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به مناسبت پنجم ژوئن، روز جهانی محیط زیست؛
آیندگان بی توجهی های محیط زیست به خرس سیاه

 را فراموش نمی کنند
نظر به لزوم حمایت و حراست از گونه های در حال انقراض گیاهی و جانوری در جهان و 
سرمایه گذاری و فرهنگ سازی پیرامون این امر حیاتی در تمامی کشورها، کشور ما نیز مدتی 

است که این مسأله را به صورت جدی دنبال می کند 
و دولت و ملت به نوعی خود را ملزم به رعایت آن 
می دانند. اما همیشه کمبود بودجه و امکانات دولتی 
و تخلفات زیست محیطی توسط عده ای خاطی روند 
این امر را با مشکل مواجه کرده و نتیجه کار به شکل 
مطلوب و قابل انتظار محقق نگردیده است. یکی از 
مسائل مهم و حائز اهمیت محیط زیست استان کرمان 
حفاظت از خرس یقه هفت آسیایی )خرس بلوچی(، 
انقراض است که در  این گونه کمیاب و در خطر 
غرب آسیا تنها به ایران و پاکستان محدود می شود و 

گستردگی آن در کشور ما در گستره جغرافیایی جنوب شرق است که شهرستان جیرفت 
بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن را در خود جای داده، این پستاندار زیبا و با عظمت در محدوده 
دو منطقه حفاظت شده کوهستانی بهرآسمان و زریاب بیشترین سازگاری را با محیط داشته 
و طبق برآوردهای خوش بینانه منابع محلی جمعیت آنها در حوزه پناهگاه زریاب به بیش 
از ۸۰ قالده می رسد که جای بسی خوشحالی برای دوست داران محیط زیست دارد. اما 
تعارضات موجود بین این جانور و روستاییان یکی از عوامل بسیار نگران کننده و تهدیدی 
جدی برای ادامه خوش نشینی خرس هاست، زیرا سازمان حفاظت از محیط زیست تنها 
بر روی نقشه، دو منطقه حفاظت شده ترسیم و تعریف کرده و تا کنون کوچک ترین 
حرکت مثبتی حتی در حد استخدام چند محیطبان و راهنمای محلی انجام نداده و عشایر و 
روستاییان در یک دوگانگی دردناک حراست از جان و اموال خویش یا حفاظت از خرس 
گیر کرده اند که جانب داری از هر کدام به زوال دیگری می انجامد، زیرا با ادامه روند باغ 
آفرینی، جنگل زدایی و کمبود غذاهای طبیعی، خرس ها مجبور به نزدیک شدن به حریم 
آبادی ها، دام ها و باغات روستاییان می شوند که طی چند سال گذشته خسارات وسیعی از 
قبیل تخریب کلنی های زنبور عسل، تخریب باغات میوه، کشتن دام ها و گاها حمله به خود 
بومیان به بار آورده اند و مردم محلی با نهایت بزرگواری و مناعت طبع و به واسطه تبلیغات و 
توصیه های بی اندازه دوستان ما در مطبوعات و گروه های دوستدار محیط زیست و باال رفتن 
اطالعات و آگاهی مردم از ارزش این گونه جانوری کمیاب هرگز به سمت این جانور 
اسلحه ای نشانه نرفته و سمی در طعامش ریخته نشده، اما متأسفانه بی تعهدی سازمان محیط 
زیست کشور و اداره کل متبوع آن در استان کرمان و خرابکاری های خرس ها در منطقه 
خصوصا حمالت مرگبار به روستاییان و عشایر نهایتاً به جنگ ناخوشایندی بین این حیوانات 
و بومیان بدل خواهد شد و ما با چشمانی باز شاهد انقراض گونه ای دیگر از ارزشمندترین 

مخلوقات خالق مهربان خواهیم بود.
  احسان احمدی

حسینی مدیرکل تأمین اجتماعی کرمان:

اعالم بدهی واقعی همراه
 با تعامل با شرکای اجتماعی

 راهبرد اصلی ماست

نظر به طرح برخی توجیهات بی اساس از سوی سیاسیون و مسئوالن؛ 

الزام های یک استدالل استاندارد
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با توجه به افزایش آمار مبتالیان به کرونا در استان کرمان؛

عالج کرمان 
قرنطینه و قوانین سخت گیرانه است

4

بسم اهلل الرحمن الرحیم
۱۴ خـرداد ۱۳۶۸ روز وصـال عاشـق بی قـرار بـه یگانه معبـودش، روز ماتم ملتی در سـوگ جان گـداز فراق 
محبـوب خـود، روز وداع ملتـی بـا مقتـدای خویـش و روز درک عمیـق احسـاس تنهایـی و یتیمـی دل هـای 
روشـن و بیـدار جهـان اسـالم بـود. آن روز، روز عـزای بزرگ عالـم اسـالم، روزی که پیر و جـوان در مصیبت 
جانـکاه غـروب خورشـیدی کـه به واسـطه طلوعش در جـای جای جهان هسـتی هزاران چشـمه نور جوشـید، 
صاحـب عزا شـدند و گریسـتند. سراسـر ایران اسـالمی سـیه  پوش شـد و ضجه و شـیون مـردان و زنـان در هر 

کـوی و برزنـی در ایـن مصیبـت بزرگ جاری گشـت.
۱۵ خـرداد ۱۳۴۲ نیـز نقطـه عطفی در تاریخ مبارزات ملتی علیه اسـتبداد و اسـتعمار اسـت که با نام و اندیشـه 

و راه امـام خمینـی رحمه اهلل علیه پیوندی از یـاد نرفتنی دارد.
اکنـون سـه دهه از عروج ملکوتـی بنیان گذار انقالب، حضرت امـام خمینی ) ره( مصلح کبیر قـرن و طالیه دار 
اسـالم نـاب محمـدی)ص(، رهبری کـه نامش یادآور عظمت تشـیع و قبله آمال مسـلمین جهان اسـت می گذرد، 
بـزرگ مـردی که یـادش غرور و شـخصیت و خودبـاوری و امید را در دل ملل سـتمدیده جهـان زنده می کند. 
پیـر فرزانـه ای کـه بـا رهبـری و هدایـت انقـالب عظیـم امـت خداجـوی، پرچـم قـرآن را در جهان بـه اهتزاز 
درآورد و آنچنـان رسـالت تاریخـی خـود را بـا تکیـه بـر اسـالم نـاب محمـدی )ص( بـه انجـام رسـاند  که ملت 
ایـران ایـن عزت مـداری و ذلـت  گریـزی را تاکنـون در هیـچ ورقـی از تاریـخ خود به چشـم ندیده انـد. نقش 
بنیان گـذار جمهـوری اسـالمی در پیـروزی ملت رشـید ایـران آنچنان رفیع و اسـتوار اسـت که به فرمـوده مقام 
معظـم رهبـري: ایـن انقـالب بی نام و نشـان او در هیچ جاي جهان شـناخته شـده نیسـت. راه و یاد امـام جاودانه 
اسـت، امـروز مـا به عنـوان وارثان این میراث گرانبها و ارزشـمند، وظیفه سـنگین محافظت، پیراسـتن و آراسـتن 

ایـن شـجره طیبـه را به عهـده داریم کـه باید پاسـدار و قدردان آن باشـیم. 
ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره امـام خمینـی )ره(، سـالگرد مصیبت عظمـای ارتحال ایشـان و نیـز یادبود 
شـهدای واالمقـام ۱۵ خـرداد را به مقام معظـم رهبری حضرت آیـت ا... العظمی امـام خامنه ای )مدظلـه العالی( 
و مـردم همیشـه در صحنـه ایـران بـه ویـژه مـردم شـهید پـرور و والیتمدار شـهر بلوک تسـلیت عرض نمـوده و 
امیدواریـم فرزنـدان امـام )ره( در پرتـو اندیشـه امـام خمینـی )ره( با پیـروی از منویـات رهبر فرزانـه انقالب، از 

سـربازان و زمینه سـازان حکومـت علـوی حضـرت ولـی عصر عجـل ا... تعالی فرجه الشـریف باشـند.

محمدرضا سعیدی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر بلوک

بسمه تعالی
چهاردهـم خـرداد 1۳۶۸ روز وصـال عاشـق بی قـرار بـه یگانـه معبـودش، روز وداع ملتی با مقتـدای خویـش و پاک مردی از 
بیشـه عدالـت و ایمـان و آزادمـردی بی ماننـد در جهـان معاصـر بود کـه آزادمردان عالم از شـمیم نفس های گرمـش، به زندگی 
سـالم گفتنـد. 1۴ خـرداد 1۳۶۸ روزی بـود که شـور عزا در هر محلـه و مکانی موج می زد و مالئک عبد صالـح پروردگار را به 
مالقـات خالـق خـود بدرقـه می کردند. سـالگرد بزرگداشـت رحلت جان گـداز امام خمینـی )ره( بنیان گذار جمهوری اسـالمی 
ایـران و شـهادت یـاران ایشـان در فاجعـه قیـام خونیـن 1۵ خـرداد 1۳۴۲ را بـه عموم مردم شـریف ایـران اسـالمی به خصوص به 
شـهروندان قدرشـناس شـهر فرهنگـی جبالبـارز، تسـلیت و تعزیـت عـرض مي کنیم. بي تردیـد فقـدان آن عبد صالح خـدا برای 
ملـت قدرشـناس ایـران همـواره ضایعه ای جبـران ناپذیر بـوده و خواهد بود. امام خمینی)ره( با سـلوک علمــی و عملی خویش 
بـه مـا قـدرت نقـد و جسـارت در برابـر سـتم بخشـید؛ جفاهـا دید اما بـا ثبات قـدم، روشـنگری و تبیین راه درسـت و نادرسـت، 
گام در راه امـام آزادگان ابـا عبـداهلل الحسـین )ع( گذاشـت تـا رهروانـش نه بـا اکراه بلکه با اختیار، مسـیر فـردوس برین گیرند. 
در سـالگرد ارتحـال ملکوتـی معلـم و طبیـب دل هـا در حالـی بـه سـوگ آن عزیز می نشـینیم که به واسـطه لطف بیکـران الهی، 
رهبـری فرزانـه و درس آموختـه مکتـب امـام خمینی )ره( حضـرت آیت اهلل خامنـه ای )مدظله العالی( سـکان هدایت و رهبری 
ملـت آزاده ایـران و مسـلمانان جهـان اسـالم را بـر عهـده گرفته و در پرتـو عنایات حضرت ولـی عصر)عج( به منزلگاه سـعادت 

هدایـت می نماید.
و 1۵ خـرداد 1۳۴۲ نیـز نقطـه عطفـی در تاریـخ مبـارزات ملتـی علیه اسـتبداد و اسـتعمار اسـت کـه با نـام و اندیشـه و راه امام 
خمینـی )ره( پیونـدی از یـاد نرفتنـی دارد. اینجانبـان بـا عـرض تسـلیت سـالگرد جان گـداز رحلت حضـرت امام خمینـي)ره( و 
گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای قیـام 1۵ خـرداد، بـار دیگـر بـا آرمان هـای بلند بنیان گـذار نظـام مقدس جمهوری اسـالمي 
ایـران و شـهدای اسـالم  تجدیـد میثـاق کـرده و از درگاه خداوند متعـال موفقیت همـگان را در ادامه راه آنـان در ظل توجهات 
حضـرت ولـي عصر)عـج( و تحـت زعامـت مقـام معظـم رهبري حضـرت آیـت ا... العظمـي خامنـه اي )مدظله العالي( مسـئلت 

می نماییـم.
محمدرضا سعیدی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر جبالبارز
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

1- صـدور احکام قضایـی برای اخاللگران اقتصـادی، علی الخصوص 
صـدور حکم اعدام برای سـلطان خودرو و همسـرش

۲- پایـان یافتـن عمـر مجلـس دهـم و حواشـی پررنـگ ایـن روزها از 
جملـه نطق هـای علـی مطهـری و محمـود صادقی

۳- عـدم برگـزاری راهپیمایـی روز قـدس در ایـران و همچنیـن عـدم 
برگـزاری مراسـمات عیـد فطـر بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونا

۴- ورود نفتکش های ایرانی به ونزوئال علی رغم تهدیدات آمریکا
۵- قتل ناموسـی هولناک رومینا اشـرفی دختر 1۳ سـاله تالشی به دست 

پدر متعصبش به وسیله داس
۶- وقـوع آتـش سـوزی های گسـترده در اسـتان های غربـی کشـور از 

جملـه خائیز کهگیلویـه و بویراحمـد، خوزسـتان و ایالم
۷- آغـاز بـه کار مجلـس یازدهم با انتخاب سـردار قالیباف به ریاسـت 

اصولگرا مجلسی 
۸- وقـوع اعتراضـات گسـترده در آمریکا به مرگ جـورج فلوید یک 

سیاه پوسـت به دسـت توسط پلیس
۹- مرگ آسـیه پناهی، از حاشیه نشـینان شـهرک فدک کرمانشـاه در 
درگیـری با نیروهای شـهرداری که برای تخریب خانـه اش آمده بودند

1۰- چهـاردم و پانزدهـم خـرداد مـاه سـالروز ارتحـال حضـرت امام و 
قیـام پانـزده خرداد

11- مـرگ هنرمنـد و خواننـده قدیمـی سـینمای ایـران، شـهال صافـی 
ضمیـر معـروف به مرجـان در سـن ۷۲ سـالگی در بیمارسـتانی در لس 

آنجلـس آمریکا

برگزاری دومین جلسه کمیسیون ماده پنج 
جنوب کرمان

رئیس دبیر خانه کمیسـیون های تخصصی مسکن و شهرسـازی اداره 
کل راه و شهرسازی جنوب کرمان از برگزاری دومین جلسه کمیسیون 
مـاده ۵ جنـوب کرمـان در محل اسـتانداری کرمان خبـر داد. به گزارش 
جنـوب  شهرسـازی  و  راه  کل  اداره  اطالع رسـانی  و  ارتباطـات  اداره 
کرمـان، اسـما امیرانی پور در حاشـیه این جلسـه گفت: پـس از تفکیک 
کمیسـیون مـاده ۵ جنـوب کرمـان از مرکـز اسـتان دومیـن جلسـه ایـن 
کمیسـیون با حضور معاون عمرانی اسـتاندار، مدیرکل راه و شهرسـازی 
جنـوب کرمـان و اعضـا در محـل اسـتانداری کرمـان برگـزار شـد. وی 
اظهـار داشـت: در ایـن جلسـه 1۷ فقـره پرونـده باعناوین 1۰ مـورد تغییر 
کاربـری، ۶ پرونـده اصـالح معبـر و یـک مـورد افزایش تراکـم مربوط 
بـه شـهر جیرفـت مطـرح و مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. وی افزود: 
مصوبـات ایـن جلسـه پـس از بررسـی و تاییـد دفترنظارت بـر طرح های 
توسـعه و عمـران وزارت راه و شهرسـازی جهت اجرا  بـه مراجع ذیربط  

ابـالغ خواهد شـد.
الزم بـه ذکـر اسـت با مطرح شـدن مشـکالت شـهرداری دراجرای 
طـرح تفصیلی مصوب، پیشـنهاد شـد کـه شـهرداری بـرای حوزه های 
مختلـف شـهر جیرفـت طـرح اصالحـی تهیـه و بـه کمیسـیون مـاده ۵ 

جهـت بررسـی ارائـه کند.

مهندس برخورداری:
تجهیز بیش از ۷۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی 

جنوب کرمان به سامانه های نوین آبیاری
مدیر آب و خاک و امور 
فنی مهندسی سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنـوب کرمـان 
گفـت: تـا کنـون ۷۸ هـزار 
و ۶۴۹ هکتـار از زمین هـای 
کشـاورزی جنـوب کرمـان 
به سـامانه های نویـن آبیاری 
مجهـز شـده اند، کـه تجهیز 
هکتـار  هـزار   ۳۲ از  بیـش 
مـدت  در  اراضـی  ایـن  از 
فعالیـت دولت تدبیـر و امید 

اسـت. بوده 
 بـه گـزارش خبرنگار روشـنفکری، مهنـدس وحدت برخـورداری 
مدیـر آب و خـاک و امـور فنـی مهندسـی سـازمان اظهـار داشـت: تـا 
کنـون ۷۸ هـزار و ۶۴۹ هکتـار از زمین های کشـاورزی جنـوب کرمان 
بـه سـامانه های نویـن آبیـاری )آبیاری تحت فشـار، کم فشـار و بارانی( 
مجهـز شـده اند، کـه تجهیـز ۳۲ هـزار و ۵۶۰ هکتـار از ایـن اراضـی در 
مـدت فعالیـت دولـت تدبیـر و امید بـوده اسـت.   وی افـزود: از ابتدای 
دولـت تدبیـر و امیـد  اجـرای ۳۲ هـزار و ۵۶۰ هکتـار از اراضی جنوب 
کرمـان، بـا اعتبـاری معـادل ۳ هـزار و ۳1 میلیـارد ریـال را بـه خـود 
اختصـاص داده کـه تجهیز این مسـاحت از اراضی به سـامانه های نوین 
آبیـاری باعـث ایجاد شـغل پایدار بـرای ۶ هزار و ۵1۲ نفر شـده اسـت.  
برخـورداری یکنواختی بیشـتر پخـش آب در زمیـن ناهماهنگ، انجام 
آبیاری هـای سـبک و سـنگین، تسـهیل در اتوماتیـک شـدن آبیـاری، 
توانایـی پخـش تـوام کـود، سـم و آب و ایجـاد تغییـرات مطلـوب در 
وضعیت آب و هوایی مزرعه را از مزایای اسـتفاده از سـامانه های نوین 
آبیـاری عنـوان کـرد.  وی افـزود: بـرای اجـرای آبیـاری تحـت فشـار 
بایـد کیفیـت آب کشـاورزی را مـورد توجـه قـرار داد، زیـرا بایـد آب 
در سیسـتم آبیاری تحت فشـار دارای خورندگی، مواد شـیمایی مضر، 
ذرات معلـق و ....  نباشـد تـا منجـر بـه آسـیب بـه لوله هـا و یـا گرفتگی 
نازل هـای آبیـاری نشـود.  وی گفـت: کیفیـت آب در آبیـاری تحـت 
فشـار بسـیار حائـز اهمیـت اسـت و در صورتی که آب مناسـب نباشـد 
بایـد از واحدهـای فیلتراسـیون اسـتفاده گـردد.  مدیـر آب و خـاک و 
امـور فنـی مهندسـی سـازمان بیـان داشـت: نوسـانات جریـان بـرق و 
آب بـر سیسـتم های آبیـاری مؤثـر می باشـد و در یـک سیسـتم آبیاری 
تحـت فشـار جریـان و دبـی مشـخصی از آب در نظر گرفته می شـود و 
فاصلـه گرفتـن سیسـتم از این دبی آب منجر می شـود تـا آبیاری تحت 
فشـار راندمـان مطلوبـی نداشـته باشـد.  وی با اشـاره به اینکـه بعضی از 
سیسـتم های آبیـاری تحـت فشـار تنهـا در زمین هـای با قواره مسـتطیل 
و یـا مربـع قابل پیاده سـازی هسـتند، در ادامه افزود: بعضی از سیسـتم ها 
نمی تـوان  کوچـک  مزرعه هـای  در  را  متحـرک  ماشـین های  نظیـر 
اسـتفاده نمـود.  وی اظهـار داشـت : سیسـتم های آبیاری بـا محدودیت 
اسـتفاده در شـرایط آب و هوایی خاص مواجه می باشـند به نحوی که 
سیسـتم آبیـاری بارانـی را نمی تـوان در مناطق بادخیز و یا نواحی بسـیار 

خشـک اسـتفاده نمود.

دکتر احمدی:
آمادگی صد درصدی نیروهای یگان حفاظت

 در پیشگیری و اطفا حریق عرصه های
 منابع طبیعی جنوب کرمان

 مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
جنـوب کرمـان از افزایش گشـت و حضور 
منابـع  حفاظـت  یـگان  نیروهـای  پررنـگ 
طبیعـی در عرصه هـای ملـی و منابـع طبیعـی 

در تعطیـالت پیـش رو خبـر داد. 
حمـزه احمـدی بـا تاکیـد بـر اینکـه افراد 
تعطیـل  ایـام  در  فرصت طلـب  و  سـودجو 

اقـدام بـه تخریـب و تصـرف اراضـی ملـی و قاچـاق چـوب می کننـد، از 
افزایـش گشـت و مراقبـت و حضـور مسـتمر و به موقع نیروهـای حفاظتی 
در عرصه هـای منابـع طبیعـی خبـر داد.  وی در ادامـه اظهـار کـرد: بـا 
نزدیـک شـدن بـه فصـل گرمـا گیاهـان علفی و پوشـش گیاهی خشـک 
شـده و گرمـای زیـاد هـوا نیز شـرایط را بـرای ایجاد حریق مهیـا کرده که 
در صـورت کوچکتریـن بی احتیاطـی می توانـد منشـا خسـارات جبـران  
ناپذیـری بـه عرصه هـای منابـع طبیعـی شـود. احمـدی افـزود: بایـد تمـام 
دسـتگاه های اجرایـی، دهیـاران، شـوراهای اسـالمی و همچنیـن مـردم و 
جوامع محلی دسـت در دسـت هم داده و برای پیشـگیری از بحران حریق 
در عرصه هـای جنگلـی و مرتعـی همـت کنند. این مقـام مسـئول در اداره 
کل بـا تأکیـد بـر اینکـه صیانـت از منابـع طبیعی تنها با مشـارکت مـردم و 
جوامع محلی امکان پذیر اسـت، تصریح کرد: خوشبختانه جنوب کرمان 
در بحـث حفاظـت مشـارکتی و به کارگیری جوامع محلـی، جذب همیار 
طبیعت برای پیشـگیری و اطفای حریق و جلوگیری از تخریب و تصرف 
عرصه هـای ملـی در زمـره اداره کل های پیشـرو بوده و در سـال جدید نیز 
تعـداد ۵۰ اکیـپ مردمـی بـرای این امر سـاماندهی شـده اسـت. مدیرکل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان یادآور شـد: ۲۰ اکیپ سـیار 
بـرای حفاظـت ازعرصه هـای منابـع طبیعـی منطقه جنـوب کرمـان در این 
ایـام فعـال هسـتند. وی بیان کرد: انتظـار داریم دهیـاران در بحث حفاظت 
از منابـع طبیعـی به عنوان سـفیران منابع طبیعی عمل کننـد. مدیرکل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان تاکیـد کـرد: روسـا و فرماندهـان 
یـگان حفاظت شهرسـتان ها نسـبت بـه چینش صحیـح نیروهای خـود در 
نقـاط حسـاس اقدام کـرده و همچنیـن تجهیـزات اطفا حریق موجـود در 
شهرسـتان خـود را چـک و اگـر نیاز به تعمیر و یا تجهیزات بیشـتر هسـت 
بـا فرماندهی یگان حفاظـت اداره کل در میان بگذارند. حمزه احمدی در 
پایـان گفت: مردم طبیعت دوسـت جنـوب کرمان می تواننـد، درطول ۲۴ 
سـاعت شـبانه روز طـی تماس تلفنی با سـامانه ارتباطی رایـگان 1۵۰۴ کد 
امـداد جنـگل و مرتـع، هر گونه اقدام غیرقانونی نسـبت بـه منابع طبیعی را 
از جملـه تخریب و تصرف، قاچاق محصـوالت جنگلی و مرتعی )زغال، 

چـوب، گیاهـان دارویـی و...( قطـع درختـان و حریق را گـزارش دهند.

حسینی مدیرکل تأمین اجتماعی کرمان:
اعالم بدهی واقعی همراه با تعامل با شرکای 

اجتماعی راهبرد اصلی ماست
جلسـه کمیتـه وصـول اسـتان بـا حضـور 
حسـینی مدیر کل، معاونین و رؤسای ادارات 
تخصصـی در محـل سـتاد اداره کل اسـتان 

گردید. برگـزار 
حسـینی مدیرکل تامیـن اجتماعی اسـتان 
کرمـان در این جلسـه بیان کـرد: باید با اعالم 
بدهـی واقعـی همـراه بـا تعامـل بـا شـرکای 

اجتماعی و در راسـتای راهبردهای سـازمان در جهت تأمین منابع سازمانی 
بـه منظـور پرداخت بـه موقع تعهدات به بیمه شـدگان حرکت نماییم. وی 
بیـان کـرد: باید با تغییر نگـرش در نحوه انجام کار همراه مردم شـویم تا با 
ایجاد اعتمادسـازی در جامعه پاسـخگو مراجع برون سـازمانی باشیم، وی 
عدم کنترل و برخورد درون سـازمانی با مشـکالت بیمه ای مردم را مقدمه 
ورود مراجع برون سـازمانی دانسـت و افزود باید با نشـان دادن کار واقعی 
و اصالح امور و با شـفافیت در جهت اعتماد جامعه گام برداشـت. ایشـان 
در ادامـه افـزود روحیـه خدمت گـزاری بایـد در فکـر و عمـل همـکاران 
سـازمان محقـق گـردد و ایـن امـر را بـه عنـوان یـک هنجـار پسـندیده 
اجتماعـی در رفتـار خویش نهادینه کنیم. مدیرکل تامین اجتماعی اسـتان 
کرمـان در پایـان این جلسـه بیـان کـرد: ریل گذاری در تشـکیالت جدید 
فرصتـی درخشـان در تعیین آینده سـازمان در حوزه منابع انسـانی اسـت.

پذیرش ۲۷ مقاله در کنفرانس های بین المللی 
توسط شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان

شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان، 
امیـر امیری مقـدم کارشـناس دفتر تحقیقات 
در  مقالـه   ۲۷ پذیـرش  از  شـرکت  ایـن 
کنفرانس هـای بین المللـی خبـر داد و گفت: 
مقـاالت مذکـور در محورهـای شـبکه های 
انسـانی،  علـوم  مهندسـی،  علـوم  توزیـع، 

مطالعات اجتماعی و فرهنگی، کیفیت و بهره وری، مدیریت، حسـابداری 
چـاپ و مـورد پذیـرش قـرار گرفتـه اسـت. وی خاطر نشـان کـرد: تعداد 
۲۷ مقالـه در شـش کنفرانـس بیـن المللـی بـه صـورت پوسـتر و چـاپ، 
پذیـرش شـده اسـت و ایـن موفقیت حاصل تـالش همکاران شـرکت در 
بیـان تجـارب علمـی، پویایـی در فعالیت های پژوهشـی و ارائـه طرح های 

می باشـد. نوآورانـه 

گوینده خبر رحلت امام از صداوسیما حذف شد
 صداوسـیما، قدیمی تریـن گوینـده خبر خـود را ممنوع التصویر کرد؛ 

چـون صدای ابی را دوسـت داشـت!
روزنامـه  بـا  گفتگـو  در  خبـر(  )گوینـده  حیاتـی  محمدرضـا 
اخیـرش  مصاحبـه  بـه  صداوسـیما  واکنـش  دربـاره  »هفت صبـح« 
گفـت:  باالخـره ممکـن اسـت شـخص آقـای علـی عسـگری، مدیـر 
خبـر، معـاون سیاسـی و دیگـر دوسـتان از حـرف مـن ناراحت شـده 
باشـند؛ ولـی هـر حرفـی زدم فقـط از روی صداقـت و حـرف دلـم 
و مـردم بـوده اسـت. از آن روز بـه بعـد تلویزیـون نرفتـه ام، تمـاس 
گرفتنـد گفتنـد فعـال نیاییـد.  مـن هـم گفتم چشـم. عرض کـردم من 
کـه بازنشسـته شـدم و همـان موقـع هـم قبـل از دسـتور شـما تقاضـا 
کـردم اگـر امـکان دارد دیگـر نباشـم.  اگرچـه مـردم و صداوسـیما 
را دوسـت دارم و دو سـوم عمـرم را در صداوسـیما گذرانـده ام؛ امـا 

باالخـره روزی بایـد رفـت.

بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
در  مثبـت کرونـا  مـوارد  افزایـش 
این اسـتان گفـت: بایـد برنامه های 
جدیـد و منظمـی بـرای مقابلـه بـا 
ویـروس کرونـا در کرمـان دنبـال 

شـود.
محمـد جـواد فدایـی روز شـنبه 
در نشسـت سـتاد اسـتانی مدیریت 
بـر  را  فـرض  بایـد  افـزود:  کرونـا 
ایـن بگذاریـم کـه تـا سـال آینـده 
بـا بیمـاری کرونـا درگیـر هسـتیم 
محدودیت هـا  کـه  بپذیریـم  و 
طوالنـی  و  وسـیع  بـه صـورت  را 

کنیـم. اعمـال  نمی تـوان 

رعایـت  کـرد:  تاکیـد  وی 
هـای  کنتـرل  و  پروتکل هـا 
و  اسـت  مهـم  بسـیار  بهداشـتی 
تعطیلـی اصناف، اماکـن و ادارات 
را در نظـر نداریـم اجـرا کنیـم و 
شـود،  متوقـف  نبایـد  فعالیت هـا 

شـود. اجـرا  ضوابـط  بلکـه 
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه 
نظارت هـا باید قوی باشـد تصریح 
کـه  صنفـی  و  فروشـگاه  کـرد: 
پروتکل هـای بهداشـتی را رعایت 
نکند، بسـته می شـود و بایـد تاکید 
بـر کنتـرل اجـرای ضوابـط  همـه 
بهداشـتی و رعایـت پروتکل هـای 

بهداشـتی باشـد. وی اظهار داشت: 
کرمـان  اسـتان  در  اداره ای  اگـر 
اداره  آن  در  و  کـرد  تخلـف 
بهداشـتی  پروتکل هـای  رعایـت 
توبیـخ  اداره  رئیـس  نشـود  انجـام 
خواهد شـد و بازرسـی اسـتانداری 
موظف اسـت بـا افزایـش تیم های 
بازرسـی بر اجرای مصوبات سـتاد 
بیمـاری کرونـا  مدیریـت  اسـتانی 

نظـارت کنـد.
فدایـی ادامـه داد: بـرای کنتـرل 
از  بایـد  شـهرها  ورودی  مبـادی 
کـه  باشـیم  داشـته  مجـوز  مرکـز 
مصوبـه جلسـه قبـل بـرای کنتـرل 

اسـتان  جنـوب  ورود  راه هـای 
کرمـان بـا مخالفـت روبـه رو شـد.
وی گفـت: بـا توجـه بـه شـیوع 
بیشـتر ویـروس کرونـا در جنـوب 
اسـتان کرمـان، ادارات ایـن منطقه 
بـرای کاهـش ازدحـام و رعایـت 
یـک  بـا  بهداشـتی  پروتکل هـای 
سـوم نیـرو و از طریـق دورکاری، 
فضـای مجـازی و غیـره تـا آخـر 

می کننـد. فعالیـت  خـرداد 
اسـتاندار کرمـان تصریـح کرد: 
امتحانـات دانشـگاه آزاد اسـالمی 
بـه  تحصیلـی  مقاطـع  همـه  در 
صـورت آنالیـن برگزار می شـود.

پروفسور فدایی:

توبیخ مدیران ادارات، در صورت 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم 
در  مـکارم  اصغـر  دکتـر  جیرفـت،  پزشـکی 
وضعیـت  بررسـی  جلسـه  برگـزاری  حاشـیه 
بیمـاری کرونا در جنوب کرمان اظهار داشـت: 
قابـل  افزایـش  اخیـر  روزهـای  در  متاسـفانه 
توجهـی در منطقـه جنـوب در  مـوارد ابتـال بـه 
بیمـاری کرونـا داشـتیم کـه چندین علـت دارد 
یـک علـت این اسـت کـه بیمـار یابی سـرپایی 
را فعـال کردیـم و تقریبـا نزدیک بـه ۶۴ درصد 
مـوارد خوشـبختانه بـه شـکل سـرپایی کشـف 

می شـوند.
وی افـزود: اخیـرا در منطقـه جنـوب کرمـان 
انتقال هـا خانگـی اسـت، انتقـال خانگـی یعنـی 
اینکـه در یـک خانـواده بـه عنـوان مراسـم عـزا 
یـا عروسـی جمـع می شـوند و این باعـث انتقال 
بیماری می شـود به ویژه در شهرسـتان قلعه گنج 
کـه ایـن اتفـاق افتـاد  و طی دو سـه روز اخیر ما 
دو سـه مـورد داشـتیم کـه تقریبـا انتقـال جمعی 
قلعه گنـج  فرمانـدار  کـه  بـود  گرفتـه  صـورت 
بررسـی  راسـتای  در  جلسـه  یـک  تقاضـای 

وضعیـت بیمـاری را از آقـای اسـتاندار کردنـد 
و اسـتاندار محتـرم دسـتور دادنـد همـکاران مـا 
از کرمـان تشـریف آوردند در واقـع هم فکری 
بـا  شـد  قـرار  مصوباتـی  یکسـری  و  کردیـم 
موافقـت اسـتاندار ان شـااهلل بـرای منطقه جنوب 
بـه شـکل ویـژه باشـد کـه مـا بتوانیـم طغیـان 

بیمـاری را در منطقـه کنتـرل کنیـم.
شهرسـتان های  کـرد:  تصریـح  مـکارم 
قلعه گنـج، منوجـان و رودبـار جنـوب بـه لحاظ 
ارتبـاط تنگاتنگـی کـه بـا اسـتان های سیسـتان و 
بلوچسـتان و  هرمـزگان دارنـد متاسـفانه بیشـتر 
در معـرض ابتـال هسـتند و بـا توجـه بـه فصـل 
گرمـا و تجمعـات مـردم در فضـای خانـه و زیر 
کولـرگازی و اسـپیلت و اسـتفاده از فضاهـای 
محدود االن انتقال ها خانوادگی اسـت، کسـانی 
کـه مثبـت اعـالم می شـوند ایـن ترسـی نـدارد 
امـا مـردم بایـد مراقبت کننـد و کمـک کنند به 

شـکلی جداسـازی بیمـار صـورت بگیـرد.
مـواردی  در  اگـر  کـرد:  خاطرنشـان  وی   
بـه هـر دلیلـی کسـی عالئـم خاصـی دارد کـه 

ضـرورت دارد ایـن عالئـم  پیگیـری شـود بـه 
مراکـز غربالگـری 1۶ سـاعته مـا مراجعـه کنـد 
کـه مـا بتوانیـم زنجیـره را هرچـه زودتـر قطـع 
کنیـم و نکتـه دیگـر اینکـه هـم بحـث اسـتفاده 
دومتـر  فاصله گـذاری  حداقـل  و  ماسـک  از 
مکـرر  شستشـوی  و  کننـد  رعایـت  مـردم  را 
دسـت ها هـم در این راسـتا بسـیار اهمیـت دارد 
بـا رعایت ایـن نکات میتوانیم بـاالی ۹۰ درصد 
مـردم را مطمئـن کنیـم که شـما اگر همین سـه 
شـرط را رعایـت کنید ان شـااهلل درگیـر بیماری 

کرونـا نخواهیـد شـد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت بـا 
جنـوب  در  نمونه گیـری  وضعیـت  بـه  اشـاره 
کرمـان گفت: دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان 
هم جنـاب آقای دکتر رشـیدی و هم همکاران 
واحـد مبـارزه بـا بیماری ها و معاونت بهداشـتی 
از ابتـدا بـا مـا همـکاری خوبـی دارنـد و بـرای 
از آزمایش هـا  نمونه گیـری هـم یـک بخشـی 
در جیرفـت انجـام می دهیـم و معمـوال روزانـه 

جـواب داده می شـود.

دکتر مکارم:

 انتقال خانگی، عامل افزایش آمار کرونا 
در جنوب کرمان

 حفـظ محیـط زیسـت به عنوان 
و  پایـدار  توسـعه  اصلـی  رکـن 
موجـودات  تمـام  حیـات  منشـا 
همیـن  بـه  می شـود؛  محسـوب 
جهـت، سـازمان ملـل متحـد برای 
ایـن  بـه  ملـل  تمـام  مـردم  توجـه 
مهـم، پنجـم ژوئـن را »روز جهانی 
محیـط زیسـت« نام گـذاری کرده 
سـوی  از  این کـه  ضمـن  اسـت؛ 
برنامـه محیـط زیسـت ملـل متحد، 
شـعار روز جهانـی محیـط زیسـت 
فراخـوان  زیسـتی؛  »تنـوع   ،۲۰۲۰
اقـدام به مقابلـه با انقـراض فزاینده 
گونه هـا و تخریب طبیعـت« اعالم 

شـده اسـت.
برنامـه  ازسـوی  همچنیـن 
ملـل  سـازمان  زیسـت  محیـط 
روز  ایـن  بـرای  )یونـپ(،  متحـد 
»زمانـی  عنـوان  بـا  دسـتورالعملی 
شـده  تدویـن  طبیعـت«  بـرای 
برنامـه  ایـن  از  بخشـی  در  کـه 
افزایـش  بـه  دسـتورالعمل،  و 
شهرنشـینی در جامعـه بین الملـل و 
وظایف شـهرها اشاره شـده است.

 سـازمان ملـل پیش بینـی کـرده 

که تـا سـال ۲۰۵۰، 
۸۰ درصد سـاکنان 
جهـان، در شـهرها 
خواهنـد  زندگـی 
کرد و شهرنشـین ها 
حفـظ  در 
زیسـت،  محیـط 
مهمـی  نقـش 
بنابرایـن،  دارنـد؛ 

و  مناسـب  برنامه ریـزی  بـا  بایـد 
و  باالدسـتی  اسـناد  از  بهره گیـری 
دسـتورالعمل های زیسـت محیطی، 
محیـط  روزافـزون  تخریـب  از 

کنیـم. جلوگیـری  زیسـت 
یکـی از مـوارد مهمـی کـه در 
متحـد  ملـل  سـازمان  برنامه هـای 
مـورد تأکید قـرار گرفته، اسـتفاده 
توسـعۀ  و  ترکیبـی  از حمل و نقـل 
و  دوچرخه سـواری  مسـیرهای 
پیاده روی اسـت کـه برای این مهم 
ایجاد مسـیرهای دوچرخه سـواری 
براسـاس طـرح جامـع حمل و نقـل 
و  گرفتـه  قـرار  کار  دسـتور  در 
اکنـون، حـدود ۲۰ کیلومتر مسـیر 
راسـتای  در  دوچرخه سـواری 

ترکیبـی  حمل و نقـل 
منطقـۀ  پنـج  در 
در  کرمـان  شـهری 

اجراسـت. حـال 
فضـای  توسـعه 
نیـز  شـهری  سـبز 
قـرار  تأکیـد  مـورد 
ایـن  در  کـه  گرفتـه 
طـی  نیـز  زمینـه 
در  سـبز  فضـای  اخیـر  سـال های 
شـهر کرمان افزایـش قابل توجهی 
یافتـه و ایـن رونـد همچنـان ادامـه 
دارد؛ ضمـن این کـه پرداختـن بـه 
مبـدا  از  زبالـه  تفکیـک  موضـوع 
شـهری  هـر  ضروریـات  از  نیـز 
ایـن  کـه  می شـود  محسـوب 
بخـش  همـکاری  بـا  مهـم  اقـدام 
خصوصی و اسـتفاده از روش های 
نویـن ازجملـه نرم افزارهـا در حال 
انجـام اسـت کـه بـرای ایـن کار، 
و  شـده  تهیـه  »شـمیز«  نرم افـزار 
به زودی مورد اسـتفاده شـهروندان 

گرفـت. خواهـد  قـرار 
نشـان   1۹ کویـد  همه گیـری   
انسـان ها،  سـالمت  کـه  می دهـد 

بـه سـالمت زمیـن گـره خـورده و 
کرده انـد  پیش بینـی  دانشـمندان 
بـه  نسـبت  را  رفتارمـان  اگـر 
جنگل هـا،  ازجملـه  زیسـت بوم ها 
تغییـر   ... و  کوهسـتان ها  دریاهـا، 
ندهیـم، در معـرض تهدیـد شـیوع 
خواهیـم  بیشـتری  ویروس هـای 
بـود؛ بنابرایـن، بایـد بـا همـکاری 
یک دیگـر، برای مقابلـه با انقراض 
تنـوع زیسـتی، تخریـب طبیعـت و 
زوال زیسـت بـوم، تـالش کنیـم.
گرامیداشـت  ضمـن  اینجانـب 
پنجـم ژوئـن، »روز جهانـی محیط 
زیسـت« امیدوارم بـا یاری خداوند 
حفـظ  در  هـم  بـا  همـه  بـزرگ، 
محیـط زیسـِت ایـن مـرز پُرگهـر 
گسـترش  و  ارتقـا  بـا  و  بکوشـیم 
فرهنـگ زیسـت محیطی و نهادینه 
کـردن آن در بیـن اقشـار جامعـه، 
در ایـن مسـیر گام هـای مؤثرتـری 

برداریـم.
ان شاءاهلل
سیدمهران عالم زاده
شهردار کرمان
شانزدهم خردادماه 1۳۹۹

پیام شهردار کرمان به مناسبت روز جهانی محیط زیست

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
قیـام خونیـن و تاریخ سـاز مردم 
در 1۵ خـرداد سـال 1۳۴۲، نقطـه 
عطفـی در تاریخ مبارزات سیاسـی 
آزادی خـواه  و  سلحشـور  ملـت 
اسـتبداد  و  اسـتعمار  علیـه  ایـران 
از  ستم شـاهی رقـم زد کـه نشـان 
روحیـه مـردان و زنـان بـزرگ و 
خداشناسـی بـود کـه توانسـتند بـا 
خمینـی  امـام  حضـرت  رهبـری 
)ره(، عظیم تریـن حماسـه مردمـی 
دینـی  حکومـت  خلـق  بـا  را 
برخواسـته از اراده مردم طراحی و 

پایه گـذاری نماینـد. حضـرت امام 
خمینـی )ره( بنیان گـذار جمهوری 
ملـت  پشـتوانه  بـه  ایـران  اسـالمی 
الهـی  مـدد  بـه  و  ایـران  مجاهـد 
پرچـم انقـالب را بـر پایه اسـتقالل 
فرهنـگ  تـا  نهـاد  بنـا  آزادی  و 
واقعـی دینـی اسـالمی را به گوش 
کـه  چـرا  برسـاند،  مـردم  جـان  و 
انقـالب اسـالمی ایـران بزرگترین 
اسـت. تاریخـی  سیاسـی  رخـداد 

یـوم  اهلل 1۵ خـرداد نیز سـرآغاز 
تحقـق اراده ی مـردم این سـرزمین 
در راه مبـارزه با اسـتکبار، طاغوت 

و اسـتبداد و به ثمرنشسـتن اراده ی 
ملـت بـزرگ ایـران اسـت و ایـن 
مبـارزات  عطـف  نقطـه ی  قیـام 
مـردم در برکنـدن ریشـه ی بیـداد 

در کشـور شـد.
ارتحـال  سـالگرد  اینجانـب، 
اسـالمی،  انقـالب  کبیـر  معمـار 
حضـرت امـام خمینـی )ره( و قیـام 
پانـزده خرداد، را به تمامی عاشـقان 
و رهروان والیت تسـلیت و تعزیت 
بـا  اسـت  امیـد  می کنـم،  عـرض 
واالی  آرمان هـای  از  پاسـداری 
بنیان گـذار انقـالب حضـرت امـام 

خمینـی )ره( و پیـروی از منویـات 
انقـالب  فرزانـه  و  حکیـم  رهبـر 
حضـرت آیت اهلل خامنـه ای مدظله 
العالـی همـواره بـرای اعتـالی نظام 
مقدس و سـرافرازی ایران اسـالمی 

تـالش نماییـم.
حسین اسحاقی
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی جنوب کرمان

پیام تسلیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان به 
مناسبت سالروز رحلت حضرت امام و قیام پانزده خرداد
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نظر به طرح برخی توجیهات بی اساس از سوی سیاسیون و مسئوالن؛ 

الزام های یک استدالل استاندارد

یکی از روش های متقاعد ساختن 
مخاطبـان در یک فراینـد گفتمانی، 
توسـل جسـتن به اسـتدالل است. در 
واقع اسـتدالل سـازی تالشـی اسـت 
در جهـت متقاعد سـازی، اسـتدالل 
سـازی بـا ویژگـی غیررسـمی بودن 
و دلیـل تراشـی منطقـی، کـه لزومـاً 
اسـت،  جذابیـت  بـدون  و  سـخت 
شـناخته می شـود. اما به طور متداول 
روزانـه،  گفتگوهـای  و  نطق هـا  در 
را  سـازی  اسـتدالل  بـرای  تـالش 

می تـوان مشـاهده کـرد.

اسـتدالل  اهمیـت  امـروزه 
و  سیاسـی  مسـائل  در  مسـئوالن 
شـده  پیـش  از  بیـش  رسـانه ها، 
اسـت. مـا در قـرن بیسـت و یـک 
بیشـتر شـاهد جدل هـای رسـانه ای 
گفتگـوی  و  مناظـره  تـا  هسـتیم 
و  نطق هـا  و  محـور،  اسـتدالل 
سـخنان مسـئوالن و فعاالن سیاسی 
بیشـترین  مجـازی  فضـای  در 
در  و  داشـته  را  رسـانه ای  بازتـاب 
همیـن راسـتا فضـای نقـد و قیـاس 
را بـه آسـانی بوجـود آورده اسـت. 
پدیده هـای  مخالفـان  و  موافقـان 
دربـاره  را  خـود  نظـرات  سیاسـی 
پدیـده ای خـاص مطـرح و تـالش 
می کننـد نظر خـود را موجـه جلوه 
رسـانه ها  در  نظـرات  ایـن  دهنـد. 
منعکـس می شـود، اما ایـن نظرات 
یـا شـکل اسـتدالل کامل را نـدارد 
یـا  و  نمی شـود  بیـان  به خوبـی  یـا 
به روشـنی توسـط مخاطبـان درک 
اشـکاالت  از  یکـی  نمی شـوند. 

مهـم ایـن اسـت کـه ایـن نظـرات 
هسـتند،  اسـتدالل هایی  بـر  مبتنـی 
امـا عمـوم فعـاالن سیاسـی بـا زبان 
ایـن  از  نیسـتند.  آشـنا  اسـتداللی 
جهـت نمی تواننـد یـک گفتگوی 
مؤثـر را دربـاره پدیده های مختلف 

دهنـد. شـکل 
کـه  مهارت هایـی  از  یکـی 
سیاسـت مداران موفـق بایـد داشـته 
باشـند، مهارت سـخنرانی در جمع 
اسـت، لیکـن توجـه مسـئوالن بـه 
چگونگـی اسـتدالل دارای اهمیت 
مسـئوالن  بایـد  و  اسـت  فراوانـی 
و  منطـق  بـا  مطابـق  سـخنانی 
اسـتانداردهای اسـتدالل قوی ارائه 
دهنـد. این نکته ای اسـت که کمتر 

می شـود. توجـه  آن  بـه 
بـرای  مهـم  از مدل هـای  یکـی 
بررسـی اسـتدالل ها »مدل تولمین« 
تولمیـن  ادلسـون  اسـتفن  اسـت؛ 
انگلیسـی-آمریکایی  فیلسـوف 
و  فیزیـک  آغـاز  در  کـه  اسـت 

ریاضیـات را در کمبریـج آموخت 
امـاّ دکتـری خـود را در اخـالق از 
تولمیـن  همیـن دانشـگاه گرفـت، 
یکـی از تأثیرگذارتریـن فیلسـوفان 
اخـالق در نیمـه دوم قـرن بیسـتم 
بـود. بخش اعظـم شـهرت او برای 
کتاب کاربردهای اسـتدالل و ارائه 
الگویـی برای تحلیل اسـتدالل های 
عملی اسـت که به الگوی استدالل 
پردازی تولمین مشـهور است، وی 
بـه هنـگام اندیشـه ورزی و تحلیـل 
و  اسـتداللی  سـاختارهای  دربـاره 
برهـان آوری، بـه این نتیجه دسـت 
و  اسـتدالل  شـیوه های  کـه  یافـت 
مباحثـه پـردازی در گفت وگوهای 
و حجـت  اسـتدالل ها  بـا  روزمـره 
آوری هـای رسـمی کـه بـر اسـاس 
منطق اسـتوار اسـت، تفـاوت دارد. 
امـر  ایـن  بـه  دیگـر، وی  بیـان  بـه 
توجـه کـرد کـه گوینـدگان و اهل 
زبـان بـه طـور معمـول بـرای اقنـاع 
و  نظریه هـا  باورانـدن  و  مخاطـب 

آرای خـود به شـنونده یـا خواننده، 
منطـق  جـز  بـه  دیگـری  فنـون  از 
رسـمی ارسـطویی بهره می گیرند، 
خـود  جسـت وجوهای  در  وی 
بـرای سـامان بندی این نـوع حجت 
آوری هـا دریافت که سـاختارهای 
اسـتداللی وجود دارد که بر پایه ای 
بـه جـز منطـق رسـمی بـر پـا شـده 
اسـتاندارد  اسـتدالل  یـک  باشـند، 
شـامل شـش جزء: سـه جزء اصلی 
)ادعا، زمینه و ضمانت( و سـه جزء 
فرعـی )پشـتوانه، تعدیـل کننـده و 

می باشـد: انـکار( 
بـه  ادعـا: یـک ادعـا در پاسـخ 
متضـاد  مسـئله  یـا  موضـوع  یـک 
اسـت. در انـواع نظـرات، نگـرش، 
کـه  برانگیـز  بحـث  اظهـارات  یـا 
یـا  دارد  بیشـتری  بـه شـواهد  نیـاز 
دفـاع شـود.  از آن  دارد کـه  نیـاز 
معمـوال این یـک نـوع از اظهارات 
اعالمـی کامـل اسـت. ایـن ماهیت 
هـر اسـتدالل اسـت. شـاخص زبان 

بـه  نتیجـه،  بنابرایـن، در  شـناختی: 
می تـوان  اسـت.  خالصـه  طـور 
نتیجـه گرفـت کـه ایـن بـه شـکل 
نتیجه گیـری واقعـی اسـت )ادعای 
واقعـی(، قضاوت )ادعای ارزشـی( 
یـا مشـاوره، راه حل مشـکل خاص 

اسـت. )ادعـای سیاسـتی( 
داده: شـکلی از واقعیـت اسـت 
نتیجـه  عینـی،  مشـاهده  قابـل  کـه 
مشـاهده، نتیجه گیـری، اطالعات، 
روایـت، مقایسـه ی ادبی و تلویحی 
و داده هـای آمـاری اسـت. داده بـه 
عنـوان حامـی ادعـا عمـل می کنـد 
گیـرد.  قـرار  پذیـرش  مـورد  تـا 
آن  شـناختی  زبـان  شـاخص های 
دلیـل  بـه  زیـرا،  از:  عبارت انـد 
)چـون(، واقعیت این اسـت، که...، 

از آن جـا کـه.
ضمانـت: ضمانـت یـک اصـل 
کلـی اسـت. اصـول یـک زمینه ی 
کتـاب  تئـوری،  )فرمـول،  خـاص 
قانـون  طبیعـت،  قانـون  راهنمـا(، 

اساسـی، یـا قطعنامه رسـمی اسـت. 
ضمانـت به نوعـی ارتباط بیـن ادعا 

و داده اسـت )زمینـه(.
پشـتوانه: نتیجه مطالعه، مشاهده، 
یـا  تاریخـی  حقایـق  مصاحبـه، 
نظـر کارشناسـان اسـت و داده هـا 
)اطالعـات( را پشـتیبانی و تکمیـل 
می کنـد و جزء ضمانـت را تقویت 

می کنـد.
عنصـر  ایـن  کننـده:  تعدیـل 
نشـان دهنـده اطمینـان )یقیـن( یـا 
احتمـال اسـت. کلمات یـا عبارات 
آن عبارت انـد از: ممکـن، شـاید، 
کـه  آنجـا  تـا  احتمـاالً،  مطمئنـاً، 
شـواهد ادامـه دارد، لزومـاً، معموالً 

و البتـه.
می توانـد  جـزء  ایـن  انـکار: 
شـرایطی باشـد کـه یـک ادعـا را 
می کنـد.  تضعیـف  یـا  و  تقویـت 
آن  شـناختی  زبـان  شـاخص های 
)جـز  اینکـه  مگـر  از:  عبارت انـد 

، و...  پـس  اگـر،  اینکـه(، 

به طـور مثـال: یک فعـال حزبی 
مـردم را تشـویق بـه رأی دادن بـه 
یـک کاندیـدای مشـخص می کند 
بهتریـن  و  مناسـب ترین  را  او  و 
امـا هیـچ  گزینـه معرفـی می کنـد 
داده، ضمانت و پشـتوانه مشـخصی 
ارائـه نمی دهـد و نمی توانـد مـردم 
را قانـع کنـد در واقـع او صرفاً یک 
کـرده  مطـرح  بی اسـاس  ادعـای 
اسـت و بـه گفتـن یک ادعا بسـنده 
می کننـد ایـن نمونه ای از اسـتدالل 

ناقـص اسـت.
قابلیـت  کـه  کامـل  اسـتدالل 
متقاعـد سـازی داشـته باشـد بایـد 
اجـزای ذکر شـده در مـدل تولمین 
بـه شـیوه مؤثـر  باشـد و  را داشـته 
بـه مخاطبـان ارائـه شـود. در ایـن 
نوشـتار تـالش شـده ایـن دسـتگاه 
اسـتداللی معرفـی گـردد تـا زمینـه 
گفتگـوی موثـر و اسـتدالل گونـه 
فعاالن سیاسی و سیاسـت مداران را 

فراهـم کنـد.

کیانا کامیابی
کارشناس ارشد علوم سیاسی

اسـتان  در  کرونـا  دوم  مـوج  متأسـفانه 
کرمـان، خصوصـا در مناطـق جنوبـی بـه 
صـورت افسارگسـیخته و وحشـی در حال 
پیشـروی اسـت و در صـورت تـداوم ایـن 
بحـران  یـک  شـاهد  زودی  بـه  وضعیـت 

جـدی در ایـن منطقـه خواهیـم بـود.
وضعیـت موجـود حاصل دو بـاور غلط 
اسـت؛ کـه تصـور می شـد اوالً کرونـا در 

حـال تمـام شـدن اسـت و دیگـری اینکـه 
گرمـا باعـث از بیـن رفتـن آن می شـود، از 
دیگر سـو عـدم مراعات بهداشـت فردی و 
پروتکل های بهداشـتی توسـط مردم، عدم 
تعطیلی مراسمات ختم و شادی، بازگشایی 
کسـب و کارهـا، افتتـاح مسـاجد، اماکـن 
عمومـی و ادارات دولتی به گسـترش بیش 
از پیـش ایـن ویـروس مرگبـار منجر شـده 

اسـت که می طلبد بـه قید فوریت اسـتاندار 
معزز به عنوان ریاسـت سـتاد استانی مبارزه 

بـا کرونـا با اخذ مجوز از سـتاد ملی نسـبت 
بـه تصمیمـات سـخت گیرانه و اسـتفاده از 
تمامـی قـوای نظامـی اعـم از ناجـا، سـپاه و 
ارتـش برای پیاده  سـازی تصمیمـات اقدام 
اوضـاع  عـادی شـدن  تـا  بایـد  لـذا  کنـد. 
تمامـی ادارات بـه جـز مراکـز بهداشـتی، 
درمانـی و امـدادی، تمامی مشـاغل، اماکن 
تفریحـی  و  مذهبی،آموزشـی  عمومـی، 

ارزاق ضـروری  تهیـه  مراکـز  از  غیـر  بـه 
تعطیـل، مقـررات شـدید آمـد و شـد اجرا 
و بـا هنجارشـکنان برخورد سـخت گیرانه 
نهادهـای  می شـود  نشـان  خاطـر  شـود، 
حمایتـی و دولـت بایـد در ایـن ایام اقشـار 
آسـیب پذیر را فرامـوش نکننـد و اجـرای 
مقـررات سـخت گیرانه بـه نابـودی یـک 

عـده منجر نشـود.

با توجه به افزایش آمار مبتالیان به کرونا در استان کرمان؛

عالج کرمان قرنطینه و قوانین سخت گیرانه است

 مدیـر روابـط عمومـی شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان کرمـان بـا 
شـهروندان  همـکاری  اینکـه  بیـان 
بـرای تـداوم ارائـه خدمات رسـانی 
و  حیاتـی  امـری  بی وقفـه 
اجتناب ناپذیـر اسـت، تأکیـد کرد: 
آب  قبـوض  به موقـع  پرداخـت 
تـداوم  را  ایـن خدمت رسـانی  بهـا 

. می بخشـد
وی افـزود: در ایـن ایـام سـخت 
در  به ویـژه  خدمت رسـانی  بـرای 
بخـش تامیـن و توزیـع آب شـرب 
روزهـا  ایـن  کـه  پایـدار  و  سـالم 
مهمتریـن نیـاز مبـارزه بـا ویـروس 
تـالش  روز  شـبانه  کروناسـت، 
می کنیم همچنیـن تمامی همکاران 
مختلـف  بخش هـای  در  مـا 
و...  آزمایشـگاه  فنـی،  اتفاقـات، 
در شـهرها، روسـتاها و در مناطـق 
صعـب العبـور بی وقفـه حضـوری 
فعـال دارنـد تـا آب مایـه حیـات و 
الفبـای پاکیزگـی همچنـان برقـرار 
باشـد. غفـاری، بـا اشـاره بـه اینکـه 

کرمـان،  اسـتان  فاضـالب  و  آب 
شـرکتی غیردولتی اسـت کـه برای 
خدمات رسـانی به ویـژه در شـرایط 
و  کرونـا  ویـروس  انتشـار  کنونـی 
لـزوم رعایـت نـکات بهداشـتی بـه 
تعامـل و همـکاری هم  اسـتانی های 
عزیـز در پرداخـت به موقـع آب بها 
نیـاز دارد، افـزود: همـکاران مـا در 
صورتـی می تواننـد بـه فعالیت های 
خـود در بخش تامیـن و توزیع آب 
و نیـز اجرای طرح های فاضالب در 
راسـتای ارتقای بهداشت و سالمت 
عمومـی ادامـه دهند که مشـترکین 

نیـز در پرداخت بـه موقع قبض آب 
همـکاری الزم را داشـته باشـند.

کـه  آنجایـی  از  افـزود:  وی 
بودجـه عمومـی اختصـاص یافته به 
ایـن شـرکت ها، رقم قابـل توجهی 
نیسـت بنابراین منابع مالی مورد نیاز  
بـرای تامیـن آب از محـل دریافـت 
قبـوض  پرداخـت  انشـعاب،  حـق 
کمبـود  کـه  می شـود  تامیـن   ... و 
منابـع مالـی می تواند باعـث اختالل 
توسـعه  و  خدمت رسـانی  امـر  در 

شـود. آب رسـانی  طرح هـای 
مدیـر روابـط عمومـی شـرکت 
پایـان  در  کرمـان  اسـتان  آبفـا 
گرامـی  مشـترکین  از  گفـت: 
انتظـار مـی رود آب بهایشـان را در 
تـا  کننـد  پرداخـت  وقـت  اسـرع 
کارکنـان ایـن شـرکت بتواننـد بـه 
وظیفـه آب رسـانی و سـقایی خـود 
شـاهد  تـا  کننـد  عمـل  به درسـتی 
اسـتمرار  در  اختاللـی  هیچ گونـه 
خدمت رسـانی بـه مـردم اسـتان در 

نباشـیم. بحرانـی  شـرایط  ایـن 

وضعیت آب رسانی روستاهای کوهپایه
 کرمان بررسی شد

مدیر آبفا شهرسـتان کرمان از وضعیت آب رسـانی روسـتاهای کوهپایه 
کرد. بازدید 

حمیـد صمدانـی مدیر آبفا شهرسـتان کرمان به اتفاق تیـم فنی و اجرائی 
امـور آب و فاضـالب شهرسـتان کرمان در راسـتای بررسـی وضعیت آب 
شـرب اهالـی شـریف روسـتا های کوهپایـه، از این منطقـه بازدید کـرد. در 
ایـن بازدیـد وضعیت آب رسـانی ۳۵ روسـتای منطقه از نظـر وضعیت خط 

انتقال آب، تاسیسـات و منابع تولید آب شـرب بررسـی شـد.

رفع مشکل تامین آب نزدیک به ۱۶۰۰ مشترک 
شهری و روستایی با اقدامات فنی 

و اصالحی امور آبفا منوجان
در پـی مشـکل کـم آبـی در محله ماهکنـگان واقـع در شـهر منوجان و 
مجتمـع بجـگان و  ریـگ زرریـز در حـوزه روسـتایی و با تـالش کارکنان 
امـور آب و فاضـالب و بـا اقداماتـی از قبیـل نصـب شـیرآالت خـاص، 
سـرویس الکتروپمـپ شـناور و تعویـض لوله هـای آبکـش و بـاز کـردن 
اتصـاالت و رفـع انسـداد شـبکه مشـکل کـم آبـی بیـش از ۲۵۰ مشـترک 
در محلـه ماهکنگان شـهر منوجان، 1۰۹۰ مشـترک مجتمع بجـگان و ۲۵۰ 

مشـترک در روسـتای ریـگ زرریـز برطـرف شـد.

بیش از ۳۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز آب در 
شهرستان منوجان شناسایی شد

مصطفی شـیخ سـامانی سرپرسـت امـور آبفا شهرسـتان منوجـان گفت: 
یکـی از رویکردهـای اصلـی ایـن امـور تـالش جـدی بـرای جمـع آوری 

انشـعابات غیرمجـاز در سـطح شهرسـتان می باشـد.
وی افـزود: در ایـن راسـتا گام هـای خوبـی برداشـته شـده و بـا تـالش 
مجموعـه کارکنـان آب و فاضـالب پیشـرفت های خوبـی در ایـن زمینـه 
حاصـل شـده اسـت. شـیخ سـامانی ادامـه داد: در پـی گشـت زنی بی وقفه 
تیم هـای گشـت امـور آب و فاضالب شهرسـتان منوجان در سـطح شـهر 
و روسـتاهای تحت پوشـش تعداد ۳۰۰ فقره انشـعاب غیرمجاز شناسـایی 
و اقدامـات الزم جهـت قطع آنهـا در کمترین زمان ممکن انجـام و ازاین 
تعـداد ۶۰ فقـره انشـعاب پـس از طـی مراحـل قانونی به مجاز تبدیل شـد. 
سرپرسـت امـور آبفـا منوجـان بیـان داشـت: بـا توجـه بـه در پیـش بـودن 
فصـل گرمـا و افزایـش میـزان مصـرف آب، مشـترکین بایـد سـعی کنند 
بـا مصـرف درسـت خللـی در رونـد تامیـن آب شـرب شـهروندان ایجاد 
ننماینـد. وی از شـهروندان خواسـت تـا هرگونـه تخلـف انشـعاب آب 
و فاضـالب  را از طریـق سـامانه )1۲۲( شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 

اطالع رسـانی کننـد.

اخبار شهرستان های آبفای استان کرمان

حسین غفاری:

پرداخت به موقع قبوض آب بها خدمات رسانی آبفا به 
مشترکان را تداوم می بخشد  ۲۷ بزرگداشـت  آییـن  در 

اردیبهشـت روز ارتباطـات و روابـط 
عمومـی، از روابط عمومی های برتر 

شـد. قدردانـی  اسـتان 
شـورای  نشسـت  اولیـن  در 
عمومی هـای  روابـط  هماهنگـی 
در  اسـتان  اجرایـی  دسـتگاه های 
سـال جـاری، دکتـر محمـد صـادق 
امنیتـی  سیاسـی،  معـاون  بصیـری 
رئیـس  و  اسـتاندار  اجتماعـی  و 
شـورای اطالع رسـانی اسـتان کرمان 
روابـط  مدیـر  امیرجهانشـاهی  از 
نیـروی  توزیـع  شـرکت  عمومـی 
بـرق شـمال اسـتان کرمـان بـه پـاس 
فعالیت های صـورت گرفته در زمینه 
اطالع رسـانی، افزایـش آگاهی هـای 
فعالیت هـای  انعـکاس  و  عمومـی 
صنعت برق در شـمال اسـتان کرمان 
و کسـب رتبـه روابـط عمومـی برتر 

تشـکر کـرد. و  تقدیـر 
آمـده  تقدیرنامـه  ایـن  متـن  در 

اسـت:
جناب آقای امیرجهانشاهی

عمومـی  روابـط  محتـرم  رئیـس 
اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروی  توزیـع 

کرمـان
سالم و علیکم

روابـط عمومی در دنیـای کنونی 
و  یافتـه  اهمیـت  پیـش  از  بیـش 
ارتباطـات بـه عنـوان مولفـه اصلـی 
زیسـت بـوم جدیـد بشـر بـه شـمار 
مـی رود. بهره منـدی از علـم روابـط 
کسـانی  تـالش  مرهـون  عمومـی 
اسـت کـه در راسـتای ارتقـا سـطح 
آگاهـی عمومـی و انعـکاس حقایق 
و ارتبـاط صادقانـه بـا مـردم، همـت 
خویـش را بـه کار گرفتـه و مجدانـه 
تـالش می نمایند. سـپاس که بـا اتکا 
به اصول اخالقی و رسـالت حرفه ای 
بهـره گیـری  بـا  اجتماعـی خـود  و 

و  ارتباطـی  ابزارهـای  از  هنرمندانـه 
بـرای دسـت یابی بـه جایـگاه واقعی 
کانـون  عنـوان  بـه  روابـط عمومـی 
تفکـر و پویایی علم ارتباطات تالش 

می کنیـد.
بدینوسیله از حضور موثر شما در 
جشـنواره روابـط عمومی هوشـمند، 
انسـان سالم، جامعه سـالم که توسط 
اداره کل روابـط عمومی اسـتانداری 
کرمـان برگزار گردید و از کوشـش 
زمینـه  در  شـما  واالی  همـت  و 
اطالع رسـانی، افزایـش آگاهی هـای 
فعالیت هـای  انعـکاس  و  عمومـی 
اسـتان کرمـان در راسـتای مدیریـت 
پیشـگیری و مقابله با ویـروس کرونا 
تقدیـر کرده و کسـب عنـوان روابط 
عمومـی برتـر در ایـن جشـنواره را 
تبریـک عرض می نمایـم و از درگاه 
خداوند متعال برای شـما و همکاران 
تندرسـتی  و  بهـره ورزی  محتـرم 

مسـئلت دارم.
محمد صادق بصیری معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
و رئیس شورای اطالع رسانی استان 
کرمان

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 
موفق به کسب عنوان روابط عمومی برتر استان شد
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سرکار خانم روح بخش بیگ زاده 
بخشدار محرتم بخش اسفندقه

بی گمـان کشـور مـا نیازمنـد نـگاه ویـژه بـه مدیریـت بانـوان 
توانمنـد در سـطوح مدیریتی مختلف می باشـد. بدینوسـیله انتصاب 
شایسـته شـما از سـوی اسـتاندار فرهیخته دیار کریمان به بخشداری 
بخـش کهـن اسـفندقه را بـه فـال نیـک گرفتـه و نظـر به تجـارب و 
اندوخته هـای علمی و مدیریتی جنابعالی شـاهد تحـول و آبادانی در 
ایـن منطقه خواهیم بود. در پایان ضمن تبریک ویژه محضر شـما از 

حضـرت دوسـت برایتان موفقیـت و کامیابی مسـألت دارم.
احسان احمدی مدیر مسئول نشریات روشنفکری و شور کویر و 
عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات

بسم  اهلل  الرحمن  الرحیم
از غم دوست در این میکده فریاد کشم

دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم
سال ها می گذرد، حادثه ها می آید

انتظار فرج از نیمۀ خرداد کشم
امام خمینی )رحمت  اهلل  علیه(

 چهاردهـم خردادمـاه، سـالروز رحلت بنیان گـذار جمهوری اسـالمي ایران، یـادآور روزی تلخ 
و جان سـوز بـرای مـردم والیت مدار ایران اسـالمی اسـت.

فـراق امـام خمینـی )رحمت  اهلل  علیـه(، اگرچه جانکاه اسـت، اما یادآور تأسـی ایـن مرد بزرگ 
و الهـِی تاریـخ معاصـر، بـه موالیـش حضـرت امیرالمؤمنین )علیه  السـالم( اسـت که بـا پایمردی و 
اعتقـادی راسـخ، آحـاد جامعـه، به  ویژه نسـل جـوان را بـا معارف الهِی اسـالم آشـنا و نـور امید و 
خودبـاوری را در دل انسـان معاصـر روشـن کرد و با سـال ها تـالش و مجاهدت، پیـروزی انقالب 
اسـالمي را رقـم زد و یـوم اهلل ۱۵ خـرداد ۴۲، یـادآور بخشـی از همیـن تالش هـا و مجاهدت ها و 
نشـان دهندۀ پیونـد عمیـق امـت و والیـت اسـت. اینجانبان ضمن تسـلیت مجـدد به مـردم ایران 
بویـژه اهالـی جنوب اسـتان کرمـان، به روح بلنـد و ملکوتي بنیان گـذار جمهوری اسـالمي ایران 
و شـهدای واالمقـام قیام خونیـن ۱۵ خرداد ادای احتـرام می کنیم؛ امیدواریم ملـت بزرگ ایران، 
همـواره بـا پیـروی از رهبـر معظم انقالب اسـالمی، در راه شـکوفایی بیش  از  پیش کشـور عزیزمان 

تالش و مجاهـدت کنند.
سید عبدالرضا موسوی مدیر عامل،
 اعضای هیئت مدیره و پرسنل شرکت کشت و صنعت جیرفت

بسمه تعالی
چهاردهـم خرداد سـالگرد ارتحال ملکوتـی بنیان گذار کبیر نظـام مقدس جمهوری 
اسـالمی حضـرت امـام خمینی )ره(، روزی اسـت کـه ملت بـزرگ ایـران و آزادگان 
دنیـا در فـراق محبـوب خـود و سـوگ جان گـداز رهبـر حکیـم و مقتـدای خویـش 
صاحـب ماتـم و عـزا شـدند. بزرگ مردی که با سـلوک علمــی و عملـی خویش و به 
پشـتوانه ایمان و اعتقاد و آزادگی و محبت همیشـه ماندگارش در دلهای ایرانیان، کاخ 

حکومـت ستم شـاهی را ویـران کـرد و فصـل نوینی فـراروی تاریخ ایران گشـود.
بدینوسـیله ارتحـال معمـار کبیر انقـالب اسـالمی، حضرت امـام خمینـی )ره( و قیام 
پانـزده خـرداد را بـه تمامی عاشـقان و رهـروان والیت بخصـوص مردم شـهیدپرور و 
والیتمـدار جنـوب اسـتان کرمـان بویژه مردم شـهر دوسـاری تسـلیت و تعزیت عرض 
نمـوده و امیـد اسـت بـا پاسـداری از آرمان هـای واالی بنیان گذار جمهوری اسـالمی 
و ادامـه دادن راه شـهدای انقـالب، تحـت لـوای فرامین مقـام معظم رهبـری )مدظله 
العالـی( در جهـت اعتـالی نظام مقـدس جمهوری اسـالمی و سـرافرازی و سـربلندی 

ایـران عزیز اسـالمی، بیـش از پیش تـالش نماییم.
مجید داوری شهردار 
و اعضای شورای اسالمی شهر دوساری

بـا  دیـدار  در  کرمـان  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
مدیـرکل مسـکن و شهرسـازی اسـتان از آغـاز عملیـات سـاخت 
بیـش از ۷ هـزار و ۶۰۰ واحـد مسـکونی بـرای فرهنگیـان فاقـد 

داد. خبـر  اسـتان  مناطـق  و  در شهرسـتان ها  مسـکن 
آمـوزش  عمومـی  روابـط  و  اطالع رسـانی  اداره  گـزارش  بـه 
و پـرورش اسـتان کرمـان، احمـد اسـکندری نسـب بـا بیـان ایـن 
کـه سـاخت مسـکن بـرای فرهنگیـان فاقـد مسـکن راهبـرد اصلی 
مـا در آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان اسـت، گفـت: کلنـگ 
احـداث مسـکن فرهنگیـان در شهرسـتان های کرمـان و جیرفت با 
حضـور معـاون وزیـر و رئیس سـازمان نوسـازی مـدارس به زمین 

می خـورد.
فاقـد  فرهنگیـان  ویـژه  مسـکن  سـاخت  پیگیـری  افـزود:  وی 
مسـکن کـه اطالعات آن هـا در سـامانه ثبت نام مسـکن فرهنگیان 
تاییـد شـده اسـت و در سـایر شهرسـتان ها و مناطـق نیز در دسـتور 

کار اسـت.
اسـکندری نسـب تصریـح کـرد: از جمـع همـکاران فرهنگـی 

فاقـد مسـکن کـه برای تامین مسـکن ثبت نـام کرده انـد ۷ هزار و 
۶۰۰ نفـر تاییـد شـده اند که مقرر شـده از وام 11۰ میلیـون تومانی 

هـم از طریـق تعاونـی مسـکن فرهنگیـان بهره مند شـوند.
مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان گفت: بـا مکاتبات 
صـورت گرفتـه بـا وزارت آمـوزش و پـرورش، تمهیـدات الزم 
و  اطالعـات  نقـص  دارای  افـراد  مشـخصات  اصالحیـه  بـرای 
معتـرض بـه نتایـج پاالیـش اعـالم شـده از سـوی وزارت راه و 
همـکاران  تقاضـای  بـه  پاسـخ  راسـتای  در  و  اتخـاذ  شهرسـازی 
فرهنگـی، طـی هماهنگـی هـای انجـام شـده بـا مبـادی ذیربـط، 
maskan. کارتابـل فرهنگیـان و profile.medu.ir سـامانه

medu.ir سـامانه مسـکن فرهنگیان از تاریخ ۲۹ اردیبهشـت ۹۹ 
لغایـت ۲۰ خردادمـاه سـال جـاری فعـال شـده اسـت.

اسـکندری نسـب افـزود: ضـروری اسـت فرهنگیـان شـاغل و 
ویرایـش  بـرای  فرهنگیـان   مسـکن  دریافـت  متقاضـی  بازنشسـته 
 maskan.medu.ir اطالعـات خـود در زمـان تعییـن شـده بـه

سـایت مسـکن فرهنگیـان مراجعـه کننـد.

اسکندری:

ساخت بیش از
 ۷۶۰۰ واحد مسکونی برای 
فرهنگیان استان کرمان به 

زودی آغاز می شود


