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است

نود و هشت، سال مرگ و اندوه بود
اصوال اگر تورقی به تاریخ همین چند دهه اخیر داشته باشیم در می یابیم که سال های 
قبل خاطره و افسوس شده اند و دل خوشی ها تنها در قاب خاطرات مانده اند،اما سالی 
که گذشت یکی از سخت ترین و تلخ ترین سال هایی بود که حداقل من نگارنده تجربه 
کرده بودم.آری از وقوع حوادث ناگوار در زندگی شخصی خودم تا مصائب عظیم در ایران 

و جهان ثمره این سال نامیمون بود،هر چند در 
سطح جهانی و منطقه شاهد آدم خوران داعش 
و جنگ های تمام عیار نبودیم اما خشونت در 
مظلومم  کشور  در  اندوه  و  غم  و  جهان  سراسر 
ایران همواره جریان داشت.در سطح بین المللی 
ما شاهد حوادث مهم و دردناکی همچون؛حمالت 
نیوزلند،انفجارهای  مساجد  به  تروریستی 
تروریستی کلیساها و هتل های سریالنکا،حمله 
خونین  فجیره،انفجار  بندر  در  نفتکش  چند  به 
تأسیسات  به  کابل،حمله  غرب  در  پلیس  مقر 
نفتی آرامکو عربستان،اعتراضات و درگیری های 
مستمر و خونین عراق،لبنان،یمن و سوریه،حمله 

ترکیه به مناطق کردنشین سوریه،کشف ده ها جسد در کامیونی در بریتانیا،حذف ابوبکر 
بغدادی توسط آمریکا،فوت سلطان قابوس،مرگ کوبی برایانت،مرگ حسنی مبارک،نسل 
واپسین  در  افغانستان  در  مزاری  شهید  مراسم  به  حمله  و  هندوستان  مسلمانان  کشی 

روزهای این سال بودیم.
اما حجم حوادث مهم و تلخ داخل کشور بی شمار بود،از مرگ عزیزانی همچون؛جمشید 
صفی  آبی،عماد  دختر  به  معروف  خدایاری  صفوی،سحر  کشاورز،بهنام  مشایخی،بهمن 
یاری یا کودک ورزشگاه آزادی،جعفر کاشانی،اعظم طالقانی،ابراهیم آبادی،حسن حیدری 
خیامی،سیامند  رنجبر،محمود  ریاحی،ملکه  گنابادی،شهال  تابنده  عرب،نورعلی  شاعر 
ویرانگر  همچون؛سیل  دردناکی  و  مهم  حوادث  تا  گرفته  و...  ظریف  رحمان،هوشنگ 
اوایل سال در چندین استان کشور،تراژدی قتل میترا استاد همسر محمدعلی نجفی به 
دست ایشان،تیراندازی نیروهای پایگاه هوایی ارتش در محمودآباد مازندران به معترضین 
اهالی  از  تعدادی  شدن  ریل،آلوده  از  تهران  زاهدان  مسافربری  قطار  کشاورزان،خروج  و 
آبان  آذربایجان شرقی،اعتراضات خونین  HIV،زلزله  ویروس  به  روستای چنار محمودی 
ماه،آتش سوزی در یک تاالر عروسی در سقز،شیوع آنفلوآنزا،مرگ چندین کولبر در غرب 
کشور،حمله به نفتکش ایرانی در نزدیکی جده عربستان،ساقط شدن پهباد آمریکا توسط 
ایران در خلیج فارس،شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکا،حمله موشکی ایران 
به پایگاه عین األسد،کشته شدن ده ها نفر در تشییع پیکر سردار سلیمانی در کرمان،ساقط 
شدن هواپیمای اوکراینی با اشتباه نیروی هوایی سپاه،واژگونی اتوبوس تهران-گنبد کاووس 
و تیر خالص این سال یا همان ویروس کشنده و دهشتناک کرونا که به مرگ صدها نفر از 
مردم عادی،کادر بهداشت و درمان و مسؤالن منجر گردید،تنها بخشی از حوادثی بود که 
اشک از چشم جهانیان و ایرانیان سرازیر کرد و همه مردم خصوصا ایرانی ها برای اتمام این 

سال منحوس لحظه شماری می کنند.. 
                            احسان احمدی

پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی جنوب کرمان به مناسبت 

بزرگداشت روز شهدا

باالترین رقم جذب سرمایه 
مربوط به فاصالب کشور در 
سال جاری متعلق به کرمان 

است
2

ظلم ستیزی ویژگی بارز شعر پروین است
به مناسبت بیست و پنجم اسفندماه سالروز بزرگداشت رخشنده اعتصامی؛

مهندس وحدت برخورداری:

بررسی راهکارها و آسیب های سالمت روانی جامعه در شرایط فعلی؛

مهندس طاهری:

نوبت آگهی مناقصه شهرداری دوساری
دوم

مجید داوری -  شهردار دوساری

شهرداری دوساری در نظر دارد به استناد موافقت نامه 
شماره ۶۷2۶18 تاریخ 98/11/20  نسبت به اجرای  پروژه خرید و

 نصب تجهیزات الکترونیکی ثبت هوشمند تخلفات و عالئم راهنمایی و رانندگی
 ) خرید دوربین پایش تصویری 3 دستگاه (  به اعتبار 10 میلیارد ریال

 ) 10/000/000/000 ( از طریق مناقصه عمومی با واگذاری به پیمانکاران و شرکت های 
واجد شرایط اقدام نماید .

لذا از شرکت کنندگان واجد الشرایط دعوت بعمل می آید از مورخه 98/12/19 جهت خرید 
اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت 
 نمایند. ضمنًا اعتبار این پروژه به صورت نقدی و اوراق با سررسید 3 ساله می باشد .

شـرایط شرکت در مناقصه :
1- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 5 درصد کل مبلغ قرار داد و یا واریز نقدی به حساب 
 سپرده 21۷112392800۷  نزد بانک ملی بنام شهرداری دوساری بابت شرکت در مناقصه.

2- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .
3- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی یک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم به 

دبیرخانه شهرداری می باشد .
4- مبلغ سپرده برنده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی و انعقاد قرارداد 
سپرده  کنندگان  شرکت  از  یک  هر  انصراف  صورت  در  و  شد  نخواهد  مسترد 
گردد. می  ضبط  ها  شهرداری  مالی  نامه  آیین   8 ماده  استناد  به  و  ترتیب  به   آنان 
. شد  نخواهد  داده  اثر  ترتیب  ناخوانا  و  خورده  خط  و  مخدوش  پیشنهادات  به   -5 

۶- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

نوبت آگهی مناقصه شهرداری دوساری
دوم

مجید داوری -  شهردار دوساری

شهرداری دوساری در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره
 ۶۷2۶51 تاریخ 98/11/20 نسبت به اجرای  پروژه احداث زیر سازی، 

آسفالت و جدول گذاری کوچه های شهرک امام، بولوار فرهنگ و بولوار سلمان فارسی  
از محل اعتبارات استانی، داخلی و 3 درصد نفت و گاز به اعتبار 19 میلیارد ریال

 ) 19/000/000/000 ( از طریق مناقصه عمومی با واگذاری به پیمانکاران و شرکت های 
واجد شرایط اقدام نماید .

لذا از شرکت کنندگان واجد الشرایط که دارای رتبه و صالحیت از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی بوده دعوت بعمل می آید از مورخه 98/12/19 جهت خرید اسناد مناقصه 
به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند . ضمنًا 
 اعتبار این پروژه به صورت نقدی و اوراق و اسناد خزانه با سررسید سال 1401 می باشد .

شـرایط شرکت در مناقصه :
1- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال معادل 5 درصد کل 
مبلغ قرار داد و یا واریز نقدی به حساب سپرده 21۷112392800۷  نزد بانک ملی بنام 

شهرداری دوساری بابت شرکت در مناقصه.
2- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

3- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی یک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم به 
دبیرخانه شهرداری می باشد .

4- مبلغ سپرده برنده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی و انعقاد قرارداد 
مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به 

ترتیب و به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها ضبط می گردد.
. شد  نخواهد  داده  اثر  ترتیب  ناخوانا  و  خورده  خط  و  مخدوش  پیشنهادات  به   -5 

۶- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 
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رسانه های بی دانش،بازوی کرونا
  اضطراب و فوبیا،دردهایی که می مانند
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

در  کرمان  استاندار  فدایی،  جواد  محمد 
کرونا،  با  مقابله  ستاد  خبری  نشست 

مصوبات این ستاد را اعالم کرد: 

اجرایی  نهادهای  و  دستگاه ها  ۱-کلیه 
برای  که  کنند  عمل  گونه ای  به  باید 
پایان  تا  می بایست  مردم  که  کارهایی 
سال به آن دستگاه ها مراجعه کنند، به 
بعد از سال بیفتد و مشکلی برای مردم 

پیش نیاید.
۲-پانزده ورودی استان باید کنترل شود. 
یا قرنطینه و یا  اگر کسی مشکوک بود 

برگشت داده شوند.
مربوط  تبلیغات  پخش  از  ۳-صداوسیما 

به گردشگری خودداری کند.
می شود.  گذاشته  گشت  شهرها  ۴-در 
بررسی  غیربومی  پالک  با  خودروهای 

می شوند. اگر مشکوک بود قرنطینه، در 
برگشت  استان مبدا  به  این صورت  غیر 

داده می شوند.
ترانزیت  صورت  به  که  ۵-اتوبوس هایی 

عبور می کنند، بررسی می شوند.
تا  کرمان  استان  زغالسنگ  ۶-معادن 
پایان تعطیالت نوروزی، تعطیل هستند. 
استفاده  بیکاری  بیمه  از  کارگران 

می کنند.
الکل  یا  و  ماسک  مثل  لوازمی  ۷-تولید 
باید بیشتر شود و یا واردات افزایش یابد.

از  کرمان  استان  اصناف  تمامی   -۸
و  پیشخوان  دفاتر  هستند.  تعطیل  فردا 

می شوند.  تعطیل  هم  مسافربری  پایانه 
عرضه ی  مغازه های  )خواربارفروشی ها، 
قصابی ها،  غذایی،  مواد  و  لبنیات 
ماهی،  و  مرغ  عرضه ی  فروشگاه های 
تره بار،  و  میادین  میوه  میوه فروشی ها، 
و  آرایشی  لوازم  مغازه های  آپاراتی ها، 
پزشکی،  تجهیزات  و  لوازم  بهداشتی، 
غذایی  مواد  عمده فروشان  و  بنک داران 
و نانوایی ها همه روزه فعال خواهند بود(

در مورد بانک ها هم ستاد ملی مقابله با 
کرونا باید تصمیم بگیرد.

درگذشت بانو ملکه رنجبر پیشکسوت تئاتر،سینما و تلویزیون
۲-امضا قرارداد صلح مابین آمریکا و طالبان در دوحه قطر

گذار  بنیان  خیامی  برادران  از  یکی  خیامی  محمود  ۳-درگذشت 
ایران ناسیونال در شهر لندن در ۹۰ سالگی

۴-درگذشت سیامند رحمان، رکورددار وزنه برداری و قهرمان دو 
در سن  قلبی  ایست  علت  به  دوره جهان  پنج  و  پارالمپیک  دوره 

۳۱ سالگی
۵-اعطای جایزه برتر)خرس طالیی( جشنواره فیلم برلین به فیلم 
محمد  ایرانی  الخروج  ممنوع  کارگردان  اثر  ندارد  وجود  شیطان 

رسول اف که در غیاب ایشان توسط دخترش باران دریافت شد.
مقامات  سکوت  در  هندوها  توسط  هند  مسلمانان  کشی  ۶-نسل 

کشور هندوستان،جوامع بین المللی و شیوع کرونا.
۷-بزرگداشت روز بلوچ،روز احسان و نیکوکاری و روز درختکاری.

۸-تیراندازی در مراسم بزرگداشت شهید مزاری در کابل با حضور 
اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل و کشته شدن ده ها غیر نظامی.

۹-حصر چندین تن از شاهزادگان قدرتمند سعودی توسط محمد 
سالمت  پیرامون  گمان  و  حدس  و  عربستان  ولیعهد  سلمان  بن 

پادشاه.
و  السالم  علیه  علی  حضرت  تولد  سال روز  رجب  ۱۰-سیزدهم 
بزرگداشت روز پدر همزمان با هشتم مارچ روز جهانی بزرگداشت 

زنان.
و جان  نفر  هزار  ها  ده  ابتالی  و  ویروس  کرونا  اپیدمی  ۱۱-ادامه 

باختن عده کثیری در ایران و سراسر جهان.
مشروبات  مصرف  اثر  در  نفر  ها  ده  به  جدی  آسیب  و  ۱۲-مرگ 

الکلی آلوده در اهواز و چندین استان دیگر.
۱۳-برگزاری مراسم سوگند ریاست جمهوری توسط اشرف غنی و 

عبداهلل عبداهلل به صورت همزمان در کابل.

آخرین مصوبات مهم ستاد کرونا در استان کرمان به ریاست پروفسور فداییاخبار کوتاه

و  آب  مدیرعامل شرکت  محمد طاهری 
با  فاضالب استان کرمان در گفت و گو 
روشنفکری یکی از افتخارات این شرکت 
اجرای  قرارداد  انعقاد  را  جاری  سال  در 
پروژه فاضالب شهرهای کرمان، سیرجان 
و زرند به ارزش ۲ هزار و ۱۵۵ میلیارد 
تومان ذکر کرد و گفت: این رقم باالترین 
فاضالب  حوزه  در  سرمایه  جذب  رقم 
وسعت  بیانگر  خود  که  باشد  می  کشور 
تالش ها و خلوص کلیه پرسنل در تمام 

سطوح می باشد.
حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پروژه  اجرای  به  مربوط  کارگاههای 
های مذکور در این سه شهر با جدیت و 
حداکثر ظرفیت در حال اجراست، گفت: 
: پروژه فاضالب شهر کرمان از خرداد ماه 
سال ۷۶ آغاز شد که با توجه به اعتبارات 
بسیار ناچیز و قطره چکانی طی ۲۲ سال 
پیشرفت  درصد   ۲۳ حدود  پروژه  این 
  ۹۷ سال  اواخر  اینکه  تا  داشت  فیزیکی 
از ۲ سال برگزاری جلسات متعدد  پس 
کارشناسی، تهیه برنامه جامع این پروژه 
استانی،  و  مالی  بالقوه  منابع  بررسی  ها، 
شناسایی منابع مذکور، مذاکره و تبادل 

نظر با سرمایه گذاران به منظور ترغیب 
طرح  این  در  گذاری  سرمایه  برای  آنها 
به  از آن  توان  بار نشست که می  به  ها 
در  فاضالب  اجرای شبکه  نهضت  عنوان 

سطح استان نام برد. 
شهر  این  فاضالب  پروژه  اجرای  قرارداد 
با شرکت فوالد بوتیای ایرانیان با اعتبار 
شد  منعقد  تومان  میلیارد   ۴۰۰ و  هزار 
و قرار است ظرف مدت ۵ سال تکمیل 

شود.
 ۱۴۵۰ پروژه  این  در  داد:  ادامه  وی 
فاضالب  آوری  جمع  شبکه  کیلومتر 
 ۱۳۵ و  اجرا  انتقال  خط  کیلومتر  و۱۲ 
هزار فقره انشعاب فاضالب به مشترکان 
واگذار و تصفیه خانه ای با ظرفیت ۹۰ 
روز  شبانه  در  فاضالب  مترمکعب  هزار 

احداث می شود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
شهر  فاضالب  پروژه  درخصوص  کرمان 
شبکه  اجرای  پروژه  گفت:  نیز  سیرجان 
جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب شهر 
سرمایه  با   ۱۳۹۵ سال  در  نیز  سیرجان 
گذاری ۳۸۵ میلیارد تومان، اجرا شبکه 
و  سیرجان  شهر  فاضالب  جمع آوري 
سرمایه  مشارکت  با  تصفیه خانه  ساخت 
گذاری شرکت کیمیا آبرسان یاور زمین 

آغاز شد. 
شده  منعقد  قرارداد  طبق  وی  گفته  به 
و  آب  شرکت  و  کاریز  شرکت  میان 
شبکه  اجراي  کرمان،  استان  فاضالب 
به متراژ ۳۸۸  فاضالب شهري سیرجان 
مجموع ۶۴۷  در  و  اول  فاز  در  کیلومتر 
کیلومتر در تمام معابر شهر و همچنین 
دبي  با  فاضالب  خانه  تصفیه  احداث 
خروجي ۶۰۰ لیتر بر ثانیه در دستور کار 

این شرکت قرار گرفته است.

طاهری اضافه کرد: اجرای پروژه فاضالب 
سرمایه  و  مشارکت  با  نیز  زرند  شهر 
فوالد  )شرکت  بخش خصوصی  گذاری  
میلیارد   ۳۷۵ میزان  به  ایرانیان(  زرند 
نیز  پروژه  این  که  شد  آغاز  تومان 
آوری  کیلومتر شبکه جمع  شامل ۴۹۵ 
فاضالب، ۸ کیلومتر خط انتقال، تصفیه 
خانه با ظرفیت تصفیه ۱۶هزار مترمکعب  
فقره  هزار  و ۴۵  روز  شبانه  در  فاضالب 
انشعاب فاضالب است که قرار است طی 

سه سال به بهره برداری می رسد.
وی در ادامه با اشاره به رشد ۲۱ اصالح 
از  بیش  اظهارداشت:  آب  توزیع  شبکه 
۱۸۰ کیلومتر از شبکه فرسوده آبرسانی 

استان طی ده ماه 
نخست امسال بازسازی شد که بیشترین 
عملکرد این بخش را مربوط به شهرستان 

های کرمان، جیرفت و منوجان است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
و ۵۷۱  هزار   ۱۳ مدت  این  کرمان طی 
انشعاب نیز به مشترکین واگذار شد که 
با مدت مشابه سال گذشته  مقایسه  در 

۱۱ درصد رشد داشته است. 
ابتدای  از  آن  بر  عالوه  شد:  یادآور  وی 
کنتور   ۵۳۹ و  هزار   ۲۱ تاکنون  سال 
مقایسه  در  عدد  این  که  شده  تعویض 
بامدت مشابه در سال ۹۷، هفت درصد 

رشد را نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
کرمان در ادامه درخصوص حذف قبوض 
سال  ماه  بهمن  از  اظهارداشت:  کاغذی 
و  بها حذف  آب  کاغذی  قبوض  گذشته 
امکان قرائت آنالین، محاسبه میزان آب 
مصرفی و امکان پرداخت آنالین آب بها 
با استفاده از کارتهای بانکی فراهم شد. 

از  بیش  اقدام  این  با  کرد:  اضافه  وی 

صورت  به  که  بها  آب  قبض  میلیون   ۴
ساالنه صادر می شد حذف و ۸۰ میلیارد 
صرفه  شرکت  این  های  هزینه  در  ریال 

جویی شد. 
طاهری خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
از  مصرفی  بهای  آب  حساب  صورت 
های  تلفن  شماره  به  پیامک  طریق 

مشترکین ارسال می شود. 
آبفا استان کرمان در  مدیرعامل شرکت 
با وضعیت  رابطه  در  ادامه سخنان خود 
منابع آب در پایان سال گفت: در پایان 
و  تکانی  خانه  سنت  به  توجه  با  سال 
افزایش مصرف آب ،در برخی از ساعات 
در  آب  قطعی  با  بعضا  و  فشار  افت  با 
سال  در  اما  شویم  می  مواجه  مناطقی 
جاری و در این ایام عالوه بر این مورد به 
دنبال نگرانی از شیوع ویروس کرونا در 
کرمان و ضرورت رعایت دو چندان نکات 
مصرف   ، شهروندان  سوی  از  بهداشتی 
کرمان  شهر  در  قبل  ماه  به  نسبت  آب 
نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است. 
و درسایر مراکز شهرستان ها نیز وضعیت 

به همین منوال است.
وی ادامه داد: در سال جاری به منظور 
جلوگیری از کمبود آب در فصل تابستان 
شهرهای  در  چاه  حلقه   ۲۰ از  بیش 
تجهیز  و  حفر  از  ،پس  استان  مختلف 
وارد مدار بهره برداری شد .مردم نیز باید 
در راستای صرفه جویی آب و تغییر در 

سبک استفاده از این نعمت
را  موجود  آبی  منابع  باشند،  کوشا  الهی 
درست مصرف کنند تا از بحران کمبود 
آب در تابستان سال آینده به خوبی عبور 

کنیم.

مهندس طاهری:
باالترین رقم جذب سرمایه مربوط به فاصالب کشور در سال جاری متعلق به کرمان است

و  طبیعت  بهار  فرارسیدن  آستانه  در 
و  طبیعی  منابع  هفته  آغاز  با  همزمان 
رئیس  برخوری  دکتر  درختکاری،  روز 
کرمان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان 
طبیعی  منابع  مدیرکل  احمدی  دکتر  و 
ضمن  همراهان  اتفاق  به  آبخیزداری  و 
حمایت از طرح کاشت درخت و گسترش 

شعار   راستای  در  همچنین  و  سبز  فضای 
سرسبز  ایرانی  برای  همگانی،  نهالکاری 

اقدام به کاشت چند اصله نهال کردند.
مردم  نهال،  کاشت  از  بعد  برخوری،  دکتر 
را نیز به این کار نیک دعوت کرد و ادامه 
داد: متأسفانه در حال حاضر، منابع تجدید 
شونده مانند آب، خاک، جنگل و مرتع در 
حال نابودی هستند، اگر ما معتقدیم منابع 
بستر  حتی  و  کشاورزی  بستر  طبیعی، 
هماهنگی  و  همکاری  باید  است،  حیات 
برداران  بهره  و  دولتی  های  ارگان  همه 
خصوصی و همه اقشار مردم در چارچوب 
عزمی ملی بروز یابد تا در راه حفظ، احیا و 
توسعه این منابع بیش از پیش بکوشیم در 
غیر این صورت، جهان آینده، جهانی همراه 
با فقر، گرسنگی و محیط زیستی آلوده و 

غیرقابل زندگی خواهد بود.
دکتر برخوری در ادامه اضافه کرد: سازمان 

طبیعی  منابع  کل  اداره  کشاورزی،  جهاد 
مهم  عضو  یک  عنوان  به  را  آبخیزداری  و 
خانواده خود می داند و تالش خواهیم کرد 
هر گونه همکاری و همراهی را در اجرای 
علی  کل  اداره  این  ترویجی  برنامه های 
داشته  طبیعی  منابع  هفته  در  الخصوص 

باشیم.  
در این مراسم دکتر احمدی مدیرکل منابع 
نیز  کرمان  جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی 
در آغاز با قدردانی از حمایت های مستمر 
سازمان جهاد کشاورزی در برگزاری هفته 
اقدامات  از  ارائه گزارشی  با  منابع طبیعی، 
سیمای  توصیف  و  طبیعی  منابع  هفته 
منابع  هفته  استان،  جنوب  طبیعی  منابع 
اقدامات  مهمترین  از  یکی  را  طبیعی 
گفت:  و  دانست  کشور  سطح  در  ترویجی 
این هفته در  برنامه های  اینکه  به  توجه  با 
می  اجرا  نمادین  به صورت  کشور  سطح 

شود فرصت مناسبی است که هم عملکرد 
خود را در این هفته در معرض دید عموم 
قرار دهیم و هم فرهنگ منابع طبیعی را 

گسترش دهیم.
وی همچنین ادامه داد: تمام کسانی که در 
سازمان جهاد کشاورزی و اداره  کل منابع 
دارند،مسئله  حضور  آبخیزداری  و  طبیعی 
کمک به تامین امنیت غذایی کشور را به 
اقدامات  محور  برنامه،  ترین  اصلی  عنوان 

خود قرار داده اند.
احمدی در پایان ضمن اشاره به اینکه به 
هزار   ۱۲۰ طبیعی  منابع  هفته  مناسبت 
جنگلی  بومی  گونه های  نوع  از  نهال  اصله 
بین  در  رایگان  طور  به  منطقه  با  سازگار 
عموم توزیع می گردد، اهتمام ویژه همگان 
از  حفاظت  و  درخت  کاشت  به  نسبت  را 

منابع طبیعی را خواستار شد.

دکتر احمدی:
کمک به تامین امنیت غذایی کشور اصلی ترین برنامه سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

مهندسی  فنی  امور  و  آب،خاک  مدیر 
استان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان 

کشت  اراضی  درصد   ۶۷ گفت  کرمان 
کرمان  جنوب  در  باغی  و  زراعی  شده 
نوین  های  سامانه  به  تجهیز  نیازمند 

آبیاری هستند.
روشنفکری  نشریه  خبرنگار  گزارش  به 
وحدت  کرمان،مهندس  جنوب  از 
برخورداری مدیر آب، خاک و امور فنی 
آبیاری  نشست  در  سازمان  مهندسی 
تحت فشار در جنوب کرمان با اشاره به 
مستعد  اراضی  هکتار  هزار   ۳۵۶ وجود 
کشاورزی در جنوب کرمان اظهار داشت: 
در حال حاضر از ۲۴۵ هزار هکتار اراضی 

جنوب  در  شده  کشت  باغی  و  زراعی 
تا کنون ۷۸ هزار و ۴۰۰ هکتار  کرمان 
تجهیز  آبیاری  نوین  های  سامانه  به  آن 
و حدود ۶۷ درصد از این اراضی کشت 
مجهز  نوین  های  سامانه  به  هنوز  شده 

نشده اند. 
اینکه  بیان  با  برخورداری  مهندس 
طبق برنامه ششم و برنامه های اقتصاد 
هر  بایستی  کرمان  جنوب  در  مقاومتی 
از  هکتار   ۹۰۰ و  هزار   ۵ حدود  سال 
اراضی به سامانه های نوین آبیاری مجهز 
به  که  اعتباراتی  به  توجه  با  ولی  شوند 

بخشی  شود  می  داده  تخصیص  مناطق 
از کار انجام نشده و براساس این برنامه 
نوین  سامانه  هکتار  هر  اجرای  برای 
در  و  ریال  میلیون   ۲۰۰ مبلغ  آبیاری 
مجموع به میزان ۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد 

تومان اعتبار نیاز می باشد.
خاطر نشان می شود مدیریت آب،خاک 
جهاد  سازمان  مهندسی  و  فنی  امور  و 
کشاورزی جنوب کرمان یکی از مدیریت 
تا  که  است  کشور  برتر  و  نمونه  های 
کنون کم ترین شکوائیه و گالیه مردمی 

را داشته است.

مهندس وحدت برخورداری:
۶۷ درصد از اراضی کشت شده در جنوب کرمان نیازمند تجهیز سامانه نوین آبیاری است

رصد لحظه ای وضعیت کرونا و امکانات 
موجود در جنوب کرمان توسط دکتر 

مکارم
به گزارش روابط عمومی 
پزشکی  علوم  دانشگاه 
مکارم  دکتر  جیرفت، 
علوم  دانشگاه  رئیس 
پزشکی جیرفت از کارگاه 
و  لباس  ماسک،  تولید 
جهت  کفش  روکش 
راستای  در  درمان  کادر 
کرونا  بیماری  پیشگیری 
جیرفت  شهرستان  در 
اقدامات  از  و  کرد  بازدید 
خیاطان  صنف  رؤسای  پناه  یزدان  آقای  باقری،  خانم  همکاری  و 
جیرفت، آقای گروهی سرپرست کارگاه تولیدی دقیانوس و خیاطان 
امر خداپسندانه مشارکت و همکاری داشتند  این  جیرفتی که در 

قدردانی نمود.
زیر  شرح  به  ای  اطالعیه  سالمت  خیران  مجمع  راستا  همین  در 

صادر کرد:
اطالعیه: مجمع خیرین سالمت جنوب کرمان

قابل توجه شهروندان خیراندیش: با توجه به شیوع فراگیر بیماری 
تحت  جمعیت  به  بیماری  این  سرایت  احتمال  و  کشور  در  کرونا 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به اطالع می رساند تجهیزات 
هفت  در  سالمت  جامع  مراکز  و  بیمارستانها  نیاز  مورد  اقالم  و 

شهرستان جنوب کرمان به شرح ذیل می باشد:
۱-پارچه تترون برای تهیه و تولید ماسک 

و  ماسک  تولید  کارگاه  اندازی  راه  برای  خیاط  و  خیاطی  ۲-چرخ 
لباس

۳-پودر لباسشوئی و مایع شستشوی دست و صورت
۴-مواد خوراکی جهت طبخ غذای بیماران ) برنج و روغن(

۵-پالستیک مخصوص تولید لباس حفات فردی
۶-کیسه زباله 

۷-دستمال کاغذی
میتوانند  نقدی  کمک  به  تمایل  صورت  در  خیران  و  مردم  عموم 
مبالغ اهدائی خود را به حساب مجمع خیرین سالمت شهرستان 
جیرفت با شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۳۴۱۱۲۵  واریز نموده که 
این کمکها توسط هیئت مدیره مجمع صرفا جهت تأمین نیازهای 
بیماران و بیمارستان ها هزینه خواهد شد، خواهشمند است مبالغ 
اهدائی را به شماره تلفنهای ۰۹۱۳۳۴۸۵۴۵۹ ،۴۳۳۱۹۳۲۰ اطالع 

دهند.

پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
کرمان به مناسبت بزرگداشت روز شهدا

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مناسبت  به  کرمان  جنوب 
سالروز  و  شهدا  روز  گرامیداشت 
صادر  پیامی  شهید  بنیاد  تاسیس 

کردند.
که  است  آن  به  شهیدان  »تکریم 
سلطه  برابر  در  هرگز  ملت  این 
یاد  نکنند.  سرخم  مستکبر  گران 
فضای  در  همیشه  باید  شهیدان 
معظم  مقام  باشد«  زنده  جامعه 

رهبری )مد ظله العالی(
به  و  می اندیشند  رهایی  و  آزادی  عدالت،  به  که  آنانی  همه  رسالت 
آرمان بزرگ پیامبران ایمان دارند، آن است که از فرهنگ ایستادگی و 

وارستگی در هر تهاجم  با هر وسیله ممکن صیانت و پاسداری کنند.
مشعل  رهایی،  فرهنگ  آسمان  ستاره  فروزان ترین  و  درخشان ترین 

پرفروغ فرهنگ شهادت است.
تکریم و تعظیم شهیدان، تالشی مقدس است در برافراشتن پرچم های 
بلندی  گام  و  اسارت  و  ذلت  یوغ  از  بشریت،  آزادی  و  استقالل  سرخ 
که،  زیرا  عدالت؛  و  توحید  مکتب  ارزش های  احیای  راستای  در  است 
»شهادت، مرگ در راه ارزش هاست« و هر شهید، مشعلی است که در 
بلندای عزت و سرافرازی یک ملت، جاودانه می درخشد؛ آنچنان که نام 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برتارک فرهنگ ایثار و شهادت ایران 
اسالمی همچو خورشید فروزان صالبت زنده ماندن را در تاریخ طنین 

انداز کرده است.
اینجانب ضمن پاسداشت یاد و خاطره رشادتهای سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی، روز بزرگداشت شهدا و سالروز تاسیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران به فرمان داهیانه امام راحل )رحمه اهلل علیه( را گرامی 
داشته و به محضر همه شهدا و ایثارگران معزز انقالب اسالمی و هشت 
کرمان   جنوب  ایثارگران  و  شهدا  خانواده  خصوصا  مقدس  دفاع  سال 
ادای احترام می کنم ؛امید است  همه ملت ایران در سایه نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری و ادامه دهند راه شهدا 

باشیم.
حسین اسحاقی ،مدیدکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب:
برخورداری بیش از 84 درصد روستاهای باالی 

20 خانوار از راه مناسب در جنوب کرمان  
مدیر کل راه و شهرسازی جنوب کرمان از برخور داری بیش از  ۸۴ درصد 

روستاهای باالی ۲۰ خانوار از راه مناسب  در جنوب کرمان  خبر داد . 
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی جنوب 
کرمان ،محمد ساردویی گفت : طبق اعالم  سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور شاخص برخورداری جمعیتی از راه آسفالته در حوزه جنوب 
کرمان برای راه های روستایی باالی ۲۰ خانوار ۸۴.۶ درصد می باشد که این 
شاخص در کل کشور ۹۲.۷ درصد می باشد همچنین شاخص برخورداری 
باالی ۵۰ خانوار در جنوب کرمان ۸۸.۷ درصد و در  جمعیتی روستاهای 
کل کشور ۹۵.۰۳ درصد است.   وی در تشریح راههای روستایی در جنوب 
از  تا کنون  ۲۱۰۰ کیلومتر  اداره کل  این  تاسیس  از زمان   : افزود  کرمان 
راههای روستایی  با اعتباری به مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد ریال آسفالت و به بهره 
برداری رسیده است و در حال حاضر۴۳۰ کیلومتر در دست ساخت می باشد 

که از این میزان ۲۰۰کیلومتر آن آماده اجرای آسفالت است. 
ساردویی ادامه داد : برای اتمام و به بهره برداری رساندن آنها مبلغ ۲۱۵۰ 
میلیارد ریال و همچنین جهت تکمیل باقیمانده راه های روستایی باالی ۲۰ 

خانوار به مبلغ ۹۵۰۰ میلیارد ریال نیاز است. 
وی بابیان اینکه احداث راه روستایی با مشکالت و موانعی روبرو است گفت 
:از جمله موانع می توان به کمبود اعتبار و معارضین محلی اشاره کرد که 

گاهی باعث کندی روند اجرای پروژه ها شده است.  
*تامین معیشت و رونق اقتصادی مردم با ساخت راه روستایی* 

وی همچنین در خصوص ارتباط راه های روستایی با اقتصاد و معیشت مردم 
اظهار داشت : در جنوب کرمان معادن غنی وجود دارد که اکثراً در مسیر 
روستاها قرار دارند، احداث این راهها  باعث بهره برداری از معادن شده که 
نتیجه آن رونق اقتصادی ،کاهش بیکاری و جلوگیری از مهاجرت به شهر و 
کاهش حاشیه نشینی است.  وی ادامه داد : جنوب استان کرمان با تولید 
باشد  می  کشور  کشاورزی  های  قطب  از  یکی  کشاورزی  محصوالت  انبوه 
که احداث راه های روستایی باعث کاهش هزینه های تمام شده محصوالت 
کشاورزان و در نتیجه رونق کشاورزی و اقتصادی منطقه را به دنبال خواهد 
گرم  مناطق  در  اکثراً  کرمان  جنوب  گفت:شهرهای  پایان  در  وی  داشت.  
اینکه در جنوب استان کرمان تنوع آب و هوا  به  با توجه  اند و  واقع شده 
و  روستاهایی در مناطق ییالقی و خوش آب و هوا وجود دارد. احداث راه 
روستایی جهت استفاده مردم از این مناطق و توسعه گردشگری امری الزم 
و ضروری به نظر می رسد. همچنین با توجه به وسعت حوزه جنوب استان 
کرمان و پراکندگی روستاها احداث راههای روستایی تاثیر بسزایی در ایجاد 

امنیت پایدار منطقه داشته است.

مهندس حسین سعیدی:
سامانه "توان ایران" برای کنترل ورود 

محصوالت مشابه داخلی در جنوب کرمان نیز 
راه اندازی شد

راه  از  کرمان  جنوب  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  صنایع  امور  معاون 
اندازی سامانه توان ایران در جنوب کرمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن 
و تجارت و مسئول تولید داخل جنوب کرمان در این خصوص گفت: این 
سامانه به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و همچنین جلوگیری از 
ورود کاالهای مشابه خارجی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت راه اندازی 
شده است. مهندس حسین سعیدی تاکید کرد: تولید کنندگان داخلی برای 
به  سامانه  این  وارد  بایستی  مشابه،  خارجی  محصوالت  ورود  از  جلوگیری 
آدرس   www.Tavanirai.ir شده و اقدام به ثبت نام و معرفی محصوالت 
خود نمایند. وی افزود: این سامانه به طور مستقیم به گمرک ایران وصل 
بوده و این امکان را برای گمرک فراهم می کند تا قبل از هر گونه مجوز 

واردات از تولید کاالی مشابه داخلی مطلع گردد.
را  امکان  این  به گمرک  ان است که  این سامانه  از دیگر مزایای  همچنین 
خواهد کرد تا ضمن جلوگیری از واردات آن کاال، بر اساس ثبت نام صورت 

گرفته متقاضی را به واحد تولید کننده داخلی معرفی می نماید.

امیر جهانشاهی:
پیشگیری از کرونا با ارائه خدمات غیرحضوری 

برق در شرکت شمال
کلیه خدمات شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان جهت پیشگیری 

از شیوع ویروس کرونا به صورت غیرحضوري انجام مي شود.
 ، استان کرمان  برق شمال  نیروی  توزیع  روابط عمومی شرکت  به گزارش 
امیرجهانشاهی مدیرروابط عمومی این شرکت اعالم کرد:  باتوجه به شیوع 
مشترکان  راستاي حفظ سالمت شهروندان،  در  و  کشور  در  کرونا  ویروس 
این شرکت قادر هستند خدمات مورد نیاز خود را اعم از دریافت جزئیات 
لوازم  اصالح  یا  جابجایي  اشتراک،  نام  تغییر  مصرفي،  برق  قبض  اطالعات 
اندازه گیري)کنتور برق(، تغییر قدرت انشعاب، خریداري انشعاب جدید و 

آزمایش کنتور و ...، به شکل غیرحضوري دریافت کنند.
 وی ادامه داد: این اقدام به منظور رفاه حال شهروندان و جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا در نظر گرفته شده  و خدمات مورد نیاز مشترکان به صورت 
غیرحضوری و از طریق سامانه تلفنی ۱۲۱ و سایت اینترنتی شرکت توزیع 
از  نیز  و   www.nked.co.ir آدرس  به  کرمان  استان  برق شمال  نیروي 

طریق دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد ارائه می شود.
جهانشاهی یادآور شد: از مردم می خواهیم برای حفظ ایمنی و سالمت خود، 
حتی المقدور از مراجعه حضوری اجتناب کرده و ازطریق شماره تلفن های 
است،  موجود  کرمان  استان  برق شمال  در سایت شرکت  که  شهرستان ها 
نسبت به دریافت و پیگیری تمامی خدمات اقدام کنند. وی اظهار داشت:  
تلفن گویا ۵۹۲۲۹ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲۱ جهت اعالم شکایات، 
انتقادات، پیشنهادات، مشکالت شبکه برق، روشنایی معابر و غیره برای رفاه 
حال شهروندان در نظر گرفته شده است.جهانشاهی تاکید کرد: ضمنا هم 
استانی های عزیز ساکن شهرهای شمالی کرمان می توانند مشکالت خود 
را از طریق تماس با تلفن روابط عمومی این شرکت به شماره ۳۲۵۲۰۳۳۳ 
مطرح کنند.  بیش از ۶۳۰ هزار نفر در شمال استان از خدمات شرکت توزیع 
برق شمال استان کرمان شهرستان های کرمان، رفسنجان، زرند، شهربابک، 
انار، نوق، کشکوئیه، کوهبنان، راور، گلباف، چترود، باغین، شهداد، ماهان، 

راین بهره می برند.

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با 
بیماری کرونا در عنبرآباد به ریاست فرماندار

جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا به ریاست محمود رئیسی 
فرماندار شهرستان عنبرآباد، دینا شهردار عنبرآباد، علیدادی رئیس شبکه 
بهداشت و درمان، خسروی رئیس صنعت، معدن و تجارت، آذررخت رئیس 
هالل احمر، امیری رئیس راهداری و توکلی معاون اداره آبفار در محل دفتر 
با بیان اینکه دریافت اخبار موثق از  فرماندار برگزار شد. فرماندار عنبرآباد 
منابع معتبر مهم است گفت: شهروندان باید اخبار هشداری و آموزشی را 

فقط از رسانه های رسمی و معتبر پیگیری کنند.
از کرونا  با اشاره به مصوبات جلسه پیشگیری  فرماندار شهرستان عنبرآباد 
اظهار داشت: بر اساس این مصوبات قرار شد شهرداری نسبت به ضدعفونی 
مراکز  و  برون شهری  تاکسی های درون شهری،  تاسیسات شهری،  کردن 

عمومی اقدام کند.
وی تاکید کرد: بر اساس مصوبه ستاد پیشگیری از کرونا هرگونه برگزاری 
این  در  ثانوی  اطالع  تا  عمومی  های  برنامه  عروسی،  های  همایش، جشن 

شهرستان لغو شده است.

ارائه خدمات 
الکترونیکی شرکت 
توزیع نیروی برق 

جنوب استان کرمان 
به منظور پیشگیری از 

شیوع ویروس کرونا

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان، مهرداد 
این  عمومی  روابط  دفتر  مدیر  محسنی 
خدمات  ارائه  خصوص  در  شرکت 
الکترونیکی بیان کرد: به منظور پیشگیری 
این  خدمات  کرونا  ویروس  شیوع  از 
انجام  حضوری  غیر  صورت  به  شرکت 
می پذیرد و مشترکین می توانند به جای 
مراجعه حضوری از خدمات الکترونیکی 

بهره مند شوند.

وی با اشاره به فراهم ساختن زیرساخت 
هم  کرد:  نشان  خاطر  مناسب،  های 
توسط  الکترونیکی  ۵۷خدمت  اکنون 
پورتال شرکت در حال انجام می باشد و 
پورتال  به  مراجعه  با  توانند  می  مشترکین 
 www.sked.co.ir آدرس  به  شرکت 
انجام  را  خود  کارهای  و  نمایند  مراجعه 

دهند.
می  مشترکین  افزود:  ادامه  در  محسنی 
غیر  خدمات  دریافت  جهت  توانند 

حضوری از روش هایی مانند مراجعه به 
میز خدمت الکترونیک شرکت به آدرس 
اپلیکیشن  نصب   ،  www.sked.co.ir
با  مشترکین  حضوری  غیر  خدمات 
پیامکی  شماره  به     APP کلمه  ارسال 
دریافت  برای  همچنین  و   ۲۰۰۰۰۸۰۰۰
 *b* قبض برق خود، کد #شناسه قبض
از  و  ارسال   ۲۰۰۰۰۸۰۰۰ شماره  به  را 

خدمات
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به مناسبت بیست و پنجم اسفندماه سالروز بزرگداشت رخشنده اعتصامی؛ 

دکتر فرخ رو شهابی
دکترای ادبیات فارسی

از  اعتصامی  به پروین  اعتصامی مشهور  رخشنده 
شاعران نامی معاصر،در ۲۵ اسفند سال ۱۲۸۵ در 
تبریز به دنیا آمد. پدرش یوسف اعتصامی معروف 
نویسندگان  و  مترجمان  از  الملک  اعتصام  به 
مشهور ایرانی بود. او اولین چاپخانه را در تبریز بنا 

کرد و مدتی نیز نماینده مجلس بود. پدر خیلی 
زود متوجه استعداد شاعری پروین می شود و به 
او در زمینه ی سرودن شعر کمک می کند، وی 
مدیر مجله بهار بود که نخستین شعرهای پروین 
زمانی  پروین  شعری  حیات  شد.  منتشر  آن  در 
است که زن حضور و ظاهری متفاوت نسبت به 
انزوای خانه  از  قبل در جامعه پیدا کرده بود،زن 
با توجه  توانست تحصیل کند،  به اجتماع آمد و 
به مقطع زمانی که پروین در آن زندگی می کرده 
ناگزیر شعر او متأثر از شرایط زمانی خود بوده و 
بنابراین ظلم ستیزی و درگیری با بیداد،شاخصه 

اصلی شعر او قرار می گیرد.
غزل،  قصیده،  جمله:  از  شعر  انواع  در  پروین 
را  او  اشعار  کرده،  آزمایی  طبع  قطعه  و  مثنوی 
اول که  به دو دسته تقسیم کرد: دسته  می توان 
و  پند  شامل  و  شده  سروده  خراسانی  سبک  به 
اندرز و نصیحت است و از این جهت به شعر ناصر 
خسرو نزدیک شده، دسته دوم اشعاری است که 
به سبک عراقی سروده شده و بیشتر جنبه روایی 
و داستانی دارد،به ویژه از نوع مناظره که به کالم 
سعدی نزدیک شده است. سبک شعری وی یادآور 
شعری  یعنی  است  سعدی  و  ناصرخسرو  اشعار 

و  اجتماعی  اندرز،مسا  ئل  پند،  از حکمت،  سرشار 
او  ظلم ستیزی. مضمون های اجتماعی در شعر 
که  جا  آن  تا  است  برخوردار  ای  ویژه  جایگاه  از 
برخی آن را شاعر اجتماعی نامیده اند. دیوان او 
یک دست، روان، فصیح و با آب و رنگ دل فریب 
است. یکی از ویژگی های برجسته در شعر پروین 
ماندگار  او  نام  شده  سبب  همواره  که  اعتصامی 
شیوه  است.کاربرد  مناظره  فن  به  شود،پرداختن 
مناظره یا سؤال و جواب در ادبیات فارسی سابقه 
را  مناظره  فن  های  نمونه  نخستین  دارد.  دیرین 
می توان در آثار بازمانده از زبان پهلوی در منظومه 
»درخت آسوریک« مشاهده کرد)مناظره میان بز 
و نخل(، پس از آن باید اسدی طوسی را مبتکر 
فن مناظره  دانست. در فن مناظره شاعر از زبان 
دو یا چند شخصیت که در مقابل یکدیگر قرار می 
گیرند، سخن می گوید و ویژگی های هر یک را 
برتری  تا سرانجام  بیان می کند  زبان دیگری  از 
یا به نتیجه ای کلی  از آن ها ثابت شود و  یکی 
از گفت  با استفاده  اعتصامی  منجر گردد. پروین 
و گو میان اشیاء،افراد و حیوانات در قطعه هایش 
بیشتر به بیان حال مردم در برابر استعمارگرایی 
طبقات باال، اوضاع نابسامان سالخوردگان و تهی 

دستان جامعه، نقد اوضاع جامعه، و هم چنین به 
اندیشه هایش درباره  اندرز و تشریح  و  پند  بیان 
دانایی  ارزش  آموزش،  اجتماعی،  عدالت  اخالق، 
قطعه  در  مناظره  نوع  چهار  می گوید.  سخن  و... 
دو  هر  مناظره  دارد:۱-طرفین  وجود  وی  های 
انسان۳-مناظره  با  حیوان  مناظره  اند۲-  حیوان 
با  نبات۴-گفت و گوی حیوان  یا  با جماد  انسان 

خودش.
قطعه های پروین شامل نکاتی مانند: مهر مادری 
فقیر  مادران  زبان  زبان طیور،از  از  لطافت روح  و 
حدی  به  او  هنر  است.  دستان  تهی  زبان  از  و 
است که از زباِن همه چیز سخن می گوید: چشم 
و  دیگ  پیراهن،  و  سوزن  دانه،  و  ،دام  مژگان  و 
ابر،  شبنم،  صیاد،  ماهی،  مرغ،  باد،  خاک،  تاوه، 
باران، کوه، مور، مار. یکی دیگر از هنرهای شعری 
او  اوست،  آفرینی  تصویر  قدرت  اعتصامی  پروین 
مهارت خاصی در استفاده از تمثیل، سمبل و جان 
بخشی به اشیاء دارد بنابراین بسیاری از آرمان ها 
و اهداف سیاسی و اجتماعی خود را با استفاده از 
همین زبان استعاره، سمبل و تمثیل بیان کرده، 
قطعه هایی مانند: تاراج روزگار، تیر وکمان، توشه 
پژمردگی، پیام گل،پایه و دیوار، توانا و ناتوان همه 

او  تیز  و  تند  بیان  کننده  بازگو  همه  و 
است.  اش  زمانه  های  رنج  و  دردها  از 
نخستین شعری که نگرش انتقاد بر کار 
و کردار پادشاهی دوره پروین را منعکس 
می کند شعر »اشک یتیم« است که در 

اینجا بازگو می کنیم:
روزی گذشت پادشهی از گذرگهی

فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست
پرسید زان میانه یکی کودک یتیم

کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست
که  ما  دانیم  چه  داد  جواب  یک  آن 

چیست
پیداست آن قدر که متاعی گرانبهاست
نزدیک رفت پیرزنی گوژ پشت و گفت

این اشک دیده من و خون دل شماست
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است

این گرگ سالهاست که با گله آشناست
آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است

آن پادشا که مال رعیت خورد گداست
بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن

تا بنگری ک روشنی گوهر از کجاست
پروین به کجروان سخن از راستی چه سود

کو آن چنان کسی که نرنجد ز حرف راست

زندگی  در  اعتصامی  پروین  ادب،  چرخ  اختر   
پر مغز و محتوایی سروده  اشعار بسیار  کوتاهش 
و به جایگاه شایسته ای در میان شاعران ایران به 
 ویژه زنان شاعر رسیده است. وی در سال ۱۳۲۰ 
به  )س(  معصومه  حضرت  حرم  در  و  درگذشت 

خاک سپرده شد. نام و یادش جاودان.

ظلـم ستیزی ویژگی بـارز شعر پـروین است

محیا احمدی
روانشناس

ایران کشوری است که در طول 
رنج های  و  حوادث  خود  تاریخ 
بی شماری را به خود دیده است، از زلزله تا جنگ، 
تا  نوروز  جشن  از  سوری،  چهارشنبه  تا  سیل  از 
اتفاقی  هر  که  گویی  شهیدان،  عزاداری  مراسم 
تعدادی  و مرگ  رنج  است که  ما حادثه ای  برای 

را به دنبال دارد.
البته بخشی از این حوادث قهر و قانون طبیعت 
بوده و گریزی از آن نیست، اما بخش اعظم آن در 

کشور ایران به عدم مدیریت و بهره نجستن از علم 
و تجربیات خود یا دیگران بر می گردد.

ابعاد  رویدادی  و  بحران  هر  که  آنجا  از  باری 
این  در  دارد،  بعدی  چند  و  گسترده  تبعات  و 
از آن حرفی  از جنبه هایی که کمتر  مسأله یکی 
روان  سالمت  و  آرامش  به  توجه  آمده  میان  به 
هر  در  بحرانی  شرایط  در  که  چرا  است  جامعه 
جامعه  پیشرفته ای یکی از موضوعاتی که در صدر 
سالمت  و  آرامش  حفظ  میگیرد  قرار  الویت ها  
روان جامعه است.کرونا یک بیماری جسمی است 
تبعات  اما  کرد  خواهد  فروکش  زمانی  باآلخره  و 
روانی ناشی از آن بسیار بیشتر از جنبه جسمی 
آن بوده و اختالالت روانی جدی به دنبال خواهد 
داشت. در این شرایط که بیماران و خانواده های 
و  دارند  نیاز  ویژه  روانشناختی  مداخالت  به  آنها 
افسردگی  و  استرس  درگیر  جامعه  افراد  تمامی 
ناشی از بیماری و خانه نشینی و تبعات اقتصادی 
مهم تر  همه  از  و  هستند  آن  و....  ،جسمانی 
بسیاری از افراد آسیب پذیر از نظر روانی از جمله 
و  عملی  فکری  وسواس  فوبیا،  به  مبتال  بیماران 
داشته  نگاه  دور  نظر  از  نباید  نیز  هیپوکندریا  یا 
شوند، چرا که این افراد حتی در شرایط طبیعی 
از  ترس  درگیر  همواره  و  نداشته  عادی  زندگی 
شیوع  صورت  در  حال  هستند.  بیماری  به  ابتال 
بیماری واگیردار حال روحی بسیار وخیمی  یک 

پیدا کرده و از سوی دیگر این ویروس باعث شده 
تا وسواس گسترش پیدا کرده و افرادی که سابقه 
بیماری های وسواسی دارند، وسواس شان تشدید 
شود، به طوری که این موضوع فعالیت های دیگر 
آنان را نیز تحت الشعاع قرار داده است. استرس و 
را  عده ای  زندگی  بیماری  این  از  ناشی  اضطراب 
آنها گرفته  از  را  مختل کرده و خواب و خوراک 
ایمنی  سیستم  تضعیف  باعث  امر  همین  است. 
به  ابتال  مستعد  فرد  بدن  نهایت  در  و  بدن شده 

این بیماری می شود.
در این راستا نظر الناز افشاری  روانشناس بالینی 
شیوع  شرایط  در  که  شدیم  جویا  را  درمانگر  و 
ویروس و قرنطینه برای حفظ بهداشت روانی چه 

باید کرد؟
عوامل  از  یکی  استرس  که  این  به  توجه  ۱-با   
تضعیف سیستم ایمنی بدن و عامل خطری برای 
ابتال به کرونا می باشد لذا از دنبال کردن اخبار 

ناراحت کننده و شایعات خودداری کنید.
۲-نکات بهداشتی را کامال رعایت کنید، به همان 
میزان که استرس آسیب زننده است بی اعتنایی 
و عدم جدی گرفتن نکات بهداشتی نیز می تواند 

خطر آفرین باشد
کافی  توجه  خود  خواب  و  تغذیه  بهداشت  ۳-به 

داشته باشید.
و  بخوابید  کافی  میزان  به  روز  شبانه  طول  در 

وعده های غذایی خود را منظم میل کنید.
 ۴-بخندید: خنده میزان تنش را کاهش می دهد 

و باعث ترشح اندورفین می شود
 ۵-فیلم های طنز ببینید.

 ۶-با دوستان شوخ طبع خود تماس بگیرید: یک 
تماس صوتی یا تصویری با دوستی که شما را سر 

حال می کند بسیار کمک کننده است.
رقص  ورزش،  باشید:  داشته   بیشتری  ۷-تحرک 
و  استرس  هورمون  کاهش  باعث  تحرک  و 
به شادی(  )انتقال دهنده عصبی مربوط  افزایش 

سرخوشی می شود.
۸-کار مثبتی که به شما احساس لذت می دهد را 
انجام دهید: مانند انجام کاری که در آن مهارت 
کردن  خوشحال  کتاب،  یک  خواندن  دارید، 

دیگران و تماشای فیلم 
 ۹-با دوستان و اطرافیانتان در خصوص ترس ها 
،نگرانی ها و آنچه آزارتان می دهد مکررا صحبت 

کنید.
 ۱۰-در صورتی که احساس نگرانی زیادی دارید 
در طول روز سه زمان ثابت را مشخص کنید و در 

این زمان ها به  نگرانی هایتان فکر کنید.
و  اینترنت سرچ  از  را  ریلکسیشن   ۱۱-تمرینات 

انجام دهید.
۱۲-در روز مدتی را به راز و نیاز و امور معنوی 

بپردازید.

کنترل  قابل  غیر  استرس تان  که  ۱۳-در صورتی 
شده و در کارهای روزانه تان باعث ایجاد اختالل 
یا روانپزشک مراجعه و  به روانشناس  شده است 

درمان تخصصی دریافت نمایید.
شماره  با  روانشناختی  مشاوره  دریافت  ۱۴-برای 

۴۰۳۰ تماس بگیرید.
اما آنچه که این روزها بیشتر از پیش حال روحی 
جامعه را خراب می کند می توان گفت رسانه هایی 
هستند که یا دانش و سواد کافی برای برخورد با 
در  سعی  مغرضانه  یا  و  ندارند  را  مسائلی  چنین 

ایجاد فضای روانی مخدوش دارند.
اولین انتقاد متوجه صدا و سیما است که با پخش 
اخبار ضد و نقیض و سابقه برخی پنهان کاری ها 
اطالع  سیستم  اصلی ترین  از  را  جامعه  اعتماد 
آن  رسمی  تلوزیون  یعنی  کشور  هر  رسانی 
کشور سلب نموده و در شرایطی قرار گرفته که 
از  با اهمال  توصیه های دلسوزانه و تخصصی هم 

سوی مردم مواجه می شود.
از دیگر سو رسانه های مغرض و معاند غرب نشین 
که این روزها نهایت بی  اخالقی را از خود نشان 
داده و با سیاه نمایی و کاشتن بذر ناامیدی و یأس 
طور  به  تخریب  قصد  به  تنها  مخاطبان  دل  در 
سلب  جامعه  از  را  روانی  امنیت  و  آرامش  کامل 
قبر  دروغین  نمایش  مثال  عنوان  به  نموده اند، 
دسته جمعی یا نبود دارو و...چه لزومی به لحاظ 

اطالع رسانی یا فرهنگ سازی دارد؟ غیر از ایجاد 
فوبیا و ترس در دل خانواده ها و خصوصا کودکانی 

که شاهد این صحنه ها هستند.
و اما یک نعمت بزرگ در اطالع رسانی و از طرف 
مجازی  فضای  نام  به  ویرانگر  معضل  یک  دیگر 
قرنطینه  شرایط  در  بسیاری  کمک  که  رسانه ای 
به انجام کارها از جمله آموزش و خرید و تماس 
آنالین داشته و از طرفی انبوهی از اخبار دروغین 
جامعه  به  را  رسان  آسیب  پراکنی های  شایعه  و 

تزریق نموده.
و اما کالم آخر و چند درخواست 

-از تمامی اصحاب رسانه و کاربران فضای مجازی 
و  انبوه  اخبار  انتشار  از  تا  می شود  درخواست 
که  چرا  نمایند،  اجتناب  نشده  آزمایی  راستی 
باالی  حجم  اجتماعی  روانشناسی  علم  لحاظ  به 
ایجاد  باشد  هم  موثق  اگر  حتی  توصیه،  و  خبر 

بی تفاوتی و لوث مسؤلیت می نماید.
-از تمامی متخصصان و کلینیک های روانشناسی 
تلفنی  و  آنالین  شیوه  به  می شود  درخواست 
حتما  را  افراد  سایر  و  بیماران  ویزیت  و  مشاوره 

دنبال نمایند.
با  آنالین  صورت  به  که  معلمانی  و  -خانواده ها 
بخشی  آگاهی  هستند ضمن  تماس  در  کودکان 
به سالمت روان و شادابی کودکان و پیشگیری از 

اضطراب توجه داشته باشند.

بررسی راهکارها و آسیب های سالمت روانی جامعه در شرایط فعلی؛

خرید و فروش ماشین های لیزینگ ، قسط عقب افتاده و توقیف در پارکینگ . 
آزاد سازی ماشین های لیزینگ بدون پرداخت اقساط عقب افتاده 

                                                     به صورت کامال قانونی
                                                     0۹1۳۳۴۶۹۷1۶ کویری

جیرفت ، چهارراه دهخدا ، خ ولیعصر شرقی    مدیر مسئول : آذر سادات  حسینی
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کلیه سفـــارشات از طراحی تا چاپ
آماده عقد قرارداد با ادارات دولتی

 رسانه های بی دانش،بازوی کرونا  /  اضطراب و فوبیا،دردهایی که می مانند

به یک نیروی خانم مسلط به فتوشاپ نیازمندیم .
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نوبت آگهی مناقصه شهرداری دوساری
دوم

مجید داوری -  شهردار دوساری

شهرداری دوساری در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره
 ۶۷2۶8۶ تاریخ 98/11/20  نسبت به اجرای  پروژه تکمیل ساختمان

 آتش نشانی شهرداری  به اعتبار 4 میلیارد ریال )4/000/000/000( از طریق مناقصه عمومی 
با واگذاری به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط اقدام نماید .

لذا از شرکت کنندگان واجد الشرایط دعوت بعمل می آید از مورخه 98/12/19 جهت خرید 
اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 

ضمنا اعتباراین پروژه  به صورت  اسناد خزانه با سررسید 3 ساله می باشد.

شـرایط شرکت در مناقصه :
1- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 5 درصد کل مبلغ قرار داد و یا واریز نقدی به حساب 
 سپرده 21۷112392800۷  نزد بانک ملی بنام شهرداری دوساری بابت شرکت در مناقصه.

2- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .
3- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی یک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم به دبیرخانه 

شهرداری می باشد .
4- مبلغ سپرده برنده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی و انعقاد قرارداد مسترد 
به  و  ترتیب  به  آنان  کنندگان سپرده  از شرکت  یک  هر  انصراف  در صورت  و  نخواهد شد 

استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها ضبط می گردد.
5- به پیشنهادات مخدوش و خط خورده و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۶- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

مشترکین محترم شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان می توانند 

جهت دریافت خدمات غیر حضوری به روش های ذیل اقدام نمایند .

www.sked.co.ir   : مراجعه به میز خدمت الکترونیک شرکت به ادرس -

- نصب اپلیکیشن خدمات غیر حضوری مشترکین با ارسال کلمه 

APP  به شماره پیامکی ۲0000۸000

- جهت دریافت قبض برق : ارسال کد # شناسه قبض * b * به 

شماره پیامکی ۲0000۸000

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

حلول سال نو و بهار پرطراوت که نشان از قدرت 
الیزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد  گویای 
این مهم است که انتهای قصه سرد و سپید زمستان همیشه سبز خواهد بود، 
به فالی فرخنده گرفته و فرا  انتهای زمستان تلخ و پرحادثه 1398 را  پس 
رسیدن سال 1399 را به تمامی شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و 
سالی سرشار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای همه 
ایرانیان خصوصا مردم نجیب و شریف جبالبارز مسئلت داریم. خدمتگزاران 
شما در این مجموعه همچون سال های گذشته سعی خواهند کرد در جهت 
توسعه و پیشرفت این دیار تالش کنند.ضمن عرض پوزش از همشهریان و 
مسافران بابت تعطیلی مراسمات نوروز به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس 
به صورت  تابستانی  قالب جشنواره  در  اوضاع  عادی شدن  با  کرونا،انشااهلل 

ویژه برای شما برنامه های شاد و مفرح ترتیب خواهیم داد.

ز کــوی یــار می آیــد نســیم بــاد نــوروزی
از ایــن بــاد ار مــدد خواهــی چــراغ دل ربافــروزی

 
ز جــام گل دگــر بلبــل چنــان مســت مــی لعــل اســت

هک زد رب چــرخ فیــروزه صفیــر تخــت فیــروزی 

محمدرضا سعیدی-شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر جبالبارز

ارائه سبد کاالی رایگان و ده ها خدمت دیگر از انجمن صنفی 
کارگران ساختمانی جنوب کرمان

صنفی  انجمن های  و  سندیکاها  تشکیل 
خصوصا در اقشار کارگری نقشی اساسی در 
پیگیری مطالبات اعضا، بهبود کیفیت زندگی 
و کمک به معیشت آنها داشته که می توان 
نمونه بارز این فعالیت مثبت را در خدمات 
کارگران  انجمن صنفی  توسط  گرفته  انجام 
ساختمانی جنوب کرمان به مدیریت آقایان 
حسین پورساالری و مرتضی دانشی مشاهده 

کرد.
اقدامات  انجمن در مدت زمان تشکیل  این 
بی شماری برای حل مشکل این قشر محروم 
تمدید  امتحان  حذف  که؛  است  برداشته 
امتحان  حذف  حرفه ای،  فنی  مهارت  کارت 

بیمه  نام  ثبت  بار،  اولین  برای  اولیه  کتبی 
برنج،  شامل  تعاونی  اقالم  توزیع  تکمیلی، 
گوشت  و  فرنگی  گوجه  رب  شکر،  روغن، 
کمک  عضویت،  کارت  اعضا، صدور  بین  در 
رزرو  و  تهیه  مقدس،  مشهد  به  سفر  هزینه 
کل  در  مهمانسرا  شامل  رفاهی  امکانات 
افراد  به  تسهیالت  ارائه  پیگیری  کشور، 
دارای بیماری العالج، صدور کارت استفاده 
از استخر، تهیه بلیط سینما، مجوز استفاده 
از کتابخانه و ارائه سبد کاالی رایگان شامل 
تن ماهی، برنج، رب گوجه فرنگی، روغن و 

شکر تنها بخشی از خدمات انجام گرفته 
است که رضایت اعضای صنف و خانواده 

پی  در  را  انجمن  این  مدیره  هیئت  از  آنها 
داشته است.

دفتر این انجمن واقع در شهرستان جیرفت-
باشد.  می   ۲۴ کوچه  تربیت-نبش  خیابان 

خاطر نشان می شود
و  عامل  مدیر  پورساالری  حسین  آقایان 
خزانه دار این انجمن و رئیس بازرسان کانون 
صنفی کشور و مرتضی دانشی رئیس هیئت 
صنفی  کانون  معاون  و  انجمن  این  مدیره 

استان کرمان می باشند.

گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند
                         بخت بد بین که فلک گوهر ما برده به خاک

خویشاوند  علی الخصوص  رفیعی  بزرگ  خانواده 
نهایت  با  احمد رفیعی  آقای  جناب  ارجمند  و  عزیز 
تأسف ضایعه غم بار درگذشت برادر گرامی تان را خدمت 
خداوند  از  نموده،  عرض  تسلیت  محترم  خانواده  و  شما 
مغفرت  و  درجات  علو  مرحوم  آن  پاک  روح  برای  متعال 

الهی و برای خانواده محترم صبر عظیم آرزومندیم.
خانواده مرحوم نظر احمدی


