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مردم  از گرانی به ستوه آمدند
انسـان به عنـوان اشـرف مخلوقـات و خلیفـه پـروردگار در زمیـن دارای حـق و 
حقوقـی اسـت کـه در همـه ادوار تاریـخ بـرای آنهـا تالش کـرده و گاهی بـه قیمت 
فـدا کـردن جـان خویـش سـعی در احقـاق ایـن حقوق داشـته اسـت، مردم ایـران با 
تمـدن و فرهنگـی کهـن و پیشـینه تاریخـی غنـی همـواره خواسـتار زندگـی آزاد و 

رفـاه مناسـب بـوده و در بسـیاری از دوره هـا از 
انقـالب  در  بوده انـد،  برخـوردار  مواهـب  ایـن 
سـال 1۳۵۷ مـردم بـه دلیل نگرانـی و نارضایتی از 
سیسـتم حکومـت و وجـود برخـی بـی عدالتی هـا 
بـا قیامـی میلیونـی بـه دعـوت بنیان گـذار انقـالب 
انقـراض سلسـله پهلـوی را رقـم  لبیـک گفتـه و 
صبـور  نجیـب،  مـردم  ایـن  انتظـار  امـا  زدنـد، 
برخـی  شـاهد  دیگـر  کـه  بـود  ایـن  بردبـار  و 
مـدد  بـه  و  نباشـند  تبعیض هـا  و  بی عدالتی هـا 
اقلیـم  توانمندی هـا و پتانسـیل های بی شـمار ایـن 

اسـتثنایی شـاهد رونـق اقتصـادی، رفاه، اشـتغال مناسـب و زندگـی آرام و بی دغدغه 
باشـند، ولـی بـا کارشـکنی قدرت هـای خارجـی و آغـاز جنـگ تحمیلـی، توسـعه 
اقتصـادی در کشـور شـتاب مطلـوب به خـود نگرفت، امـا در دوران جنگ وضعیت 
معیشـت و قـدرت خریـد مـردم بـا کمـک دولـت و سیسـتم کوپنـی رضایت بخـش 
دولـت  در  سـازندگی  دوران  از  پـس  زندگـی  مناسـب  کیفیـت  و  رفـاه  و  بـود 
اصالحـات بـه شـاخص های نرمـال نزدیـک گردیـد، کـه متأسـفانه با شـروع به کار 
دولـت احمدی نـژاد و آغـاز دور جدیـد تحریم هـا بـه بهانـه فعالیت های هسـته ای در 
کشـور و سیاسـت گذاری های غلـط در مدیریـت و اقتصـاد رونـد گرانـی، بیـکاری 
بـه  بـه حسـن روحانـی  اقتصـادی آغـاز و در هنـگام تحویـل دولـت  و مشـکالت 
اوج خـود رسـید کـه بـا تدبیـر دولـت روحانـی و برقـراری آرامـش بین المللـی بـا 
تصویـب برجـام شـرایط بـه ثبات نسـبی رسـید کـه بـا انتخـاب ترامـپ در آمریکا و 
مشکل تراشـی کاسـبان تحریـم در داخـل، ایاالت متحـده از برجام خـارج و با وضع 
تحریم هـای بی سـابقه و نهایتـاً مصادف شـدن آن با بحـران کرونا، شـرایط اقتصادی 
و گرانـی غیرقابلِ تحمـل گردیـده و عـده ای هـم در داخـل کشـور بـا سوء اسـتفاده 
از وضـع موجـود بـا احتـکار اجنـاس مورد نیـاز مـردم و افزایش بی حسـاب و کتاب 
قیمت هـا شـرایط بغرنجـی بـرای قشـر فقیـر و متوسـط جامعـه رقـم زدنـد، تـا آنجـا 
کـه مـردم در تهیـه ارزاق یومیـه خـود بـا مشـکل مواجـه شـده و بیشـتر کارگاه هـا و 
مشـاغل خـرد و تولیـدی در آسـتانه تعطیلـی قرار گرفته انـد، لذا در شـرایط پیش رو 
اتخـاذ سیاسـت صحیـح در عرصـه داخلـی و خارجـی حـول محـور تدابیـر رهبری، 
برخـورد قاطـع و انقالبـی بـا مفسـدان اقتصـادی و سروسـامان دادن به معیشـت مردم 
اولویتـی اسـت کـه بیـش از پیـش احسـاس می شـود و نقـش قـوه قضائیـه و مجلـس 

یازدهـم در ایـن بـازه زمانـی بسـیار حسـاس و کلیـدی اسـت.
  احسان احمدی

دکتر موحد در پاسخ به خبرنگار نشریه روشنفکری:

حتی یک مورد سوء برخورد 
قضات با مردم پذیرفته نیست

علی رغم کبر، فساد  و جاه طلبی برخی مدیران؛

فدایی، پاک و بی آالیش ماند

3

در پی افزایش 
خشونت و

 قتل های خانگی؛ 

خانه، 
پناهگاه 

یا 
قتلگاه؟
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سـال  تیرمـاه  هفتـم  تاریـخ  در 
قدمـی  مجیـد  باحضـور  و   1۳۹۷
معـاون وزیـر آمـوزش و پـرورش 
آمـوزش  سـازمان  رئیـس  و 
کشـور،  اسـتثنایی  پـرورش  و 
حسـن  حجت االسالم والمسـلمین 
نماینـده  سـلیمانی  علیـدادی  
امـام  و  اسـتان  در  ولی فقیـه 
جمعـه کرمـان، حمیـد مالنـوری 
سیاسـی  معاونـت  سرپرسـت 
امنیتـی اسـتانداری کرمان و دیگر 
در  اسـتانی  مدیـران  و  مسـئوالن 
دانشـگاه  همایش هـای  تـاالر 
خواجـه  پردیـس  فرهنگیـان 
 نصیرالدیـن طوسـی کرمـان طـی 
محمـد  خدمـات  از  مراسـمی 
وقـت  مدیـرکل  بیگـی  محسـن 
آمـوزش و پرورش اسـتان تجلیل 
اسکندری نسـب  احمـد  آقـای  و 
طی حمکی از سـوی سـید محمد 
بطحایـی وزیـر وقـت آمـوزش و 
دسـتگاه  مدیرکلـی  بـه  پـرورش 
انتخـاب  اسـتان  تربیـت  و  تعلیـم 

گردیـد، طـی این مـدت خدمات 
حوزه هـای  در  توجهـی  شـایان 
علی الخصـوص  مختلـف 
فضاهـای  افزایـش  حـوزه  در 
اداری  و  پژوهشـی  آموزشـی، 
صـورت گرفتـه کـه بـه مناسـبت 
ایشـان  انتصـاب  سـالروز  دومیـن 
بـه آخریـن حرکت مثبـت در این 

کـرد: خواهیـم  اشـاره  زمینـه 
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش 

اسـتان کرمان بـه همـراه مدیرکل 
تجهیـز  و  توسـعه  نوسـازی، 
مـدارس اسـتان از پـروژه در حال 
اداره  اداری  سـاختمان  سـاخت 
اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  کل 

کـرد. بازدیـد  کرمـان 
اطالع رسـانی  اداره  به گـزارش 
و  آمـوزش  عمومـی  روابـط  و 
احمـد  کرمـان،  اسـتان  پـرورش 
کل  مدیـر  اسـکندری  نسـب 

آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان 
بـه همـراه سـیدمحمد واعظی نژاد 
و  توسـعه  نوسـازی،  مدیـرکل 
تجهیـز مـدارس اسـتان و جمعـی 
پـروژه  از  ناظـران  از مهندسـان و 
سـاختمان اداری در حال سـاخت 
پـرورش  و  آمـوزش  کل  اداره 

کردنـد. بازدیـد  کرمـان  اسـتان 
از  پـروژه  ایـن  اسـت  گفتنـی 
سـال 1۳۷۴ آغاز شـده اسـت و تا 
سـال 1۳۹۷ بـه صورت نیمـه تمام 
مانـده بود کـه با پیگیری هـا انجام 
شـده و اعتبـارات تخصیص یافته، 
از دی مـاه سـال ۹۷ شـروع به کار 
کـرده اسـت کـه فـاز اول پـروژه 
۶۰ درصد پیشـرفت داشـته اسـت 
و پیش بینـی می شـود ایـن پـروژه 
 1۳۹۹ سـال  پایـان  تـا  بـزرگ 
بهره بـرداری  بـه  و  شـود  افتتـاح 

. سد ر
شـایان ذکـر اسـت ایـن پـروژه 
بـا متـراژ 1۷ هـزار متـر مربـع در 

حـال تکمیـل اسـت.

در دومین سالروز حضور احمد اسکندری در ریاست دستگاه تعلیم و تربیت استان؛

از ساختمان اداری اداره کل بازدید و 
قول اتمام در سال ۱۳۹۹ داده شد
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

1- برگزاری دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی سـابق حوزه ریاسـت قوه 
قضائیه و بیژن قاسـم زاده بازپرس فیلتر کننده تلگرام و چندین همدسـت 

آنها به جرم فسـاد اقتصادی
۲- اخـراج محمدرضا حیاتی گوینده باسـابقه صداوسـیما بـه دلیل اعالم 

وی مبنـی بر حمایـت از ابی خواننده لس آنجلسـی
۳- طرح شـایعاتی مبنی بر مطرح شـدن قانون مضحک ازدواج اجباری 

در مجلس و تکذیب این مسـأله توسـط یک نماینده پارلمان
۴- اعالم شناسـایی جاسوسـی که اطالعات سـفرهای سردار سلیمانی را 
در اختیار سـیا و موسـاد قرار می داده و انتشـار تصاویر جعلی و اشـتباهی 

از موسـوی خائـن در فضای مجازی
۵- خودسـوزی جانباز کرمانشـاهی و خودکشـی کارگر میدان نفتی در 

هویزه
۶- درگذشـت اسـتاد محمدعلـی کشـاورز هنرمنـد پیش کسـوت و پـر 

آوازه ایـران در سـن ۹۰ سـالگی
۷- اعتراضات به نصب تندیس سـردار سـلیمانی در یکی از میادین شهر 
جیرفـت بـه دلیـل عـدم تطابـق چهـره و پیکر مجسـمه بـا اسـتایل واقعی 

ایشان
۸- قتـل ریحانـه عامـری دختـر ۲۲ سـاله توسـط پـدرش ایـن بـار در 

کرمـان اختیارآبـاد 
۹- مرگ مشـکوک غالمرضا منصوری قاضی فراری پرونده طبری در 

هتلی در بخارست رومانی
1۰- وقـوع آخریـن خورشـید گرفتگـی قـرن اخیر در کشـور و تعطیلی 

چنـد دقیقـه ای مجلس توسـط قالیبـاف بـرای خواندن نمـاز آیات
11- اول ذوالقعده والدت حضرت معصومه و روز دختر

رزم حسینی با چراغ سبز بهارستان
 در راه پاستور

 علیرضا رزم حسـینی اسـتاندار سابق کرمان و اسـتاندار فعلی خراسان 
رضـوی گویـا جدی تریـن گزینـه بـرای جانشـینی رضـا رحمانـی وزیر 

مسـتعفی وزارت صمت اسـت.
 ظاهـرا هماهنگی هـای الزم بـرای جلـب رضایت مجلس انجام شـده 
و مانعـی بـرای اخـذ رای اعتمـاد وجود نـدارد.  طبق شـنیده ها محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس در جلسـه ای به رزم حسـینی گفته که نه تنها برای 
رای اعتمـاد در مجلـس بلکه حتی از ادامـه وزارت او در دولت بعدی نیز 
حمایـت خواهـد کـرد.  رزم  حسـینی در دو دوره حضور خـود به عنوان 
اسـتاندار در کرمان و خراسـان رضوی، شخصیتی فراجناحی و اقتصادی 
از خـود نشـان داده و درگیـر کشـمکش های سیاسـی نشـده اسـت، از 
همین روسـت کـه مجلـس او را بـا رویکـردی اقتصـادی می شناسـد نـه 
محـدود به سیاسـت.  رزم حسـینی اسـتراتژی و برنامه های خـود را در دو 
اسـتانداری کرمـان و خراسـان رضـوی بـر پایـه ی الگویی تحـت عنوان 
مثلث توسـعه اقتصادی فرهنگـی بنا کرده و تمرکز بیشـتر بر کارآفرینی 
و حضـور بخـش خصوصـی داشـته اسـت. ایجـاد وحـدت و همدلی از 

ویژگی هـای بارز رزم حسـینی در مدیریت اسـت.

دیدار دکتر اعظمی و دکتر احمدی 
با رئیس سازمان دامپزشکی کشور

»دکتـر ذبیح الـه اعظمی« نماینده مـردم جیرفـت و عنبرآباد مجلس به 
همراهـی »دکتـر علـی احمـدی« مدیرکل دامپزشـکی جنـوب کرمان با 
»دکتـر علی صفـر ماکنعلی« رئیس سـازمان دامپزشـکی کشـور دیـدار و 

کردند. گفت وگـو 
بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی جنـوب کرمان، در 
این جلسـه ابتـدا دکتر علی احمدی مدیرکل دامپزشـکی جنوب کرمان 
گزارشـی از آمـار و وضعیـت دام هـای سـبک و سـنگین و مشـکالت 
دامپزشـکی منطقـه ارائـه کردند. در همیـن خصوص با توجـه به اهمیت 
واکسیناسـیون تـب برفکـی کـه در سـال جـاری نیاز بـه پرداخـت هزینه 
واکسیناسـیون توسـط دامداران بود بحث و گفتگو شـد. در پایان با قول 
مسـاعد رئیس سـازمان دامپزشـکی کشـور مقـرر گردید تعرفـه مذکور 
بـرای دامـداران جنـوب اسـتان کرمـان حـذف و واکسـن به صـورت 
رایـگان انجـام شـود. بنابراین دامداران و عشـایر منطقـه از پرداخت بیش 

از ۲۰ میلیـارد ریـال هزینـه واکسـن تـب برفکی معاف شـدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری کرمان خبر داد:
انجام ۵۷۳ عملیات و نجات جان ۸۷ نفر در 

خردادماه سال جاری
و  آتش نشـانی  سـازمان  مدیرعامـل 
خدمات ایمنی شـهرداری کرمـان از انجام 
۵۷۳ عملیات توسـط سـازمان آتش نشـانی 
و  کرمـان  شـهرداری  ایمنـی  خدمـات  و 
همچنیـن نجات جان ۸۷ نفر از شـهروندان 
سـال   خردادمـاه  در  آتش نشـانان  توسـط 

جـاری در شـهر کرمـان خبـر داد.
در  آتش سـوزی  حـوادث  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  میرزایـی  رضـا 
خردادمـاه نسـبت بـه مـاه گذشـته افـزود: در خردادمـاه امسـال، 1۸۳ 
مـورد عملیـات اطفـای حریـق و ۳۹۰ مـورد عملیـات امدادونجـات 
در  داد:  ادامـه  اسـت. وی  انجـام شـده  توسـط آتش نشـانان کرمـان 
مدت زمـان یادشـده در مجمـوع 1۸۳ مـورد حریـق در شـهر کرمـان 
اتفـاق افتـاده کـه ۲۷ مـورد مربـوط بـه منـازل مسـکونی، ۷۸ مـورد 
مربـوط بـه مواد پسـماند و بازیافتی، ۲۴ مـورد مربوط به وسـایل نقلیه، 
11 مـورد مربـوط بـه مراکـز تجـاری، 1۶ مـورد مربـوط بـه جنـگل و 
درختـان، ۳ مـورد مربـوط بـه مراکـز اداری و تأسیسـات شـهری و  1 
بـوده اسـت. مدیرعامـل سـازمان  بـه مراکـز صنعتـی  مـورد مربـوط 
آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری خاطرنشـان کـرد: بیشـترین 
آمـار حـوادث امدادونجـات در خردادمـاه، بـا ۲۰۴ مـورد مربـوط بـه 
زنده گیـری مارهـای سـمی و خطرنـاک بـوده اسـت. میرزایـی افزود: 
۷۴ مـورد زنده گیـری حیوانـات خطرنـاک، ۳1 مـورد چیـدن حلقـه و 
قفـل، 11 مـورد امداد آسانسـور، ۹ مـورد امداد تصادفـات خودرویی، 
۵ مورد امدادونجات از کوه و بلندی و 1 مورد امداد و نجات سـقوط 
در چـاه بـوده اسـت. وی بیـان کـرد: در مجمـوع ایـن عملیات هـا ۸۷ 
نفـر از شـهروندان نجـات یافتنـد و 1۲ نفر مجـروح شـدند. مدیرعامل 
سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمان خاطرنشـان 
کـرد: در خردادمـاه بـه درخواسـت شـهروندان ۵۷ مـورد بازدید و ۴۹ 
مـورد مشـاوره ی ایمنـی انجام شـده اسـت. میرزایی با اشـاره به شـیوع 
ویـروس کرونـا، از شـهروندان خواسـت نکات ایمنی و پیشـگیری در 

منـزل را بیشـتر مـورد توجـه قـرار دهند.

نماینده جیرفت و عنبرآباد:
وزیر جهادکشاورزی به موقع به جنوب کرمان 

سفر می کند
جیرفـت  مـردم  نماینـده  اعظمـی  ذبیـح اهلل 
در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  عنبرآبـاد  و 
در  روشـنفکری،  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو 
بـه  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر  سـفر  خصـوص 
اسـتان کرمان گفت: بعد از ظهر روز چهارشـنبه 
بـه  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر  خـاوازی  آقـای 
بـه  اسـتان  نماینـدگان  اعضـای مجمـع  همـراه 

اسـتان کرمـان سـفری دو روزه داشـتند، در جریـان این سـفر نشسـت هایی 
بـا مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان، رؤسـای سـازمان ها و اتـاق بازرگانی 
پیرامـون مشـکالت و برنامه هـای حـوزه عمـل ایـن وزارت خانـه برگـزار 
گردیدد. عضو کمیسـیون کشـاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شـورای 
اسـالمی بـا اشـاره به اینکـه وزیر جهـاد کشـاورزی در جریان سـفر خود به 
اسـتان کرمان تنهـا از پروژه های اجرایی چند شهرسـتان سردسـیری بازدید 
نمـود، ادامـه داد: بـا توجـه بـه آغـاز فصـل کشـاورزی در هفت شهرسـتان 
جنوبـی اسـتان کرمـان از مهرماه، با هماهنگـی دفتر وزیر جهاد کشـاورزی 
مقـرر شـده تا آقای خـاوازی آذرمـاه به شهرسـتان های جیرفـت، عنبرآباد، 
کهنـوج، رودبـار جنـوب، فاریـاب، قلعه گنج و منوجان سـفر داشـته باشـد. 
نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس شـورای اسـالمی در پایـان 
خاطرنشـان کـرد: تنهـا دلیل عدم حضـور وزیر جهاد کشـاورزی به جنوب 
اسـتان کرمـان در جریـان این سـفر آغاز نشـدن فصل کشـت در این منطقه 
اسـت. زیـرا هـم اکنـون به جـز باغات هیـچ نـوع زراعتی در جنـوب وجود 
نـدارد و حتـی گلخانه هـا نیـز غیر فعـال شـده اند، پـس عاقالنه ترین تصمیم 
دعـوت از وزیـر در پیـک کاشـت محصـوالت خصوصـا صیفی جـات بـه 

جنـوب کرمـان اسـت.

  اقدامات موثر اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان در حوزه آبخیز چاه دادخدا 

شهرستان  قلعه گنج
صبح روز چهارشـنبه دکتر احمدی مدیرکل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان در 
سـفر خـود به شهرسـتان قلعه گنج ضمـن بازدید 
از اداره منابع طبیعی این شهرسـتان از پروژه های 
جنگل کاری و پخش  سـیالب حوزه آبخیز چاه 

دادخـدا این شهرسـتان نیـز بازدید کرد.
در حاشـیه این بازدید دکتر احمدی با اشـاره 

بـه اینکـه ایـن پروژه هـا از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی می باشـد 
کنتـرل  راسـتای  در  مؤثـر  اقدامـی  را  جنـگل کاری  پروژه هـای  اجـرای 
ریزگردهـا دانسـت و افـزود: هدف از اجرای این پروژه ها توسـعه جنگل و 
افزایش سـرانه فضای سـبز، تلطیف آب و هوا، مقابله با ریزگردها و افزایش 
پوشـش گیاهی دانسـت. وی همچنین افزود: نهال های کشـت شـده در این 
پروژه هـا از گونه هـای سـازگار بـه مناطـق خشـک و بیابانـی نظیـر کهور و 
کنـار اسـت. در ادامـه ایـن بازدیـد دکتـر شهسـواری فرمانـدار قلعه گنج نیز 
ضمـن تقدیـر از اقدامـات موثر اداره کل منابع طبیعی و آبخیـزداری در این 
منطقـه بـه اهمیـت پروژه هـای آبخیـزداری در جهـت کاهش سـیل، ایجاد 
اشـتغال و تغذیه سـفره های زیرزمینی اشـاره کرد و همچنین خواسـتار ادامه 

فعالیت هـای آبخیـزداری و آبخوانداری در این شهرسـتان شـد.

رئیسی فرماندار عنبرآباد:
تجمعات، برگزاری مراسمات جشن و عروسی 

اصلی ترین عامل کرونا در این شهرستان
با حضور محمود رئیسـی فرماندار شهرسـتان 
عنبرآبـاد، معـاون سیاسـی و امنیتـی فرمانـداری، 
جانشـین سـپاه و انتظامی، رئیس شبکه بهداشت 
و سـایر مسـئولین مربوطه نشسـت سـتاد مقابله با 
کرونـا در محل فرمانداری عنبرآباد برگزارشـد.

محمـود رئیسـی فرمانـدار عنبرآبـاد در ایـن 
جلسـه ضمن گرامیداشـت یاد و خاطره شهدای 
انقـالب اسـالمی و هفتـه قـوه قضائیـه گفـت: 

بیماری کرونا در جنوب اسـتان به ویژه جیرفت و عنبرآباد شـیوع پیدا کرده 
اسـت و بایـد مـردم با جدیت بیشـتر پروتکل های بهداشـتی را رعایت کنند. 
وی خاطرنشـان کـرد: دالیـل اصلی مبتالیان به بیماری کرونا در شهرسـتان، 
تجمعات، برگزاری مراسـمات جشـن و عروسـی و عدم اسـتفاده از ماسک 
و رعایت پروتکل های بهداشـتی می باشـد. رئیسـی گفت: متاسـفانه مشاهده 
شـده در بعضـی از نقـاط شهرسـتان مراسـمات جشـن و عروسـی در منـازل 
مسـکونی بـدون رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی برگـزار می شـود و ایـن 
یـک خطـر جـدی محسـوب می شـود. فرمانـدار  عنبرآبـاد بـا بیـان اینکـه 
تعطیلـی بعضـی از مکان هـا باعـث ضرر و زیان سـرمایه گذاران شـده اسـت 
گفـت: نمی شـود هـر زمان کـه بیماری شـیوع پیدا کـرد ما اقـدام به تعطیلی 
بـازار، تاالرهـا و بسـتن خیابان هـا کنیـم. لذا شـناخت مشـکالت مـردم برای 
زندگـی در شـرایط کرونـا ضـروری اسـت و بایـد بـا کرونـا زندگـی کنیم. 
وی گفـت: تاکنـون اقدامـات خوبی در سـطح شهرسـتان در بحـث مقابله با 
ویـروس کرونـا  صـورت گرفتـه و بایـد مردم همچنـان همکاری کننـد تا از 
ایـن وضعیـت عبـور کنیـم. فرمانـدار عنبرآباد گفـت: همچنیـن  مبتالیان به 
بیماری هپاتیت A در سـطح شهرسـتان داشتیم که باید مردم موارد بهداشتی 

را به ویـژه در کـودکان رعایـت کننـد کـه دچـار بیماری نشـوند.

به مناسبت والدت حضرت معصومه )س( و روز دختر 
از کارکنان دختر در اداره کل راه و شهرسازی 

جنوب کرمان تجلیل شد
مشـاور امـور بانـوان در اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان ضمن 
تبریـک بـه مناسـبت والدت حضـرت معصومـه علیهـا السـالم از برگـزای 

مراسـم تجلیـل از دختـران ایـن اداره کل خبـر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسـانی اداره کل راه و شـهر سـازی 
جنـوب کرمـان، سـودابه شـهداد نژاد در حاشـیه ایـن مراسـم ضمـن بـر 
شـمردن خصایـص ویـژه زیارت حضـرت معصومـه علیها السـالم گفت: 
امـروز بـه برکـت والدت بانـوی کرامـت و معرفـت بـا حضـور مدیـرکل 
راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان از همـکاران دختـر در  اداره کل راه و 
شهرسـازی جنـوب کرمـان تجلیـل شـد. وی ادامـه داد: درباره شـخصیت 
و فضیلت هـای ایـن بانـوی بزرگـوار روایـات متعـددی از امامان شـیعه در 
مـورد حضـرت معصومـه)س( ذکـر شـده اسـت کـه امیدواریم سـرلوحه 
زندگـی دختـران مـا در زندگـی قرارگیرد. در این مراسـم مدیـرکل راه و 
شـهر سـازی جنـوب کرمـان ضمـن تبریک بـه مناسـبت والدت حضرت 
معصومه)س( از بانوان اداره کل راه و شهرسـازی در زمینه خدمت رسـانی 

به مـردم تقدیـر و تشـکر کرد.

قابل تقدیـر  برنامه هـای  از  یکـی 
در  کرمـان  اسـتان  قضایـی  دسـتگاه 
دوران ریاسـت دکتـر یـداهلل موحد بر 
دادگسـتری اسـتان، برگزاری نشست 
خبـری بـا اصحـاب رسـانه در آغـاز 
هفته قوه قضائیه به عنـوان اولین برنامه 
رسـمی ایـن ایام اسـت که امسـال نیز 
بـا حضـور پررنـگ اصحـاب رسـانه 
در  خردادمـاه   ۳1 تاریـخ  در  اسـتان 
سـالن شـهید نـوروززاده دادگسـتری 
اسـتان برگزار گردید، در این نشسـت 
ابتـدا رئیـس کل دادگسـتری اسـتان 
ایـن  اقدامـات  از  کاملـی  گـزارش 
دسـتگاه در سـال ۹۸ و سـه ماهـه اول 
سـال ۹۹ ارائـه و برنامه هـای هفتـه قوه 
قضائیه در اسـتان را نیز به اختصار بیان 
فرمودند، سـپس ایشـان به سـؤاالت و 
انتقـادات اصحـاب رسـانه پاسـخ کـه 
در جـواب سـؤال انتقادآمیز خبرنگار 
عـدم  بـر  مبنـی  روشـنفکری  نشـریه 
رعایت حقـوق شـهروندی و کرامت 

انسـانی کـه جـزو برنامه هـای اصلـی 
بـر  رئیسـی  آیـت اهلل  ریاسـت  دوران 
قـوه قضائیه می باشـد و در روز شـمار 
هفته قوه قضائیه درج گردیده اسـت، 
خصوصـا  قضـات  برخـی  سـوی  از 
چنیـن  ایـن  دادسـتان ها  و  دادیـاران 

پاسـخ داد:
بنـده ضمـن تأکیـد بر رعایـت این 
ارشـد  نماینـده  عنـوان  بـه  موضـوع 
قـوه قضائیـه در اسـتان اعالم مـی دارم 
کـه حتـی یـک مـورد سـوء برخـورد 
نیسـت،  پذیرفتـه  مـردم  بـا  قضـات 
موحـد افـزود: ریاسـت قـوه قضائیـه 
بـا صـدور بخشـنامه ای بـر ضـرورت 
توجـه بـه کرامـت انسـانی در مراجـع 
قضایـی تأکیـد کرده اند و این مسـئله 
همـواره بایـد مـورد توجـه قضـات و 
کارکنان دسـتگاه قضایی قـرار گیرد. 
وی خاطرنشـان کـرد: مـردم نیـز بایـد 
عـزت و کرامـت قضـات را همـواره 
مـد نظر قـرار دهنـد، زیرا در بسـیاری 

از مـوارد کثرت کار، بـاال بودن میزان 
حضـور  و  دادسـراها  بـه  مراجعـات 
شـلوغ ترین  در  قضـات  جوان تریـن 
قضایی)دادسـراها(  واحدهـای 
بسـیار  مـوارد  در  می شـود  موجـب 
بـا  نامناسـبی  برخوردهـای  اندکـی 
مـردم صـورت گیـرد، اما اسـاس کار 
بـر ایـن اسـت کـه عـزت و کرامـت 
مـردم از سـوی قضـات و کارکنـان 
دسـتگاه قضایـی حفـظ شـود. رئیس 
کل دادگسـتری استان با اشـاره به این 
مطلب کـه سیاسـت ها و رویکردهای 
قـوه قضائیـه را نمی تـوان بـا رویکـرد 
و عملکـرد یـک فـرد بررسـی کـرد، 
خاطرنشـان کرد: ریاسـت قوه قضائیه 
بـر تکریـم اربـاب رجـوع و ارتقـای 

انسـانی در مراجـع قضایـی  کرامـت 
تأکیـد ویـژه ای دارد.

وی اظهارداشـت: در سـال گذشته 
بـه دسـتگاه های نظارتـی قـوه قضائیه 
در اسـتان کرمان اعالم شـد تا نسـبت 
قضاتـی  و  کارکنـان  شناسـایی  بـه 
مراجعـان  بـا  برخـورد  بهتریـن  کـه 
در  کـه  شـود،  داشـته اند،اقدام  را 
انتخـاب  نفـر  ایـن زمینـه حـدود ۹۰ 

گردیدنـد.
نماینده عالی قوه قضائیه در اسـتان 
کرمـان یـادآور شـد: سیسـتم قضایی 
بایـد مدیریـت کنـد تـا تعـداد پرونده 
ارجاعـی بـه قضـات کاهـش یافتـه و 
اخـالق حرفـه ای هـر چـه بیشـتر ارتقا 

یابد.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت توزیع نیروی بـرق جنوب 
اسـتان کرمـان، مدیرعامـل و معاون 
دیسـپاچینگ  و  بهره بـرداری 
شـرکت طی سـفر یـک روزه خود 
از شهرسـتان های کهنوج، منوجان، 
نزدیـک  از  و  بازدیـد  قلعه گنـج 
را  منطقـه  در  موجـود  مشـکالت 
بررسـی و راهکارهـای الزم را ارائه 

نمـود.
سـفر  ابتـدای  در  مهدوی نیـا 
توزیـع  فـوق  پسـت های  از  خـود 
شهرسـتان کهنوج بازدید و دسـتور 
وارد مـدار شـدن خطـوط ۶۳ کیلـو 
ولـت با هـدف بهبود افت ولتـاژ در 
شهرسـتان های منوجان، قلعه گنج و 

رودبـار جنـوب را صـادر نمـود.
وی همچنیـن بـرای رفـع برخـی 
منطقـه  در  موجـود  مشـکالت  از 
بـا همراهـی معـاون بهره بـرداری و 
فرمانـدار  شـرکت،  دیسـپاچینگ 
شهرسـتان منوجان را مالقـات و در 
خصـوص پیگیری جهـت رفع افت 

ولتـاژ بـه گفتگو نشسـتند.

توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمان 
در ایـن دیـدار از افزایـش قـدرت 
در  ترانسـفورماتور  دسـتگاه  پنـج 
سـطح شهرسـتان منوجان، خبـر داد 
و گفـت: همچنیـن یـک دسـتگاه 
اتوترانـس افزاینده جهـت رفع افت 
ولتـاژ مسـیر روسـتاهای تجدانـو و 
چاهشـاهی نصـب خواهـد شـد و 
یـک مـدار از خـط ۶۳ کیلـو ولـت 
بـا هدف رفـع افـت ولتـاژ در مرکز 

شـهر وارد شـبکه می شـود.
ایـن مقام مسـئول در ادامه سـفر 
یـک روزه خـود وارد شهرسـتان 
همراهـی  بـا  و  شـد  قلعه گنـج 
فرماندار شهرسـتان، از روسـتاهای 
بـه  و  بازدیـد  چاه دادخـدا  بخـش 
سـواالت مـردم ایـن روسـتاها در 
خصـوص موانع و مشـکالت افت 

ولتـاژ پاسـخ داد.
مهدوی نیـا در بیـن مـردم بخـش 
چاه دادخـدا بیـان نمـود: بـرای رفـع 

افت ولتاژ و رفع مشـکالت موجود 
دسـتگاه  شـش  مناطـق  ایـن  در 

ترانسـفور نصـب خواهـد شـد.
فرمانـدار  بـا  ادامـه  در  وی 
و  دیـدار  قلعه گنـج  شهرسـتان 
علـت افـت ولتـاژ در بعضـی مناطق 
و  بیـان  را  قلعه گنـج  شهرسـتان 
برنامه هـای در دسـت اقـدام بـرای 

برشـمرد. را  مذکـور  مشـکل 
شهسـواری، فرمانـدار شهرسـتان 
قلعه گنج نیز بیان نمـود: تالش های 
صـورت گرفتـه در خصـوص رفـع 
شـبکه های  توسـعه  ولتـاژ،  افـت 
توزیـع و برق  رسـانی به روسـتاهای 
مـی  قدردانـی  بـرق شایسـته  فاقـد 

باشد.
فرمانـدار ایـن شهرسـتان از بـرق 
بـرق  فاقـد  روسـتاهای  بـه  رسـانی 
کالهـون مـارز و کالت مالک خبر 
داد و گفـت: بـا توجـه بـه اهمیـت 
شـهر اقتصاد مقاومتـی قلعه گنج در 
ماننـد سـال های  امیدواریـم  اسـتان 
گذشـته توجـه ویـژه بـه ایـن منطقه 

وجـود داشـته باشـد.

قول رفع افت ولتاژ برق در سفر مهدوی نیا به جنوبی ترین نقاط استان کرمان

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت، 
دکتـر اصغر مکارم در جلسـه ویدئو 
کنفرانس شـورای مدیران دانشـگاه 
بـا اشـاره بـه افزایـش آمـار کرونا در 
جنـوب کرمان اظهار داشـت: مرگ 
و میرهـا و مـوارد بسـتری ها بازتـاب 
عملکرد اجتماعی مـردم در رعایت 
فاصله گـذاری  و  فـردی  بهداشـت 
طـی هفته هـای گذشـته اسـت، وی 
فـوت  و  ابتـال  برای کاهـش  افـزود 
ناشـی از کرونـا بایـد فاصله گـذاری 
اجتماعـی رعایـت شـود و مـردم در 
بهداشـتی  نـکات  منـزل  از  خـارج 
به ویژه اسـتفاده از ماسـک را بیش از 

پیـش مـد نظر داشـته باشـند.
مـردم  اینکـه  بیـان  بـا  ایشـان 
تصـور می کننـد، وضعیـت بیمـاری 
کرونـا عـادی شـده اسـت و بـه ایـن 
را  بهداشـتی  توصیه هـای  جهـت 
عـادی  افـزود:  نمی کننـد،  رعایـت 
شـدن، شـرایط شـیوع کرونـا بسـیار 
خطرناک اسـت و این تصور اشـتباه 
جـان مـردم را بـه  خطـر می انـدازد.

گـروه  کـرد:  تصریـح  مـکارم 
اجـرای  بـر  نظـارت  و  بازرسـی 
در  بهداشـتی  پروتکل هـای 
شـامل  اداری  و  دولتـی  مکان هـای 
اداره هـا، بانک هـا و دفاتر پیشـخوان 
و اصنـاف تشـکیل  شـده و تیم هـای 
ناظـر دانشـگاهی بـه شهرسـتان های 
منطقـه اعـزام می شـود تـا با تشـکیل 
جلسـات سـتاد کرونای شهرستان ها 
وضعیـت مناطـق مختلف بررسـی و 
اقدامـات الزم در کنتـرل بیمـاری با 
جدیت و نظارت بیشـتری در دستور 
کار نهادهـای مختلـف قـرار گیـرد. 
اسـتفاده  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
از ظرفیـت مردمـی و معتمـدان هـر 

بـه  ابتـال  آمـار  کاهـش  در  منطقـه 
کرونا در جنوب کرمان خاطرنشـان 
وضعیـت  حاضـر  حـال  در  کـرد: 
بیماری کرونـا  در  کشـور  جنـوب 
مناسـب نیسـت، بخـش عمـده ای از 
ایـن حرکـت مربـوط به بهداشـت و 
درمـان اسـت و بـا توجه بـه طوالنی 
شـدن ایـن پروسـه پرسـنل مقـداری 
احسـاس خسـتگی دارنـد، چـرا که 
بیمـاری شـدند و  تعـدادی درگیـر 
شـیوه کار بـا این بیماری و شـرایطی 
در  سـختی  کار  دارد  وجـود  کـه 
حوزه های بهداشـت و درمان اسـت.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
علی رغـم  اینکـه  بیـان  بـا  جیرفـت 
اطـالع رسـانی های صـورت گرفتـه 
بـه جـز بخـش کوچکـی از جامعـه 
اکثـر مـردم توجـه الزم را ندارنـد، 
داریـم،  بیـم  لحظـه  هـر  افـزود: 
بیمـاری در منطقـه تبدیل به مشـکل 
غیرقابل  کنتـرل شـود، هـر چنـد کـه 
تمـام تالش ما ایـن بوده بیمـاری در 
دوره ای اتفـاق بیفتد تـا با امکاناتمان 
بتوانیم، پاسـخ این بیمـاری را بدهیم 
و کنترل شـود. مکارم عنوان داشت: 
زیر سـاخت های جنوب بـه  ویژه در 
حـوزه درمان غیر از بیمارسـتان های 

یـک  بـرای  کهنـوج  و  جیرفـت 
در  و  اسـت  نشـده  سـاخته  بحـران 
مـواردی  منطقـه  در  حاضـر  حـال 
داریـم که بدحـال هسـتند و بیماری 
هـم طوری نیسـت کـه بتوانیـم افراد 
البتـه ایـن  مبتـال را جابه جـا کنیـم، 
بـود کـه  قابل پیش بینـی  مشـکالت 
اصرار داشـتیم مـردم رعایت کنند تا 
راحت تـر وضعیـت را کنتـرل کنیم.
دالیـل  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کـرد:  تصریـح  بیمـاری  افزایـش 
در حـال حاضـر تقریبـا تخت هـای 
آی  و  اسـت  پـر  بیمارسـتان ها 
امـام  بیمارسـتان  یـو سـوم در  سـی 
راه انـدازی می شـود، چندیـن بیمـار 
بدحـال داریـم ایـن یعنـی وضعیـت 
عمـده  دلیـل  کـه  نداریـم  مناسـبی 
آن بی توجهـی مردم اسـت. بخشـی 
هـم همـکاران مـا نسـبت بـه قضیـه 
آن حساسـیت الزم را ندارنـد، مثـال 
مطبـی  هـر  اسـت  شـلوغ  مطب هـا 
کـه نـکات الزم را رعایت نمی کند 
بایـد تعطیل شـود جان مردم اسـت، 

نداریـم. تعـارف 
بایـد  کـرد:  خاطرنشـان  مـکارم 
مراقبت هـا را بیشـتر کنیـم زحمـت 
این برنامه روی دوش ماست و متهم 

هـم ما هسـتیم که مدیریـت نکردیم 
اگـر  نکردیـم، حتـی  کنتـرل  یـا  و 
مـردم رعایـت نکننـد امـا در نهایت 
پاسـخگو  کـه  می خواهنـد  مـا  از 
برخـورد  باشـیم، مدیـران جدی تـر 
کنیـد اگـر همینطـور پیـش برویـم 
دیگـر کاری از مـا سـاخته نیسـت، 
مـواردی کـه به آی سـی یـو میروند 
فقط تسکینی اسـت و داروئی ندارد 
مـرگ و میـر باال مـی رود این نگران 
کننـده اسـت، راه کنترل تـالش ما و 

رعایـت مـردم اسـت.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
همـکاران  اینکـه  بیـان  بـا  جیرفـت 
رعایـت  کـه  افـرادی  بـا  بهداشـتی 
برخـورد  قانـون  طبـق  نمی کننـد 
کنید، مطب هـا و مغازه های متخلف 
تعطیل شـوند، فرهنگ سـازی شـود 
شـود،  رعایـت  اجتماعـی  فاصلـه 
اظهـار داشـت: شهرسـتان های تیـم 
بازرسـی ویـژه بـا حضـور نماینـده 
فرمانـدار و نیـروی انتظامی تشـکیل 
دهنـد و تجمعـات را اطـالع دهنـد 
تا برخـورد شـود، نمی توانیـم منتظر 
بیمـاری  مـردم درگیـر  بمانیـم کـه 
از  کاری  دیگـر  موقـع  آن  شـوند 
دسـت مـا سـاخته نیسـت مـا همـه 
هشـدارها و نـکات الزم را گفته ایم.
مـکارم گفـت: در بحث وسـایل 
حفاظتـی مدیریـت و نظـارت شـود 
کمیتـه  در  باشـد  کمبـودی  اگـر 
مربوطـه پیگیـری شـود و گـزارش 
ضـرورت  اسـاس  بـر  تـا  دهنـد 
خریـداری شـود، بر اسـاس اعالم ها 
ماسـک  نظـر  از  کمبـودی  هیـچ 
بـه   بایـد  و  نداریـم،  منطقـه  در 
داروخانه هایـی کـه بـه موقـع تأمیـن 
نمی کننـد اخطار داده شـود تـا مردم 
نکننـد. ماسـک  کمبـود  احسـاس 

دکتر مکارم:

بی توجهی به رعایت نکات بهداشتی بازی با جان مردم است

دکتر موحد در پاسخ به خبرنگار نشریه روشنفکری:

حتی یک مورد سوء برخورد قضات 
با مردم پذیرفته نیست
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از انتخابــات دوم خــرداد ســال 1۳۷۶ و آغــاز 
ــازه  ــه ت ــران ک ــات در ای ــش اصالح ــوج  آرام بخ م
ــودم،  ــه دانشــگاه نقــل مــکان کــرده ب از دبیرســتان ب
پــای مــن بــه سیاســت و فعالیــت اجتماعــی بــاز شــد 
و طــی ایــن مــدت همچنــان بــا کار ســخت، دشــوار 
و فرســاینده روزنامه نــگاری ادامــه داشــته اســت، 
و  مرکــز تصمیم گیــری  اســتانداری کرمــان کــه 
ــیاری  ــس بس ــت و رئی ــی دول ــده عال ــگاه نماین جای
تأمیــن  شــورای  از جملــه  کلیــدی  شــوراهای  از 
جایگاه هــای  و  پاتوق هــا  از  یکــی  می باشــد، 
اصحــاب رســانه و مــن طــی ایــن ســال ها بــوده 
اســت، در ایــن مــدت اســتان کرمــان شــاهد حضــور 
ــد از:  ــب عبارتن ــه ترتی ــه ب ــوده ک ــتاندار ب ــت اس هف
ــی،  ــی کریم ــودی، محمدعل ــعود محم ــوم مس مرح

دهمــرده،  حبیــب  اهلل  نــژاد،  رئوفــی   عبدالمحــد 
اســماعیل  نجــار، علیرضــا رزمحســینی و محمدجــواد 
فدایــی، کــه همگــی در حــد وســع و تــوان خــود بــه 
ــه  ــار کریمــان خدمــت کــرده و ایــن کرســی را ب دی
دیگــری واگــذار نموده انــد، امــا نکتــه اساســی و 
کلیــدی در مــورد پروفســور فدایــی بــه عنــوان محــور 
ــز در دوران  ــان هرگ ــه ایش ــت ک ــن اس ــا ای ــث م بح
پــس از انقــالب کــه پســت های متعــدد مدیریتــی را 
بــر عهــده داشــته اســت از اخــالق و کســوت اســتادی 
ــق و خــوی  ــه و خل ــه نگرفت و معلمــی خویــش فاصل
حــکام در وی نفــوذ نکــرده اســت. در فرهنــگ 
ایرانــی اســالمی مــا، پذیــرش مســئولیت و بــر عهــده 
خدمت گــزاری  تقبــل  نوعــی  مدیریــت  گرفتــن 
ــه دســتگاه های  ــه همیــن دلیــل مراجعــان ب اســت و ب

اداری را در کشــور مــا اربــاب رجــوع می نامنــد، امــا 
ــه دالیــل مختلــف جایــگاه خــود  متأســفانه برخــی ب
ــرده  ــر و ب ــردم را نوک ــرده و م ــور ک ــتباه تص را اش
خویــش تصــور می کننــد و چنــان در چنــگال کبــر و 
غــرور دنیــا گرفتــار می شــوند کــه آنهــا را بــا شمشــیر 
ــه زیــر کشــید، برخــی  نمی تــوان از اریکــه قــدرت ب
نیــز در دام بــازی شــیطان گرفتــار شــده و خویشــتن را 
آلــوده فســاد اقتصــادی و اخالقــی کــرده و دهــان بــه 
ــردم  ــه شــهادت همــه م ــا ب ــد، ام لقمــه حــرام می زنن
کرمــان زمیــن اعــم از موافــق و مخالــف، دکتــر 
ــدی  ــن ســال ها کــه مناصــب کلی ــی در تمــام ای فدای
اســتان اعــم از معاونــت برنامه ریــزی اســتانداری، 
معاونــت عمرانــی اســتانداری، ریاســت ســازمان 
ــگاه  ــت دانش ــتان، ریاس ــزی اس ــت و برنامه ری مدیری

و  اســتانداری  اقتصــادی  معاونــت  باهنــر،  شــهید 
اســتانداری کرمــان را بــر عهــده داشــته، هرگــز 
خویشــتن را جــدای از مــردم تصــور نکــرد و چنــان 
خاکــی و افتــاده اســت کــه اگــر خویــش را معرفــی 
نکنــد، شــخصی کــه وی را نمی شناســد مــدارج 
ــد  ــدس نخواه ــی او را ح ــگاه مدیریت ــی و جای علم
زد، لــذا نظــر بــه فاصلــه یــک ثانیــه ای مــا بــا مــرگ و 
گــذر از دنیــای فانــی و بی اعتبــاری این جهــان، کاش 
همــه مدیــران مــا در تمامــی ارکان حکومــت، پــاک 
دســتی، افتادگــی، ســعه صــدر، خــدا ترســی و ســیره 
علــوی را از اســتاندار فعلــی کرمــان می آموختنــد 
ــار ناگــوار  ــا هــر روزه مــردم خســته مــا شــاهد اخب ت
ــی  ــی برخ ــادی و اخالق ــاد اقتص ــاری و فس از ناهنج

ــد. ــران نبودن مدی

اخبـار  اخیـر  روزهـای  در 
تکان دهنـده ی قتل هـای اصطالحـا 
ناموسـی افکار عمومی جامعه ایران 
اسـت،  نمـوده  متأثـر  به شـدت  را 
همـه ی مـا می دانیـم کـه  اتفاقاتـی 
از ایـن دسـت تازگـی نـدارد و اگر 
در بـر همین پاشـنه بچرخـد تمامی 
هـم نخواهـد داشـت، قتـل رومینـا، 
ریحانـه و فاطمـه دوبـاره تلنگـری 
بـه جامعه ایـران زد که قرن هاسـت 
عـالوه بـر کوچـه و خیابـان، خانـه 
مکان هـا  ناامن تریـن  از  یکـی  نیـز 
بـرای بسـیاری از زنـان و دختـران 

می باشـد. 
مراجعات متعـدد زنان و دختران 
بـه دادسـرا و اورژانـس اجتماعـی 
حاکـی از آن اسـت کـه بسـیاری 

از زنـان و دختـران در معـرض آزار 
و اذیـت قـرار دارنـد، البتـه بایسـتی 
ایـن نکتـه را به یاد داشـت کـه این 
افـرادی  توسـط  اغلـب  مراجعـات 
شـرایط  در  کـه  گرفتـه  صـورت 
بحرانـی قـرار داشـته اند و تـا حدی 
هـم جسـارت و تـوان ابـراز آن را 
از  بسـیاری  امـا  بوده انـد،  دارا  نیـز 
جنایـات علیـه زنـان و دختـران بـه 
دالیلی مسـکوت مانـده و می ماند. 
بنا به گزارشـات غیررسمی، روزانه 
یـک قتـل خانگـی در ایـران اتفاق 

می افتـد.
درحالـی  خانگـی  قتل هـای   
۳۰ درصـد کل قتل هـا را بـه خـود 
بیـش  در  کـه  داده انـد  اختصـاص 
از  جنایت هـا  ایـن  درصـد   ۹۰ از 
چاقـو به عنـوان آلـت قتل اسـتفاده 
شـده  اسـت. البتـه وقتـی در ایـران 
»صحبـت از خشـونت علیـه زنـان 
می شـود معمـوال بحـث خشـونت 
در  می شـود  تداعـی  فیزیکـی 
زنـان  علیـه  خشـونت  کـه  حالـی 
مختلفـی  شـیوه های  بـه  می توانـد 
صـورت گیـرد؛ از خشـونت زبانی 
تـا خشـونت روانـی، مالـی و...، در 

واقـع خشـونت فیزیکـی فقط یکی 
از انـواع خشـونت علیه زنان اسـت« 
بـر  عـالوه  زنـان  علیـه  خشـونت 
آزار جنسـی یـا خشـونت فیزیکی، 
و  مردسـاالرانه  نـگاه  از  ناشـی 
پدرسـاالرانه ای اسـت کـه از درون 
فضاهـای  و  کار  محـل  تـا  خانـه 
می شـود.  شـامل  را  اجتماعـی 
نگاهـی که بـرای زن »اعتبـار کافی 
کاری«  نهادهـای  و  سـازمان ها  در 
محدودیت هـای  و  نیسـت  قائـل 
قـرار  زنـان  برابـر  در  گوناگونـی 
می دهـد، از انتخـاب شـغل و انجام 
وظایـف شـغلی گرفتـه تا آنچـه به 
عنوان همسـر و مـادر در خانواده از 

مـی رود. انتظـار  او 
اخبـار  و  آمـار  ایـن  بـاری   
جهـت  چنـد  از  تکان دهنـده 
بسـیاری  دارنـد،  بررسـی  قابلیـت 
ایـن  قتـل  عامـل  تحلیل گـران  از 
دختـران را عصبانیـت و خشـم آنی 
می داننـد، اما علت بسـیار پیچیده تر 
از یـک خشـم کوتاه مدت اسـت، 
بازدارنـده   قوانیـن  نبـود  واقـع  در 
خشـونت علیـه زنان، نبـود آموزش 
خشـم  کتـرل  و  پـروری  فرزنـد 

توسـط نظام آموزشـی و رسـانه ها، 
عـدم حمایـت نهادهـای اجتماعـی 
از بانـوان و دختـران آسـیب دیـده، 
اختالل هـای روانـی و آسـتانه پایین 
تحمل ناشـی از مشـکالت بی شمار 
اقتصـادی و ...، فرهنـگ مداخلـه و 
قضاوت هـای نا بـه جـای اطرافیان، 
مجامـع  سـهل انگارانه  برخـورد 
قضایـی و انتظامـی با خشـونت های 
آمـوزش  عـدم  و  خانگـی 
مدیریـت  و  زندگـی  مهارت هـای 
و  کـودکان  بـه  عاطفـی  روابـط 
نوجوانـان در مـدارس ، خوانـش و 
تفسـیر اشتباه از احکام الهی، همه و 
همه ی آنچه ذکر شـد قبـل از داس 
و تبـر، آالت قتاله ی زنان و دختران 
بی گنـاه ایـن مرز و بوم اسـت، مگر 
نـه اینکـه اگـر هر پـدر یا همسـری 
بـه ایـن امـر واقـف باشـد کـه در 
همسـر  علیـه  خشـونت  صـورت 
قاطـع  برخـورد  بـا  خـود  دختـر  و 
قانـون مواجه می شـود، قطعـا تعداد 
کمتـری از زنـان مورد آسـیب قرار 
می گرفـت، بـا نگاهـی موشـکافانه 
می تـوان دریافـت دلبسـتگی یـک 
دختـر نوجـوان بـه مـردی 1۵ سـال 

بزرگتـر از خودش بـا احتمالی زیاد 
ریشـه در کمبـود محبـت از جانب 
والـد مذکـر دارد و قطعـا در ایـن 
نـوع رابطـه مقتـول بـه دنبـال جلب 
در  اسـت،  بـوده  پدرانـه  محبتـی 
نتیجـه اگـر پـدر رومینا بـا آگاهی، 
علم و آمـوزش با نیازهای دخترش 
مواجـه شـده بـود، اگـر توصیه هـا 
از  اطرافیـان  زخم زبان هـای  و 
احساسـات یک نوجـوان بی تجربه 
بلـوغ  دوران  هیجانـات  درگیـر  و 
یـک فاجعـه در ذهـن پـدر ایجـاد 
نکـرده بـود، امـروز لـذت زندگـی 

بـا خانـواده و فرزندانـی شـاد بـرای 
بـه  را  خـود  جـای  رومینـا  پـدر 
پشـیمانی فرزند کشـی نمـی داد، اما 
اگـر رومینـای معصـوم در مدرسـه 
بـه جای حجم زیـاد دروس حفظی 
بـا مهارت هـای زندگـی و آموزش 
صحیح مقابله بـا چالش های دوران 
بلوغ آشـنایی پیـدا کرده بـود، اگر 
مقـام انتظامـی قبل ارجـاع رومینا به 
منـزل پدری با چند جلسـه مشـاوره 
عواطـف منفـی و تصوارت اشـتباه 
تلطیـف  را  نوجـوان  و  خانـواده 
می نمـود و در جهـت بهبـود روابط 

آنهـا اقدامـی صـورت می گرفـت، 
ریختـه  بی گنـاه  کودکـی  خـون 
اقدامـی  بـا  اگـر  امـا  و  نمی شـد 
عاجـل مجازاتی عبرت آمـوز برای 
پـدر رومینـا در نظـر گرفته می شـد 
همسـر و پدر فاطمه و ریحانه شاید 
بـا احتیـاط بیشـتری بـرای اقـدام به 

قتـل قـدم برمی داشـتند .
در پایـان اگـر آموزه هـای قـران 
مجیـد آنجـا کـه می فرمایـد: اگـر 
شـما مؤمنین از خطا و دشمنی زنان 
و فرزندانتـان چشـم پوشـی کنیـد 
خـدای تعالـی با شـما به مغفـرت و 

رحمـت معاملـه می کنـد.
پیامبـر صلـح  انسـانی  سـیره   و 
می فرمـود:  کـه  )ص(  رحمـت  و 
دختـران  شـما  فرزنـدان  بهتریـن 
هسـتند و دختـران فرزنـدان خـوب 
و نیکویـی هسـتند؛ زیـرا آنهـا مایـه 
خوشـی و انـس هسـتند و از شـما 
و  سـرلوحه  می کننـد،  پرسـتاری 
قرارمی گرفـت،  زندگـی  سرمشـق 
در پیشـگاه عـدل الهی پاسـخگوی 
َذنْـٍب  نبودید:)بِـأَيِّ  سـوال  ایـن 
قُتِلَـْت به کدامین گناه کشـته شـده 

اسـت؟(

در پی افزایش خشونت و قتل های خانگی؛ 

خانه، پناهگاه یا قتلگاه؟

محیا احمدی/روانشناس

علی رغم کبر، فساد  و جاه طلبی برخی مدیران؛

فدایی، پاک و بی آالیش ماند

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان کرمان

خشکی در استان ما یک واقعیت است. 
تنها راه مقابله با آن، مصرف 

صحیح آب است.
 هفته صرفه جویی در مصرف آب )یکم تا هفتم تیر ماه( گرامی  باد.

بازدید اعضای کمیته تنش آبی کشور از پروژه 
آب رسانی دهج، جوزم و روستای خبر

اعضـای کمیتـه تنش آبی کشـور بـه نمایندگـی از جانبـاز مدیرعامل آب 
و فاضـالب کشـور جهـت بازدیـد از پـروژه آب رسـانی بـه دهـج و جـوزم و 
بررسـی مشـکالت پیـش رو  وارد شـهربابک شـدند. در ایـن بازدیـد کـه بـا 
همراهـی ابراهیمـی سرپرسـت آبفـا شهرسـتان شـهربابک، بخشـدار دهـج و 
اعضـای شـوراهای شـهرهای دهـج و جـوزم انجـام گرفت میـزان پیش رفت 
پروژه، مشـکالت پیش رو و تامین اعتبار توسـط محبتی و آخوندی از اعضای 
کمیتـه تنش آبی کشـور مورد بررسـی قرار گرفـت. اعضای شـوراهای دهج 
و جـوزم نیـز در ایـن بازدیـد به ارائه گزارشـی از مشـکالت آبی مناطق تحت 
پوشـش خود پرداختند. علی ابراهیمی سرپرست آبفا شهرستان شهربابک نیز 
ضمـن بیان گزارشـی از میزان پیشـرفت پـروژه گفت: برای اجـرای این پروژه 
تـا کنـون ۷۷ کیلومتـر لوله گـذاری اجـرا، ۳ ایسـتگاه پمپـاژ و ۵ بـاب مخزن با 
ظرفیـت 11 هـزار مترمکعـب احداث شـده اسـت. وی افـزود: بـرای اتمام این 
پـروژه ۲.۵ کیلومتـر لولـه گـذاری، سـاخت دو ایسـتگاه پمپاژ، تامیـن برق دو 
ایسـتگاه و اجـرای سیسـتم تله متری نیاز اسـت. ابراهیمـی یادآور شـد با اتمام 

ایـن پـروژه جیره بنـدی 1۸ سـاله شـهرها و مناطق یاد شـده پایـان می یابد. 

وضعیت نیروهای انسانی انتقالی از آبفار به 
شرکت یکپارچه آب و فاضالب

 استان کرمان بررسی شد 
بـا حضـور معـاون منابـع انسـانی شـرکت مهندس آبفا کشـور؛ جلسـه 
بررسـی نیروهای انسـانی انتقالی از آب و فاضالب روسـتایی به شـرکت 

یکپارچـه آب و فاضـالب اسـتان کرمـان برگزار شـد.
ــول  ــر تح ــرکل دفت ــانی و مدی ــع انس ــاون مناب ــی مع ــور گیاه ــا حض ب
ــع  ــن مناب ــل و معاونی ــور، مدیرعام ــا کش ــدس آبف ــرکت مهن اداری ش
ــرکت آب و  ــان ش ــور کارکن ــر ام ــتیبانی و مدی ــی و پش ــانی و مال انس
ــی از  ــانی انتقال ــای انس ــی نیروه ــه بررس ــان جلس ــتان کرم ــالب اس فاض
آب و فاضــالب روســتایی بــه شــرکت یکپارچــه آب و فاضــالب اســتان 

ــان برگــزار شــد.  کرم
در ایـن جلسـه راه کارهـای حل مشـکالت قراردادی پرسـنل و چارت 
سـازمانی شـرکت مورد بحث و بررسـی قرار گرفـت. در پایان حاضرین 
در جلسـه بـا حضـور بر مرقد مطهر سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی و 
دیگر شـهدا گرانقدر به مقام واالی شـهیدان انقالب اسـالمی ایران ادای 

احتـرام کردند.

نخستین نشست تخصصی و کارگاه آموزشی 
مسئولین روابط عمومی شهرستان های شمالی استان 
کرمان با حضور مسئولین روابط عمومی شهرهای 
شمالی استان کرمان در سالن کنفرانس ستاد مرکزی 
این  در  شد.   برگزار  کرمان  استان  آبفا  شرکت 
جلسه محمد طاهری مدیرعامل شرکت آبفا استان 
کرمان طی سخنانی با اشاره به نقش و اهمیت روابط 
عمومی در سازمان گفت: از وظایف برون سازمانی 
استان  در  آب  اهمیت  شناخت  عمومی ها  روابط 
کویری کرمان است. باید به مردم این واقعیت واضح 
و شفاف گفته شود که در استان کرمان »آب کم 
است«. وی افزود: فرهنگ استفاده بهینه و صحیح 
از آب باید به بهترین نحو به مشترکین و شهروندان 
آموزش داده شود به گونه ای که شهروندان را همراه 

شرکت کنیم تا بتوانیم تأمین و توزیع آب را مدیریت 
کنیم. طاهری در ادامه گفت: روابط عمومی ها باید به 
نحوی عمل کنند که مردم، خود محافظ آب باشند 
مصارف  در  آب  مصرف  مشاهده  صورت  در  و 

غیرضروری با آن برخورد کنند.
 مدیرعامل شرکت آبفا استان به یکی دیگر از 
وظایف روابط عمومی اشاره کرد و گفت: یکی 
از نقش های روابط عمومی در درون سازمان است، 
روابط عمومی باید هنر همسو و یکی نمودن اهداف 
کارکنان و سازمان را داشته باشد. در این همایش 
آبفا  شرکت  درآمد  و  مشترکین  معاون  سنجری 
استان کرمان ضمن تقدیر از عملکرد روابط عمومی 
شرکت آبفا در زمینه اطالع رسانی مسائل مختلف 
شرکت به همکاران و شهروندان با اشاره به نقش 

شفاف  اطالع رسانی  در  عمومی ها  روابط  کلیدی 
سمت  به  مشترکین  کردن  ترغیب  گفت:  آنی  و 
بیان  همچنین  و  الکترونیکی  خدمات  از  استفاده 
اهمیت آب در جلوگیری از شیوع بیماری در حال 
از وظایف مهم روابط عمومی ها می باشد.  حاضر 
آبفا  شرکت  عمومی  روابط  مدیر  غفاری  حسین 
استان کرمان نیز در این نشست ضمن تبیین وظایف 
مسئولین روابط عمومی در امورات آبفا سطح استان، 
جاری  سال  در  که  فعالیت هایی  زمان بندی  برنامه 
در دستور کار روابط عمومی قرار دارد بیان نمود 
و خواستار فعالیت بیشتر و به موقع، پویایی و فعال 
بودن روابط عمومی ها در سطح شهرستان های محل 
خدمت خود شد. در ادامه کارگاه آموزشی همراه با 

پرسش و پاسخ شرکت کنندگان برگزار شد.

نشست تخصصی و کارگاه آموزشی مسئولین روابط عمومی 
شهرستان های شمالی استان کرمان برگزار شد
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دوستان عزیز و ارزشمند آقایان جهانشاه و یاسر جهانبخش
بـی گمـان مـادر، بـاران حیـات زندگـی فرزنـدان و صدایـش آرام بخـش 

تریـن موسـیقی جـاری در جهان هسـتی اسـت.
بدینوسـیله درگذشـت والده مکرمه شـما مرحومه مغفوره شرف صفوی را 
محضر شـما و خانواده گرامی تسـلیت عرض نموده و از حضرت دوسـت 

برای آن فقیده سـعیده غفران واسـعه الهی مسـألت داریم.
مسعود و احسان احمدی

روسـتا  اسـالمی  شـوراهای  و  دهیاری هـا  اخیـر  دهـه  در 
اجـرای  و  برنامه ریـزی  مطالعـه،  مهـم  ارکان  از  یکـی 
سـطح  در  گردشـگری  و  صنعتـی  کشـاورزی،  طرح هـای 
عنایـت  بـا  دیگـر  طـرف  از  می شـوند،  محسـوب  روسـتاها 
و  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  بـه  وابسـته  ادارات  اینکـه  بـه 
گردشـگری، کشـاورزی و صنایـع عمدتاً در مراکز اسـتان ها 
و شهرسـتان ها اسـتقرار دارند و در روسـتاها معموالً شـعبه ای 
ندارند، مسـئولیت شـوراهای اسـالمی و دهیاری هـا در زمینه 
و  گردشـگری  هنـری،  فرهنگـی،  اقتصـادی،  فعالیت هـای 
حفاظـت از میـراث فرهنگـی بیشـتر می باشـد، یافته هـای مـا 
نشـان می دهـد اجـرای طرح هـادی و ایجاد زیر سـاخت های 
اساسـی از قبیـل راه، آب، تلفـن و بـرق در توسـعه همه جانبه 
برنامه هـای  اسـت  واضـح  لـذا  دارد،  اساسـی  نقـش  روسـتا 
نقـش  متـوازن،  توسـعه  در  دهیاری هـا  عمومـی  خدمـات 

کلیـدی داشـته و الزم اسـت تـا دهیـاران به خوبـی ظرفیت ها 
هـر  صنعتـی  و  کشـاورزی  گردشـگری،  پتانسـیل های  و 
منطقـه را بـه طـور واقعـی شناسـایی کـرده و امکانـات الزم 
بـرای توسـعه ظرفیت هـای بالقـوه روسـتا را بـا ارزیابـی دقیق 

مشـخص نماینـد.
لـذا بـه همیـن دلیل روسـتای زاریـن و سلسـله آبادی های 
وابسـته بـه آن کـه دارای پتانسـیل های بی شـمار در زمینـه 
گردشـگری و جـذب مهمـان بـوده و از دیگـر سـو یکی از 
قطب هـای مرکبـات و زیتـون مرغـوب کوهسـتان جنـوب 
کرمـان محسـوب می شـود را با همـکاری دهیار این روسـتا 
مـورد  شـورا  محتـرم  اعضـای  و  شـهابی  حسـین  مهنـدس 
ایـن  پتانسـیل های  معرفـی  قصدمـان  و  داده  قـرار  ارزیابـی 
روسـتا بـرای توسـعه زیرسـاخت های گردشـگری از قبیـل 
درمانـی،  آبگـرم  تجهیـز  و  گردی،توسـعه  بـوم  خانه هـای 
مرکبـات،  قبیـل  از  منطقـه  ارگانیـک  میـوه  ده هـا  معرفـی 
زیتـون، انگـور، انـار و... معرفـی گیاهان دارویی بـا کیفیت 
تبدیلـی  صنایـع  راه انـدازی  و...  زیـره  آویشـن،  قبیـل  از 
مرتبـط بـا محصـوالت کشـاورزی، معرفی میوه هـای طبیعی 
وحـش  حیـات  معرفـی  کوهـی،  پسـته  قبیـل  از  وحشـی  و 
غنـی منطقـه و نهایتـاً برنامه ریـزی بـرای ایجـاد اسـتراحتگاه 
دائمـی روسـتا کـه  و جـاده سـاحلی در حاشـیه رودخانـه 
جازموریـان  تـاالب  و  شـور  رودخانـه  بـه  خـود  مسـیر  در 

از مسـیرهای مهـم  بـه یکـی  منتهـی می گـردد و می توانـد 
دهیـاری  کـه  می باشـد  گـردد،  بـدل  ایـران  آفرودسـواری 
کـردن  فراهـم  بـا  روسـتا  اسـالمی  شـورای  مجموعـه  و 
زیرسـاخت های ابتدایـی از قبیـل راه ایمـن، برق، روشـنایی 
معابـر، تابلوهـای راهنمـا و...شـرایط را برای ورود سـازمان 
منطقـه  بازرگانـی  اتـاق  گردشـگری،  و  فرهنگـی  میـراث 
بـه عنـوان معیـن اقتصـادی شهرسـتان جیرفـت و عنبرآبـاد، 
هرگونـه  آمـاده  و  سـاخته  مهیـا  بخشـداری  و  فرمانـداری 
همـکاری بـا نهادهـای مسـئول بـرای تحقـق مـوارد مطـرح 

می باشـند. شـده 
امـا متأسـفانه در کنـار همه باغـات پهناور، امکانـات ایجاد 
شـده و مواهب خـدادادی، راه این روسـتا از رودخانه دائمی 
بـا مشـکالت  اهالـی را  زاریـن می گـذرد و عبـور و مـرور 
عدیـده ای مواجـه کـرده، بـه شـکلی کـه بیـش از شـش مـاه 
در سـال مسـیر مسـدود و در برخـی اوقات کـه بارندگی های 
بـا  حتـی  تـرددی  هیچ گونـه  امـکان  می دهـد  رخ  سیل آسـا 
ماشـین آالت سـنگین و شاسـی بلنـد نیسـت و ایـن مسـأله 
می توانـد در صـورت وقـوع حـوادث یـا بیمـار شـدن اهالـی 
مخاطـره آمیـز شـود. از ایـن گذشـته در اکثـر روزهای فصل 
پاییـز، زمسـتان و بهـار خودروهـای اهالـی در سـیل و مسـیر 
آب گیـر می کنـد و ضمـن حادثـه آفریـن بـودن، خسـارات 
وارد  روسـتاییان  بـار  و  اسـباب  خودروهـا،  بـه  بی شـمار 

می کنـد کـه ایـن معضـل بـه عامـل اصلـی عـدم توسـعه و 
پیشـرفت روسـتا تبدیـل شـده اسـت.

در پایـان مهنـدس حسـین شـهابی دهیـار روسـتا و آقایـان 
اعضـای  بشـکار،  حسـن  و  پیمانـه  حامـد  پرویـش،  حسـین 
شـورای اسـالمی روسـتا از همکاری و همیاری مهندس علی 
سـاالری پـاک بخشـدار محتـرم بخـش جبالبـارز، مهنـدس 
محمدجـواد  دهیاری هـا،  فنـی  مسـئول  بیدشـکی  سـیاوش 
اسـحاقی مسـئول مالی دهیاری ها و سـایر پرسـنل بخشـداری 
تشـکر نمـوده و خواسـتار توجـه ویـژه فرمانـدار شهرسـتان 
جیرفـت آقـای مهنـدس عطاپـور وزیـری بـه ایـن روسـتا و 
تحقـق خواسـته های بـاال خصوصـا احـداث پـل که در سـفر 
هفتـم خردادمـاه ایشـان و هیئـت همـراه مـورد بازدیـد قـرار 
گرفـت و قـول مسـاعد داده شـد کـه در اعتبـارات امسـال 

لحـاظ شـود، گردیدنـد.
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روستای مهم  کشاورزی  و گردشگری زارین 
در آرزوی یک پل


