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دوهفته نامه سیاسی اجتماعی

گستره توزیع استان کرمان

در پی شلوغی بازار و عدم رعایت بهداشت؛

جوالن کرونا 
در جنوب 

کرمان

رتبه نخست کشوری 
توزیع برق جنوب در 
برقرسانی به روستاها

روزنامه نگاران کرمان 
صاحب خانه می شوند

1

۳ کارخانه رب در 
جیرفت و عنبرآباد گوجه 
کشاورزان را می خرند       

۳

امتحانات نهایی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی 

برگزار می شود
2

صد در صد خواهان 
برگزاری مسابقات هستیم

۳

2

شرکت های معدنی 
در پرداخت تسهیالت 

مشارکت کنند
2

سالروز  مناسبت  به  مراسمی  طی 
تشکیل شوراهای اسالمی با حضور 
عنبرآباد،  فرماندار  رئیسی  محمود 
یحیی یوسفی زاده معاون سیاسی و 
امنیتی فرمانداری و مهندس مجید 
اعضای  از  داوری شهردار دوساری  
محل  در  دوساری  شهر  شورای 
فرمانداری عنبرآباد تجلیل به عمل 

آمد.
عنبرآباد  فرماندار  رئیسی  محمود 
شورا  گفت:فلسفه  جلسه   این  در 
یعنی مشورت کردن از خرد جمعی 
استفاده کردن ،شورا باید قانون مند 

باشد و مصوبات طبق قانون باشد

��وی گفت:آنچه برای ما ماندگار است 
خدمت صادقانه به مردم است باید با 
روی باز با مردم برخورد کنیم و مردم 
دار باشیم آنچه که ما داریم از مردم 

است
وحدت  با  افزود:امیدوارم  ��رئیسی 
همدلی بتوانید مشکالت حوزه کاری 
خود را به حداقل برسانید واز فرصت 
پیش آمده به نحو مطلوب استفاده 

کنیم
سالروز  مناسبت  به  است  گفتنی 
شهر  شورای  از  شوراها  تشکیل 
عنبرآباد  فرماندار  توسط  دوساری 
وشهردار  دوساری تقدیر به عمل آمد.

مقام  بزرگداشت  هفته  با  ��همزمان 
سنجری  سرهنگ  معلم؛  شامخ 
فرمانده سپاه ناحیه عنبرآباد و جمعی 
آموزش  در  حضور  با  پاسداران  از 
وپرورش این شهرستان به نمایندگی 
از تمام معلمین و جامعه فرهنگی، 
با اهدای یادبود و شاخه گل به مدیر 

و  پرورش  و  آموزش 
آنان  از  ستادی  کارکنان 

تجلیل و قدردانی کرد.

دیدار و تکریم فرهنگیان عنبرآباد 
توسط فرمانده ناحیه مقاومت سپاه

رئیس هیات مدیره  کانون روزنامه نگاران استان 
غیر  نهاد  این  اهداِف  به  پرداختن  با  کرمان 
دولتی در سال جدید، تعاونی مسکن و تشکیل 
آن برای اعضا را مهمترین تالش مدیران کانون 
روزنامه نگاران استان کرمان ذکر کرد و اظهار 
دارای  جهت  آن  از  مسکن  تعاونی  داشت: 
اهمیت پرشماری است که یک ظرفیت جدید 
محسوب شده و می تواند خاستگاه همکاری 
و گرایش بیشتر اعضاء به همگرایی صنفی و 
تامین نیاز آنان به سرپناهی ساده با نازل ترین 

قیمت باشد.

محمدصادق طاهری از تشکیل تعاونی مسکن 
و  روحی  آرامش  ایجاد  برای  راهی  عنوان  به 
محترم  های  خانواده  و  خبرنگاران  اجتماعی 
شان نام برد و خاطرنشان ساخت: این اقدام 
توان اقتصادی اعضا و تثبیت دارایی آنان را مد 
نظر قرار داده  و پویایی کانون روزنامه نگاران 

استان کرمان را نیز افزایش می دهد.  
تعاونی  تاسیس  روند  شده  عملیاتی  از  وی 
کرمان  استان  نگاران  روزنامه  کانون  مسکن 
در آینده بسیار نزدیک خبر داد و گفت: طرح 
امیدواریم  که  شده  ارائه  طرح  این  توجیهی 

دستگاه های ذیربط با اختصاص زمین و وام، 
فضای همکاری الزم با کانون را باز کرده و از این 

طرح حمایت کنند.
از  کرمان  استان  کانون   مدیره  هیات  رئیس 
و  یارانه خبرنگاری گفت  نهادینه شدن طرح 
با تاکید بر اینکه کانون هیچ گونه وابستگی به 
ندارد،  تصریح  دولتی  و دستگاه های  دولت 
کرد: این اقدام از اواخر سال گذشته آغاز شده 
و آن را ارزشمند می دانیم، امیدواریم در آینده با 
گشایش های مالی بتوانیم میزان آن را افزایش 

دهیم.

رئیس هیئت مدیره کانون روزنامه نگاران استان:

روزنامه نگاران صاحب خانه می شوند
طی مراسمی،

از اعضای شورای  اسالمی شهر دوساری تجلیل شد

بسم الله الرحمن الرحیم
اگر شهادت نبود تکامل هم نبود.

سپاس ایزد منان را که شهادت را آخرین حلقه زنجیر 
از تکامل زنجیره ای انسان دانست.

مرتضی  طریق  که  راهش  و  حسین)ع(  بر  درود 
علی است. سالم بر ملت آهنین و پوالدین که خانه 

هایشان از عکس شهدایشان تزیین شده.
اکنون آن زمان رسیده که مدارج ترقی و کمال را طی 
کنیم و زمان را تسخیر کنیم تا بیرق ال اله اال الله را بر 
سطح کره زمین در اهتزاز در آوریم . اینجانب سرباز 
وظیفه اصغر زحمتکشان بی نهایت مسرورم که در 
این بحبوحه از زمان به خدمت مقدس سربازی رفتم 
و عاشقانه راهی جبهه شدم تا بتوانم به ندای هل من 
ناصر ینصرنی حسین مرتضی لبیک گویم امیدوارم 
به سهم خودم  بتوانم من هم  تا  باشم  که الیقش 
از خواهرانم  ادا کنم  را  به اسالم و مسلمین دینم 
فکری  خط  وارث  که  عاجزانه  هستم  مستدعی 
زینب)ع( شیرزن کربال باشند و همچنین از برادران 

خوبم می خواهم که تداوم دهنده طریق حسین بن 
علی باشند تا بتوانیم همگی با هم راه کربال میعادگاه 

عاشقان را باز کنیم.
که  مهربانم  پدر  مادر  برادران خصوصا  و  خواهران 
نتوانستم زحمات بیدریغ شما را جبران کنم و پدر 
و پسرخاله  و دختر  مادربزرگ عزیزم دایی خاله  و 
خصوصا خواهرانم نصرت و ارزنده و دیگر اهل بیت 
برای  بپیوندم هرگز  لقا خدا  به  که  اگر الیق شدم 
پیروزی نهایی درنگ نکنید. برایم جاهالنه اشک 
نریزید در صورتی برایم گریه کنید بگویید ای کاش 
که اصغر زودتر آگاهانه در راه اسالم شهید میشد. 
این  مادرم  و  پدر  بتوانم  قیامت  فردای  امیدوارم 
رویاهای زندگیم را در پیش روی صاحب الزمان)ع( 
و زهرای بتول که خیلی دوستش دارم روسفید کنم. 
امیدوارم که شهادتم حداقل 10 نفر را به نماز ترغیب 
کنم. اگر شهید شدم یک سوم دارایی که دارم صرف 
نماز و روزه های قضایم کنید. 6 ماه نماز قضای 
مسافر، 6 ماه نماز قضای آیات برایم اجیر کنید حتما 

یک سال تا یکسال و نیم روزه قضا برایم کسی را اجیر 
کنید.

کل نفس ذائقه الموت همانا که دنیا مانند مسافرخانه 
ای می ماند که یک عده می آیند و عده ای دیگر می 
روند بخدا قسم که دنیا و مادیات مانند ماهی است 
که از دست انسان می رود. برای آخرت آنقدر زحمت 
بکشید که اسیر عذاب الهی نشوید. قدر خمینی 
نازنین این وارث خط محمد)ص( را بدانید که شما 
را مانند رسول خدا دعوت به حق می کند شما را 
بخدا قسم می دهم ای پدر و مادر مهربانم عاجزانه از 
خدا بخواهید که خدا شهادتم را قبول کند. اگر بعد 
از شهادتم امام نازنین دعوت شما را پذیرفت ازش 
بخواهید که شهادت ناچیزم را خدا قبول کند چون 
در زندگی خیلی گناه کردم. اکنون که تزکیه شدم 
می ترسم خدا شهادت ناچیزم را قبول نکند پس ای 
اهل بیت به خدا قسمتان می دهم دعا کنید تا خدا 
شهادتم را بپذیرد وحدت اسالمیتان را حفظ کنید تا 
دشمن غدار نتواند شما را شکست بدهد این گوشه 
برایتان  بود که در شب 60/10/10  افکارم  از  ای 
نوشتم. فردای قیامت شما را مالقات می کنم به 

امید پیروزی امام خمینی مهربان و عزیزم.
اصغر زحمتکشان

با شهدا؛

وصیت نامه شهید اصغر زحمتکشان

مهندس سعیدی 
سکاندار شهرداری 

بلوک شد
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الزام  داشت:  اظهار  کرمان  استاندار   - کرمان 
استان  این  بزرگ  معدنی  شرکت های  مشارکت 
به واحدهای  ارزان قیمت  در پرداخت تسهیالت 
متقاضی تولیدی و صنعتی در بخش های مختلف 

مورد توجه است.
محمدجواد فدائی در نشست شورای معادن استان 
کرمان افزود: امسال جهش تولید نام گذاری شده 
و این شعار محور فعالیت های ما است و در صورتی 
که بتوانیم تسهیالت با نرخ پایین تر بدهیم به فعال 
به  بزرگی  و کمک  واحدها کمک می کند  شدن 

جهش تولید است.
وی اظهار داشت: برخی واحدها به علت ویروس 
کرونا دچار خسارت شدند که بخشی دولتی در 
قالب پرداخت تسهیالت به آنان کمک می کند و 
در استان نیز باید منابعی در این زمینه تامین کنیم.
استاندار کرمان گفت: شرکت های بزرگ مسئولیت 
های اجتماعی دارند که گل گهر و مس در این 
خصوص کمک های بسیاری به  دانشگاه های 
علوم پزشکی استان کردند که امیدواریم ادامه یابد.
وی ادامه داد: شرکت های بزرگ نسبت به ایجاد 
سپرده در راستای حمایت از مشکالت اقتصادی 
پیش آمده در شرایط کرونا و جهش تولید، اقدام 
کنند و کمیته ای مرکب از بخش خصوصی و دولت 

گزارشی از این توافق را هر په سریعتر ارائه کنند.
فدائی داشت: کمیته امداد و شرکت مس تفاهم 
کردند که از مابه تفاوت سپرده مس برای ضمانت 

نامه  ضمانت  ارائه  توان  که  پوششی  تحت  افراد 
بانکی را ندارند، استفاده کند.

حقوق  درصد  اینکه ۲۰  بیان  با  کرمان  استاندار 
دولتی معادن در کارگروهی تعیین شود گفت: بر 
اساس قانون حساب های شرکت های بزرگ باید 
به استان بیاید و بانک ها بر اساس مصوبات شورای 

معادن و قانون باید اطالعات الزم در این خصوص 
را بدهند.

شورای  عضو  قضایی  دستگاه  کرد:  عنوان  وی 
معادن است و مصوبات شورای معادن مورد تایید و 
امضای این دستگاه قرار دارد لذا ضرورت اجرایی 

دارد.

انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
اسالمی به مناسبت هفته کار و کارگر، در ارتباط 
تصویری مستقیم و ۳ ساعته با هفت مجموعه 
تولیدی ضمن تأکید بر نقش و اهمیت جایگاه 
کارگر و وظایف متقابل کارگر و کارفرما در افزایش 
کّمی و کیفی تولید و ایجاد ثروت در یک اقتصاد 
سالم، به بیان نکاتی در خصوص علت نامگذاری 
الزامات  و  تولید  جهش  سال  عنوان  به  امسال 
تحقق این شعار و بخش هایی که باید بر آنها تمرکز 
ویژه شود، پرداختند و وظایف مسئوالن در این 

عرصه را بیان کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک هفته کارگر به 
همه کارگران و زحمتکشان، شنیدن گزارش های 
امیدبخش از تولید را شیرین و جذاب خواندند و 
با تأکید بر انتشار عمومی این گزارشها گفتند: 
رفع مشکالت جامعه کارگری یکی از مسائل مهم 

است که باید نسبت به آن اهتمام شود.
رهبر انقالب اسالمی بخش اول سخنانشان را به 
مسائل کارگری اختصاص دادند و با تقسیم بندی 
مفهوم کار در نگاه اسالمی به »کار عمومی« و 
»کار اقتصادی« افزودند: کار به معنای عمومی 
همه انواع کار را شامل می شود و در قرآن کریم 
و روایات نیز تأکید بر تالش و انجام عمل صالح 
یکی  البته  که  است  کار  رساندن  سرانجام  به  و 
از مشکالت ما در کشور نیمه تمام ماندن کارها 

است.
نقطه  را  عمومی  کار  به  اسالم  تشویق  ایشان 
و  »مفت خواری«  نابجای  و  غلط  انتظار  مقابل 
»مفت جویی« دانستند و گفتند: اسالم در معنای 
اقتصادی نیز بر کار تأکید دارد همچنانکه پیامبر 
اکرم)ص( دست کارگر را می بوسد و می فرماید 
با احساس  و  را محکم  را که کار  خداوند کسی 

مسئولیت انجام دهد، دوست می دارد.
حضرت آیت الله خامنه ای هدف اقتصاد کشور 
را تولید ثروت و تقسیم عادالنه آن بین آحاد مردم 
خواندند و افزودند: برای رسیدن به اقتصاد سالم، 
کارگر یکی از ستونهای اصلی و از عوامل درجه 

یک تولید ثروت در کشور است.
رهبر انقالب اسالمی، کارگِر ماهر و نوآور را موجب 
افزایش کیفیت کار دانستند و گفتند: بنابراین 
بنگاههای اقتصادی و کارفرمایان باید دانش و 
مهارت نیروی کار و سهم آن را از عوائد بنگاههای 
اقتصادی افزایش دهند و کارگر نیز با احساس 

مسئولیت بیشتر و بدون سهل انگاری عمل کند.
ایشان، کارگر و کارفرما را دو ستون اصلی رشد و 
پیشرفت اقتصادی خواندند و با  اشاره به شکایت 
آنها  در  کارگر  نظر  که  مصوباتی  از  افراد  برخی 
مالحظه نشده است، افزودند: این مقررات حتمًا 

باید با نگاه عادالنه تنظیم شود.
حضرت آیت الله خامنه ای اهتمام به حقوق نیروی 
کار از جمله »دستمزد عادالنه و پرداخت منظم 
و بدون تأخیر آن، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، 
خدمات رفاهی و بهداشت و درمان« را مورد تأکید 
قرار دادند و گفتند: در دنیای کنونی و تحوالت 
و  آموزشی  مداوم  یادگیری  فناوری،  سرعت  پر 
مجموعه های  برای  قبلی  تجربیات  از  استفاده 
تولیدی و کارگران آنها یک ضرورت است تا با ارتقاء 
بهره وری و کیفیت تولید، رونق اقتصادی افزایش 

یابد.
تأثیرگذاری  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
کارگران در تحوالت سیاسی دو قرن گذشته ی 
دنیا، نقش کارگران کشورمان در پیروزی انقالب 
اسالمی، دفاع مقدس و حوادث گوناگون را بسیار 
برجسته دانستند و افزودند: کارگران از همراه ترین 
قشرها در تحقق اهداف انقالب بوده اند و پیوند 
آنها با نظام جمهوری اسالمی یک پیوند دائمی 
است البته این پیوند عمیق، وظایف مسئوالن در 
هر سه قوه را برای حل مشکالت کارگران افزایش 

می دهد.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه به موضوع »جهش 
تولید« به عنوان شعار سال اشاره کردند و با اشاره 
به فرصت کافی که تا پایان سال برای تحقق این 
بیان  را درخصوص آن  شعار وجود دارد، نکاتی 

کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای، مقوله تولید در اقتصاد 
کشور را همچون سیستم ایمنی و دفاعی بدن 
نقش  که  همانگونه  گفتند:  و  دانستند  انسان 
سیستم ایمنی بدن در مقابله با ویروسها بسیار 
مهم است، اگر تولید مناسب و رو به رشد باشد، 
مقابل  در  را  کشور  اقتصادی  پیکره  می تواند 
دست ساز  ویروسهای  و  طبیعی  ویروسهای 
و  نفت  قیمت  نوسانات  یا  و  تحریم  همچون 

تکانه های مختلف محافظت کند.
اصلی  عامل  تولید،  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
است،  قوی  و  ملی  اقتصاد  یک  شکل گیری 
افزودند: تولید عالوه بر اینکه برای اقتصاد کشور 
و  اجتماعی  سیاسی،  لحاظ  از  است،  حیاتی 
به گونه ای  دارد  زیادی  تأثیرهای  نیز  فرهنگی 

که توانایی یک ملت در تولید نیازهای اساسی 
خود، به آن ملت اعتماد به نفس و احساس عزت 
خواهد بخشید و زمینه ساز رفاه عمومی جامعه، 
افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش صادرات و 
تأثیرگذاری فرهنگی صادرات کاالهای داخلی در 

کشورهای دیگر خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی، روند فعلی تولید در کشور 
را برای جبران عقب ماندگی ها ناکافی دانستند و با 
تأکید بر لزوم توسعه و تقویت بیشتر تولید، نکاتی 
را درخصوص جهش تولید و راههای تحقق آن در 

شرایط کنونی بیان کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای یکی از مسائل مهم 
برای تحقق جهش تولید را مشارکت دادن مردم 
و  استعدادها  از  استفاده  طریق  از  اقتصاد  در 
ظرفیت های گوناگون مردم برشمردند و افزودند: 
در این زمینه سه قوه وظایف مهمی دارند که اگر 
به این وظایف عمل نشود، جهش تولید اتفاق 

نمی افتد.
ایشان حمایت از تولید و تولیدکننده را اصلی ترین 
وظیفه مسئوالن دانستند و تأکید کردند: حمایت 
از تولید فقط به معنای تزریق نقدینگی نیست بلکه 
باید با برداشتن موانع، میدان را برای سرمایه گذار، 

صاحب فکر و تولیدکننده باز کرد.
مصادیق  از  برخی  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
حذف  گفتند:  و  کردند  اشاره  موانع  برداشتن 
قاچاق  با  جدی  مبارزه  پاگیر،  و  دست  مقررات 
فساد  با  مبارزه  رویه،  بی  واردات  با  مقابله  کاال، 
مالکیت  حقوق  رعایت  اداری،  فساد  و  مالی 
معنوی، مقابله با سفته بازی ها و سوداگری های 
موارد  در  مالیاتی  معافیت های  و  زیان بخش، 
همچون  الزم  موارد  در  مالیات  وضع  و  ضروری 
ثروتهای بادآورده از جمله کارهای ضروری است 

که باید سه قوه نسبت به آن اهتمام بورزند.
حضرت آیت الله خامنه ای قضایای اخیر مربوط 
به ویروس کرونا و پای کارآمدن همه ظرفیت های 
کشور برای تولید اقالم بهداشتی از جمله ماسک 
را نمونه بارِز باز کردن میدان و حمایت از تولید 
خواندند و افزودند: علت اینکه در تولید ماسک 
دست  ظرفیتی  به  کوتاهی  مدت  در  توانستیم 
پیدا کنیم که بیشتر از نیاز کشور است، برطرف 
میدان  شدن  باز  و  دولت  جانب  از  موانع  شدن 
برای حضور دستگاههای مختلف و حتی مردم در 

عرصه تولید ماسک بود.
ایشان با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسب وکار 
جهش  تحقق  برای  ضروری  موارد  از  یکی 
بررسی های  براساس  گفتند:  است،  تولید 
اگر  دارایی،  و  اقتصاد  امور  وزارت  کارشناسی 
دو اقداِم »ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها« و 
»تشکیل دادگاههای تجاری برای رفع اختالفات 
از لحاظ  انجام شود، جایگاه کشور  اقتصادی« 
تا پنجاه رتبه ارتقاء  شاخص کسب و کار چهل 

خواهد یافت.
»ممنوعیت  موضوع  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
واردات« به عنوان یکی از زمینه های جهش تولید 
اشاره و خاطرنشان کردند: ما با واردات مخالف 
نیستیم اما تأکید داریم محصولی که در کشور 

تولید می شود و یا امکان تولید دارد، وارد نشود.
برخی  در  افزودند:  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
مواقع، برخی دستگاههای اجرایی، به بهانه هایی 
به دنبال باز کردن راه واردات بی مورد هستند. 
کیفیت  اینکه  برای  گویند  می  مثال  عنوان  به 
خودروی داخلی ارتقا یابد، باید خودروی خارجی 
وارد شود در حالی که باید کیفیت خودروی داخلی 
از راههای دیگر افزایش یابد و نه از طریق واردات 
خودروهای خارجی و به خاک سیاه نشاندن تولید 

داخلی.
ایشان با تأکید بر اهمیت جهش کیفی در کنار 
و  کار  به  امید  افزایش  موضوع  کّمی،  جهش 

تالش را در کشور بسیار مهم خواندند و گفتند: 
متأسفانه عده ای در کشور به طور دائم می گویند 
»نمی شود و نمی توانیم« در حالی که »می توانیم« 
و دلیل آن هم این است که ما وقتی می توانیم یک 
ماهواره بر را با سرعت ۷۵۰۰ متر بر ثانیه به فضا 
پرتاب کنیم و ماهواره را در مدار قرار دهیم، و یا در 
صنایع دفاعی آن پیشرفتهای بزرگ را داشته ایم، 
پس در تولید هم می توانیم به جهش دست پیدا 

کنیم.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: آن ذهن و فکری 
که می تواند ماهواره را تولید کند و برای ارسال 
کیلومتری  هزار   ۳۶ مدار  در  بعدی  ماهواره 
هدف گذاری کند، قطعًا چنین روحیه ابتکار و 
لیتر  مصرف ۵  با  خودرو  تولید  برای  خالقیتی 
بنزین در یک صد کیلومتر و در دیگر بخشهای 

تولید نیز وجود دارد.
برخی  به  سپس  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
بخشها که باید در جهش تولید به آنها اهمیت و 
اولویت داده شود، اشاره کردند و گفتند: توسعه 
ظرفیت پاالیشگاهی همچون ساخت پاالیشگاه 
پاالیشگاهی  مجتمع  و  بندرعباس  در  میعانات 
سیراف، اجرای طرح های پتروشیمی که منجر 
خواهد  محصول  تولید  برابری  چند  افزایش  به 
بر  تمرکز  به خصوص  کشاورزی  طرح های  شد، 
تولید محصوالت اساسی، همچون گندم، دانه 
های روغنی، گیاهان دارویی و آبزیان و خودکفایی 
در این عرصه ها با استفاده از شیوه های آبیاری 
مدرن، تمرکز بر زیرساخت ها به خصوص حمل 
و نقل ریلی، توجه ویژه به قطعه سازی و تمرکز به 
بخش معدن که بسیار هم عقب ماندگی داریم، 
بخشهایی هستند که باید در موضوع جهش تولید 

مورد اهتمام ویژه قرار گیرند.
ایشان یکی دیگر از بخشهایی را که باید در موضوع 
جهش تولید به آن نگاه ویژه ای شود، بخش دارو 
و واکسن دانستند و افزودند: اکنون در کشور در 
خصوص تولید دارو و واکسن برای مقابله با ویروس 
کرونا، کارهای تحقیقاتی خوبی انجام شده است 
و چه بسا دانشمندان خوب و جوان و محققان 
کارآمد ما بتوانند زودتر از کشورهای دیگر موفق 

به تولید دارو و واکسن برای مقابله با کرونا شوند.
رهبر انقالب اسالمی، زنجیره پوشاک، کفش و 
لوازم خانگی را یکی از ظرفیتهای مهم و ریشه دار 
کشور خواندند و گفتند: برای تحقق جهش تولید 
باید بر این زنجیره تمرکز جدی شود و از واردات 

این محصوالت جلوگیری شود.
حضرت آیت الله خامنه ای به یک اقدام ناپسند در 
تولید پوشاک نیز اشاره کردند و افزودند: با اینکه 
کشور همواره در تولید پوشاِک با کیفیت سرآمد و 
صاحب قدمت است اما برخی تولیدکنندگان بر 
روی تولیدات خود برچسب تولید خارج می زنند 

که این کار غلط است.
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: به لطف 
خداوند حرکت تولید در کشور آغاز شده است اما 
ادامه این حرکت معمولی، مشکالت کشور را حل 
نخواهد کرد و نیازمند یک حرکت مضاعف و یک 
جهش هستیم که در این عرصه نیز جوان های 
آماده به کار و عناصر مبتکر بسیارند و باید میدان 

برای ورود آنان مهیا شود.
شرایط  کردند  امیدواری  اظهار  پایان  در  ایشان 
از شیوع کرونا در کشور  بعد  آمده  پیش  جدید 
برای  مردم  میان  همکاری  روحیه  گسترش  و 
تأمین نیازها، زمینه ساِز کارهای نو و تحوالت در 

عرصه های اقتصادی کشور باشد.

استاندار کرمان:

شرکت های معدنی در پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی 
مشارکت کنند

رهبر معظم انقالب اسالمی:کرمان

تولید خوب اقتصاد را در مقابل ویروسهای مهاجم ایمن 
می کند

جهان

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
معاون  شعاعی  شیخ  بتول  کرمان،  استان  جنوب 
برنامه ریزی و مهندسی شرکت،با اشاره به سیاست 
توسعه پایدار و افزایش سطح رفاهی مردم و با توجه 
به اهمیت صنعت برق که جزو زیرساخت های اولیه 
زندگی کنونی می باشد، اظهار نمود:در سال ۹۸ 
برای برقرسانی به ۳۹۶ خانوار که در ۳۲ روستای 

فاقد برق سکونت داشتند، اعتباری قریب به ۲۰۰ 
رتبه  واین شرکت،  است  ریال هزینه شده  میلیارد 
نخست برقرسانی به روستاهای فاقد برق را مابین 

۳۹ شرکت توزیع سطح کشور، کسب نموده است.
برتر  مقام   ۱۳۹۸ سال  در  افزود:  شعاعی  شیخ 
کشوری در برقرسانی به روستاهای فاقد برق برای 
و  گردید  شرکت  این  نصیب  پیاپی  سال  هفتمین 

با تالش همکاران برگ زرین دیگری بر دفتر وزین 
افتخارات شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان 
افزوده شد. بدین ترتیب تعداد روستاهای برقدار در 
حوزه تحت پوشش این شرکت ۳۷۹۵ روستا تا پایان 

سال ۹۸ می باشد.
وی خاطرنشان کرد: ۳۲ روستای برقدار شده در 
شهرستانهای جیرفت، بم، بردسیر و ارزوئیه واقع می 
باشند و در مجموع روستاهای برقدار شده در حوزه 
به ۳۷۹۵ روستا رسیده  این شرکت  تحت پوشش 
است. الزم به ذکر است از این تعداد، تاکنون ۳۳ 
روستا با استفاده از سامانه های خورشیدی برقدار 
شده اند و شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان 
از این حیث نیز دارای مقام نخست در سطح کشور 

می باشد.
شایان ذکر است که مهدوی نیا؛ مدیرعامل شرکت 
توزیع برق جنوب کرمان نیز ضمن تشکر از کلیه 
عوامل پروژه های مذکور از جمله پیمانکاران اجرایی، 
راستای  در  جمعی  تالش  حاصل  را  موفقیت  این 
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی عنوان نمود.

کسب رتبه نخست کشوری شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 
در برقرسانی به روستاها

فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان از دستگیری 
این  در  گذشته  ساعت  طی ۴۸  سارق  و  متهم   ۲۲

شهرستان خبر داد.
سرهنگ مهدی کریمی در این رابطه بیان کرد:طی۴۸ 
مختلف  نقاط  در  پلیس  همکاران  گذشته  ساعت 
شهرستان اموال مسروقه ای را کشف و در این رابطه 
۲۲ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقام 

قضایی شدند.
وی افزود: مأموران کالنتری ۱۱ تعداد قابل توجهی 
از انواع لوازم صنعتی، کشاورزی و لوازم منزل کشف 
اینکه در حوزه پلیس آگاهی هم یک  کردند ضمن 
یافت  دستگاه خودرو وانت سایپا که روز گذشته در 
آباد تهران به سرقت رفته بود ظرف کمتر از ۱۳ ساعت 
در رفسنجان توسط پلیس آگاهی این شهرکشف  و 
توقیف شد و یک متهم دستگیر شد که سارق سابقه 
دار است و به بیش از ۲۳ فقره سرقت  از جمله تعدادی 

موتورسیکلت و خودرو در سطح کشور اعتراف کرده 
است.

در  مأموران  همچنین  داد:  ادامه  کریمی  سرهنگ 
لوازم  انواع  آباد رفسنجان هم  پلیس شریف  پاسگاه 
باغات  به  سارقان  کردند؛  ضبط  و  کشف  را  آبیاری 
لوازم  و  لوله  تخریب  ضمن  و  شده  وارد  کشاورزی 
کشاورزی اقدام به سرقت این وسائل می کنند که در 

این راستا یک نفر دستگیر شد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری کشکوئیه هم ساختمان 
که  دارد  ساخت  دست  در  را  ای  ساخته  پیش  های 
یک سارق دستگیر و اعتراف به سرقت اموالی در این 
ساختمان ها کرده است بیان کرد: همچنین در حوزه 
کالنتری ۱۳ همکاران پلیس موفق به کشف انواع لوازم 

خودرو، منزل و صنعتی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان تصریح کرد: 
انواع سیم های مس هم که به سرقت رفته بود جزء 

کشفیات است این سیم ها از موتورهای کولر دزدیده 
شده است که در این زمینه یک نفر دستگیر شد.

وی با بیان اینکه در حوزه پلیس امنیت هم موفق به 
کشف ۵ قطعه سالح شکاری شدیم و در این رابطه ۳ 
نفر دستگیر و پرونده آن ها تشکیل و به مقام قضایی 

تحویل داده شد.
سرهنگ کریمی ضمن اینکه از مالباختگان خواست 
کنند  مراجعه  آگاهی  به  خود  اموال  دریافت  جهت 
خاطرنشان کرد: طی 48 ساعت گذشته 22 سارق در 

این شهرستان دستگیر شده اند.
وی به مردم توصیه کرد: پیشگیری را بر وقوع جرایم 
مقدم بشمارند و به توصیه های پلیس اهمیت دهند 
و منزل، مغازه و محل کار خود را به سیستم دزدگیر 

مجهز کنند.

فرمانده انتظامی رفسنجان:

 ۲۲ متهم و سارق در رفسنجان دستگیر شدند

و  طبیعی  منابع  کل  اداره  نامه  تفاهم  اساس  بر 
آبخیزداری جنوب کرمان با بنیاد علوی، تاکنون در 
قلعه گنج ۱۳ بند سنگی مالتی و یک بند خاکی به 
بهره برداری رسیده و ۲ بند خاکی در دست احداث 

است.
همکاری بنیاد علوی و اداره کل منابع طبیعی جنوب 
گزارش  آبخیزداریبه  پروژه های  اجرای  در  کرمان 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، برقه ای قائم مقام بنیاد مستضعفان کشور در 
بازدید از پروژه های آبخیزداری شهرستان قلعه گنج 
گفت: پروژه های آبخیزداری اقدامی موثر در جهت 
مقابله با سیل، کاهش اثرات خشکسالی و ایجاد 

اشتغال در این منطقه است.
او با اشاره به اهمیت اجرای پروژه های آبخیزداری 
و آبخوانداری خواستار مشارکت و همکاری بیشتر 
در  پروژه ها  این  اجرای  راستای  در  علوی  بنیاد 

شهرستان قلعه گنج شد.
موسی امیری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان قلعه گنج نیز با اشاره به تفاهم نامه مشترک 
مجموعه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان با بنیاد علوی گفت: در سال ۹۷ در راستای 
تفاهم نامه با بنیاد علوی مقرر شد ۱۳ بند سنگی 
ریال  میلیارد   ۸۹ مبلغ  به  خاکی  بند   ۳ و  مالتی 
احداث شود که ۲۵ میلیارد ریال از محل تفاهم نامه 

را بنیاد علوی عهده دار شد.
او افزود: بر اساس تفاهمنامه فوق تا کنون ۱۳ بند 
سنگی مالتی و یک بند خاکی به بهره برداری رسیده 

و ۲ بند خاکی نیز در دست احداث است.
بنیاد مستضعفان کشور در پی  برقه ای قائم مقام 
سفر امروز خود به شهرستان قلعه گنج از پروژه های 

آبخیزداری این شهرستان بازدید کرد.
همکاری  نتیجه  بررسی  هدف  با  که  بازدید  این 
مشترک بین دو مجموعه اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری جنوب کرمان و بنیاد علوی در راستای 

اجرای پروژه های آبخیزداری انجام شد.

همکاری بنیاد علوی و اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان در اجرای 
پروژه های آبخیزداری

با شیوع کرونا، مردم و مسئوالن در جنوب استان کرمان 
همانند سایر نقاط کشور تابع پروتکل ها و مقررات وضع 
شده توسط ستاد کشوری مقابله با ویروس کویید19 و 
همگام با دستور العمل عای این ستاد، در جهت شکست 
این ویروس گام برداشتند و در این مسیر از هیچ کوششی 

دریغ نکردند.
با وجود همه هشدار ها و اطالع رسانی های مسئوالن 
و رعایت شهروندان، متاسفانه در هفته گذشته شاهد 
جوالن این ویروس بویژه در شهرستان های جیرفت و 

عنبرآبد بودیم که بار دیگر مسئوالن را به اعمال طرح های 
محدودکننده آمده و شد در برخی معابر نمود.

با یک تحلیل ساده می توان متوجه شد که دلیل  اما 
افزایش چشمگیر تعداد مبتالیان در جنوب کرمان باز 
شدن بسیاری از مشاغل و همزمان شلوغ شدن بازار و 
مراسم های ترحیم در برخی مناطق این دو شهرستان 

می باشد.
البته باید قبول کرد که تعطیلی قریب دوماه بسیاری از 
خانواده ها را در تنگنای مالی شدید قرار داده بود لذا 

چاره ای جز باز شدن بازار و از سر گیری مشاغل نیز به 
نظر نمی رسد.

نظر  مد  باید  کرونا  کنترل  مسیر  در  آنچه  حال  این  با 
شهروندان قرار گیرد؛ رعایت نکات بهداشتی است که 
به نظر می رسد طی دو هفته اخیر به دست فراموشی 
سپرده شده بود و نتیجه آن جوالن کرونا در هفته گذشته 

و اختماال در هفته پیش رو خواهد بود

در پی شلوغی بازار و عدم رعایت بهداشت؛

جوالن کرونا در جنوب کرمان
احمد اسکندری نسب در نشست با معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: در 
برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان پروتکل های بهداشتی مد نظر ستاد ملی مبارزه با 

کرونا را مد نظر قرار خواهیم داد.
وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع برای برگزاری امتحانات نهایی از ظرفیت 

دانشگاه علوم پزشکی و مراقبین سالمت مدارس استفاد می شود.
اسکندری نسب گفت: برنامه امتحانات به همه واحدهای آموزشی، ادارات آموزش و 
پرورش نواحی و مناطق استان اعالم شده و زمان برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم، 

هفدهم خرداد ماه است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: تمهیدات الزم در این زمینه اندیشیده  شده 
و باید حد فاصل اجتماعی بین صندلی دانش آموزان باید بین ۱.۸ تا ۲ متر مربع رعایت 

شود؛ یعنی دانش آموز تا صندلی کناری و جلو دو متر فاصله داشته باشند.
اسکندری نسب گفت: آموزش های امسال دانش آموزان با توجه به شرایط شیوع کرونا 
به دو بخش تقسیم شد، بخش اول تا پایان بهمن ماه و حتی هفته اول اسفندماه، حدود 

۸۰ درصد کتب درسی در اکثر کالس های پایه دوازدهم تدریس شده و بخش دوم ۲۰ 
درصدی بود که از طریق آموزش غیرحضوری توسط شبکه های تلویزیونی و بسترهای 

پیام رسان های موجود و شبکه شاد انجام گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد اول  برای همه دانش آموزان مبنا است و ۱۶ نمره از این 
بخش سوال طرح می شود و برای چهار نمره باقی مانده یعنی بخش دوم نیز ۲ نوع سوال 
طرح خواهد شد؛ چهار نمره از ۲۰ درصدی که توسط آموزش غیرحضوری تدریس شده 

و چهار نمره نیز از همان ۸۰ درصد قبلی طرح می شود.
وی اضافه کرد: دانش آموزانی که در آموزش غیرحضوری مشارکت داشتند در صورت 
تسلط بر سواالت می توانند به سواالت ۲۰ درصد پایانی پاسخ دهند، اما اگر دانش آموزی 
که تعداد آنها بسیار کم است، به هیچ یک از شیوه های آموزش غیرحضوری نداشته اند 
برای آنکه حقی از آنها تضییع نشود، از همان ۸۰ درصدی که ۱۶ نمره سوال طرح شده 

این چهار نمره نیز طرح شده است که امیدواریم انتخاب کنند و پاسخ دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان: 

امتحانات نهایی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود
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با خبرنگار ورزشی  محمود محمودنیا در گفت وگو 
خبرگزاری فارس، در خصوص اعتراض باشگاه مس 
لیگ  در  حاضر  تیم های  دیگر  تمرینات  به  کرمان 
اظهار داشت: ما شدیدا برای آمادگی بازیکنانمان 
حساس هستیم، ما برحسب احترامی که به ستاد 
مبارزه با کرونا و سازمان لیگ گذاشتیم، هیچ تمرینی 
انجام ندادیم ولی متوجه شدیم تیم هایی هستند که 
به صورت گروهی تمرین می کنند. ما خواستار این 
موضوع هستیم که رسیدگی و نظارت بیشتری شود. 
نکند، شرایط  تمرین  تیمی  وقتی می گویند هیچ 
از  خیلی  می دانیم  باشد.  یکسان  همه  برای  باید 
باشگاه ها مثل ما ین شرایط را رعایت کرده اند. این 
برای سالمتی جامعه است. ما اخالقا اسم تیمی را 
نمی بریم، ولی از همه می خواهیم به قوانین احترام 

بگذارند. 
قرنطینه هستند،  در  ما  بازیکنان  افزود: همه  وی 
فقط در گروه فضای مجازی مان پیگیر تمریناتشان 
هستیم. مربی بدنسازمان زیر نظر کادرفنی تمرینات 
قرار  بازیکنان  دراختیار  و  می کنند  طراحی  را 
می دهند. خیلی نگران بدن های بازیکنانمان و آینده 
حرفه ای باشگاه مان هستیم. ما در شرایط آمادگی 
کامل قرار داشتیم و بیشترین ضرر را کردیم. چاره  
دیگری وجود ندارد و از دستورات پیروی می کنیم و 

تابع قوانین هستیم.
وی در مورد صحبت های فالح مدیرعامل فجر شهید 

سپاسی در رابطه با عدم شرکت در مسابقات به دلیل 
ویروس کرونا و صعود تیم های صدر جدولی به لیگ 
برتر گفت: من در مصاحبه گذشته ام گفتم امیدوارم 
وضعیت بهبود یابد و مسابقات برگزار شود. با توجه 
مس  و  رفسنجان  مس  تیم  بازی های  شرایط  به 
کرمان این دو تیم شرایط صعود دارند ما صددرصد 
خواهان برگزاری مسابقات هستیم. اگر قرار باشد 
لغو شود،  بازی های لیگ  از  برگزاری 75 درصد  با 
باید برنامه ریزی صورت گیرد تا تیم ها ضرر نکنند. 
ما درباره هزینه هایی که در ورزشگاه مان انجام شد 
این  سپاسی  فجر  مدیرعامل  اما  دادیم،  توضیح 
موضوع ها را جور دیگری مطرح کردند. اگر گفتند در 
مسابقات شرکت نمی کنیم، برایشان آرزوی موفقیت 
داریم، ولی ما با قدرت در مسابقات شرکت حاضر 
می شویم و هیچ حرفی درباره صحبت های ایشان 

ندارم.
مدیرعامل مس کرمان خاطرنشان کرد: به عنوان 
یک ایرانی دعا می کنم اوضاع بهبود یابد. امیدوارم 
تا پایان اردیبهشت شرایط مطلوبی داشته باشیم تا 
بتوانیم تمریناتمان را شروع کنیم. بازیکنان حرفه ای 
هستند و سه ماه تمرین نکرده اند، باید سه تا چهار 
هفته مهلت تمرین داشته باشند. تمرینات انفرادی 
نیست.  هم  گروهی شان  تمرینات  از  درصد   10
امیدواریم شرایط به صورتی رقم بخورد که به تعطیلی 

لیگ کشیده نشود.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان:

خواهان برگزاری مسابقات هستیم

اپیدمی ها یکی از دشمنان سرسخت، ماندگار و 
کشنده تاریخ بشر محسوب می شوند و جامعه 
اپیدمی های  با  تاکنون مرتب  از گذشته  بشری 
متعددی مواجه شده و شاید هیچ جنگ و بالی 
طبیعی همچون سیل و زلزله به اندازه اپیدمی ها 

در جوامع بشری کشته برجای نگذاشته است.
حمید  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
درباره  اپیدمیولوژی  تخصصی  دکترای  سوری 
اخیر  قرون  های  اپیدمی  مهمترین  تاریخچه 
توضیح داد: بشر ابتدا در برابر اپیدمی ها بسیار 
دست و پا بسته بود و چون در گذشته واکسن و 
روش های مقابله با اپیدمی وجود نداشت، اپیدمی 
ها به قدری کشت و کشتار می کردند تا دیگر فرد 

حساسی در جامعه باقی نمی ماند.
وی ادامه داد: یعنی برای خاموش شدن اپیدمی 
باید ایمنی به صورت طبیعی در افراد ایجاد می 
شد، نظیر اپیدمی هایی مانند آبله که تا قبل از 
کشف واکسن، در جامعه بسیاری از افراد را مبتال 
می کرد و عده ای بر اثر ابتال فوت می شدند و عده 
ای جان سالم به در می بردند تا رفته رفته اپیدمی 

خاموش می شد.
شعله هایی که خاموش نمی شد

سوری درباره شرایط اپیدمی در گذشته توضیح 
آتش  مانند  ها  دوره  آن  در  اپیدمی  شیوع  داد: 
گرفتن ساختمانی بود که کسی برای خاموش 
کردن آن نمی تواند کاری انجام دهد و تا زمانی که 
ماده سوختنی در آن ساختمان وجود دارد آتش 

شعله ور می ماند.
وی با بیان اینکه اطالعات بشر از سابقه اپیدمی 
ها از زمان های گذشته چندان گسترده نیست، 
گفت: تاریخ نگاری چندان مبسوطی از این موارد 
انجام نشده است، اما یکی از قدیمی ترین اپیدمی 
هایی که کشتار شدیدی به جای گذاشت، مربوط 
به اپیدمی طاعون در قرن دوم میالدی است که 
تخمین زده می شود حدود ۵۰۰ هزار نفر را قربانی 

کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با اشاره به گستردگی و رعب آور بودن 
اپیدمی ها در قرون گذشته افزود: در آن دوران 
چیزی به نام بیمارستان وجود نداشت و افرادی 
که مشکوک به ابتال بودند در جایی مانند قلعه 
محبوس می شدند و به علت مواجهه با افرادی که 
بیماری های متنوعی داشتند، مرگ آنان به زودی 

فرا می رسید.
سوری ادامه داد: یکی دیگر از مهمترین اپیدمی 
های تاریخ بشر که باالترین میزان مرگ بر اثر آن 
ثبت شده، اپیدمی طاعون یا مرگ سیاه در قرن 
چهاردهم میالدی است که برآورد می شود حدود 
۲۰۰ میلیون نفر را در کره زمین قربانی کرده باشد. 
این اپیدمی نیز از چین، مغولستان و خاور دور 

شروع شد و آسیا را در نوردید و نیمی از جمعیت 
اروپا را به کام مرگ کشید.

قرن  در  لندن  طاعون  اپیدمی  به  اشاره  با  وی 
هفدهم میالدی گفت: این اپیدمی باعث ۱۰۰ 
هزار مرگ در لندن شد. همچنین طاعون روسیه 
در قرن هجدهم نیز حدود ۱۰۰ هزار نفر کشته 

داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
آبله،  وبا،  مانند  هایی  اپیدمی  افزود:  بهشتی 
طاعون و تیفوس از معمول ترین اپیدمی هایی 

است که بشر آن ها را تجربه کرده است.
شپشی که یک ارتش را شکست داد!

سوری درباره اپیدمی تیفوس توضیح داد: اهمیت 
این اپیدمی به قدری است که در تاریخ گفته می 
شود عامل شکست ناپلئون در جنگ با روسیه 
مقابله نظامی نبود، بلکه یک شپش باعث شد 
تیفوس در بین سربازان گسترش پیدا کند و در 

نهایت ارتش ناپلئون شکست بخورد.
وی با اشاره به اقدام ونیزی ها در قرن چهاردهم 
میالدی برای دور نگه داشتن کشتی هایی که به 
ونیز می آیند به مدت ۴۰ روز، گفت: ونیزی ها 
دریافته بودند که بسیاری از بیماری ها از کشتی 
هایی که به این بندر می آیند، منتقل می شود؛ 
به همین خاطر تصمیم گرفتند تا ۴۰ روز به این 
کشتی ها اجازه ورود به شهر را ندهند تا اگر عالئم 
بیماری در آن ها متظاهر نشد، اجازه ورود به شهر 

را داشته باشند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی یادآور شد: ریشه واژه »کوارنتی« به معنای 
قرنطینه از همان محدودیت ۴۰ روزه گرفته شده 

است.
اقدام ظاهرا ساده  اینکه همین  بیان  با  سوری 
توانست تا حد زیادی از مرگ های ناشی از بیماری 
های واگیر در ونیز جلوگیری کند، گفت: کشورها 

و جوامع دیگر این اقدام را از ونیزی ها آموختند و 
قرنطینه را بنا گذاشتند و به همین خاطر از قرن 
چهاردهم به بعد پاندمی ها و اپیدمی های جهانی 

کمتر مشاهده شد.
وی ادامه داد: بیشتر اپیدمی هایی که قبل از قرن 
پانزدهم و شانزدهم و حتی قرن هفده و هجده رخ 
می داد، بیماری های باکتریایی مانند طاعون و وبا 
بود، اما بعدتر اپیدمی های دستگاه تنفسی مانند 

انواع آنفلوانزاها بیشتر شد.
سوری با بیان اینکه یکی از شدیدترین آنفلوانزاها 
آن  درباره  است،  داده  رخ  نوزدهم  قرن  اواخر 
توضیح داد: این پاندمی حدود یک میلیون نفر 
کشته داد و بعد از آن نیز در اوایل قرن بیستم 
در  که  داد  رخ  اسپانیایی  آنفلوانزای  اپیدمی 
کشورهای مختلف پخش شد و بین ۲۰ تا ۵۰ 

میلیون نفر کشته برجای گذاشت.
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به شیوع 
آنفلوانزای آسیایی در حدود سال ۱۹۵۸ میالدی 
گفت: این آنفلوانزا نیز حدود ۱۲۰ هزار نفر کشته 
داشت و بعد از آن نیز پاندمی های دیگری رخ داد 
که معروف ترین آن ها پاندمی ایدز بود که از سال 
۱۹۸۱ که عامل بیماری زا شناخته شد، تاکنون 

ساالنه باعث مرگ یک میلیون نفر شده است.
همچون  آنفلوانزاهایی  شیوع  به  اشاره  با  وی 
و    ۲۰۰۹ های  سال  در  که  خوکی  آنفلوانزای 
۲۰۱۰باعث مرگ ۵۰۰ هزار نفر شد، ادامه داد: 
همچنین آنفلوانزای پرندگان، ابوالی آفریقایی در 
سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با حدود ۱۳ هزار قربانی از 
آخرین بیماری هایی بودند که تا قبل از کووید ۱۹ 

اپیدمی شدند.
مرگ سیاهی که ۷ سال طول کشید!

سوری درباره مدت زمان شیوع این اپیدمی ها 
توضیح داد: طاعون در قرن چهاردهم میالدی 
حدود هفت سال به طول انجامید و ۲۰۰ میلیون 

کشته داد. آنفلوانزای اسپانیایی، آسیایی و خوکی 
نیز هر یک حدود دو سال طول کشیدند.

وی درباره اپیدمی هایی که در داخل کشور شیوع 
داشته است، اظهار کرد: در زمان ساسانیان یعنی 
حدود قرن هفتم میالدی بیماری طاعون فراگیر 
شد که طاعون شیرویه نامیده شد و باعث مرگ 

نیمی از جمعیت ایران آن زمان شد.
سوری اضافه کرد: در سال ۱۲۳۷ هجری شمسی 
نیز اپیدمی آبله رخ داد، همچنین طاعونی که در 
قرن چهاردهم میالدی در جهان اپیدمی شد، در 

ایران نیز حدود یک سوم جمعیت را از بین برد.
وی با بیان اینکه وبا در زمان ناصرالدین شاه قاجار 
و تیفوس نیز در زمان جنگ جهانی دوم در کشور 
باعث مرگ و میر شد، ادامه داد: همچنین ویروس 
سارس در سال ۲۰۱۳ و آنفلوانزای پرندگان در 

سال ۲۰۱۵ نیز در کشور عوارضی را ایجاد کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با بیان اینکه به برخی از اپیدمی ها، تهدید 
کننده گفته می شود، گفت: این اپیدمی ها باعث 
ایجاد شرایط بسیار بدی می شوند. ویروس کرونا 
که در سال ۲۰۱۹ در جهان به پاندمی تبدیل شد، 
نیز از نوع اپیدمی هایی است که الگوی آن به 
شکل حاد پیش رونده و از نوع تهدید کننده است.
سوری افزود: این اپیدمی از نوع حاد است؛ زیرا 
در یک دوره کوتاه در بدن فرد مستقر می شود و 
در مدت حدود دو تا سه هفته ایجاد بیماری می 
کند. این بیماری از نوع مزمن نیست و اپیدمی 
آن پیش رونده است، زیرا از یک دوره زمانی شروع 
می شود و روند افزایشی پیش می گیرد تا به سطح 
پالتو برسد و بعد اگر تمهیدات الزم انجام گیرد، رو 

به خاموشی می رود.
وی ادامه داد: اگر تمهیدات الزم صورت نگیرد نیز 

ممکن است پیک دوم و سوم ایجاد شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی درباره اپیدمی های تهدید کننده توضیح 
داد: این اپیدمی ها یا مرگ زیاد در جامعه ایجاد 
می کنند یا اینکه خطر انتشار آن ها بسیار زیاد 
است. همچنین ممکن است خطر انتشار جهانی 
و  اجتماعی  ضررهای  اینکه  یا  باشند  داشته 

اقتصادی شدیدی را به جامعه تحمیل کنند.
سوری در پایان با بیان اینکه اپیدمی های تهدید 
شونده زمانی حادث می شوند که واکسیناسیونی 
برای آن ها وجود ندارد، گفت: بنابراین در حال 
حاضر ما با بیماری کرونا به عنوان یک اپیدمی 
تهدید کننده رو به رو هستیم و این اپیدمی بار 
خیلی سنگینی را به جوامع تحمیل می کند و برای 
به حداقل رساندن آسیب های جانی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و امنیتی ناشی از این ویروس 

باید اقدامات الزم انجام شود.

مرگبارترین اپیدمی های تاریخ بشر را بشناسید

در  سلیمانی  علیدادی  حسن  حجت االسالم 
از  تقدیر  ضمن  سراج  میثاق  نمایشگاه  از  بازدید 
گفت:  کرمان،  در  مجموعه  این  دست اندرکاران 
امروزه دشمن در فضای مجازی به دنبال به چالش 

کشیدن دین، اعتقادات و آرمان های ما است.
وی ادامه داد: داشتن آگاهی و سواد رسانه ای به 
ما کمک می کند که در بحث فضای مجازی منتظر 
حمله  دشمن نباشیم تا پاسخ بدهیم، بلکه باید با 
آگاهی، دشمن را به چالش کشیده و جوابگو کنیم. 
امام جمعه کرمان خاطر نشان کرد: هدف نهایی 
دشمن در جنگ نرم، استحاله فکری و فرهنگی و 
به چالش کشیدن نظام از درون است، لذا ما وظیفه 
داریم با شناسایی نقاط ضعف جامعه، با تمام توان 
در راستای رفع مشکالت و جلوگیری از استحاله ی 

فرهنگی گام برداریم.
 حجت االسالم علیدادی سلیمانی اظهار داشت: 
وقتی از نزدیک این نمایشگاه و فعالیت های جوانان 
را دیدم، فکر  و متعهد در فضای مجازی  انقالبی 
نمی کردم در کرمان در فضای مجازی تا این حد کار 
شده باشد و این برای من خیلی مبارک و مغتنم بود.
وی پیرامون محتوای ارائه شده در نمایشگاه »میثاق 
سراج«، افزود: بعد از سطح خوِب کار، عمق کار بود 

که بسیار کیفی انجام شده است.
نماینده ولی  فقیه در استان کرمان اظهار داشت: 
از آن جا که فضای مجازی بسیار عمیق، پیچیده و 
ُعده،  ِعده،  به  برویم،  وسیع است، هر چه جلوتر 
طرح و برنامه برای حضور موثر و مفید در این فضا 

بیشتر نیازمندیم.
 حجت االسالم علیدادی سلیمانی تاکید کرد: این 
ابزار  با توسعه ی  و  باید دقیق تر کار کند  مجموعه 
قوی  جریان سازی  کیفیت،  با  نیروهای  جذب  و 

فرهنگی رسانه ای را دنبال کند.
وی افزود: برای مقابله با تهاجمات وسیع دشمن در 
فضای مجازی، نیازمند تربیت هرچه بیشتر نیرو و 
تهیه امکانات هستیم تا بتوانیم از انقالب، اسالم و 
آرمان های انقالب محافظت کرده و حالت تهاجمی 

نسبت به دشمن داشته باشیم.
امام جمعه کرمان تصریح کرد: فضای مجازی یک 
مدیریت  با  که  است  فرصتی  بلکه  نیست  تهدید 
ناب  فرهنگ  ترویج  برای  آن  از  می توانیم  درست 
اسالم و مقابله با تخریب هایی که در این فضا صورت 

می گیرد، بهره ببریم.
در ابتدای این بازدید مسئول سازمان سراج استان 
کرمان نیز گفت: در این نمایشگاه عملکرد سازمان 
در شش محور ساختار، رصد، آموزش و سازماندهی، 
تولید محتوا، عملیات و سواد فضای مجازی و رسانه 

ارائه شده است.
عملکرد  و  اهداف  تشریح  ضمن  جاللی  رحمان 
سازمان  افزود:  کرمان،  استان  در  سازمان  این 
سراج در کرمان عالوه بر ظرفیت های ملی توانسته 
است مجموعه ای از اقدامات از قبیل همایش ها، 
رصد فضای مجازی، تولیدات محتوایی، طراحی 
دوره های آموزشی، عملیات در فضای مجازی، راه 
اندازی مجتمع آموزشی فرهیختگان سراج و تشکیل 

قرارگاه سواد فضای مجازی را دنبال کند.
شیوع  ایام  در  اجتماعی  فاصله  رعایت  جهت  به 
بیماری کرونا، نمایشگاه توانمندی ها، ظرفیت ها 
و عملکرد سازمان فضای مجازی سراج کرمان در 
روزهای مختلف و هر روز با حضور تعداد محدودی 
از مسئولین، فعالین فرهنگی و رسانه ای ارائه خواهد 

شد.

امام جمعه کرمان: 

حضور موثر در فضای مجازی به طرح و برنامه 
نیاز دارد

مسلم مروجی فرد افزود: با پیگیری های انجام 
شده، کارخانه رب سنوس را مجبور کردیم تا هر 

چه سریع تر مشکل فنی این کارخانه را رفع کند.
وی تصریح کرد: طبق پیگیری های انجام شده 
قطعه مورد نیاز دستگاه های این کارخانه ساعتی 
قبل از کرمان خریداری و مقرر شد امشب مشکل 
فنی رفع و از فردا )سه شنبه( کارخانه در مسیر 

تولید قرار گیرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب 
کرمان از آمادگی خرید گوجه توسط کارخانجات 
کارخانه های  و  عنبرآباد  صنعت  نیلی   رب 

شهرک های صنعتی شماره یک و ۲ جیرفت برای 
رفع مشکل کشاورزان گوجه کار این شهرستان ها 
خبر داد و گفت: کشاورزان می توانند برای فروش 

محصول خود به این کارخانه ها مراجعه کنند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد مدیر کارخانه 
اطالع  کشاورزان  به  را  موضوع  این  سنوس  رب 

دهد.
مروجی اظهار داشت: تمام تالش خود را برای رفع 
مشکل کشاورزان انجام می دهیم تا شاهد کاهش 

مشکالت این قشر زحمت کش جامعه باشیم.

۳ کارخانه رب در جیرفت و عنبرآباد گوجه 
کشاورزان را می خرند

نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: کرونا و رکود 
اقتصادی حاصل از آن، بازار کار و سیل مهاجرت 
در جهان را بطور اساسی دستخوش تحول خواهد 
کرد. این بار سیل مهاجرت کارگران روانه جهان در 

حال توسعه خواهد بود.
در گزارش این رسانه آمریکایی آمده است: ویروس 
کووید-۱۹ ضربه کاری خود را نه فقط بر پیکر 
انسان ها که بر پیکر اقتصاد جهان نیز وارد آورده 
است. اقتصادها ورشکست شده و همه جا بذر 
فقر، بیکاری، قحطی، گرسنگی، رنج و بدبختی 

افشانده می شود.
تک تک این عوامل به سهم خود اهرمی است 
تا یک بار دیگر نیازمندترین اقشار جامعه برای 
برخوردار بودن از یک زندگی بهتر راه مهاجرت در 

پیش بگیرند.
سازمان بین المللی کار در این هفته هشدار داد، 
حدود نیمی از کارگران جهان در خطر از دست 
دادن معیشت و امکان امرار معاش خود هستند. 
این سازمان در مورد کارگران مهاجر می گوید، آنها 
پولی دریافت نکرده اند تا آن را به وطن و خانه خود 

بفرستند.
این سازمان هشدار می دهد که رکود اقتصادی به 

ویژه در کمین جهان در حال توسعه است.
مطالعات  مرکز  اعضای  از  یایبوک«  »ایرول 
استراتژیک و بین الملل در واشنگتن در این باره 
می گوید: هر زمان همه گیری کرونا محو و اوضاع 
جهان عادی شد، بسیاری از کشورهای ثروتمند به 
سراغ سیاست حمایت از تولیدات داخلی خواهند 
الگوهای همیشگی  آن هنگام، دیگر  رفت. در 

مهاجرت برقرار نخواهد بود.
سیل  زمان  آن  در  می دهد:  توضیح  یایبوک 
مهاجرت همچون گذشته به سمت کشورهای 
توسعه یافته نخواهد بود، بلکه این کشورهای در 
حال توسعه اند که پذیرای مهاجران خواهند بود 
چون در مقام مقایسه،  محدودیت های کمتری 

برای مهاجرت اعمال می کنند.
وی ادامه می دهد: به نظرم، وقتی این شیر آب 
مهاجرت دوباره روشن شود،   این سیل به سرعت 
فوران نخواهد کرد. اما وقتی جریان آب باز شد 

لزوما« در همان مسیر همیشگی روان نمی شود.
» دیمیتریوس جی پاپادیمیتریو« رئیس افتخاری 
در  واشنگتن  در  مهاجرت«  »سیاست  موسسه 
این باره توضیح می دهد: همه گیری کرونا اگر نه 
بطور مطلق، اما بطور اساسی جلوی مهاجرت 
در  تحرکی  هیچ  و  است  گرفته  را  بین الملل 

مسیرهای این مهاجرت دیده نمی شود.
ثروتمند  کشورهای  هرچند  است،  معتقد  او 
مرزهایشان را می بندند اما نیازمندان دست بردار 
نخواهند بود و همچنان به سمت مرزها هجوم 
مورد  در  تازگی  به  اتفاق  همین  آورد.  خواهند 

مهاجران آمریکای مرکزی رخ داد که با کاروان هایی 
ُپر از مهاجر به سمت مرزهای آمریکا حرکت کردند.
در سال ۲۰۱۵ نیز با وجود بسته بودن مرزهای 
اروپا، سیل پناهجویان از سوریه به سمت این قاره 

روانه شد و بحران عظیم مهاجرت اروپا را رقم زد.
وضعیت،  این  که  دارد  تاکید  پاپادیمیتریو 
دولت های لیبرال دنیا را مقابل یک آزمون سیاسی 
و فلسفی قرار می دهد. »این یک چالش بزرگ 
برای کشورهایی خواهد بود که داعیه حقوق بشر، 
همبستگی و همکاری دارند. باید دید این کشورها 

چه خواهند کرد.«
با هدف مهار ویروس کرونا،  مرزها بسته شده و 
برنامه های کشورها برای پناهندگی و مهاجرت 
معلق مانده، حمل ونقل جهانی تعیلیق شده و در 
بیشتر شهرها قرنطینه حاکم شده است و مردم 

مجبور به ماندن در خانه هستند.
همه این اقدامات جلوی روند مهاجرت را در سطح 
جهان گرفته است به ویژه مهاجرت از مناطق فقیر 

به کشورهای ثروتمند.
در  آمریکای التین، که زمانی شلوغ ترین جاده های 
آمریکای جنوبی  مبداء  از  و  را داشت  مهاجرت 
و  مرکزی  آمریکای  از  عبور  با  و  می شد  شروع 
مکزیک به آمریکا می رسید، امروز خلوت و ساکت 

است.
دولت ترامپ برای مهار ویروس، مرزها را تقریبا به 

روی همه مهاجران بسته است.
برای  که  آفریقا  شرق  اتباع  تعداد  از  آفریقا،  در 
پیدا کردن کار با عبور از خلیج عدن، خود را به 
کشورهای حاشیه خلیج )فارس( می رساندند، 

بسیار کم شده است.
در اروپای غربی، به علت ممنوعیت های سفر، آمار 
کارگران مهاجر فصلی که از اروپای شرقی برای کار 
به این بخش از اروپا مهاجرت می کردند و بیشتر 

هم در مزارع مشغول به کار می شدند، به شدت کم 
شده است.

در برخی موارد، مهاجران برای زنده ماندن مجبور 
به بازگشت به موطن اصلی خود شده اند، حتی 
جدال های  گرفتار  کشورشان  دارد  امکان  اگر 
سیاسی بوده و اقتصادی ویران شده داشته باشد.

در کلمبیا، کارگران ونزوئالیی خاک این کشور 
را ترک می کنند و به کشور درب و داغان خود باز 
می گردند. افغان ها از ایران و پاکستان به وطن و 
اتباع هائیتی از جمهوری دومنیکن به کشورشان 

باز می گردند.
بیشتر این مهاجرانی که راه بازگشت به وطن را در 
پیش می گیرند، از جمله کارگرانی هستند که در 
بخش غیررسمی کارگری مشغول به کار بوده  و از 
هیچگونه حق و حقوق اجتماعی در کشور مقصد 
برخوردار نبوده اند بنابراین داخل شبکه بهداشت و 

درمان این کشورها نیز گنجانده نمی شدند.
ارشد  کمیسیونر  دستیار   » تریگز  جیلیان   «
مراقبت در آژانس پناهندگان سازمان ملل در این 
باره توضیح می دهد: ما شاهد بازگشت دسته 
جمعی مهاجرانی هستیم که امکان زنده ماندن 
در کشورهای مقصد برایشان ممکن نیست. آنها 
مردمانی هستند که در قعر این ِهرم جای دارند و 

تقریبا همیشه نخستین کسانی اند که باید بروند.
مرزهای  از  گذشته  سال  که  مهاجرانی  بیشتر 
جنوب غربی آمریکا وارد خاک این کشور شده اند 
از اتباع  آمریکای مرکزی هستند. اما قرنطینه و 
اقدامات سخت کنترل مرزی در سرتاسر منطقه، 
جلوی سیل مهاجرت برای ورود به خاک آمریکا 
را گرفته است. تا زمانی که اوضاع عادی شود این 

وضع ادامه خواهد داشت.
ماه گذشته دولت ترامپ برای مهار شیوع کرونا 
دستور داد محدودیت های مرزی با سختگیری 
و جدیت بیشتری اعمال شود. در راستای این 

مهاجران  همه  سرعت  به  سخت گیری،  برنامه 
غیرقانونی که از مرزهای جنوب غربی وارد آمریکا 
شده بودند به میهن  خود بازگشتند. همچنین 
اقدامات ثبت نام از مهاجران فاقد اوراق هویت در 
بنادر ورودی کشور نیز معلق ماند. این تغییرات، راه 
دسترسی مهاجران متقاضی پناهندگی از مرزهای 

جنوب غرب آمریکا را بسته است.
آمریکا تنها کشوری نیست که برای مهار ویروس، 
کنترل های مرزی را شدیدتر کرده است. در جهان 
همه دولت ها به طور موقت درهایشان را به روی 

مهاجران و پناهجویان بسته اند.
به گفته تریگز، از میان ۱۲۰ کشوری که مرزهایشان 
را بسته اند، فقط ۳۰ کشور درخواست پناهندگان 
کشورها  بیشتر  داده اند.  قرار  مالحظه  مورد  را 
متقاضیان  ورود  جلوی  بسته ،  را  مرزهایشان 

پناهندگی را گرفته اند و آنها را بر می گردانند.
تریگز شرح می دهد:  به دلیل آنکه پروازهای هوایی 
لغو شده است، این پناهجویان در مرزها مانده اند 
و امکان بازگرداندنشان به کشورهای مبداء وجود 

ندارد.
روی  به  مرزها  فقط  نه  کشورها  از  بسیاری  در 
مهاجران و پناهندگان بسته شده بلکه در آنجا به 
مهاجرت،  حقوق  مدافع  گروه های  درخواست 
گروه گروه از مهاجران از کشور اخراج می شوند. 
این مهاجران مظنون به ابتال به ویروس هستند و 

برای حفظ سالمت جامعه اخراج می شوند.
در هفته های گذشته، دولت آمریکا صدها تن از 
مهاجران گواتماالیی که نتیجه آزمایش کووید-۱۹ 
آن ها مثبت بود را به خانه فرستاد. آمریکا گروهی از 
 CDC Global Rapid( »تیم پاسخ سریع جهانی«
از  تا  فرستاد  گواتماال  به  را   )Response Team
اخراج شدگان آزمایش کرونا بگیرند. پاسخ آزمایش 

همه آنها مثبت بود.
دولت آمریکا می گوید، همه مهاجران اخراج شده،  
پیش از بازگرداندن غربالگری ظاهری)بصری( 
شده اند و بعد با پرواز به کشورهای مبداء بازگردانده 

شدند.
در برخی مناطق، مهاجران به صورت دسته جمعی 
درون پناهگاه ها، اردوگاه ها و اتاق های هتل به 
صورت انباشته و در کنار هم جمع شده اند؛ در 
فاصله گذاری  رعایت  امکان  نه  حالتی  چنین 
اجتماعی هست و نه محافظت در برابر ابتال به 

ویروس.
با  اما  بازمی گردند  کشورهایشان  به  مهاجران 
وضعیتی که کرونا برای اقتصاد جهان رقم زده 
از  مهاجرت  موج  دوباره  سریع  بسیار  است، 
شتابی  با  غنی  کشورهای  به  فقیر  کشورهای 

سریعتر به جریان خواهد افتاد.

تحلیل نیویورک تایمز

پیامدهای کرونا در جهان؛ بازار کار و روند مهاجرت تغییر می کند
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هر جیرفتی یک عضو جیرفت نیوز است.
تازه ترین اخبار و جذاب ترین تحلیل های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و 

فرهنگی در پیج و کانال جیرفت نیوز

طی مراسمی و با حضور حجت االسالم 
نوزایی امام جمعه بخش اسماعیلی، 
مهندس غالمرضا نژاد خالقی مدیرکل 
دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
کرمان، عطاپور وزیری فرماندار جیرفت 
و جمعی از شهرداران جنوب کرمان، 
مهندس محمدرضا سعیدی به عنوان 
شهردار بلوک معرفی و از خدمات خانم 

مهندس حاتمی تقدیر شد.
حجت االسالم نوزایی امام جمعه بخش 
اسماعیلی ضمن تقدیر از شهرداران و 
سرپرستان شهرداری که تاکنون برای 
کشیده  زحمت  بلوک  آبادانی  و  رونق 
علی  بلوک  شهر  داشت:  بیان  اند، 
از  شده،  انجام  های  تالش  همه  رغم 
کمبودها و مشکالتی رنج می برد که 

توجه ویژه دولتمردان را می طلبد.
از  را  آالت  ماشین  بودن  فرسوده  وی 
بلوک  شهرداری  مشکالت  مهمترین 
برشمرد و تاکید کرد: استانداری باید با 
کمک های خود از مشکالت این شهر 

بکاهد.
شوراهای  و  شهری  امور  مدیرکل 
استانداری کرمان در این مراسم ضمن 
اشاره به  خدمات نظام مقدس جمهوری 
اسالمی، بیان داشت: خدمت به مردم 
در جمهوری اسالمی افتخاری است که 
باید از آن، برای خدمت بهتر و ماندگار، 

نهایت استفاده برده شود.
غالمرضا نژاد خالقی با بیان اینکه انجام 
کارهای زیربنایی و توجه به پروژه های 
سرمایه گزاری توسط شهرداری ها می 
تواند زمینه توسعه و پیشرفت یک شهر 
را فراهم نماید، افزود: افکار عمومی و 
قضاوت شهروندان بهترین قاضی برای 
عملکرد یک مدیر و شهردار خواهد بود.
 وی تاکید کرد: شهرداری های عالوه بر 
کارهای عمرانی به کارهای فرهنگی نیز 

توجه ویژه نمایند.
شوراهای  و  شهری  امور  مدیرکل 
مدیران  به  خطاب  کرمان  استانداری 

ادارات بخش اسماعیلی اظهار داشت: 
ادارات بخش اسماعیلی شهر بلوک و 

شهرداری بلوک را جدا از خود نداند و 
برای داشتن شهری بهتر با شهرداری 

همکاری کنند.
وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای 
داشتن زیبا و تمیز، بیان داشت: باید 
از طریق مدارس و آموزش و پرورش به 
دانش آموزان آموخت که شهر ما خانه 

ماست.
در ادامه ابوذر عطاپور وزیری فرماندار 
شهرداری  اینکه  به  اشاره  با  جیرفت 
ها همواره با مشکالت مالی و حقوق 

های معوق مواجه بودند، بیان داشت: 
واریز مستقیم ارزش افزوده به حساب 
امید،  و  تدبیر  دولت  در  ها  شهرداری 
بسیاری از مشکالت مالی شهرداری ها 

را رفع نموده است.
کرمان  جنوب  کرد:  خاطرنشان  وی 
خون  و  اسالمی  انقالب  برکت،  به 
شهدا،  پیشرفت چشمگیری در همه 
استقرار  که  است  داشته  های  زمینه 
برای  شهرستان  این  در  شهرداری   ۵
خدمت رسانی بهتر، تنها گوشه ای از 

برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی 
است.

در پایان مهندس محمدرضا سعیدی 
گراغانی شهردار بلوک، ضمن معرفی 
شهر بلوک، افزود: امروز با تجربه چندین 
شهرهای  در  شهردار  عنوان  به  ساله 
مختلف جنوب کرمان، وظیفه سنگین 
افتخار  با  را  بلوک  شهرداری  خطیر  و 
پذیرفته ام تا با کمک اعضای محترم 
شورای اسالمی، و مردم شریف بلوک، 
این شهر را در خور شان مردم آن بسازم.
سبز،  فضای  سرانه  بودن  پایین  وی  
نیروهای مازاد شهرداری، ماشین آالت 
آتشنشانی،  ایستگاه  فرسوده، فقدان 
و  معابر،  آسفالت  خراب  وضعیت 
از  را  شهرداری  فرسوده  ساختمان 
شهرداری  مشکالت  مهمترین  جمله 
بلوک برشمرد و گفت: شهرداری بدون 
ابزار و ماشین آالت همانند کارگر بدون 
با مشقت و سختی  را  باید کارها  بیل 

دوچندان انجام دهد.
شهردار بلوک افزود: در مسیر آبادانی 
شهر بلوک به همراهی و همکاری ویژه 
استانداری، فرمانداری جیرفت و مردم 

بلوک نیازمندیم.
مهندس سعیدی با اشاره به جمعیت 
شهر بلوک افزود: شهرداری بلوک در 
نفر  هزار  پانزده  به حدود  حال حاضر 
خدمت رسانی می کند در حالی که 
طبق آخرین سرشماری آمار ۸هزار نفر 
شهروند برای این شهر ثبت شده است.
الزم به ذکر است مهندس محمدرضا 
سعیدی سوابق اجرایی متعددی را در 

کارنامه خود دارد از جمله:
شهرداری  مالی  و  اداری  معاون   -

جبالبارز
- ۶ ماه سرپرست شهرداری جبالبارز

- ناظر عمرانی دهیاری های شهرستان 
جیرفت

- قریب به ۱۰ سال شهردار مردهک
- ۴ سال شهردار جبالبارز 

- جانشین بخشداری مرکزی جیرفت
- مشاور عمرانی فرماندار جیرفت

شهردار بلوک معرفی شد؛

مهندس سعیدیِ با تجربه، سکاندار شهر 
بلوک شد

شهردار بلوک، پایین بودن سرانه فضای سبز، نیروهای 
مازاد شهرداری، ماشین آالت فرسوده، فقدان ایستگاه 
آتشنشانی، وضعیت خراب آسفالت معابر، و ساختمان 
مشکالت  مهمترین  جمله  از  را  شهرداری  فرسوده 
شهرداری بلوک برشمرد و گفت: شهرداری بدون ابزار و 
ماشین آالت همانند کارگر بدون بیل باید کارها را با مشقت 

و سختی دوچندان انجام دهد.


