با درایت مکارم و تالش همکاران؛

رئیسی فرماندار عنبرآباد:

2

پروفسور
فدایی در
پیامی روز
روابط عمومی
و ارتباطات را
تبریک گفت

اگر مدیرکل ،رئیس
ورزش و جوانان این
شهرستان را عزل
نکند ،درب اداره را
خواهم بست

هفت گنج کمترین
آسیب جانی از
کرونا را متحمل شد

2

دوهفته نامه فرهنگی  -اجتماعی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان :

ارتقا و شکوفایی خدماترسانی
به مشترکین صنعت برق
در سال جهش تولید
2

سال پنجم
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به مناسبت  ۲۵اردیبهشت سالروز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی؛

ما پارسی را پاس نمی داریم
3

 سلمان متحدین:

عامل موفقیت هر مجموعه ،وجود
نیروی انسانی پویا ،باانگیزه و
متخصص است
2

قیمت جدید محصوالت
کارخانه ای ایران خودرو و
سایپا اعالم شد

نظر به تکرار چندین دهه نابسامانی در بازار فروش محصوالت جنوب کرمان؛

تراژدی بیپایان

2

رویدادهای مهم مورد توجه
کاربران فضای مجازی و رسانه ها
در روزهای گذشته
2

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه
استان کرمان در مدت انتشار

3

4

قیمت  1000 :تومان
روشنفکـری

1

یادداشت مدیر مسئول

دولت و رسانههای وابسته بدانند؛

زوال مطبوعات=مرگ تحلیل و خبررسانی سالم
مطبوعـات بـه عنـوان رکـن چهـارم دموکراسـی و ابـزاری قدرتمنـد بـرای مطالبهگـری
و جلوگیـری از سـوق جوامـع بـه سـمت دیکتاتـوری در طـول حیـات خویـش همـواره
نقـش آفریـن بودهانـد و بـر اسـاس وظیفـه ذاتـی و اصـل وجـودی خـود بیان مشـکالت و
درد مـردم را سـرلوحه کار خویـش قـرار دادهانـد ،امـا
رسـانهها در طول سـده اخیر دچار تغییرات و تحوالت
اساسـی و بنیادین شـده و از جریدههای کاغذی سـاده
تـا رسـانههای الکترونیکـی مـدرن پوسـت انـدازی
کردهاند ،ولی در این مدت نقش رسـانههای نوشـتاری
یـا بـه عبـارت عامیانـه روزنامههـا هرگـز کمرنـگ و
بیاهمیـت نشـده و دنیـای مترقـی خـود را بینیـاز از
آن نمیداند ،اما متأسـفانه رسـانههای مکتـوب در نبرد
بـا رسـانههای الکترونیکـی و فضـای مجـازی از حیث
هزینههـا و نیـروی کار در حال شکسـت خـوردن و از
میدان به در شـدن هسـتند ،زیرا بارگزاری یک سـایت یا کانال خبری در مقایسـه با تولید
رسـانه چاپی همانند کشـیدن نقاشـی یک ابرسـازه و بنا نهادن واقعی آن اسـت .این اوضاع
نابسـامان و شـرایط وخیـم در چنـد ماهـه اخیـر و بحـران کرونـا غیـر قابل تحمـل گردیده
و آثـار منفـی آن بـه صـورت تعطیلـی نشـریات ،اخراج پرسـنل ،کاهـش تیراژ ،کم شـدن
صفحـات نشـریه ،پاییـن آمدن کیفیـت و حتی تغییر رنگ نشـریات و بر هم خـوردن نظم
انتشـار کامال قابل مشـاهده و لمس اسـت و با کمال تأسـف از ناحیه دولت و به خصوص
معاونـت مطبوعاتـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بـ ه عنـوان نهـاد متولی رسـانه هیچ
حرکـت مثبتـی برای توانمند سـازی این قشـر صـورت نگرفته و با حیف و میـل ارز دولتی
اختصـاص داده شـده بـه واردات کاغـذ و زینک ،همچنان قیمت چـاپ ،زینک و مرکب
بـه صورت افسـار گسـیخته باال مـیرود و با ادامه ایـن روند به زودی شـاهد تعطیلی فلهای
و فراگیر مطبوعات مسـتقل خواهیم بود که نتیجه این امر به خاموشـی فریاد تظلم خواهی
مـردم و محرومـان خواهـد انجامیـد ،امـا در ایـن میـان بـا کمـال تعجـب اهالـی و اصحاب
رسـانه بـا قامـت خمیـده در زیر بار هزینهها به هر مشـکل و معضلـی ورود کـرده و صدای
هـر صنـف و گروهـی جـز قشـر خویـش را منعکـس مینماینـد که ایـن رفتار و سـکوت
همـکاران غیـر قابـل پذیـرش و توجیه میباشـد ،زیـرا ما بـرای خدمت به جامعـه و رصد و
انعـکاس مشـکالت مردم ابتدا باید خویشـتن را حفـظ کنیم و گرنه با خاموشـی چراغ این
خانـه دیگـر کسـی پیدا نمیشـود که چراغـی برای دیگـران بیفـروزد .لذا ضمـن اعتراض
شـدید به بیتفاوتی همکاران فعال در این عرصه نسـبت به حقوق پایمال شـده خودمان از
یکایـک و فـرد فرد شـما بزرگواران تقاضا میشـود با تمامـی توان مانع از آسـیب جدی و
جبـران ناپذیر به پیکره رسـانههای مکتوب شـوید و در حرکتی هماهنگ بهبـود اوضاع را
فریاد کنید .زیرا با مرگ رسـانههای مکتوب عرصه برای خبرسـازی ناسـالم و غیر مطمئن
در فضـای مجـازی بازتر خواهد شـد.
احسان احمدی

تعرفه ها ی عوارض محلی و بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای شهرداری
جبالبارز سال  1399جهت آگاهی و اطالع اعالم عمومی می گردد
تعرفـه عـوارض شـهرداری جبالبـارز کـه بـر طبق مجوز  120مورخ  98/9/2شـورای اسلامی شـهر جبالبارزطبق ضوابـط و مقررات بررسـی و مصوب
گردیـده و همچنیـن طی مصوبه شـماره  ۶۸۲۷/۱/4458تاریخ  98/۱۰/7کمیته بررسـی مصوبات شـوراهای اسلامی (کمیته انطبـاق فرمانداری) نیز
تصویـب گردیـده و شـامل عناویـن ذیل می باشـد .که شـهروندان محتـرم می توانند در صورتی که هر گونه سـوال از نحوه محاسـبه عـوارض و رویت
ضرایب و فرمولها داشـته باشـند به واحد شهرسـازی شـهرداری جبالبارز مراجعه نمایند.

عناوین عوارض ساختمانی حوزه شهرسازی و مشاغل سال  1399شهرداری جبالبارز
عـوارض زیـر بنـای مسـکونی .عـوارض صدور،تمدیـد و صـدور گواهـی پایانـکار تـک واحـدی و چند واحـدی .عـوارض پذیره تجـاری .عـوارض پذیره
اداری .عـوارض پذیـره صنعتـی .عـوارض پذیـره آموزشـی ،فرهنگـی ،مذهبـی ،ورزشـی و درمانـی .عـوارض دیوارکشـی .عـوارض تامیـن هزینـه های
خدمـات عمومـی و شـهری .عـوارض بـر ارزش افـزوده ناشـی از تغییـر کاربری املاک .عوارض بهـره بـرداری از سـاختمانهای با کاربری غیـر مرتبط.
عـوارض مـازاد بـر تراکم.عـوارض پیـش آمدگی.مجـوز نصب و احداث پـل .ارزش افزوده ناشـی از تفکیک و افراز عرصه .خدمات شـهری آتش نشـانی.
خدمـات شـهری فضـای سـبز .عـوارض صـدور مجوز بـرای اماکن گردشـگری .صدور پروانه سـاخت واحدهـای مطب پزشـکان .عـوارض ارزش افزوده
ناشـی از اجـرای طرحهـای توسـعه شـهری .عـوارض اضافـه ارتفـاع مغایـر بـا طـرح های توسـعه شـهری و مفاد پروانـه سـاختمانی .عـوارض غرفه ها
و نمایشـگاه هـای فـروش فصلـی و دائمـی .عـوارض تابلـو هـای تبلیغاتـی .قطع اشـجار .حق آسـفالت و لکه گیـری معابر .تاخیـر دراتمام سـاختمان.
تاخیـر در نماسـازی .تبدیـل پیلـوت بـه مسـکونی .عوارض سـرقفلی .خدمات شـهری تاخیر در حمـل نخاله های سـاختمانی .عوارض حق مشـرفیت.
عـوارض تامیـن هزینـه هـای خدمات عمومی و شـهری .عـوارض کارشناسـی امالک و....عـوارض تعمیرات اساسـی.

عوارض حوزه نوسازی  :عوارض سطح شهر ،خدمات عمومی نوسازی و خدمات پسماند
عوارض سالیانه مشاغل  :عوارض سالیانه مشاغل و افتتاح محل کسب
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اخبار کوتاه
 سلمان متحدین:

عامل موفقیت هر مجموعه ،وجود نیروی
انسانی پویا ،باانگیزه و متخصص است
مدیـر ارتباطـات و امـور بینالملـل
شـهرداری کرمـان بـا بیـان اینکـه
امـروز یکصدمین روز اطمینان شـهردار
کرمـان به اینجانب و سـپردن مسـئولیت
ارتباطـات و امـور بینالملـل شـهرداری
کرمـان بـه بنـده اسـت ،ضمـن تشـکر
از ُحسـن اعتمـاد شـهردار کرمـان
گفـت :عامـل موفقیـت هـر مجموعـه،
وجـود نیـروی انسـانی پویـا ،باانگیـزه و
متخصـص اسـت کـه بـا حمایت شـهردار محتـرم ،بخشـی از نیروی انسـانی
مـورد نیـاز ایـن واحد تأمین شـده اسـت .به گـزارش کرمانآنالین ،سـلمان
متحدیـن در گردهمایـی روز ملـی ارتباطات و روابطعمومـی که با حضور
شـهردار کرمـان و کارشناسـان ارتباطـات شـهرداری کرمـان برگـزار شـد،
ضمـن گرامیداشـت ایـن روز افـزود :در راسـتای ایفـای نقش اصلـی واحد
ارتباطـات و امـور بینالملـل ،از آغازیـن روزهای شـروع کار ،بر گسـترش
فضـای اطالعرسـانی تأکیـد شـد تـا در برنامـۀ زمانبنـدی ،همـۀ اعضـای
شـورای معاونـان و مدیران شـهرداری کرمـان در حوزههـای مختلف ایفای
نقـش کننـد .مدیـر ارتباطـات و امـور بینالملـل شـهرداری کرمـان بیـان
کـرد :در ایـن راسـتا با قـرار مصاحبه بـا این عزیـزان ،زحمات همـکاران در
بخشهـای مختلـف پوشـش داده میشـود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خبرداد:

بازدید میدانی از حدود  ۶۰۰مدرسه استان
در روز  ۲۷اردیبهشت ماه
مدیـر کل آمـوزش و پرورش اسـتان
کرمـان گفـت :در پـی اعالم سـتاد ملی
مبـارزه بـا کرونـا مبنـی بـر بازگشـایی
مـدارس از  ۲۷اردیبهشـت مـاه از ۶۰۰
مدرسـه اسـتان کرمـان در ایـن روز
بازدیـد میدانـی شـد.
احمـد اسـکندری نسـب در وقـت
اختصـاص یافتـه بـه وی در گردهمایـی
مدیـران کل آمـوزش و پـرورش کشـور کـه بـه صـورت ویدئـو کنفرانـس با
حضـور وزیـر آمـوزش و پـرورش برگـزار شـد از ضدعفونـی و گنـد زدایی
تمامـی مـدارس اسـتان در هفتـه گذشـته بـا همکاری دانشـگاه علوم پزشـکی
خبر داد .وی خاطر نشـان کرد :با توجه به اهمیت موضوع بازگشـایی مدارس
و سلامت جسـمانی دانـش آمـوزان تیـم هایی متشـکل از شـورای معاونان و
کارشناسـان حـوزه سـتادی اداره کل بـا حضـور در مـدارس سراسـر اسـتان
وضعیـت حضـور دانـش آمـوزان و توجـه بـه پروتکل هـای بهداشـتی در این
مـدارس را مـورد ارزیابـی قـرار دادنـد .اسـکندری نسـب بـا اشـاره بـه حضور
حـدود  ۱۶درصـد از دانـش آموزان اسـتان در روز اول بازگشـایی مدارس در
مناطق شـهری ،روسـتایی و عشـایری گفت :حضور دانش آموزان در مدارس
اجبـاری نیسـت و فقـط برای رفع اشـکال درسـی اسـت .مدیر کل آمـوزش و
پـرورش اسـتان کرمـان با اشـاره به ظرفیت های موثر شـبکه شـاد در اسـتمرار
یادگیـری گفـت :بـاالی  ۹۵درصـد مدارس اسـتان عضو شـبکه شـاد هسـتند.
وی از عضویـت بـاالی  ۹۷درصد مدیران مدارس در این شـبکه نیز خبر داد و
افزود :بیش از  ۶۰درصد دانش آموزان اسـتان نیز عضو شـبکه شـاد شـده اند.
بـر پایه ایـن گـزارش :گردهمایی مدیران کل آمـوزش و پرورش اسـتان های
کشـور در خصوص بررسـی بازگشـایی مدارس در روز  ۲۷اردیبهشـت ماه با
حضـور وزیـر آمـوزش و پـرورش بـه صـورت ویدئـو کنفرانس برگزار شـد.

قیمت جدید محصوالت کارخانه ای ایران
خودرو و سایپا اعالم شد
سمند ال ایکس ۷۳۴۰۰ :میلیون
دنا تیپ۹۲۴۰۰ :۱میلیون
پژو ۶۹۳۰۰ :۴۰۵میلیون
رانا۷۴۲۵۰ :میلیون
پژو ۲۰۶تیپ ۷۳۱۰۰ :۲میلیون
پژو ۲۰۶تیپ ۹۲۴۰۰ :۵میلیون
پژوپارس۸۶۱۰۰ :میلیون
تیبا معمولی ۵۷۲۰۰ :میلیون
کویک معمولی ۷۵۹۰۰ :میلیون
پراید( ۴۲۱۰۰ :) ۱۱۱میلیون
ساینا۵۹۸۰۰ :میلیون
تیبا صندوقدار۵۲ :میلیون
تیبا(۲هاچ بک)۵۹ :میلیون

مهندس فالح:

سال  ۱۳۹۸در هر هفته  ۳روستا در استان
کرمان از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدهاند
به گزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان کرمان مهندس فالح ضمن
اعلام ایـن خبـر گفـت :با همـت و تلاش تمامی کارکنـان و متخصصـان در
سـال  ۱۳۹۸شـاهد پیشرفت بسیار عظیمی در گازرسانی اسـتان کرمان بودهایم
بـه نحـوی کـه در هر هفته  ۳روسـتا به شـبکه سراسـری گاز متصل شـدهاند و
همچنیـن  ۳شـهر بلـوک ،نظـام شـهر و اندوهجـرد نیـز در ایـن سـال از نعمت
گاز طبیعی بهرهمند شـدند .مدیر عامل شـرکت گاز اسـتان کرمان ادامه داد،
بـا توجـه بـه سـرانه وزارت نفت  ۳۳۳۸روسـتای این اسـتان قابلیت گازرسـانی
را دارا میباشـند کـه از ایـن تعـداد  ۱۲۸۱روسـتا در حـال حاضـر گاز دار و
 ۱۵۸۳روسـتا در دسـت طراحـی ۳۳۵ ،روسـتا دردسـت اجـرا و  ۱۱۹روسـتا
در مرحلـه انتخـاب پیمانـکار میباشـد ،در خصـوص وضعیـت گازرسـانی به
شـهرها نیـز ،تعـداد  ۵۶شـهر گازدار و  ۱۴شـهر در مرحلـه اجـرا و یـک شـهر
در مراحـل نهایـی طراحی میباشـد و امیدواریـم با برنامهریزیهـا و اقدامات
صـورت پذیرفتـه ،تعدا د  ۱۰شـهر (ارزوئیـه ،هنزا ،زهکلـوت ،گنبکی ،ریگان
(محمدآبـاد) ،مردهـک ،دوسـاری ،عنبرآبـاد ،فاریـاب و شـهداد) بـه همـراه
 ۱۴۸روسـتا در سـال  ۱۳۹۹کـه بـه فرمایش رهبر معظم انقالب اسلامی سـال
جهـش تولیـد نامگـذاری شـده اسـت ،از نعمـت گاز طبیعی بهرهمنـد گردند.
مهنـدس منوچهـر فلاح ادامـه داد ،بـا ایـن جهش بزرگ گازرسـانی در سـال
جاری خانوار تحت پوشـش شـهری از  ۹۴به  ۹۷درصد و خانوار روسـتایی از
 ۴۶بـه  ۵۲درصـد و در مجمـوع درصـد خانـوار تحت پوشـش اسـتان از  ۷۵به
 ۸۲درصـد ارتقـا خواهـد یافت .ایشـان در پایان بیان کرد اسـتمرار گازرسـانی
بـه مناطـق محـروم و جنوبـی اسـتان از اولویتهای اصلی شـرکت گاز اسـتان
میباشـد امیـد میرود با گازدار شـدن شـهرهای جنوبی اسـتان گامـی بلند در
جهـت آبادانـی مناطـق محروم ،روسـتاهای جنوبی اسـتان و کمـک به صنایع
تولیـدی ،صنعتی ،کشـاورزی و اشـتغال این مناطق برداشـته شـود.

پروفسور فدایی در پیامی روز روابط عمومی
و ارتباطات را تبریک گفت

ِ
گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان،
بـه
صبـح امـروز اسـتاندار کرمـان در پیامـی ۲۷
اردیبهشـتماه ،روز ملّـی ارتباطـات و روابط عمومی
را گرامـی داشـت و آن را سـرفصلی در ایجـاد تفاهم
اجتماعـی میـان مـردم و سـازمانها دانسـت .در پیـام
دکتـر مح ّمدجـواد فــــدائی آمـده اسـت:
نگاهی بـه تاریخ هرودوت ،نقـش بیبدیل ایرانیان
در تعریـف شـبکههای ارتباطـی در جهـان تاریخی را
نشـان میدهـد .در جهـان امـروز هـم سـابقۀ عضویت
ایـران در «اتحادیۀ تلگـراف بینالمللی» بیانگر جایگاه
مهـ ّم ارتباطـات در فرهنـگ ماسـت .جلوهگـری روز
ملّـی ارتباطـات و روابـط عمومـی در تقویـم ملّـی
ایـران نیـز ایـن مهـم را تأیید میکنـد .روابـط عمومی
بـه عنـوان بـال قدرتمنـد هـر سـازمان و بـه مثابـه یکی
از ارکان مدیریـت ،جایـگاه توسـعه و تحکیـم روابط
بیـن مـردم و دولت اسـت و نقشـی بالمنـازع در ایجاد
تفاهـم اجتماعـی و افزایـش اعتماد عمومـی با تکیه بر
ِ
صداقـت دارد .ایـن نهـاد بـا تلفیق علـم و مهـارت و با
اسـتفاده از تکنیکهـا و ابزارهـای ارتباطـی و بـا ایـن
رویکـرد کـه «آگاهـی حـقّ مـردم اسـت» بـه افزایش
آگاهـی عمومـی از عملکـرد دولت کمـک میکند.

موضوع گلوبالیسـم و تح ّوالت جها ِن پساکرونا در
حوزههـای مختلـف ،همسـویی هـر چه بیشـتر جامعۀ
ا ّطالعاتـی و شـبکههای ارتبـاط بـا مـردم با تحـ ّوالت
فزاینـدۀ فنآوریهـای ارتباطـی را میطلبـد .جـ ّد و
جهـد روابـط عمومیهـای ایـران و کرمان ،بـا در نظر
گرفتـن شـرایط اجتماعـی ایـران ،بایـد در ایـن راسـتا
باشـد .پرهیـز از یکسـویهنگری ،دانشمحـور بـودن،
اسـتفادۀ تلفیقـی از مدلهـای اقتصـاد سیاسـی ،تأثیـر
توجه به مخاطب عام و نیز
رسـانهای و مدل فرهنگیّ ،
در نظرگرفتـن گفتمـان انقلاب اسلامی از مهمترین

وجـوه در کارآمـدی روابـط عمومیهاسـت.
هماهنگـی بـا سـرعت تحـ ّوالت ارتباطـی و
فنآورانـه ،برقـراری ارتبـاط دو سـویه و تعاملـی بیـن
مسـئوالن و مـردم ،داشـتن ارتبـاط مؤثـر بـا رسـانهها،
هماندیشـی با اهالی رسـانه ،نخبگان و اقشـار مختلف
توجه به
جامعـه ،ایفـای نقش راهبـردی و مشـاورهایّ ،
روابط سـازمانی ،داشـتن برنامۀ منسـجم برای شـرایط
عـادی و بحـران ،افکارسـنجی و پژوهـش ،تولیـ ِد
محتـوای مناسـب و متنـوع ،آموزش مسـتمر ،حضور
ف ّعـال در رسـانههای اجتماعـی ،نقدپذیـری و ارتبـاط
بـا مـردم از راههای مختلـف ،تبیین خدمـات دولت و
اقنـاع افکارعمومـی میتوانـد روابـط عمومیهـا را به
واحدهایـی پویـا ،هوشـمند و تأثیرگـذار تبدیـل کند.
اینجانـب ضمن تقدیر و ّ
تشـکر از همۀ تالشـگران
عرصـۀ ارتباطـات و روابـط عمومـی و تبریک به همۀ
آن عزیـزان ،امیـدوارم در سـالی کـه از سـوی مقـام
مع ّظـم رهبـری ،سـال جهـش تولیـد نامگذاری شـده
اسـت ،روابـط عمومیها بتوانند جامعـه و دولت را در
نیـل بـه اهداف خـود یـاری کنند.
مح ّمـــدجواد فــدائی استاندار و رئیس شورای
هماهنگی روابط عمومیهای استان کرمان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان :

مهنـدس محمـود شـهبا گفـت :در
سـال جدیـد کـه از سـوی مقـام معظـم
رهبـری بـه عنـوان سـال جهـش تولیـد
نامگـذاری شـده اسـت امیدواریـم بـا
ی شـده و
اجـرای برنامههـای پیشبینـ 
منطبـق بـا اهـداف کالن و چشـمانداز
شـرکت بـرای سـال افـق برنامـه یعنـی
 ۱۴۰۴کـه بهـرهوری تعییـن گردیـده
شـاهد رشـد و جهـش محسـوس در
ارتقـا و شـکوفایی خدمـات مطلوب به
مـردم عزیـز اسـتان باشـیم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال
اسـتان کرمـان ،محمـود شـهبا در
گفتگـو بـا خبرنـگار پـاون بـا بیـان
اینکـه سـال گذشـته در راسـتای
پویـش هـر هفتـه الـف– ب ایـران
طرحهـا و پروژههـای نیرورسـانی
در شـمال اسـتان بـا حضـور وزیـر یـا
سـایر مسـئولین وزارت نیـرو افتتـاح
شـد اظهـار داشـت :در سـال پیـش
رو کـه بـه نـام جهـش تولیـد مزیـن
شـده اسـت با ایجـاد سـاز و کارهای

جدیـد در راسـتای ارتقـاء و توسـعه
شـبکه توزیع بـرق خدماترسـانی به
مـردم را گسـترش خواهیـم داد.
وی از نصـب و جایگزینـی حـدود
 ۱۰هـزار دسـتگاه کنتـور هوشـمند
دیجیتال با کنتورهـای الکترومکانیکی
درسـال گذشـته خبـرداد و گفـت :بـه
منظـور تحقق اهـداف کالن بر اسـاس
سـند برنامه اسـتراتژیک شرکت نسبت
بـه اجـرای پروژههـای مهمـی نظیـر
جایگزینـی حدود  ۲۰۰کیلومتر شـبکه
سـیمی با کابل خودنگهـدار ،واگذاری
عمـده خدمـات واگـذاری انشـعاب
و خدمـات پـس از فـروش بـه دفاتـر
پیشـخوان دولـت ،تهیـه و نصـب ۴۰
دسـتگاه سکسـیونر هوایـی موتـوردار،
ادامـه پـروژه مقاومسـازی پایههـای
بتنـی و تعمیـرات پسـتهای هوایـی
اقـدام نموده اسـت .وی همچنین ایجاد
ارتبـاط نـرم افزارهـای  Gisو تـزرو
بـا سیسـتم جامـع مشـترکین بـه منظور
تسـریع فرآیندهـا و ارائـه خدمـات
مطلـوب بـه مشـترکین و متقاضیـان

حرکـت کردیـم کـه جـای تقدیـر و
تشـکر از کلیـه همـکاران و مدیـران
امورهـا دارد .وی در خصوص افزایش
سـهم تولیـد انرژیهـای تجدیدپذیر و
کاهـش تلفات نیز متذکر شـد :به دلیل
شـرایط اقتصـادی و عـدم تخصیـص
بودجـه کافـی از برنامـه عقبتـر و در
مورد زمان واگذاری انشـعاب از شـبکه
موجـود عملکـرد تقریبـاً مطابـق برنامه
میباشـد .شهبا در ادامه با اشاره به شعار
سـال بـا عنـوان جهـش تولیـد ،توسـعه
ارتباط و تعامل هوشـمند با مشترکین و
متقاضیان بـه منظور کاهـش مراجعات
حضوری ،گسـترش اتوماسـیون شبکه
بـا بهرهبـرداری از نرمافزارهای اسـکادا
و تکمیـل ارتباط نـرم افزارهـای اصلی
شـرکت بـه یکدیگـر ،را از برنامههـای
کلیـدی ایـن شـرکت درسـال جدیـد
عنـوان کـرد و افـزود :امیدواریـم کـه
بـه همـکاری و تعـاون بیـن بخشـی در
سـازمان بتوانیم مـدت زمـان واگذاری
انشـعاب بـه متقاضیـان و تلفـات مقاوم
سـازی شـبکه را کاهـش دهیـم.

دکتر احمدی:

با حساسیت از مناطق مستعد به آتش سوزی ،خصوصا در
ایام تعطیل حراست میکنیم

بـه گـزارش خبرنگار روشـنفکری حمـزه احمدی
مدیـرکل منابـع طبیعی و آبخیـزداری جنـوب کرمان
گفـت :بـا توجـه بـه بارندگیها ،امسـال شـاهد تراکم
گیاهـی بسـیار خوبـی در سـطح منطقـه هسـتیم کـه با
شـدت یافتن گرمای هوا خطر وقوع آتشسـوزی در
عرصههـای منابـع طبیعـی بیشـتر خواهد شـد بر همین
اسـاس ضرورت ایجاب میکند تا تمهیـدات ویژهای
در ارتبـاط بـا پیشـگیری و اطفـاء بـه موقـع حریـق در
عرصههـای جنگلـی و مرتعـی اتخاذ شـود.
وی افـزود :جنگلهـا و مراتـع متعلـق بـه همـه
مـردم اسـت و بهتریـن حافظـان این سـرمایههای ملی
خـود مـردم هسـتند و بایـد در موقع ضـروری و بدون
فراخـوان در حفاظـت از عرصههـای منابـع طبیعـی
تلاش کننـد .احمـدی بـا اشـاره به لـزوم حراسـت از
منابـع طبیعـی خـدادادی اظهـار داشـت :نمیتوانیم از
آثار منابع طبیعی و فضای سـبز در زندگی خود غافل
شـویم ،زیـرا منابع طبیعی نقش مسـتقیم در زندگی ما
دارنـد و چنانچه از آنها غافل شـویم صدمات زیادی
بـه مـا وارد میشـود .دکتر احمـدی حفاظـت از منابع

طبیعـی را نیازمنـد عـزم همگانـی دانسـت و تصریـح
کـرد :بـرای توسـعه منابـع طبیعـی و جلوگیـری از
نابـودی آنهـا همه باید دسـت به دسـت هـم بدهیم و
به توسـعه و فرهنگسـازی منابع طبیعی کمک کنیم.
مدیـر کل منابع طبیعـی و آبخیزداری جنـوب کرمان
گفـت :آتشسـوزی هـر هکتـار مرتـع یـا جنـگل
میلیاردها ریال خسـارت به منابع طبیعـی وارد میکند
و تنها راه جلوگیری از بروز این خسـارت ،پیشـگیری
و روشـن نکردن آتش در این اراضی اسـت .احمدی
تعامل و همکاری دسـتگاههای اجرائی را در موضوع
حفاظـت از عرصههـای منابـع طبیعـی در مقابل آتش
سـوزیهای احتمالـی بسـیار مهـم و مؤثـر دانسـت
و تصریـح کـرد :از آنجایـی کـه عرصههـای منابـع
طبیعـی دارای وسـعت زیـاد و امکانـات و تجهیـزات
منابـع طبیعـی محـدود اسـت ،اقدامـات پیشـگیرانه و
آمادگـی دسـتگاههای اجرایی و امـدادی برای مقابله
بـه موقـع بـا آتـش سـوزیهای احتمالـی از اهمیـت
خاصـی برخوردار میباشـد .وی افزود :ایجاد گشـت
و کشـیک حریـق شـبانهروزی و تشـدید حضـور

نیروهـای حفاظتـی بـه ویـژه در روزهـای تعطیـل و
ایجاد گشـتهای ویژه شناسـایی و مسـتمر در مناطق
بحرانـی و حسـاس بـه آتشسـوزی از راهکارهـای
در حـال انجـام بـرای کاهـش خسـارتهای احتمالی
بـه ایـن عرصههـا اسـت .احمـدی بیـان کـرد :تاکنون
 ۱۵اکیـپ و حـدود  ۳۳۰نفـر از جوامـع محلـی در
مناطـق بحرانـی جنـوب کرمـان از نظـر وقـوع حریق
سـازماندهی و آمـاده همـکاری هسـتند .مدیـرکل
منابـع طبیعی و آبخیـزداری جنوب کرمان با اشـاره به
اینکه در سـال قبل بیشـترین میزان حریـق را در منطقه
سـربیژن ساردوئیه داشتیم ،گفت :برگزاری مانور اطفا
حریـق در سـطح شهرسـتانها ،برگـزاری کالسهای
آموزشـی برای جوامع محلی ،همیاران طبیعت و بهره
بـرداران در سـطح شهرسـتانها و روسـتاها ،برگزاری
جلسـات متعـدد با فرمانـداران ،بخشـداران و دهیاران،
هشـدار روزانه در فضای مجـازی و تعامل با همیاران،
شـوراها و دهیاران از تمهیدات الزم جهت جلوگیری
و کاهش حریـق در عرصههای طبیعی جنوب کرمان
است.

رئیسی فرماندار عنبرآباد:

اگر مدیرکل ،رئیس ورزش و جوانان این شهرستان را عزل نکند ،درب اداره را خواهم بست
صبـح روز شـنبه جمعـی از رؤسـای
هیئتهـای ورزشـی شهرسـتان
عنبرآبـاد و پیشکسـوتان ورزش بـه
دلیـل گلهمنـدی از مدیـر اداره ورزش
عنبرآبـاد و دخالتهـای کریـمزاده
معـاون مدیـرکل ورزش و جوانـان
اسـتان ،اسـتعفای خـود را بـه محمـود
رئیسـی فرمانـدار عنبرآبـاد تقدیـم
کردنـد.
محمـود رئیسـی فرمانـدار و رئیـس
شـورای ورزش شهرسـتان عنبرآباد در
این نشسـت در سـخنانی ضمن آرزوی
قبولـی طاعـات و عبادات همـه مومنان
در مـاه مبـارک رمضـان و شـبهای
قـدر گفـت :متأسـفانه چندیـن مـاه
اسـت کـه ورزشـکاران عنبرآبـاد از

امـورات ورزشـی نارضایتـی دارند و ما
ایـن موضـوع را بـه مدیـرکل منعکس
کردیـم .وی بیـان داشـت :بعضـی
تغییـرات به نفـع خود مدیران هسـت و
ما از کسـی کینـهای نداریم ،اما حضور
مدیـر اداره ورزش در عنبرآباد بازدهی
مثبـت نداشـته و شـاید در جایـی دیگر
موفقتـر عمـل کننـد .رئیسـی گفـت:
بنـده از مدیـرکل ورزش و جوانـان
اسـتان کرمـان گلهمنـد هسـتم و اگر به
ایـن صـورت پیـش رود طبـق فرمایش
رهبـر انقلاب آتـش بـه اختیـار عمـل
خواهیـم کـرد و درب اداره ورزش را
تـا شـنبه آینده قفـل خواهیم کـرد .وی
بـا بیان اینکه ایـن روند باعث نارضایتی
ورزشـکاران و راکد مانـدن ورزش در

شهرسـتان شـده اسـت اظهـار داشـت:
ورزشـکاران از بنـده بـه عنـوان رئیـس
شـورای ورزش شهرسـتان توقـع دارند
و اگـر مـا حمایـت نکنیـم چـه کسـی
از ایـن بزرگـواران حمایـت کنـد.
فرمانـدار عنبرآبـاد گفـت :وظیفـه همه
خدمتگـزاری صادقانـه بـه مـردم
اسـت و تمامـی هیئتهـای ورزشـی
از ایشـان ناراضـی هسـتند و اگـر مـا
نتوانیـم مسـئولی را بـه دلیـل نارضایتی
و درخواسـت اهالـی جابهجـا کنیـم
حضـور مـا اینجـا فایـدهای نـدارد.
وی افـزود :بـا جدیت ایـن موضوع
را پیگیـری میکنیـم و بـه یـاری
پـروردگار مسـالمت آمیز این مشـکل
حل خواهد شـد و از اسـتعفای رؤسای

 -۱شـایعه مـرگ کیـم جونـگ اون رهبـر دیکتاتـور کـره شـمالی و انتشـار
تصاویـری از او توسـط صفحـه فیسـبوک منتسـب بـه وی
 -۲گرامیداشـت روز شـورا ،روز روانشـناس ،روز خلیـج فـارس ،روز جهانـی
کار و کارگـر و روز معلـم
 -۳اظهـارات اردشـیر زاهـدی وزیر امـور خارجه ایـران در دوران قبل از انقالب
در حمایت از جمهوری اسلامی و انتقاد شـدید به سیاستهای آمریکا و غرب
 -۴عبـور یـک شـهاب سـنگ عظیمالجثـه از کنـار زمیـن کـه مدتهـا از آن
صحبـت میشـد
 -۵آزادسازی سهام عدالت با دستور رهبری در کشور
 -۶گزارشهایـی مبنـی بر ضرب و شـتم تعدادی از مهاجـران غیرقانونی افغان
و غـرق کـردن آنهـا در هریـرود توسـط مرزبانـی ایـران و تکذیـب ایـن خبـر
توسـط جمهوری اسلامی
 -۷تیتـر روزنامـه وطن امروز مبنی بر جاسـوس اسـرائیل خواندن سـفیر آلمان
در ایـران و اعتـراض وزارت امـور خارجـه به ایـن موضعگیری غیرقانونی
 -۸فوت نجف دریابندری نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی
 -۹افزایـش بیسـابقه قیمـت خـودرو علیالخصـوص پرایـد و اعتـراض و
طنزهـای بیشـمار در ایـن مـورد
 -۱۰وقـوع زلزلـه در تهـران و ایجاد ترس و اضطـراب در بین مردم و زخمی و
کشـته شـدن عدهای در اثر حوادث ناشـی از فرار
 -۱۱حادثـه ناگوار شـلیک سـهوی بـه ناوچه کنـارک در رزمایـش دریایی و
شـهادت و زخمـی شـدن دهها نفـر از غیور مـردان ارتش
 -۱۲برکنـاری رحمانـی وزیـر صنعـت توسـط رئیس جمهـور و حواشـی این
عز ل
 -۱۳حملـه داعـش به بیمارسـتان پزشـکان بدون مرز و کشـته و زخمی شـدن
چندیـن نفر در کابل افغانسـتان

پایش برخط مشترکین تحت حوزه عملیاتی
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان

ارتقا و شکوفایی خدماترسانی
به مشترکین صنعت برق در سال جهش تولید
تکمیـل تمـام طرحهـای جامـع
شـبکههای توزیـع در شهرسـتانهای
حوزه عملیاتی شـرکت ،بهرهبرداری از
 ۱۹۱۹۸کیلووات نیروگاه خورشـیدی،
تهیـه پنـج دسـتگاه باالبـر و جرثقیـل
بـرای امورهـای اجرایـی در کنـار
فعالیتهـای روتیـن توسـعه و اصلاح
شـبکهها و تامیـن روشـنایی معابـر را از
دیگر فعالیتهای این شـرکت درسـال
گذشـته ذکر کرد و گفت :خوشبختانه
با همدلی ،همکاری و حس مسـئولیت
پذیـری همـکاران بـر اسـاس اهـداف
کالن پنجگانـه شـرکت در برنامههـای
کاهـش نـرخ خاموشـی توانسـتهایم
حدود سـه سـال از برنامه جلوتر باشیم.
وی همچنیـن در خصـوص کاهـش
مراجعـات حضـوری کـه بایسـتی
سـاالنه  ۱۰درصـد کاهـش پیـدا کنـد
اظهارداشـت :با نصب و اجرای سـامانه
جامع خدمات غیرحضوری مشـترکین
و اطالعرسـانی ازطریـق رسـانهها و
تبلیغات محیطـی مراجعـات حضوری
نیـز حـدود  ۳۰درصـد از برنامـه جلوتر

رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

هیئتهـای ورزشـی و پیشکسـوتان
جلوگیـری میکنیـم .رئیـس شـورای
ورزش افـزود :امـروز بـا صراحـت
حـرف زدم ،زیـرا اگـر رئیـس اداره
ورزش حرفـی داشـت طـی ایـن مدت
بـه مـا مراجعـه میکـرد ،امـا هنـوز
مراجعـه نکرده اسـت .وی خاطرنشـان
کرد:وقتـی شـما در شـهر خودتـان
نتوانیـد ورزش کنیـد قطعـا در جایـی
دیگـر هـم نخواهیـد توانسـت و ایـن
حـق جوانـان و ورزشـکاران عنبرآبـاد
اسـت کـه در خانه خـود ورزش کنند.
نماینـده عالـی دولـت در پایـان افـزود
بنـده بـا تمـام تـوان از ورزشـکاران
عنبرآبـاد دفـاع خواهـم کـرد که حقی
از آنهـا ضایـع نشـود.

بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت توزیع نیروی برق جنوب اسـتان ،ثمره
مدیـر دفتـر مدیریت مصرف شـرکت ،بیان نمـود :به منظور تحقـق برنامههای
ابالغـی مقـام عالـی وزارت نیـرو بـرای عبـور از پیـک بـار سـال  ،۹۹چهار نفر
نیـروی آمـوزش دیـده و مجـرب در قالـب شـرکت پیمانکار ،مشـغول به کار
شـدند و وظیفه پایش مصرف انرژی الکتریکی کلیه مشـترکین حوزه فعالیت
شـرکت کـه دارای کنتور هوشـمند (فهام) میباشـند را بر عهـده دارند.

وی تصریح کرد :با توجه به ضوابط اجرایی پاسـخگوی بار سـال  ۹۹کلیه
مشـترکین کشـاورزی ،صنعتی ،اداری ،مولدین خود تامین و  CNGکه با این
شـرکت تفاهـم نامـه را امضـا کننـد از طرحهای تشـویقی بهرهمند میشـوند.
ثمـره خاطرنشـان کـرد :ذخیـره عملیاتـی ،جابهجایـی تعطیلات هفتگـی از
ی شـده
روز جمعـه بـه یکـی دیگـر از روزهـای هفتـه ،کاهـش بـار برنامهریـز 
در سـاعات اوج بـار شـبکه ،کاهـش قطـع بـار برنامهریـزی شـده  ۲۴سـاعته و
تعییـن سـاعت کار برنامهریزی شـده از جملـه طرحهایی میباشـند که صنایع
میتواننـد بـا انعقـاد تفاهم نامه با شـرکت توزیـع از طرحهای مذکور اسـتفاده
نماینـد .مدیـر دفتر مدیریت مصرف در ادامه سـخنان خود بیان نمود :همچنین
مشـترکین پـر مصـرف خانگی و تجـاری نیز شناسـایی و در ایـن خصوص به
ایـن مشـترکین اطالعرسـانی میگـردد که بیـش از الگـوی مصـرف در حال
اسـتفاده از برق میباشـند و بایسـتی در مصرف برق خود صرفهجویی نمایند.
وی همچنیـن خاطرنشـان کـرد :اگـر مشـترکین کشـاورزی از  ۱۵خردادمـاه
لغایـت  ۱۵شـهریور بـه مـدت  ۳۱روز پیوسـته از سـاعت  ۱۳الـی  ۱۷موتـور
پمپهـای خـود را خامـوش نماینـد ،علاوه بر عـد م نیـاز به پرداخـت قبوض
بـرق خـود پـاداش قابل توجهی نیز توسـط شـرکت به ایشـان تعلـق میگیرد.
ثمـره در ادامـه سـخنان خود گفت :مشـترکین جهت کسـب اطالعات بیشـتر
بـرای اسـتفاده از تخفیفـات ارائـه شـده از سـوی ایـن شـرکت میتواننـد بـه
مدیریـت بـرق شهرسـتان خود مراجعـه و تفاهمنامـه همـکاری را امضا نمایند
کـه در نهایـت از پاداشهـای متنـوع ارائـه شـده توسـط شـرکت بـرق جنوب
اسـتان کرمـان بهرهمند شـوند.
معاون آبفا استان کرمان:

سه حلقه چاه به ظرفیت آبی جیرفت افزوده میشود
سرپرسـت معاونـت بهرهبـرداری و توسـعه آب شـرکت آب و فاضلاب
اسـتان کرمـان گفـت :انشـاءاهلل بـا ورود سـه حلقـه چـاه جدیـد بـه مـدار
بهرهبـرداری قسـمتی از کمبـود آب شـهر جیرفـت جبـران میشـود.
عباس سـلطانینژاد سرپرسـت معاونت بهرهبرداری و توسـعه آب شـرکت
آب و فاضلاب اسـتان کرمـان ،مهنـدس اکبـر مشـایخی مدیـر امـور آب و
فاضلاب شهرسـتان جیرفـت و جمعـی از کارشناسـان اسـتان و شهرسـتان از
پـروژه حفـاری و تجهیـز سـه حلقـه چـاه و پنـج کیلومتـر خـط انتقـال آب و
همچنیـن پـروژه ارتقـا کیفـی بازدیـد کردند .معـاون آبفـا اسـتان در بازدید از
پـروژه حفـاری و تجهیـز سـه حلقـه چـاه و خـط انتقـال آن اظهـار داشـت :در
ایـن راسـتا یـک حلقـه چـاه حفاری شـده و انشـاءاهلل تـا هفته آینـده تجهیز و
وارد مـدار میشـود .وی بیـان داشـت :بـا صـدور پروانـه چـاه دوم و سـوم این
پـروژه عملیـات حفـاری آنهـا طـی دو ماه آینـده انجام میشـود که انشـاءاهلل
بـا ورود ایـن سـه حلقـه چـاه به مـدار بهرهبرداری قسـمتی از کمبود آب شـهر
جیرفـت جبـران میشـود .سـلطانینژاد تصریح کـرد ۱۰ :میلیارد تومـان اعتبار
پـروژه حفـاری و تجهیز سـه حلقه چاه به همـراه خط انتقـال از محل اعتبارات
اسـتانی و تنـش آبـی تامیـن اعتبار شـده و تا اول تیرماه سـال جاری ایـن پروژه
قابل بهرهبرداری و اسـتفاده اسـت .وی ابراز داشـت :عملیـات لولهگذاری این
پـروژه تـا ابتدای شـهرک انجام شـده و سـه کیلومتر دیگر باقی مانـده که لوله
آن را تامیـن کردیـم و منتظر انتخاب پیمانکار هسـتیم کـه امیدواریم طی دو یا
سـه ماه آینـده انجام شـود.
مدیـر امـور آبفـا جیرفت تاکیـد کـرد :افزایش خدمترسـانی به روسـتاها
اولویـت دارد .اکبـر مشـایخی مدیـر امـور آب و فاضالب شهرسـتان جیرفت
نیـز در بازدیـد از ایـن پرو ژههـا اظهـار داشـت :بـا تمـام تـوان بـه دنبـال اتمـام
ایـن پروژههـا هسـتیم و امیدواریـم بتوانیـم طبـق زمانبنـدی انجـام شـده بـه
بهرهبـرداری برسـند .وی بیـان داشـت :بـا افزایـش سـه حلقـه چـاه بـه ظرفیت
آبـی شـهر جیرفت بخـش زیادی از مشـکالت افـت و کاهش فشـار آب رفع
میشـود .مشـایخی تصریـح کـرد :انشـاءاهلل بـا بهرهبرداری بـه موقـع از پروژه
ارتقـا کیفـی قسـمتی از شـهر جیرفـت بتوانیـم هرچـه بیشـتر در مسـیر کسـب
رضایتمـدی شـهروندان گام برداریـم .وی بـا اشـاره بـه ادغـام آب و فاضالب
روسـتایی یا آب و فاضالب شـهری گفت :هرچند ایـن ادغام موجب افزایش
و تراکـم فعالیتهـا و افزایـش کار همـکاران مـا شـده اسـت امـا تمـام تلاش
خـود را بـرای خدمترسـانی به مردم نجیب روسـتاها به کار خواهیم بسـت تا
خدمترسـانی بـه این افراد بیش از پیش و با سـرعت بیشـتری صـورت گیرد.
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به مناسبت  ۲۵اردیبهشت سالروز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی؛

ما پارسی را پاس نمی داریم
فرخ رو شهابی
دکترای ادبیات فارسی
بیسـت و پنجـم اردیبهشـت
مـاه مفتخـر بـه روز بزرگداشـت
فردوسـی خردمنـد و پاسداشـت
زبـان فارسـی اسـت ،بـی تردیـد
فردوسـی بـا سـرودن شـاهنامه و
بـا بـه کاربـردن واژگان کهـن
فارسـی ،نقشـی غیـر قابـل انـکار
در درخشـندگی و شـکوه زبـان
فارسـی داشـته اسـت .زبـان
همـواره یکـی از پایه هـا و ارکان
هویـت ایرانیـان بوده اسـت و باید
بدانیـم زبـان بـه عنـوان نهـادی
اجتماعـی ،صورت واحـد و ثابتی
نـدارد و بـه تَبَـع اجتمـاع و همـراه
بـا نیازهـای جامعـه مـدام در حال
تغییـر و تحـول اسـت ،هـم چنـان
کـه زبـان در طـول سـالیان دراز
دچـار تغییـر شـده ،گفتـار هـم

ناگریـز تغییـر کـرده ،بـه طـوری
کـه سـبک و شـیوه گفتـار هـر
کسـی منحصـر بـه خود اوسـت و
بـا فـردی دیگـر متفـاوت اسـت،
بنابرایـن سـخن و گفتـار دو نفری
کـه از یـک زبـا ِن واحـد اسـتفاده
مـی کننـد الزامـاً یکسـان نیسـت.
انسـان هـا بـه وسـیله همیـن زبـان
و گفتگـو کـردن ،بـه تبـادل هـای
فرهنگـی ،مذهبـی ،سیاسـی،
آداب و رسـوم و ارتبـاط هـای
همـه جانبـه بـا ملتهـای دیگـر
مـی پردازنـد ،پـس زبـان ناگزیـر
از تغییـر و تحـول اسـت ،در واقـع
زبـان هـا هـم ماننـد فرهنگهـا از
یکدیگـر متأثـر بـوده انـد ،اگـر
بگوییـم زبـان یـک کشـور بایـد
خالـص باشـد مثـل ایـن اسـت که
بگوییـم نـژادی خالـص اسـت.
مـا نبایـد از ورود واژگان بیگانـه
بـه زبـان بهراسـیم زیـرا از ورود
لغـات و واژهـای بیگانـه بـه هـر
زبانـی نمیتـوان بـه طـور قطعـی
جلوگیـری کـرد ضمـن آن کـه
ورود ایـن واژه هـای بیگانـه بـه
خـودی خـود نمـی توانـد بـرای
زبـان مـا خطـر آفریـن باشـد مگر
آن کـه بـه سـاختار زبانی مـا نفوذ

کننـد ،در همیـن راسـتا هـدف
از تأسـیس فرهنگسـتان زبـان
فارسـی ،حفـظ زبـان از اسـتیالی
لغـات و تعابیـر بیگانه بوده اسـت.
ممکـن اسـت کـه واژگان بـه
سـرعت و سـهولت تأثیـر پذیـر
باشـند امـا دسـتگاه آوایـی زبـان
مـا بسـیار مقـاوم اسـت و تغییـر
واژگان بـه طـور کمی و سـطحی
رخ مـی دهـد .در نتیجـه نفـوذ
زبـان هـای بیگانـه آنجـا موجـب
نگرانـی اسـت کـه واژگان بیگانه
سـبب دگرگونی در سـاختار زبان
شـوند ودر دستور فارسـی بروز و
ظهـور کننـد.
در ادامـه ذکـر ایـن نکتـه
ضـروری اسـت کـه زبـان بایـد
بـه اقتضـای نیازهـای اجتماعـی
زمانـه اش متحـول شـود ،امـا ایـن
تحـول امـری تدریجـی اسـت،
بـا ایـن حـال گاه ممکـن اسـت
ایـن سـیر تحـول بسـیار زود رخ
دهـد و ایـن رخـداد بـه واسـطه
شـتاب زدگـی در امـر ترجمـه
کتابهـای مختلـف باشـد ،یـا
بـه واسـطه افـرادی کـه در خارج
زندگـی میکننـد و بـا ورود خود
اصطالحاتـی سـاختگی وارد

زبـان مـی نماینـد .حـال بپردازیـم
بـه اینکـه چـرا هنـوز مـا بـه زبـان
فارسـی سـخن مـی گوییـم .در
حقیقـت شـکوه زبان فارسـی وام
دار و مدیـون افـراد گوناگونـی
اسـت ،یکـی از آنـان یعقـوب
لیـث صفـاری سـر سلسـله دار
صفاریـان اسـت ،آنجـا کـه مـی
گویـد «چیـزی کـه من انـدر نیابم
چـرا بایـد گفـت» در حقیقـت
شـاعران و نویسـندگان دربـارش
را مـورد خطـاب قـرار مـی دهـد
و در فرمانـی بـه تمـام نقـاط ایران
زمیـن ،زبـان فارسـی را رواج مـی
دهـد تـا بعدهـا ایران شـاهد ظهور
شـاعران و نویسـندگان بزرگـی
در فرهنـگ و ادب ایرانـی باشـد.
سـنگ بنـای بالندگـی و نـگاه
داشـت ایـن زبـان بـا شـاعرانی
چـون رودکی ،عنصـری و دقیقی
گذاشـته شـد و بعـد در ادامـه بـا
شـاهکار فردوسـی یعنی شـاهنامه
و آثـار سـعدی و حافـظ و موالنـا
بـه اوج اعتلا و سـترگی رسـید و
زبـان فارسـی به وسـیله پاسـداری
همیـن شـاعران گـران قـدر از
فرهنـگ و زبـان ایرانـی ،شـکوفا
و بالنـده شـد .شـاهنامه پاسـدار

واژگان درسـت و زیبـا و کهـن
فارسـی اسـت و فردوسـی همـه
ایـن واژگان را چـون مرواریـدی
گـران سـنگ با درسـتی و اصالت
به نسـل های بعدی سـپرده اسـت.
بناهای آباد گردد خراب
ز باران و از تابش آفتاب
پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند
او در شـاهنامه توانسـت بـا
ِ
اصالـت کلمـات
حفـظ هویـت و
و واژگان کهـن فارسـی ،بـه بیـان
مفاخـر قومـی و وصـف تمـدن
باسـتانی ایـران ،بپـردازد و تـا بـه
امـروز ِحـس شـکوه ،افتخـار بـه
فرهنـگ و هنـر ایـن مـرز و بـوم را
بـرای همیشـه در دل مـردم زنـده
نـگاه دارد .بـه همیـن دلیـل هرگاه
سـخن از زبـان فارسـی مـی شـود
ناخـودآگاه نـام فردوسـی نیـز می
آیـد و ایـن دو پیوندی ناگسسـتنی
دارنـد .بـه هرحـال نظرهـای
گوناگونـی پیرامـون زبـان فارسـی
و حفـظ آن وجـود دارد ،عـده
ای معتقدنـد زبـان فارسـی بـدون
فردوسـی هـم مـی توانسـت بـه
حیاتـش ادامـه دهد و از دیگر سـو
عـده ای هـم معتقدنـد کـه مطالعه

نکـردن و کـم مطالعـه کـردن
شـاهنامه و دیگر آثار گران سنگ
زبـان فارسـی موجـب فراموشـی
اصالـت زبـان فارسـی میشـود و
ایـن امـر بـه عهـده دسـتگاههای
آموزشی اسـت .امروزه در سراسر
ایـران عالقـه مندان به آثـار بزرگ
فارسـی کـم نیسـتند ،چنانکـه می
دانیـم نقالـی و شـاهنامه خوانـی

همچنـان رواج و رونـق دارد؛ از
قهـوه خانـه هـای اصیـل و قدیمـی
گرفتـه تـا محافل علمـی و ادبی،از
جملـه ایـن سـازمان هـای پویـا،
بنیـاد شـاهنامه و بنیـاد فردوسـی
اسـت کـه فعالیت چشـمگیری در
پویـش شـاهنامه خوانـی در میـان
مـردم دارنـد که این خـود در دراز
مـدت مـی توانـد تأثیـر چشـمگیر

بـه زنـده مانـدن و پویایـی زبـان
فارسـی داشـته باشـد.اما ذکـر ایـن
نکتـه خالی از لطف نیسـت که در
صـورت عدم حساسـیت جـدی از
سـوی مردم و متولیان امر آموزش
زبـان شـیرین ما مـی توانـد از زبان
هـای بیگانـه بیشـتر تأثیـر بپذیرد و
روزی شـاهد ورود آنها به شـالوده
و ارکان زبـان پارسـی باشـیم.

نظر به تکرار چندین دهه نابسامانی در بازار فروش محصوالت جنوب کرمان؛

تراژدی بیپایان

در چهـار دهـهای کـه از عمـر مـن نگارنـده
میگـذرد همـواره شـاهد نابسـامانی بـازار فـروش
محصـوالت کشـاورزی در جنـوب اسـتان کرمـان
خصوصـا صیفیجـات بـودهام و ایـن رکـود و
آشـفتگی اصـوالً در سـال زراعـی ،بعـد از نـوروز
و در اواسـط بهـار کـه پیـک تولیـد محصـول
منطقـه میباشـد بـه اوج خـود میرسـد ،بیگمـان
محصوالتـی همچـون پیـاز و گوجـه فرنگـی بـه
نـدرت و یـک بـار در چنـد سـال قیمـت مناسـب
پیـدا میکننـد و ایـن زیان همیشـگی ،جـزو الینفک
زندگـی کشـاورزان شـده و هر سـاله شـاهد این درد
و رنـج و اعتراضـات بودهایـم ،امـا امسـال بـه دلیـل
شـیوع ویـروس کرونـا و عوامـل مهمـی از جملـه
تعطیلـی جشـنها و مراسـمات ،بسـته شـدن مرزهای
کشـورهای همسـایه ،پاییـن آمـدن تقاضـا در بـازار
و کاهـش قـدرت خریـد اقشـار فرودسـت ،رکـود
سـنگینتری بـر بـازار ترهبـار حاکم گردید کـه قطعا
خروجی آن به ورشکسـتگی و زیان کشـاورزان این
بخـش خصوصـا خـرده مالـکان منجـر خواهـد شـد.
امـا ایـن مشـکل دائمـی و همیشـگی ،علتهـای
بیشـماری دارد کـه همـه آن بـر گـردن مسـؤالن
محلـی و دولـت فعلـی نیسـت و حاصـل چندین دهه
غفلـت و کـمکاری اسـت ،زیـرا صنایـع تبدیلـی بـه
عنـوان پشـتیبان اصلی کشـاورزی و صنعـت در کنار
کشـت نتوانسـته توسعه و گسترش الزم را پیدا کند و
قطعـا این حجـم از محصول تولیـدی قابلیت مصرف
خـام داخلـی را نـدارد و با کمال تأسـف کشـاورزی
کـه محصـول گوجه فرنگـی خویـش را در رودخانه
میریـزد ،بـرای شـام شـب بایـد رب گوجـه فرنگـی

تولیـدی کارخانجـات اسـتانهای دیگـر را بـا قیمتی
گـزاف تهیـه کنـد و این نشـان از ناکارآمـدی بخش
صنعـت مـا دارد ،مسـأله بعـد عـدم رعایـت الگـوی
کشـت توسـط کشـاورزان و نقـش بسـیار ضعیـف
سـازمان جهـاد کشـاورزی در تهیـه برنامـه جامـع
بـرای کشـتهای جایگزین اسـت که اقتصـاد بخش
کشـاورزی را محـدود بـه چنـد محصـول کلیشـهای
سـیب ،پیـاز و گوجـه فرنگی کـرده و قطعـا در پیک
تولیـد این عدم تناسـب بین عرضـه و تقاضا به وجود
مـی آیـد ،از دیگـر سـو ورود افـراد غیـر کشـاورز به
ایـن بخـش و کاشـتهای چندیـن هکتـاری توسـط
سـرمایهداران بومـی و غیربومـی اعـم از پزشـک،
مهنـدس ،طلا فـروش ،بـازرگان و ...میباشـد که به
ایـن نابسـامانی دامـن میزنند و خرده مالـکان در زیر
چـرخ طمـع آنهـا خـرد میگردنـد ،همچنیـن دالالن
کـه از صنعـت خـودرو تـا ارز ،دالر ،طلا ،دارو
و...همـه بخشهـا را بـه فسـاد و تباهـی کشـیدهاند،
در ایـن بخـش نیـز نقـش پررنگـی داشـته و فاصلـه
قیمـت محصـول از مزرعـه تـا بـازار را بـه چندیـن
برابـر افرایـش مـی دهنـد ،لـذا بـرای عدم تکـرار این
تـراژدی هـر سـاله و جلوگیـری از اتلاف منابع آب
و خـاک و ضـرر و زیـان کشـاورزان واقعـی ،دولت
بایـد برنامـه منظـم و منسـجمی تهیـه و اجـرا کند که
توسـعه صنایـع تبدیلـی ،ضابطهمنـد کـردن کاشـت،
محـدود کـردن اسـتفاده از آبهـای زیرزمینـی،
توسـعه صـادرات و حذف دالالن جـزو اولویتهای
آن میباشـد و بـا شـرایط فعلـی سیسـتم مدیریتـی بـه
نظـر غیرعملـی میآید و متأسـفانه همچنـان این قصه
سـر دراز دارد...
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جنابآقایمهندسعیلساالیرپاک
بخشدارمحرتمجبالبارز

بـی گمـان خدمـت به خلق خدا سـعادتی اسـت که
نصیـب انسـان هـای آزاده می شـود،لذا بر خـود واجب
می دانیم از سـعه صدر،تکریـم ارباب رجوع و پیگیری
هـای مجدانـه شـما خصوصـاً در جهت رفع مشـکالت
روسـتائیان کمال تشـکر و امتنان را داشـته و از حضرت
دوسـت برایتان سـعادت و کمال مسـألت نماییم.
جمعی از دهیاران و شوراهای اسالمی
دهستان سقدر

 25رمضان ۱۴۴۱

قیمت  1000 :تومان
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با درایت مکارم و تالش همکاران؛

هفتگنج
کمترینآسیب
جانی از کرونا
را متحمل شد

تـا آنجـا که آمـار فوتیهـای ناشـی از ویـروس کرونا در
ایـن منطقـه تنها پنج نفر اسـت که در مجمـوع کمتر از یک
شهرسـتان یا شـهر در سـایر نقاط کشـور مـی باشـد و از این
حیـث از همـه دانشـگاه های علوم پزشـکی هم سـطح خود
کارنامه درخشـان تـری دارد.
ویـروس کرونـا کـه بـه عنـوان
مهمـان ناخوانـده پـس از ظهـور در
چیـن طـی مـدت زمـان کوتاهـی
جهـان را فراگرفـت و بهعنـوان یک
پاندمـی کشـنده مطـرح گردیـد،
بسـیاری از ابرقدرتها و کشورهای
گـروه هفـت و گـروه بیسـت کـه
قدرتهـای اقتصـادی برتـر جهـان
هسـتند را بـه زانـو در آورد ،تـا آنجا
کـه میـان آمریـکا و اروپـا بـر سـر
ماسـک و تجهیزات پزشکی جنگ
لفظـی در گرفـت ،بـا ایـن اوصـاف
کشـور مـا کـه دارای اقتصـادی
شکننده و تحت بدترین تحریمهای
آمریـکا قـرار داشـت و حتـی در
واردات دارو و تجهیـزات دچـار
مشـکل بـود در بحـث پزشـکی این
فاجعـه را بـه خوبـی مدیریـت کرد،
امـا جنـوب اسـتان کرمـان که تحت
پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـکی
جیرفت قرار دارد و هفت شهرسـتان
منطقـه را سـرویس میدهـد ،بهرغم
مشـکالت عدیـده زیرسـاختی،
کمبـود اعتبـار و امکانـات ،پاییـن
بـودن سـطح رفـاه و بهداشـت
خانوارهـا ،وقـوع سـیل مخـرب در
همیـن ایـام ،ورود روزانـه هـزاران
کامیـون بـرای حمـل بـار از سراسـر
کشـور و همجـواری با برخی مناطق
محـروم اسـتان هرمزگان و سیسـتان
بلوچسـتان ،مدیریـت بهداشـت و
درمـان آن تنهـا بـا تکیـه بـر تـوان
پرسـنل سـختکوش ،کمکهـای
خیریـن و مدیریـت بینظیـر دکتـر
مـکارم توانسـت ایـن شـبه اسـتان را
به خوبـی مدیریت کند ،تـا آنجا که
آمـار فوتیهـای ناشـی از ویـروس
کرونـا در ایـن منطقـه تنهـا پنـج نفر
اسـت کـه در مجموع کمتـر از یک
شهرسـتان یـا شـهر در سـایر نقـاط
کشـور مـی باشـد و از ایـن حیـث از
همـه دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی
هـم سـطح خـود کارنامـه درخشـان
تـری دارد.
لـذا میطللبد ضمن تشـکر از فرد
فـرد کادر بهداشـتی و درمانـی ،از
مـردم محروم اما فهیم جنوب اسـتان
بـرای رعایـت دسـتورالعملهای
سـتاد ملـی کرونـا بـه خاطـر تمامـی
همکاریهـا از جملـه تعطیلـی

مراسمات شـادی و ختم ،مهمانیها،
بهارگـردی و سـیزده بـه در تشـکر
کـرد و امیـدوار بـود بـا تـداوم ایـن
مراقبتهـا ایـن بیمـاری و ویـروس
ناخوانـده در آینـده نزدیـک از دیـار
مـا رخت بـر بنـدد.
در ادامـه بـه مشـروح گفتههـا و
توصیـه هـای ریاسـت دانشـگاه بـا
اصحـاب رسـانه میپردازیـم :اصغـر
مـکارم ،رئیـس دانشـگاه علـوم
پزشـکی جیرفت در نشسـت خبری
بـا خبرنـگاران گفـت :بحـث کرونا
معضلـی در کل کشـور و دنیا اسـت
کـه مـردم بایـد در ایـن امـر بسـیار
هوشـیار باشند و بیشتر از قبل رعایت
کنند .
وی افزود :دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت با همکاری مدیـران وزارت
بهداشـت توانسـت به جـز تجهیزات
درمانـی و بهداشـتی ۱۲ ،میلیـارد
تومـان اعتبـار مالی دریافـت کند.
مـکارم بـه راهانـدازی دفتـر
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت در
وزارت بهداشـت اشـاره و تصریـح
کـرد :راهاندازی دفتر دانشـگاه علوم
پزشـکی در وزارت بهداشـت در
ارسـال تجهیزات برای بیمارسـتانها
و مراکز درمان بسـیار تأثیرگذار بود.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی
جیرفت بـا بیان اینکه بیمـاری کرونا
در جنـوب کرمـان نسـبت بـه سـایر
اسـتانها دیرتـر شـیوع پیـدا کـرد،
بیان داشـت :این فرصت سـبب شـد،
بیمارسـتانها را تجهیـز و بخشهای
بیمارسـتانها را آمـاده سـازی کنیم،
پـس تمامی عملهای غیـر اورژانس
را تعطیـل کردیـم و یـک دسـتگاه
ونتیالتور (دسـتگاه کمک تنفسـی)
و تخت ویژه در اختیار بیمارسـتانها
گذاشـتیم ،بدیـن ترتیـب ،آمادگـی
بیشـتری بـرای مقابلـه با ایـن بیماری
پیـدا کردیم.
مـکارم بـا بیـان اینکه طرح بسـیج
ملـی درمـان بیمـاری کرونـا در
جنـوب کرمـان انجـام شـد ،گفـت:
مـا در کنتـرل بیمـاری کرونـا دو
شـانس بـزرگ داریـم ،نخسـت
وجـود رهبـری در بحـث مداخلـه و
مشـارکت مسـتقیم بسـیار تأثیرگذار
بـود و آن بحـث تعطیلـی حرم مطهر

امـام رضـا (ع) و حضـرت معصومـه
(س) بـود کـه ایـن امـر رهبـر معظـم
انقلاب در تاریـخ ایـران بـی سـابقه
بـود چـرا کـه در ایـن موضـوع
سلامت مـردم در اولویـت کار بود،
دوم همـکاری مـردم اسـت ،مردمی
کـه از زمـان جنگ همـراه و همگام
دولـت بودنـد و در ایـن راه خیلـی
همـت کردنـد .ایشـان ادامـه داد در
حوزه بسـیج ملـی ،تمامی مسـئوالن
همـت کردنـد و کشـاورزان منطقـه
جنـوب بـدون هیـچ چشـم داشـتی
کمـک کردنـد و بـا همـت مـردم
جنوب اسـتان ،چندین کارگاه تولید
ماسـک راهانـدازی شـد که ایـن امر
در توانمندسـازی ما بسـیار موثر بود.
مکارم بیان داشـت :علاوه بر این
اقدامـات انجـام شـده ،بخشهـای
خـاص در اختیـار بیمـاران ریـوی و
مراکـز  ۱۶سـاعته در اختیـار بیماران
و مراجعـه کننـدگان قـرار داده شـد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی
جیرفـت بـه آمـار مـوارد مثبـت بـه
کرونـا در روزهـای اخیـر در جنوب
کرمـان اشـاره کـرد و گفـت :بـه
مرحلـهای از بیمـاری رسـیدهایم کـه
اگـر کنتـرل نشـود ،بسـیار سـخت
اسـت و ایـن تنهـا بـا رعایـت مـردم
امـکان پذیـر اسـت.
وی افـزود :از مـوارد مثبـت۷۰ ،
درصد در شـهر و  ۳۰مورد در روستا
بـوده و  ۸۶درصـد مبتالیان بین  ۱۶تا
 ۶۴سـال سـن داشـتهاند که متأسفانه
برخلاف تصورات همه ،اکثرا قشـر
جـوان و فعـال جامعـه درگیـر ایـن
بیماری شـدهاند.
مـکارم بـه درصـد مـرگ و میـر

بیمـاری کرونـا اشـاره کـرد و بیـان
داشـت :علیرغـم اینکـه تصـور
کـرده بودیـم درصـد مـرگ و میـر
ایـن بیمـاری  ۲درصـد اسـت ،اما در
منطقـه جنـوب کرمـان و حتـی در
کشـور  ۶تـا  ۷درصـد مـرگ و میـر
داریـم و همچنیـن پیشبینـی شـده
بـود کـه در فصـل گرمـا بیمـاری
کنتـرل میشـود ،اما برعکـس اتفاق
افتـاد و یکـی از دالیـل دمـای پاییـن
منـازل اسـت.
مـکارم با اعلام اینکـه  ۴۶درصد
درگیـری بـه بیمـاری کرونـا ،گـروه
کارمنـدی اسـت ،تصریـح کـرد:
 ۱۶مـورد از مـوارد مثبـت پرسـنل
بیمارسـتان در حـوزه پشـتیبانی و
بخشهـای کرونـا بـوده که قسـمتی
سـهلانگاری و بخشـی دیگـر بـه
علـت ارتباط مسـتقیم با بیمـار اتفاق
افتـاده اسـت.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی
جیرفـت بـا بیـان اینکـه کـودکان،
افـراد بـاالی  ۶۰سـال و خانمهـای
بـاردار در معـرض خطـر بیشـتری
هسـتند توصیـه کـرد کـه ایـن افـراد
بایـد خـود مراقبتـی بیشـتری داشـته
باشـند.
وی بـه بازشـدن و شـروع فعالیت
اصنـاف اشـاره کـرد و بـا بیـان اینکه
اقتصاد مـا اقتصاد شکسـت ناپذیری
نیسـت ،افـزود :دولـت امـکان این را
نـدارد ،تمـام افـرادی کـه در جامعـه
کار میکننـد را مـورد حمایت مالی
قـرار دهد.
مـکارم تصریح کـرد :شـیوع این
بیمـاری در بدتریـن فصـل کاری
اتفـاق افتـاد ،پـس تمـام اصنـاف

کشـور با مشـکل مالی مواجه شدند.
رئیـس دانشـگاه جیرفـت بهترین
روش بـرای شناسـاندن و پیشـگیری
از ابتلا بـه ایـن بیمـاری را اطلاع
رسـانی و فرهنـگ سـازی دانسـت
و بیـان داشـت :صداوسـیما در ایـن
زمنیـه عالـی کار کرد و مـردم کامال
شـناخت پیـدا کردند اما متاسـفانه به
یقین نرسـیدند.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی
جیرفـت بـا تاکیـد بـر بیـان اینکـه
کرونـا تمـام نشـده اسـت ،تصریـح
کـرد :کرونـا یـک ویروسـی اسـت
کـه میتوانـد مثـل آنفلوآنـزا در
طـول سـال وجود داشـته باشـد ،پس
تنهـا راه مقابله با این بیمـاری ،همت
مـردم بـرای بحـث فاصلـه گـذاری
هوشـمند اسـت کـه اگـر رعایـت
کننـد خیلی زودتر به زمان شکسـت
کرونـا نزدیـک میشـویم.
مـکارم بـا اعلام اینکـه در
تمـام داروخانههـا ماسـک و مـواد
ی کننـده وجـود دارد،
ضدعفونـ 
گفـت :بایـد فرهنـگ اسـتفاده از
ماسـک و دسـتکش در بیـن مـردم

نهادینـه شـود.
ایشـان افـزود :تمـام ادارات
و کارمنـدان اداری بایـد بحـث
فاصلهگـذاری اجتماعـی را رعایـت
کننـد و اسـتفاده از ماسـک و مـواد
ضدعفونی کننـده در ادارات نهادینه
شـود ،پـس فرمانـداران بایـد در
اجرایـی کـردن این امر تمـام ادارات
را موظـف کننـد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی
جیرفتتصریـح کـرد :سیاسـت بعدی
مـا ایـن اسـت شناسـایی بیمـاری
سـرپایی انجـام شـود ،یعنـی از هـر
فـردی کـه بـه مراکـز  ۱۶سـاعته
مراجعـه میکند ،نمونه گرفته شـود،
ایـن آمـار را بـاال میبـرد ،امـا بـرای
شناسـایی و درمـان بـه موقـع کمک
زیـادی بـه مـا میکنـد چـرا کـه ۸۰
درصـد افـراد در جامعـه درگیـر
بیماری کرونا هستند و مطلع نیستند.
مـکارم گفـت :یکـی از مراکزی
کـه میتوانـد باعـث شـیوع بیمـاری
کرونا شـود ،مطبها و مراکز درمان
هسـتند کـه بایـد شـدیدا رعایـت
شـود ،رادیولوژیهـا داروخانههـا

و مطبهـا بحـث فاصلهگـذاری
اجتماعـی را کاملا جـدی بگیرنـد
چـرا کـه اگـر فاصلهگـذاری
اجتماعـی در ایـن مراکـز رعایـت
نشـود نسبت به تعطیلی فعالیت آنها
اقـدام خواهـد شـد.
او افـزود :بدیـن ترتیـب ،صاحبان
مشـاغل و اصنـاف بایـد بحـث
فاصلهگـذاری اجتماعـی را کاملا
جـدی بگیرنـد و مراجعـه کننـدگان
را بـه ایـن امـر دعوت کننـد و تذکر
داده شـود که فاصلـه اجتماعی حتماً
رعایـت شـود.
مـکارم بـه ظرفیـت کشـاورزی
منطقـه اشـاره کـرد و بیـان داشـت:
باتوجـه به اینکـه فصل انتقال بـار در
منطقـه اسـت ،پایانههای مسـافربری
و باربـری بایـد پروتکلهـای
بهداشـتی را کاملا رعایـت کننـد،
راننـدگان مراقـب باشـند ،اسـتفاده
از ماسـک و دسـتکش الزامـی
اسـت و شستوشـوی دسـت
و فاصلهگـذاری اجتماعـی بایـد
رعایـت شـود.
ً
وی گفت :بعضا شـنیده شـده که

اگـر کسـی بـه بیمارسـتان مراجعـه
کنـد کرونـا میگیـرد ،متأسـفانه
ایـن طـرز فکـر مـردم شـده ،امـا این
طـور نیسـت و مـردم میتواننـد
بـرای درمـان بـه مراکـز درمانـی و
بیمارسـتانها مراجعـه کننـد.
مـکارم افزود :در بیمارسـتانها دو
مسـیر جدا تعریف شـده است ،مسیر
عبـور و مـرور بیماران بخـش ریوی
ً
کاملا
بـا دیگـر مراجعـه کننـدگان
جداسـت و مردم کار درمان شـان را
انجـام دهند.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی
جیرفـت گفـت :اصلیتریـن ،کـم
هزینهتریـن و بهتریـن راه مقابلـه بـا
بیمـاری کرونـا ارتقـا فرهنـگ مردم
اسـت ،پـس مـردم بایـد همراهـی
کننـد و تمـام مـوارد بهداشـتی را
رعایـت کننـد.
مـکارم بـا بیـان اینکـه از تمـام
مردم خواهشـمندیم کرونـا را جدی
بگیرنـد ،چـرا کـه کرونا تمام نشـده
اسـت ،گفـت :مـا میتوانیـم بـا
کمک و همکاری هـم ،این بیماری
را شکسـت دهیـم.

