بــر مبنــای نيــاز مــردم انجــام پذیــرد،
مناســبتر و صحيحتــر خواهــد بــود؛ کــه ايــن کار
در ســطح محلــی توســط دهياریهــا طــی ســالیان اخیــر
انجــام گرفتــه اســت .از ايــن رو دهياریهــا بــه عنــوان
نماينــدۀ دولــت در روســتاها نقــش بـ ه ســزایی در حــل و
فصــل مشــکالت و مســائل روســتاييان بــر عهــده دارنــد.
همچنيــن بــر اســاس تحقیقــات علمیرضايــت از
دهياریهــا بــا رضايــت از دولــت رابطــۀ معنــاداری دارد.
بــه طــور کلــی میتــوان نتيجــه گرفــت کــه دهيــاران
در برخــی از وظايــف ســازمانهای متولــی توســعۀ
روســتایی ،میتواننــد بــه عنــوان نهــاد ميانجیگــر بيــن
روســتاييان و دولــت عمــل کننــد و بومیــان آنهــا را بــه
عنــوان نماینــدۀ حاکمیــت میشناســند کــه میتواننــد
نقــش مهمــیدر رضایتمنــدی جوامــع روســتایی
داشــته باشــند .بــر همیــن اســاس و بــا توجــه بــه خدمــات
انجــام گرفتـ ه 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
و فعالیتهــای انجــام گرفتــه در چهــار ســال گذشــته
را مــورد بررســی قــرار داد کــه اهــم آن بــه شــرح زیــر
اســت:
-۱آسـفالت کوچـه و خیابانهای روسـتا جمعـاً به میزان
 ۱۵۰۰متـر مربع
-۲جدولگـذاری خیابـان اصلـی روسـتا و چنـد کوچـۀ
دیگـر بـه طـول  ۵۰۰متر
-۳خریـد و نصـب المپهـای روشـنایی معابـر بـا پایه به
تعـداد  ۸۰عدد

دوست عزیز و فرهیخته ،جناب آقای مهندس حاج محمود معناصری

احسان احمدی مدیر مسئول نشریات روشنفکری و شور کویر

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

-۴لولهگـذاری و انتقـال آب کشـاورزی روسـتا بـا
جـدول و لولـه بـه طـول  ۵۰۰متـر
-۵نصـب چندیـن مـورد آببنـد و تقسـیمکننده در
کانالهـای آب اصلـی کشـاورزی روسـتا
-۶تسـطیح چندیـن کوچـه و معبـر و آمادهسـازی بـرای
شـنریزی و آسـفالت
-۷خریـد  ۸عـدد سـطل زبالـه و قـراردادن در نقـاط
مختلـف روسـتا
-۸سـاخت و نصـب تابلـوی ورودی ،متبـرک بـه نـام و
تمثـال شـهدای گرانقدر روسـتا
-۹پیگیـری و برگـزاری مراسـم مختلـف فرهنگـی،
مذهبـی و ...خصوصـاً در ایـام دهـه اول محـرم ،مـاه
رمضـان و...
-۱۰انجـام سـنگفرش چندیـن کوچـه و معبـر بـا
سـنگهای زیبـا جمعـاً بـه میـزان  ۱۵۰۰متـر مربـع
-۱۱خریـد امتیـاز بـرق بـرای دهیـاری کـه انشـعاب در
حـال اسـتفاده میباشـد
-۱۲پیگیری برای نصب گیرنده دیجیتال در روستا
-۱۳لولهگـذاری داخـل جویهـای آب کشـاورزی که
در مسـیر کوچههـا و معابر روسـتا قـرار دارند
-۱۴انتقـال آب پـس از چندیـن سـال معطلـی بـرای
مصـارف کشـاورزی بـا لولـه  ۱۱۰بـه طـول  ۱۵۰متـر
-۱۵هماهنگی جهت توزیع سـهمیۀ ارزاق عمومیمردم،
اعم از آرد ،روغن و...در بین اهالی روسـتا
-۱۶تسـطیح ،خیابانکشـی و آمادهسـازی مـکان
برگـزاری نمـاز میـت در مجـاورت آرامسـتان روسـتا
-۱۷تسـطیح جـادۀ اصلـی روسـتا از سـربند تـا روسـتای
سـرزه بـه طـول دو کیلومتـر
-۱۸هماهنگـی بـرای الیروبـی قنـوات روسـتا و
دیوارچینـی بـرای جلوگیـری از تخریـب آنهـا
-۱۹پیگیـری و همـکاری برای نقشـهبرداری جهت گاز

یک عمر آدمیبه جهان رنجها کشید

تا نیک و بد شناسد و از هم جدا کند

رسـانی به روسـتا و انجام کارهـای مقدماتی آن
-۲۰پیگیـری برای تأمین آب آشـامیدنی روسـتا که بعد
از شـهر جبالبارز در اولویـت قرار دارد
-۲۱مکاتبـات و تصویـب آسـفالت جـاده سـربند بـه
کنگـری و سـربند بـه سـرزه از طریـق بنیـاد مسـکن
شهرسـتان جیرفـت
-۲۲دیوارکشـی و ایمنسـازی حریـم رودخانـه کنـار
مسـجد روسـتا برای جلوگیـری از تخریب مسـجد حین
بارندگی
-۲۳ترمیـم و تعویـض لولـه و سـایر تأسیسـات آب
آشـامیدنی از سـطح روسـتا تـا منبـع آب
-۲۴پیگیری و نصب کدپستی برای منازل روستا
-۲۵خریـد چندیـن کپسـول آتشنشـانی بـرای روسـتا
جهـت اطفـای حریـق احتمالـی
-۲۶دیوارکشـی و ایمنسـازی کوچه شـماره یک برای
جلوگیـری از تخریـب در حین بارندگی
-۲۷پیگیـری برای نصـب گیرندههای تلفـن ،همراه اول
و ایرانسـل در روستا
در پایـان مظفـر صباحـی دهیار ،صداقت سـعیدی
ریاسـت شـورای دورۀ پنجـم  ،عسـکر صباحـی و
محمـد صباحـی اعضـای شـورای دورۀ پنجـم ،از
دکتـر ذبیـحاهلل اعظمینماینـدۀ مـردم شهرسـتان
جیرفـت در مجلـس شـورای اسلامی ،مهنـدس ابوذر
عطاپـور فرماندار شهرسـتان جیرفـت ،فرمانـداران قبلی
شهرسـتان ،مهنـدس علـی سـاالری پـاک بخشـدار
جبالبـارز ،بخشـداران قبلـی بخـش ،مهنـدس سـیاوش
بیدشـکی کارشـناس فنـی دهیاریهـا ،محمدجـواد
اسـحاقی مسـؤل مالـی دهیاریهـا ،اعضـای شـورای
اداری بخـش و اعضـای شـورای اداری شهرسـتان برای
همـۀ همکاریهـا و مساعدتهایشـان جهـت عمـران و
آبـادی روسـتا کمـال امتنـان را بـه عمـل آورنـد.

قیمت  2000 :تومان
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