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کرمان تنها 
مرکز استان در 
کشور است که 

۱۰۰۰ لیتر
 بر ثانیه کمبود 

آب دارد

تعاون روستایی 
جنوب کرمان در 

رعایت پروتکل های 
بهداشتی در 
وضعیت سبز

 قرار دارد  

حواشی و مانع 
تراشی ها، سد راه 

فعالیت های شهردار 
جوان جیرفت نشد 2

مهندس احمد مشایخی: پروفسور فدایی:

نوبت آگهی مزایده فروش زمین تجاری 
اول

شهرداری علی آباد به استناد مصوبه شماره ۹۹/۱۹ مورخه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
شورای محترم اسالمی شهر علی آباد که مصوبه فوق مورد تایید کمیته انطباق

 مصوبات شوراهای اسالمی شهرستان جیرفت قرار گرفت، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت 
به فروش ۷۶ قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در شهر علی آباد ضلع غربی بولوار شهید همت، به افراد 
حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید، لذا شرکت کنندگان می توانند از تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۹ ضمن 
مراجعه حضوری به شهرداری و رؤیت نقشه و قیمت پایه قطعات با توجه به شرایط ذیل در وقت مقرر، 
پیشنهاد خود را به انضمام فیش واریزی سپرده به مبلغ ۵ درصد قیمت پیشنهادی به شماره حساب 
۰۱۱۳۰۲۹۷۷۱۰۰۱ نزد بانک ملی مرکزی جیرفت به نام شهرداری علی آباد در پاکت درب بسته و 
الک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۹ به حراست شهرداری 

تحویل و رسید اخذ نمایند.
شرایط مزایده:

۱- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
۲- کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به  عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
۳- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده واریزی، مخدوش و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
تلفنی شهرداری جهت  یا  اعالم کتبی  از  برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس   -۴
پرداخت بهای زمین به صورت نقد به شهرداری مراجعه در غیر این صورت سپرده واریزی شرکت در 

مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۵- بهای زمین های فوق به صورت نقدی وصول می گردد.

۶- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط و نفرات بعد جایگزین خواهد شد.
۷- جهت پرداخت سپرده، شرکت در مزایده حتما می بایست فیش مخصوص شهرداری از واحد درآمد 

شهرداری اخذ گردد.
۸- پاکت ها در روز چهارشنبه تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۹ راس ساعت ۹ صبح در محل شهرداری بازگشایی 

می شود.

محمدرضاپورابراهیمی-شهردارعلیآباد

2

یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری

2

روشنفکریپرمخاطبتریننشریه
استانکرماندرمدتانتشار

کسب مقام اول ایمنی
 شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان در شاخص گستره 

ایمنی و مخاطرات محیط کار
2

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

3 مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

تقویت خالقیت، ابداع و 
نوآوری، مبنای برگزاری 

جشنواره های دانش آموزی است

1

طاعون فقر و گرانی، خطرناک تر از کرونا
بـا نگاهـی بـه روند افزایـش قیمت ها طی چهار دهـه اخیر به نیکـی می توان 
دریافـت کـه هـر سـال نسـبت بـه سـال قبـل قیمـت زمیـن، مسـکن، خـودرو، 
کاال، ارزاق، خدمـات و... جهـش داشـته و قیمـت هیـچ محصولـی ثابـت یـا 
نزولـی نبـوده اسـت. در کشـور مـا شـاخص هایی همچـون قیمت سـکه، دالر 

و بنزیـن، معیـاری بـرای افزایـش قیمت هـا 
ایـن  قیمـت  بـا رشـد  و  محسـوب می شـود 
از  متأثـر  نیـز  و خدمـات  کاال  سـایر  اقـام 
آن هـا رونـد صعـودی به خـود می گیـرد، به 
شـکلی کـه از ابتـدای دولت محمـد خاتمی 
 ۵۰۰ زیـر  از  دالر  قیمـت   1۳۷۶ سـال  در 
تومـان بـه بـاالی 22۰۰۰ تومـان در شـرایط 
فعلی رسـیده اسـت و این بدان معناسـت که 
همـه کاالهـا و خدمـات حداقـل، 44 برابـر 
روز  بـه  روز  و  داشـته اند  قیمـت  افزایـش 

سـفره مـردم کوچـک و کوچک تـر شـده اسـت و شـکاف طبقاتـی و فاصلـه 
بیـن اغنیـا و فقـرا بـه باالتریـن حد خود رسـیده اسـت و متأسـفانه نتایـج منفی 
و اسـفناکی بـه همراه داشـته، که فحشـا، سسـت شـدن بنیـاد خانـواده، افزایش 
سـن ازدواج، عـدم عاقـه بـه فرزنـد آوری، پیـر شـدن جامعـه، رشـد طـاق، 
گسـترش خشـونت و ناامنـی، رشـد قاچـاق و سـرقت، بی انگیزگـی در قشـر 
جـوان، افزایـش خودکشـی و ده هـا ناهنجـاری دیگـر تنهـا بخشـی از ثمـرات 
شـوم گرانـی و فقـر اسـت. لـذا نظـر بـه اینکـه ایـران جـزو ده کشـور ثروتنمد 
و دارای منابـع طبیعـی و خـدادادی جهـان می باشـد، از مسـئوالن عالـی رتبـه 
کشـور ایـن انتظـار مـی رود کـه عوامـل ایـن پدیـده منحـوس را در داخـل و 
خـارج از کشـور شناسـایی نمـوده و بـرای برون رفـت از ایـن شـرایط بغرنـج 
چـاره اندیشـی فـوری و ضـروری شـود، زیـرا مـردم مـا مردمـی صبـور، وطن 
پرسـت و شـریف بـوده و بیـش از این تحمل سـختی و تبعات ناشـی از گرانی 
را ندارنـد و بـا کمـال تأسـف بـا شـیوع ویـروس کرونـا و اخـال در نظـم 
اقتصادی و اجتماعی بسـیاری از مشـاغل کاذب و غیر رسـمی همچون دسـت 
فروشـی، دوره گـردی، تکـدی گـری و...تعطیـل و علنـا افـراد مبتـا بـه فقـر 
مطلـق در حال افزایشـی چشـم گیر می باشـند که هـم اکنـون و در آینده برای 
سـیر کـردن شـکم خـود حتـی بـا نـان خشـک دچـار مشـکل می باشـند و رها 

کـردن آن هـا تبعـات بی شـمار اجتماعـی و امنیتـی دارد.
احسان احمدی

طبق وعده شهردار کرمان؛
افتتاح پروژه بهسازی گنبد جبلیه 

در دومین هفته پویش 
»هر هفته یک افتتاح« 

نظربهانتقاداتشدیدازمعطلیهایزیاددرپزشکیقانونی؛

تشدیدماتمباصفهایطوالنی

3

بررسی ابعاد پیچیده و اسرارآمیز گز در فرهنگ مردم سیستان؛

گز نماد استقامت، زایش و باروری

4

مهندس عالم زاده در نشسـت خبری تیرماه 
بـا اصحاِب رسـانه ضمـن برشـمردن خدمات 
شـهرداری  در  شـده  انجـام  فعالیت هـای  و 
افـزود؛  مختلـف  حوزه هـای  در  کرمـان 
بـود 1۵ بوسـتان  قـرار  اواخـر سـال گذشـته 
به دلیـل  کـه  برسـد  بهره بـرداری  بـه  دیگـر 
شـیوع ویـروس کرونـا، تکمیـل و افتتـاح این 
پروژه هـا معطـل مانـد کـه بـا توجـه بـه آماده 
بـودن ایـن پروژه هـا، از ایـن هفتـه بـا پویـش 
»افتتـاح« و بـا شـعار »هـر هفتـه یـک افتتـاح«، 
پروژه هـای شـهری جدیـد افتتـاح و بـه مردم 
کرمـان تقدیـم خواهـد شـد، در همین راسـتا 
طـی آیینـی و در دومیـن هفتـه از ایـن پویش 
توسـط شـهرداری کرمـان، پـروژه بهسـازی 
محوطـه گنبـد جبلیـه بـه بهره بـرداری رسـید.
بـه گـزارش روشـنفکری، شـهردار کرمان 
شـامگاه دوشـنبه شـانزدهم تیرمـاه در آیینـی 

کـه بـا حضـور رئیـس و جمعـی از اعضـای 
شـورای اسـامی شـهر و مدیـران شـهری در 
محوطـه گنبـد جبلیـه برگـزار شـد، گفـت: 
پنـج  مسـاحت  بـه  جبلیـه،  گنبـد  محوطـه 
هـزار مترمربـع و بـا انجـام اقداماتـی ازجملـه 
کف سـازی، کاشـت گل  و گیـاه و باغچـه، 
احـداث آب نما و نورپـردازی زیبا و در خور 

ایـن بنـای تاریخـی، بهسـازی شـده اسـت.
بـرای  کـرد:  بیـان  عالـم زاده  سـیدمهران 
اجـرای ایـن طرح، حدود یک میلیـارد تومان 

هزینـه شـده اسـت.
سرپرسـت شـهرداری منطقـه یـک کرمان 
نیـز در حاشـیه بهره بـرداری از ایـن پـروژه بـا 
اشـاره بـه اینکه بهسـازی محوطـه گنبد جبلیه 
از سـه  مـاه پایانـی سـال گذشـته آغـاز شـد، 
افـزود: عـاوه بـر نصـب پایه چـراغ و تأمیـن 
گنبـد  سـاختمان  گنبـد،  محوطـه  روشـنایی 

جبلیـه نیـز به طـور کامـل توسـط شـهرداری 
منطقـه یـک نورپـردازی شـده اسـت.

در  شـد:  یـادآور  مؤمنـی  محمدحسـین 
بهسـازی محوطه گنبـد جبلیـه، اقدامات الزم 
جهـت مناسب سـازی فضا بـرای افـراد دارای 

معلولیـت نیـز انجـام شـده اسـت.
وی همچنیـن با اشـاره به پیشـرفت مطلوب 
سـاخِت بوسـتان بلداالمیـن خاطرنشـان کرد: 
سـاخِت ایـن بوسـتان نیـز رو به پایان اسـت و 

بـه  زودی بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.
گفتنـی ا سـت؛ بوسـتان بلداالمین بـه زودی 
در قالـب پویـش »افتتـاح« و با شـعار »هر هفته 

یـک افتتاح« بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.
هفتـه گذشـته نیـز بوسـتان سـراج و پـروژه 
نخسـتین  به عنـوان  رسـالت  میـدان  بهسـازی 
طـرح در پویـش افتتـاح بـا شـعار »هـر هفتـه 

یـک افتتـاح« بـه بهره بـرداری رسـید.

طبق وعده شهردار کرمان؛

افتتاح پروژه بهسازی گنبد جبلیه در 
دومین هفته پویش »هر هفته یک افتتاح« 
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

 دکتر حمزه احمدی:
طی ۷ سال، ۸ هزار هکتار بیابان در جنوب 

کرمان نهال کاری شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اینکـه طـی  بیـان  بـا  جنـوب کرمـان 
هفت سـال، هشـت  هزار هکتـار بیابان 
در جنـوب کرمـان نهـال کاری شـده 
اسـت، گفت: تنها در سـال ۹۸ بیش از 
چهـار هـزار و ۵۰۰ هکتار از بیابان های 

منطقـه نهال کاری شـد.
گفت وگـو  در  احمـدی  حمـزه 

بـا خبرنـگار پیـام طبیعـت جنـوب کرمـان بـه آبیـاری و مراقبـت از 
عرصه هـای احیا شـده بـا اسـتفاده از روش نهال کاری بیابان اشـاره کرد 
و افـزود: ایجـاد بادشـکن زنـده اطراف مزارع با مشـارکت کشـاورزان 
بـه میـزان ۳۶۰ کیلومتر و اجرای پـروژه مدیریت روان آب  به میزان سـه 
هـزار هکتـار از جملـه برنامه های اجرا شـده ایـن اداره کل در سـال ۹۸ 
بـرای جلوگیـری از بیابان زایـی بـود. وی عرصه هـای بـدون پوشـش 
رهـا  و  بایـر  زمین هـای کشـاورزی  رودهـا،  بسـتر خشـک  گیاهـی، 
شـده را از اصلی تریـن منابـع برداشـت ماسـه عنـوان کـرد و بـر اهمیت 
طـرح محـوری بادشـکن اطـراف مـزارع در راسـتای کنتـرل و کاهش 
فرسـایش بـادی از سـطح مـزارع تاکیـد کـرد. مدیرکل منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری جنوب کرمـان از جمله فعالیت های اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری جنـوب در زمینـه مقابلـه بـا بیابان زایی را احیـای تپه های 
ماسـه ای فعـال با اسـتفاده از روش مالچ پاشـی تـوام با نهـال کاری اعام 
کـرد. احمـدی بـا بیـان اینکـه عرصه هـای بیابانـی جنوب کرمـان یک 
میلیون و 2۶۰ هزار هکتار اسـت، افزود: بیش از ۳۹۰ هزار هکتار آن را 
کانون هـای بحرانی فرسـایش بادی تشـکیل می دهند که ایـن کانون ها 
تقریبـاً در شهرسـتان های تحت پوشـش ایـن اداره کل به ویـژه اطراف 

تـاالب جازموریـان )قلعه گنـج و رودبـار جنـوب( پراکنده اسـت.

کسب مقام اول ایمنی شرکت توزیع نیروی 
برق جنوب استان کرمان در شاخص گستره 

ایمنی و مخاطرات محیط کار
به گـزارش روابط عمومی شـرکت 
اسـتان  جنـوب  بـرق  نیـروی  توزیـع 
کرمـان، علیرضا خواجویی مدیر دفتر 
ایمنـی و کنتـرل ضایعـات از کسـب 
در  شـرکت  ایـن  ایمنـی  اول  مقـام 
شـاخص گسـتره ایمنـی و مخاطرات 
محیـط کار خبـر داد و گفـت: ایـن 
مـادر  شـرکت  توسـط  ارزیابـی 

تخصصـی توانیـر از بیـن تمامی شـرکت های توزیع انجام شـده اسـت. 
وی افـزود: ارزیابـی بـر اسـاس شـاخص های فراوانی حـوادث منجر به 
فـوت، نقـص عضو و جرح محیط های کاری در بین کارکنان رسـمی، 
پیمانـکار تامیـن نیـرو و کلیـد در دسـت، انجـام شـده اسـت.علیرضا 
خواجویـی در ادامـه سـخنان خـود برخـی از اقدامـات انجـام شـده در 
راسـتای رسـیدن به این رتبه را برشـمرد و گفت: استقرار نظام HSE در 
سـطح شـرکت، بازنگـری کلیه ریسـک ها در حـوزه ایمنی، بهداشـت 
و محیـط زیسـت، انجـام بازدیدهـای میدانـی از اکیپ هـای اجرایی در 
نـرم افـزار HSE، برگـزاری صبحـگاه ایمنـی در کلیـه مدیریت هـای 
بـرق، تشـکیل کمیته های تخصصی ایمنـی مانند برگـزاری کمیته های 
عالـی ایمنـی، کمیته حفاظت فنی و بهداشـت کار، کمیته حریم بانی و 
همچنین برگزاری جلسـات آموزشـی اطفـا حریق، کمک هـای اولیه، 
راهنمایـی و رانندگـی، داربسـت کاران و جرثقیـل داران گوشـه ای از 
عملکـرد شـرکت در سـال ۹۸ بـوده اسـت. وی همچنیـن تأکیـد کرد: 
آموزش هـای پرسـنل حجمـی و پیمانـکاری در مجمـوع ۷2۳۹۵ نفـر 
سـاعت آمـوزش، چـاپ انـواع پمفلت هـا جهـت ارتقـا سـطح آگاهی 
ایمنـی کارکنـان، پیمانـکاران و مـردم، شـرکت در برگـزاری مانـور 
بحـران و تقدیـر از گروه برتر ایمنی از لحاظ رعایـت اصول و مقررات 
ایمنـی حیـن مانـور، برگـزاری مسـابقات ایمنـی، مهارت هـای فنـی و 
آمادگـی جسـمانی، برگـزاری مسـابقه نقاشـی ایمنـی، بازدیـد از کلیه 
خودروهای سـبک و سـنگین و گزارش گیری از سرعت خودروها در 

بازه هـای سـه ماهـه نیـز در سـال ۹۸ انجـام پذیرفتـه اسـت.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری 
کرمان خبر داد:

خارج شدن چرخه ی پول نقد 
در پرداخت کرایه تاکسی

مدیریـت  سـازمان  مدیرعامـل   
حمل ونقـل بـار و مسـافر شـهرداری 
کرمان گفت: بـه زودی چرخه ی پول 
نقـد در پرداخـت کرایه تاکسـی های 
از  اسـتفاده  و  حـذف  کرمـان  شـهر 
دسـتگاه پوز و پرداخـت الکترونیک 

جایگزیـن خواهـد شـد.
هادی خـدادادی در گفت وگو با 
کرمان آنایـن افـزود: برای اسـتقرار 

دسـتگاه پـوز در تاکسـی ها، بـا دو بانـک وارد مذاکـره شـده ایم که 
در صـورت حصـول نتیجـه و نهایـی شـدن قـرارداد، دسـتگاه پـوز 
سـیار داخـل تاکسـی ها نصـب خواهـد شـد. وی پرداخـت کرایـه 
تاکسـی از طریق دسـتگاه پوز را موجب گردش کمتر پول دانسـت 
و بیـان کـرد: بـه زودی در تمـام تاکسـی های متقاضـی، دسـتگاه پوز 
نصـب خواهد شـد. خـدادادی افـزود: پرداخـت الکترونیکـی کرایه 
تاکسـی و اسـتفاده از بارکـد در تاکسـی های شـهر و پرداخـت از 
طریـق دسـتگاه پـوز، هم زمـان پیش بـرده خواهد شـد و در صورت 
راه انـدازی شـهروندان می توانند از هر دو اسـتفاده کننـد. مدیرعامل 
سـازمان مدیریـت حمل ونقـل بـار و مسـافر شـهرداری کرمـان ادامه 
داد: پرداخـت الکترونیکـی در داخـل ناوگان اتوبوسـرانی نیز نصب 
خواهـد شـد. خـدادادی با اشـاره بـه اینکـه کارت ِ بلیـط الکترونیک 
اتوبوس هـا طبـق روال قبـل همچنـان پیـش خواهـد رفـت افـزود: از 
شـهروندان انتظـار داریـم به جـای پول نقـد، از کارت ِ بلیـط اتوبوس 

اسـتفاده کنند.

در  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
خیلـی از مـوارد وظیفـه داریـم امـا 
بـا جیـب خالـی نمی شـود. بایـد با 
حسـاب و کتـاب و رقـم و بودجـه 
کار پیـش بـرود؛ در سـال گذشـته 
اعتبـارات  درصـد   ۵۰ از  کمتـر 
یافتـه  تخصیـص  اسـتان  عمرانـی 

اسـت.
دکتـر محمدجـواد فدایـی روز  
شـورای  جلسـه  در  تیرمـاه   1۸
اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان  مسـکن 
بـرای  آب  تامیـن  مشـکل  بـه 
به منظـور  شـده  پیشـنهاد  اراضـی 
اجـرای طـرح اقـدام ملـی مسـکن 
اظهـار کـرد: واقعیـت ایـن اسـت 
شـهر کرمـان آب نـدارد و شـبکه 
نامناسـب اسـت و در حـال حاضـر 
۳1۰ میلیـارد تومـان لـوپ اطـراف 

می خواهـد. اعتبـار  شـهر 
وی افـزود: بایـد بـه واقعیت هـا 
در  سـیدی  منطقـه  کـرد.  توجـه 
روزهـای اخیر به شـدت با مشـکل 
شـهرک  در  و  بـود  مواجـه  آب 
مطهـری نیـز در پـی کمبـود آب 

مسـائلی بـه وجـود آمـد.
فدایـی با اشـاره به اینکـه در 1۳ 
شـهر اسـتان مشـکل آب داریـم، 

شهرسـازی  و  راه  کـرد:  تصریـح 
می توانـد کار سـاخت مسـکن را 
در شـهرهای بـدون مشـکل آغـاز 
می توانـد  کرمـان  بـرای  و  کنـد 
شـهرک های  جدیـد،  شـهرهای 
مسـکونی جدید و سـکونتگاه های 

غیررسـمی را دنبـال کنـد.
کـرد:  بیـان  کرمـان  اسـتاندار 
دارد کسـانی  امـکان وجـود  ایـن 
کـه در کرمـان کار می کننـد، در 
ممکـن  و  کننـد  زندگـی  ماهـان 
اسـت در ماهـان بتـوان دو یـا سـه 
تامیـن  بـرای  را  کشـاورزی  چـاه 
امـا در کرمـان حتـی  آب خریـد 

بخریـم. چـاه  نمی توانیـم 
بگوییـم  اینکـه  افـزود:  وی 
دولـت موظـف اسـت زیرسـاخت 
راحـت  حـرف  در  کنـد،  فراهـم 
اسـت اما مشـکل را حـل نمی کند.

سـال  دو  داد:  ادامـه  فدایـی 
اسـت کـه بنـده و رئیـس سـازمان 
تـاش  برنامه ریـزی  و  مدیریـت 
و  جیرفـت  آب  تامیـن  می کنیـم 
عنبرآبـاد را به الیحـه بودجه ببریم 
کـه نشـده، لـذا بـرای تامیـن آب 
اراضـی پیشـنهاد شـده در سـاخت 
اعتبـاری  نیـز  کرمـان  در  مسـکن 

نخواهـد داشـت. فعـا وجـود 
در  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
خیلـی از مـوارد وظیفـه داریـم امـا 
بـا جیـب خالـی نمی شـود. بایـد با 
حسـاب و کتـاب و رقـم و بودجـه 
کار پیـش بـرود؛ در سـال گذشـته 
اعتبـارات  درصـد   ۵۰ از  کمتـر 
یافتـه  تخصیـص  اسـتان  عمرانـی 

اسـت.
عالی تریـن مقام اجرایـی دولت 
در اسـتان کرمـان در ادامـه اظهـار 
اسـتان  تنهـا مرکـز  کـرد: کرمـان 
در کشـور اسـت کـه 1۰۰۰ لیتر بر 
ثانیـه کمبـود آب دارد و از لحـاظ 
بارندگـی کـه امسـال خیلی خوب 
و از متوسـط بلندمـدت حـدود 4۰ 

درصـد بیشـتر بـوده، رتبـه بیسـت 
وضـع  در  کشـور  در  را  ششـم  و 

بارندگـی داریـم.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فدایـی 
آب  و  خشـک  اسـتان  کرمـان 
کمبـود اسـت، اظهـار کـرد: از 2۰ 
انتقـال  پـروژه  بـرای   ۹۶ آذرمـاه 
هنـوز  امـا  داریـم  دوندگـی  آب 

بگیریـم. اعتبـار  نتوانسـته ایم 
فعـا  بنـده  وی تصریـح کـرد: 
در  اراضـی  تخصیـص  بحـث  بـا 
سـیرجان  و  کرمـان  شـهرهای 
دو  ایـن  بـرای  هسـتم.  مخالـف 
شـهر دسـت نگـه داشـته تا جلسـه 
کارشناسـی برگـزار شـود و بـرای 
شـود. آغـاز  کار  شـهرها  مابقـی 

پروفسورفدایی:

کرمانتنهامرکزاستاندرکشوراست
که1۰۰۰لیتربرثانیهکمبودآبدارد

مدیـرکل آموزش و پرورش اسـتان کرمان، 
بیسـت و دومین  برگـزاری  پیگیـری  جلسـه  در 
جشـنواره جـوان خوارزمـی، اولیـن جشـنواره 
اسـتان  پژوهش سـراهای  علمی-پژوهشـی، 
تقویـت  نـوآوری،  و  خاقیـت  جشـنواره  و 
خاقیـت و نـوآوری را مبنـای برگـزاری ایـن 

دانسـت. جشـنواره ها 
روابـط  و  اطاع رسـانی  اداره  به گـزارش 
کرمـان  اسـتان  آموزش وپـرورش  عمومـی 
احمـد اسکندری نسـب در این جلسـه با اشـاره 
علمـی  جشـنواره های  برگـزاری  اهمیـت  بـه 
از  هـدف  گفـت:  خوارزمـی،  و  پژوهشـی   -
برگـزاری ایـن جشـنواره ها ایجـاد، پـرورش، 
رشـد و شـکوفایی اسـتعدادها و خاقیت هـای 
نوجوانـان و جوانـان و توسـعه و تعمیـق روحیه 
پژوهـش، نـوآوری و حمایـت و هدایت مادی 

و معنـوی از دانـش آمـوزان اسـت.
 وی اظهار داشـت: کاربردی کردن علوم و 

ارتبـاط دادن آن بـا زندگـی و نیازهای جامعه، 
ارزش بخشـیدن بـه دسـتاوردهای علمی و فنی 
نوجوانـان و جوانـان، آماده سـازی نسـل جوان 
و  علمـی  رقابت هـای  میـدان  بـه  ورود  بـرای 
در  خاقیت هـا  و  اسـتعدادها  هدایـت  فنـی، 
جهـت رفـع نیازهـای مراکـز علمـی و صنعتی، 
بـا پژوهـش  همچنیـن آشـنایی دانش آمـوزان 
مسـائل  و حـل خاقانـه  و شـیوه های کشـف 
علمـی- کارهـای  انجـام  و  فنـی  و  علمـی 

رقابـت  بـا حفـظ  به شـیوه گروهـی  پژوهشـی 
بومـی  و  دانـش  تولیـد  و  سـازنده  و  سـالم 
برگـزاری  اهـداف  دیگـر  از  علـوم  کـردن 

اسـت. دانش آمـوزی  جشـنواره های 
اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
و  علمـی  اعتـای  کـه  ایـن  بیـان  بـا  کرمـان 
تاش هـای  مرهـون  جامعـه ای  هـر  فنـاوری 
نـوآوران  و  مبتکـران  مخترعـان،  محققـان، 
اسـت، افـزود: تحقیـق، ابتـکار و نـوآوری از 
شـاخص های اصلـی پویایـی فعالیت هـای هـر 
کشـور و عوامـل اساسـی در تـداوم حیـات و 
بقـا و حضـور موفـق در عرصه رقابت به شـمار 

مـی رود.
یـک  رقابتـی  برتـری  امـروزه،  افـزود:  وی 
ملـت بـا توانایـی ارائـه ایـن شـاخص ها تجلـی 
می یابـد و حصـول ایـن امـر جـز بـا بهره گیری 
امکان پذیـر  علمـی  دسـتاوردهای  آخریـن  از 

نخواهـد بـود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:
تقویت خالقیت، ابداع و نوآوری، مبنای برگزاری جشنواره های دانش آموزی است

1- بازداشـت شـماری از اعضـای گـروه کتائب حـزب اهلل با یورش 
نیروهـای ویـژه عراقی به یکـی از مراکز این گـروه در جنوب بغداد 

و آزادسـازی آنها بعد از 24 سـاعت
2- انفجـار شـدید مخـازن گاز در منطقـه پارچیـن تهران کـه همراه 
بـا صـدا و نور شـدید کـه در مناطقـی از پایخت از جملـه پردیس و 

بومهـن باعـث ایجـاد ترس و اضطـراب شـهروندان گردید
۳- نامه سرگشـاده محمد موسـوی خوئینی به رهبـر انقاب پیرامون 
مشـکات عدیـده کشـور و حمله طیـف اصولگرایان جامعـه به این 

شـخصیت دیرین انقاب
4- شـایعه خورانـدن تریـاک به مرغ ها توسـط مرغداران بـرای رفع 
امـراض و تاییـد ضمنی این مطلب توسـط علیرضـا رفیعی پور رئیس 

سـازمان دامپزشکی کشور
۵- آتش سـوزی در کلینیـک سـینا در تهـران و کشـته و مصـدوم 

شـدن ده هـا نفر
۶- فوت سـیروس گرجسـتانی بازیگر با سـابقه سینما و تلویزیون در 

۷۶ سـالگی بر اثر سـکته قلبی
۷- یازهـم ذوالقعـده والدت امام رضا علیه السـام و عـدم ِ برگزاری 

مراسـمات جشـن این ایام به دلیل شـیوع ویـروس کرونا
۸- انفجـار مشـکوک در تاسیسـات اتمی نطنز و ارتبـاط دادن آن به 

انفجـار چندی قبـل پارچین
۹- شـرکت محمدجـواد ظریف وزیر امـور خارجه در مجلس برای 
پاسـخ گویی بـه سـوال نماینـدگان و توهیـن عـده ای از نماینـدگان 

تندرو به ایشـان
1۰- اعام غیررسـمی توافقنامه 2۵ سـاله اقتصادی و منطقه ای ایران 

بـا چین و اعتراضات وسـیع به ایـن قرارداد
11- ترور هشـام الهاشـمی تحلیلگر مسائل سیاسـی  و امنیتی عراق و 

از مخالفـان حضور ایـران در عراق

مهندس احمد مشایخی:
تعاون روستایی جنوب در رعایت پروتکل های 

بهداشتی در وضعیت سبز قرار دارد
به گـزارش روابـط عمومی تعاون 
احمـد  کرمـان،  جنـوب  روسـتایی 
روسـتایی  تعـاون  مدیـر  مشـایخی 
خبـر  اعـام  بـا  کرمـان  جنـوب 
بازرسـان  بازدیـد  در  گفـت  فـوق 
فرمانـداری  و  کرمـان  اسـتانداری 
جیرفـت از تعـاون روسـتایی جنوب 
اقدامـات  خصـوص  در  کرمـان 

پیشـگیرانه از بیمـاری کرونـا و رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی این 
مدیریـت بـا کسـب حداکثـر امتیـاز دارای وضعیـت سـبز می باشـد.

وی افـزود: تکریـم ارباب رجـوع و ارائه خدمات بهینـه به مراجعان، 
وظیفـه تمـام کارکنـان اداره بـوده و رعایـت الزام هـا و پروتکل های 
بهداشـتی به معنـی عـدم ارائـه خدمـات بـه شـهروندان نخواهـد بود. 
مدیـر تعـاون روسـتایی جنـوب کرمـان بیـان داشـت: در این شـبکه 
فاصله گـذاری فیزیکی اقدام و ملزومات بهداشـتی همچون ماسـک 
تصریـح  مشـایخی  اسـت.  شـده  مهیـا  کننـده  مـواد ضدعفونـی  و 
نمـود: اسـتفاده از ماسـک در ایـن مدیریـت اجبـاری می باشـد و 
چنانچـه کسـی بدون ماسـک بـه این سـازمان برای گرفتـن دریافت 
خدمـت مراجعـه کنـد از ارائه خدمت محروم می شـود. ایشـان ابراز 
امیـدواری کـرد: ان شـااهلل بـا رعایت دقیق نـکات بهداشـتی، اجرای 
فاصله گـذاری  رعایـت  و  ماسـک  زدن  بهداشـتی،  پروتکل  هـای 

کرونـا شکسـت خواهیـم داد تـا زندگـی امن تـری داشـته باشـیم.

جلسه هم اندیشی سرپرست آبفا راور و مدیر 
آموزش و پرورش این شهر برگزار شد

در راسـتای فرهنگ سـازی و آمـوزش مدیریـت مصـرف بهینـه 
آب، جلسـه هم اندیشـی اسـماعیلی سرپرسـت آبفا راور و بستان پیرا 
میـان  هماهنگـی  هـدف  بـا  شـهر  ایـن  آموزش و پـرورش  مدیـر 
آموزش وپـرورش و امـور آبفـا در سـطح شهرسـتان برگـزار شـد.
در ایـن دیـدار بسـتان پیرا مدیـر آموزش وپرورش ضمـن تبریک 
ریاسـت جدیـد امـور آب بر ادامـه همکاری و تعامل جهت پیشـبرد 
اهداف امور در زمینه مدیریت مصرف آب تاکید کرد.  سرپرسـت 
فرهنگ سـازی  گفـت:  دیـدار  ایـن  در  نیـز  راور  شهرسـتان  آبفـا 
شـیوه ی صحیـح مصـرف آب در میـان دانـش آمـوزان، آمـوزش 
روش هـای صرفه جویـی مصـرف آب در مدرسـه و خانـه و توسـعه 
مشـارکت دانـش آمـوزان، معلمـان، مـدارس و خانواده هـا در زمینه 
اصـاح الگـوی مصـرف آب از اهـداف ایـن امـور اسـت. در ایـن 
جلسـه همچنیـن ایجـاد بسـتری جهـت آمـوزش دانـش آمـوزان در 
قالـب همیـار آب و برگـزاری مسـابقات در زمینـه اهمیـت آب و 

صرفه جویـی در مصـرف آن مـورد توجـه قـرار گرفـت.

چاه جدید مجتمع چیل آباد ارزوئیه وارد 
مدار بهره برداری شد

یاسـر رجایی سرپرسـت آبفـا شهرسـتان ارزوئیه گفـت: به منظور 
آب رسـانی بـه مجتمـع چیل آبـاد یـک حلقـه چـاه بـه عمـق 12۵ 
متـر، دبـی 1۶ لیتـر بـر ثانیه و هزینـه تجهیـز 1۸۵ میلون تومـان، وارد 
مـدار بهره بـرداری شـد. وی افـزود: بـا بهره بـرداری از ایـن چـاه 14 
روسـتای زیرمجموعـه مجتمـع چیـل آباد بـا 1۰۰۰ اشـتراک از آب 

سـالم و بهداشـتی بهره منـد شـدند.

مشکل تامین آب ۵۰۰ مشترک آبفا منوجان 
با توسعه و بازسازی شبکه برطرف شد

 مصطفی شـیخ سـامانی سرپرسـت آبفا شهرسـتان منوجان گفت: 
بـا توجـه بـه مشـکل کمبـود و فشـار در برخـی از مناطـق و محات 
تحـت پوشـش آبفـا این شهرسـتان، رفع این مشـکل در دسـتور کار 
قـرار گرفـت. وی افـزود: در همیـن راسـتا بـا تاش پرسـنل آبفا این 
شهرسـتان به منظـور اصاح شـبکه و مدیریت فشـار آب بـا نصب 4 
فقـره شـیرآالت، اجـرای 1۷۰۰ متـر خـط انتقـال و شـبکه توزیع در 
مرکز شـهر قلعـه، محله ماهکنگان، روسـتاهای سـرراس و چغوکی 

مشـکل آب شـرب ۵۰۰ مشـترک برطرف شد.

رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت گفت: با توجه به شـرایط 
رعایـت  امـروز  کشـور  کرونایـی 
مصـداق  بهداشـتی  پروتکل هـای 

واقعـی امِربه معـروف اسـت.
به گزارش مفـدا جیرفت، دکتر 
اصغـر مـکارم رئیـس دانشـگاه در 
آییـن تجلیـل از فعالیـن و خادمین 
از  نهـی  و  امِربه معـروف  نمـاز، 
منکـر، مدیـران قانون گـرا و حافظ 
بیت المـال با بیـان اینکـه جامعه در 
شـرایط کنونـی بـا سـیر صعـودی 
بیمـاری کوویـد 1۹ مواجه اسـت، 
افـزود: رعایـت بهداشـت فـردی، 
فاصله گذاری اجتماعی و اسـتفاده 
مصادیـق  مهم تریـن  ماسـک  از 

اسـت. امِربه معـروف 
بهداشـت  رعایـت  عـدم  وی 
فـردی، بی توجهـی به هشـدارهای 
از  جلوگیـری  بـرای  مراقبتـی 
سـیر صعـودی شـیوع کرونـا را از 
دانسـت. منکـر  از  نهـی  مصادیـق 

رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی 
رعایـت  کـرد:  تصریـح  جیرفـت 
بهداشـتی  پروتکل هـای  نکـردن 
سـبب  کرونایـی  شـرایط  در 
دیگـر  جـان  بـه  رسـاندن  صدمـه 
افـراد جامعـه می شـود از ایـن رو 
همـه مـردم به ایـن موضـوع توجه 

باشـند. داشـته  ویـژه ای 
مـردم  اگـر  داد:  ادامـه  مـکارم 
پروتکل هـای بهداشـتی را رعایت 

کنند شـاهد کاهش چرخه انتشـار 
کاهـش  نتیجـه  در  و  ویـروس 
مرگ ومیـر  کاهـش  و  مبتایـان 

بـود. خواهیـم 
فریضـه  گفـت:  مـکارم  دکتـر 
منکـر  از  نهـی  و  امِربه معـروف 
بـر  دینـی  وظیفـه  یـک  به عنـوان 
نگاهـی  بـا  لـذا  ماسـت  عهـده 
اخاقـی بـه ایـن موضوع بسـیاری 
از مشـکات و معضـات جامعـه 

می شـود. کمتـر 
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی 
بـا بیـان اینکـه همـه ی مـا مسـلمان 
اعتقـاد  اصـول  بـه  و  هسـتیم 
داریـم، اظهـار داشـت: گاهـی مـا 
و  اختـاف  دچـار  ظرایـف  در 
ازایـن رو  هسـتیم  بی توجـه  بعضـا 
ظرایـف  ایـن  بـه  بی توجهـی 
کیفیت زندگـی را پایین می آورد.
وی اسـام را دین اخاق و دین 

چگونـه زندگی کردن برشـمرد و 
بـه  پرداختـن  بحـث  در  گفـت: 
دیـن  از  چیـزی  زندگـی  اصـول 
کـم نداریـم لـذا اگـر اشـکالی هم 
وجـود دارد ممکـن اسـت مربـوط 

بـه مـا مجریان باشـد. 
وی بـا بیـان اینکـه دیـن اسـام 
دیـن کاملـی اسـت، افـزود: این از 
سـعادت هایی اسـت کـه خداونـد 
کـه  کـرده  مسـلمانان  مـا  نصیـب 
داشـته  اعتقاداتـی  همچیـن  یـک 

باشـیم.
دکتـر مـکارم ضمـن تقدیـر و 
سـتاد  دسـت اندرکاران  از  تشـکر 
اقمـه نمـاز و امِربه معـروف و نهـی 
از منکـر بـا مهـم دانسـتن توجـه به 
مسـائل اخاقـی، بیـان داشـت: در 
ایـن شـرایط چیـزی کـه می توانـد 
بـه انسـان ها کمـک کنـد داشـتن 
از  یکـی  شـاید  و  بـوده  اخـاق 

و  مشـکات  از  بسـیاری  دالیـل 
بی اخاقـی  جامعـه  معضـات 

اسـت.
اینکـه  بیـان  بـا  ایشـان 
منکـر  از  نهـی  و  امِربه معـروف 
در  اسـت  چراغـی  یـک  مثـل 
درسـت  راه  کـه  تاریـک  فضـای 
را بـه انسـان نشـام می دهـد، گفت: 
تصمیـم  و  حکیمانـه  برخـورد 
مالـی و  اداری،  امـور  درسـت در 
بـه مـردم به عنـوان یـک  خدمـت 
هـدف نهایـی اگـر درسـت فکـر 
کنیـم و درسـت تصمیـم بگیریـم 

بـود. خواهیـم  موفـق  قطعـا 
در ادامـه ایـن نشسـت مهنـدس 
حمیـد سـاالری معـاون فرهنگـی 
اقامـه  سـتاد  دبیـر  و  دانشـجویی 
و  امِربه معـروف  شـورای  و  نمـاز 
حجه االسـام  و  منکـر  از  نهـی 
نهـاد  دفتـر  مسـئول  شـاهرخی 
رهبـری در دانشـگاه در خصـوص 
برنامه هـای  اجرایـی  دسـتورالعمل 
حـوزه امـر بـه معـروف و نهـی از 
منکـر و اقامه نمـاز مطالبـی را بیان 

کردنـد.
در پایـان ایـن نشسـت از فعاالن 
و خادمیـن نمـاز، امِربه معـروف و 
نهـی از منکـر، مدیـران قانون گـرا 
برنـدگان  و  بیت المـال  حافـظ  و 
مسـابقه شـیوه های دعـوت بـه نماز 
بـا اهدا لـوح و تابلـو مذهبی تقدیر 

. شد

دکتر مکارم:

رعایت پروتکل های بهداشتی مصداق 
امربه معروف است
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فرخ رو شهابی
دکترای ادبیات فارسی

اولیـن شـکل رسـمي پزشـکي 
 1۳۰1 سـال  در  ایـران  در  قانونـي 
قانونـی  پزشـکی  اداره  به صـورت 
توسـط  دادگسـتری،  در  مسـتقر 
دکتـر فیلسـوف االطبـاء بنـا نهـاده 
معاینـات  تـا سـال 1۳21  امـا  شـد 
در مطـب  معمـوالً  قانونـی  بالینـی 
پزشـکان صـورت می گرفـت کـه 
بعد از بهره برداری از اداره پزشکي 
قانونـی واقـع در کاخ دادگسـتری، 
معاینـات بالینی در محل ایـن اداره 
انجام می شـد ولـی تشـریح قانونی 
اجسـاد در محـل بیمارسـتان رازی 
و سـینا و آزمایش های سم شناسـی 
صـورت  تهـران  دانشـگاه  در 
پزشـکی  واقـع  در  می گرفـت. 
قانونی به شـکل نویـن آن در ایران 

از حـدود نـه دهه پیـش، به صورت 
وزارت  بـه  وابسـته  اداره ای 
دادگسـتری فعالیـت خـود را آغاز 
کرد و با توسـعه روش های کشـف 
جـرم و افزایش نیـاز مجامع قضایی 
بـه  قانونـی  پزشـکی  خدمـات  بـه 
اداره  کل تبدیـل و در سـال 1۳۷2 
و  کمـی  توسـعه  بـه  عنایـت  بـا 
تخصصی تـر شـدن ایـن خدمات با 
تصویب مجلس شـورای اسـامی، 
کشـور  قانونـی  پزشـکی  سـازمان 
به عنـوان سـازمانی مسـتقل و زیـِر 
نظـر رئیـس قـوه قضاییـه تأسـیس 
شـد و وظایـف متنوعـی از جملـه 
اظهارنظـر در امور پزشـکی قانونی 
کالبدشـکافی  آن،  کارشناسـی  و 
و  آزمایشـگاهی  امـور  انجـام  و 

مراجـع  به دسـتور  پاراکلینیکـی 
بـه  پاسـخ  و  قضایـی  ذی صـاح 
سـازمان های  ادارات،  اسـتعامات 
سـایر  و  قضاییـه  قـوه  بـه  وابسـته 
بـر عهـده  را  دسـتگاه های دولتـی 
بـه  و  عامیانـه  به صـورت  امـا  دارد 
زبـان سـاده نـود درصـد مراجعیـن 
بـرای  سـازمان  ایـن  ادارات  بـه 
تعییـن عامـل فـوت امـوات جهت 
خاک سـپاری و اخـذ طـول درمان 
بـر اثـر نـزاع یـا تصـادف بـه ایـن 
مراکـز مراجعـه می کنند که تمامی 
ایـن افـراد از نظـر روحی شـرایطی 
شـکننده و وضعیتی نامناسب دارند 
کـه بـا صف هـای طویـل، کمبـود 
نیـرو و پرسـنل و گاهـا معطلی های 
بسـیار طوالنـی دچـار اضطـراب و 

اسـترس های مضاعـف می شـوند، 
بی گمـان شـرایط خانـواده ای کـه 
یکـی از عزیـزان خـود را از دسـت 
از  عظیمـی  بخـش  گاهـا  و  داده 
یـا  آبـادی  طایفـه،  یـک  اعضـای 
منـزل، غسـالخانه،  یـک شـهر در 
آرامسـتان و برخی مبـادی ورودی 
محـل دفـن منتظـر جسـد متوفـی 
می باشـند و به دلیـل طوالنی شـدن 
رونـد در پزشـکی قانونـی، بـه روِز 
بعـد موکـول گردیـده هرگـز قابل 
خویشـتن  چـون  و  نیسـت  درک 
را  احسـاس  ایـن  برخـی  بـا  گاهـا 
بـر  کـه  می دانـم  بـوده ام  شـریک 
آنها چه گذشـته اسـت و تأخیر در 
تشـییع و تدفین و اضافه شـدن یک 
روز بـه مراسـمات ختم چـه فاجعه 

مصیبت دیـدگان  بـرای  عظیمـی 
اسـت.

در مـواردی که متوفی در مرکز 
اسـتان یا شـهری دیگر بوده و اقوام 
و خانـواده او سـاکن شـهری دیگر 
ایـن تـراژدی غم انگیزتـر اسـت و 
دیـدن انسـان هایی کـه در سـرمای 
استخوان سـوز یا گرمای جان سـوز 
بیمارسـتان،  خیابـان،  کنـار  در 
و...  قانونـی  پزشـکی  غسـالخانه، 
بـا چشـم اشـک بار فـرش خیابـان 
شـده اند بسـیار دردنـاک و سـخت 
اسـت، ذکـر مـوارد ناراحت کننده 
از ایـن دسـت بسـیار اسـت و قطعـاً 
همیـن اندازه هر وجـدان بیداری را 

اقنـاع خواهـد کرد.
افـرادی  مـورد  در  همچنیـن 

کـه بـرای گرفتـن طـول درمـان به 
مراجعـه  قانونـی  پزشـکی  ادارات 
معطلی هـای  گاهـا  می کننـد، 
طوالنی غیرقابل ِتحمل اسـت، زیرا 
افراد مذکـور اکثرا دارای جراحت 
و آسـیب های جـدی جسـمی بوده 
کـه نیـاز بـه اسـتراحت دارنـد و از 
دیگر سـو بخشـی از آنها خصوصا 
افـرادی هسـتند کـه مـورد  زنـان، 
تعـدی و برخورد فیزیکی از سـوی 
ضـارب قـرار گرفته انـد که بـه این 
شـکننده  روحیـه ای  دارای  دلیـل 
و آسـتانه تحمـل پاییـن می باشـند 
نشسـتن های  صـف  در  تـوان  و 
ضمـن  لـذا  ندارنـد،  را  طوالنـی 
تشـکر از زحمات بی شـمار پرسنل 
پزشـکی قانونی اسـتان کـه در این 

شـرایط پراسـترس و فرسـاینده بـه 
ارائـه خدمـت می پردازنـد از آقای 
آمیـان مدیرکل محترم ایـن اداره و 
ریاسـت محتـرم سـازمان مرکـزی 
کشـور تقاضـا می شـود کـه ضمن 
ایـن  ادارات  از  دوره ای  بازدیـد 

نسـبت  شهرسـتان ها  در  سـازمان 
خصوصـا  کمبودهـا  جبـران  بـه 
نیـروی انسـانی در بخـش متوفیات 
و  اقدامـی جهـادی  تشـخیصی،  و 
عاجـل صـورت پذیـرد کـه شـاهد 

مـوارد ذکـر شـده بـاال نباشـیم.

نظربهانتقاداتشدیدازمعطلیهایزیاددرپزشکیقانونی؛

تشدیدماتمباصفهایطوالنی

سـفر بـه هـر نقطـه ای از ایـران 
را  خـودش  خـاص  جاذبه هـای 
بـه  سـفر  کویـر،  بـه  سـفر  دارد، 
جنگل هـای سرسـبز شـمال، سـفر 
در  و...  حـرارت  پـر  جنـوب  بـه 
سـرزمین  ایـن  کنـار  و  گوشـه 
از  جلوه هایـی  و  نمادهـا  کهـن، 
چشـم نوازی  تاریـخ  و  طبیعـت 
می کننـد و مردمـان را خواسـته و 
ناخواسـته بـه تفکـر وا می دارنـد، 
بـه منطقـه زیبـای سیسـتان  وقتـی 

سـفر می کنیـد، آن قـدر درختـان 
قامت هـای  در  گـز  سـبز  همیشـه 
جـوان،  و  پیـر  کوتـاه،  و  بلنـد 
شـما  کـه  می کننـد  چشـم نوازی 
ایـن  دربـاره  تفکـر  بـه  وادار  را 
عکـس  کـم،  دسـِت  یـا  درخـت 
می کننـد.  آن  کنـار  در  گرفتـن 
حـال گـز چگونه درختی اسـت و 
چـه جایگاهـی در سیسـتان دارد؟

»گـز درختـی اسـت کـه بیشـتر 
رودخانـه  و  آب  کناره هـای  در 
می رویـد، این درخـت زیبا دارای 
برگ هایـی بـه رنـگ سـبز مـات، 
فشـرده  و  تیـز  نـوک  باریـک، 
به هـم می باشـد. خاکسـتر حاصـل 
سـوختگی های  آن،  سـوزاندن  از 
از  می بخشـد.  بهبـود  را  مختلـف 
ایـن درخـت بـر اثـر گـزش نوعی 
حشـره، مـاده ای بـه نـام گزانگبین 
بـر  عـاوه  کـه  می گـردد  ترشـح  
مصـارف خوراکـی، در مـداوای 

کار  بـه  نیـز  سـینه  بیماری هـای 
مـی رود«. در آییـن میتراییسـم یـا 
ظهـور  از  پیـش  کـه  مهرپرسـتی 
زرتشـت در ایـران رواج داشـت، 
درخـت گـز بسـیار مقـدس بـود. 
از  مانـده  جـا  بـه   نقاشـی های 
تولـد میتـرا، تقـدس ایـن درخـت 
مـا  بـرای  را  میتراییسـم  آییـن  در 
روشـن تر می سازد. آداب و رسوم 
و تقـدس گـز در عصـر معاصر نیز 
عقایـد  دنبالـه ی همـان  از سـویی 
توتمـی و از سـویی دیگـر آییـن 
کهـن و فرهنـگ دیرپـای ایرانیان 
اسـت که در آن درخـت به عنوان 
یکـی از نمادهـای ظهـور اراده ی 
خـدای یکتا روی زمیـن از احترام 
ویـژه ای برخـوردار بـوده اسـت.

اصلی تریـن  از  گـز  درخـت 
زیسـت محیطی  ویژگی هـای 
امـروزه  اسـت،  سیسـتان  منطقـه 
گززارهـای وسـیع در ایـن منطقـه 

قابـل مشـاهده اسـت. ایـن درخت 
فصـول  همـه ی  در  و  همیشـه 
دارای  همچنیـن  و  سرسـبز  سـال 
عمـری طوالنـی اسـت. از دیدگاه 
مقـدس  گـز  منطقـه،  ایـن  مـردم 
و  اسـرار  از  پـرده ای  و  محتـرم   ،
افکنـده  سـایه  آن  مرمـوزات  بـر 
اسـت. گـز در فرهنـگ سیسـتان 
نشـان و نمـاد زایـش و بـاروری و 

تولـد دوبـاره اسـت، درخـت گـز 
نمـاد اسـتقامت، اقتـدار، بـاروری 
مصـر  در  اسـت،  جاودانگـی  و 
باسـتان نیز نمـاد بـاروری و نعمت 
امـروزه  اگـر  می شـده.  شـناخته 
هـر  در  کنیـد  سـفر  سیسـتان  بـه 
نقطه ای از شـهر و روسـتا درختان 
زیبـای گـز خودنمایـی می کننـد. 
نـوع  سـه  از  سیسـتان  منطقـه  در 

گـز  می کننـد:  یـاد  گـز  درخـت 
شـور )درخـت جـوان(، کـور گز 
و  قدیمـی(  و  کهنسـال  )درخـت 
گـز شـاهی. در هـر مـکان مقدس 
منطقـه،  ایـن  در  زیارتگاهـی  و 
درخـت کهنسـال و قدیمـی کـور 
بسـیار  کـه  می شـود  دیـده  گـز 
جایـی  تـا  اسـت  احتـرام  مـورد 
پارچـه  از  تکه هایـی  مـردم  کـه 
شـدن  بـرآورده  بـرای  آن  بـه  را 
می زننـد.  گـره  خواسته هایشـان، 
عقایـد  سیسـتان  فرهنـگ  در 
گـز  درخـت  دربـاره  خاصـی 
وجـود دارد؛ از آن جملـه می توان 
بـه عقـد دختر باکره ی فوت شـده 
بـا درخـت گـز، کاشـتن گـز بـر 
گـز  دادن  گل  مـرده،  فـرد  مـزار 
و عبـور از درخـت گـز در شـب 
اشـاره کـرد. سیسـتانیان معتقدنـد 
عقـد دختـر باکـره ی فـوت شـده 
بـا درخـت گـز نشـانه ی زایـش و 

تولـد دوبـاره می باشـد. گل دادن 
درخـت گز بـرای آنـان پیـام آور 
شـادی و غـم اسـت بـدان  گونـه 
کـه اگـر درخـت گـز گل دهـد 
سـالی  و  می آیـد  آب  سـال  آن 
خـوب و سرسـبز خواهنـد داشـت 
سـال  صـورت  ایـن  غیـر  در  و 
بـدی در انتظارشـان خواهـد بـود، 
در  حاملـه  زنـان  معتقدنـد  آنـان 
شـب از زیـر درخـت گـز عبـور 
نکننـد و اگـر چنیـن عملـی انجام 
باشـد.  همـراه  صلـوات  بـا  دهنـد 
به سـختی  قدیـم  کتاب هـای  در 
درخـت  تنـه  اسـتحکام چـوب  و 
گـز اشـاره شـده و از چـوب ایـن 
درخـت برای سـاختن تیر و کمان 
اسـتفاده می کرده اند. »در شاهنامه 
بـرده  نـام  از  درخـت گـز  بارهـا 
شـده و این درخـت دارای ارزش 
شـاهنامه  در  گـز  بـوده،  فراوانـی 
گاهـی  دارد:  کاربـرد  گونـه  سـه 

از شـاخه های آن تیـر می سـازند، 
گاهـی سـریر حکومـت و قـدرت 
مـرغ فرمانـروا اسـت و در پاره ای 
مـوارد توتمـی برای مردمی اسـت 
کـه بـه آن ایمـان دارنـد و آن را 
پرسـتش می کننـد، امـا نکتـه قابل 
ذکـر در بـاب گـز پرسـتی اشـاره 
به پرسـتش گز در شـاهنامه اسـت 
از  فردوسـی  می دهـد  نشـان  کـه 
گـز پرسـتی آنـان اطـاع داشـته و 
ترکیـب مـردم گـز پرسـت را در 

بـرده: بـه کار  شـاهنامه 
ابر چشم او راست کن هر دو دست
  چنان چون بود مردم گز پرست«

مـرگ اسـفندیار رویین تـن نیـز 
بـا همیـن چـوب گـز بـوده اسـت 
سـیمرغ،  راهنمایـی  بـا  رسـتم  و 
درخـت  ایـن  چـوب  از  تیـری 
می سـازد و بر چشـم او، تنها عضو 
آسـیب پذیرش، می زنـد و او را از 

مـی آورد. در  پـای 

بررسی ابعاد پیچیده و اسرارآمیز گز در فرهنگ مردم سیستان؛

گز نماد استقامت، زایش و باروری

کولرهای گازی و سیستم های سرمایشی را بر روی 
۲۴ درجه تنظیم کنیم تا ضمن افزایش کارآیی کولر، 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال هزینه برق مصرفی را کاهش دهیم.
استان کرمان

بـرق  نیـروی  توزیـع  مدیـر 
شهرسـتان رفسـنجان گفت: با توجه 
شـبکه  در  موجـود  نوسـانات  بـه 
توزیـع بـرق و همچنیـن قطعي هـاي 
شـهر،  نقـاط  از  برخـي  در  مکـرر 
بـا  ولتـاژ  افـت  رفـع  طـرح  اجـراي 
تبدیـل پنـج کیلومتر شـبکه تک فاز 

بـه سـه فـاز انجـام شـد.
عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال 
اسـتان کرمـان، محمدرضـا یوسـفي 
ولتـاژ  افـت  رفـع  مانـور  در حاشـیه 
بـه خبرنـگاران گفـت: مشـکل افت 
ولتـاژ و قطعـي برق در بیشـتر مناطق 
شـهري و روسـتایي ایـن شهرسـتان 
و  داشـت  وجـود  قبـل  سـال ها  از 
شـدن  خـراب  جملـه  از  مشـکاتي 
بـه وجـود  را  منـازل  برقـي  وسـایل 
یـک  بـا  توانسـتیم  کـه  مـي آورد 
مانـور متشـکل از ۸ گـروه عملیاتـي 
از امورهـاي بـرق رفسـنجان، نـوق، 
و  کشـکوئیه  زرنـد،  شـهربابک، 

انـار ۵ کیلومتـر ازشـبکه تـک فـاز 
رفسـنجان و حومـه را بـا اعتبـار بالغ 
بـر ۳ میلیـارد ریال به شـبکه سـه فاز 

کنیـم.  تبدیـل 
بـا  رفسـنجان  بـرق  امـور  مدیـر 
ناخواسـته  خاموشـي هاي  بـه  اشـاره 
در پیـک بـار و به منظـور پیشـگیري 
از ایـن خاموشـي ها در سـال جدیـد 
گرامـي  شـهروندان  داشـت:  بیـان 
در  را  خـود  مصـرف  کننـد  سـعي 
حـد متعـادل قـرار دهنـد، وی بیـان 
کـرد 1۰ کیلـو وات سـاعت در روز 
مـاه  در  سـاعت  وات  کیلـو   ۳۰۰ و 
بـراي یـک خانـوار به طـور متوسـط 
معقـول اسـت و بـا مصرف بیشـتر از 
ایـن در سـایر بخش هـاي صنعتـي، 
کشـاروزي و تجـاري دچار مشـکل 
در  افـزود:  یوسـفی  مي شـویم. 
تابسـتان و فصـل گرمـا کـه وسـایل 
مي شـوند  مـدار  وارد  سرمایشـي 
مقـداري دچـار مشـکل مي شـویم . 
وي بـا بیـان اینکه براي مشـترکان 

رعایـت  صـورت  در  کشـاورزي 
نظـر  در  پـاداش  مصـرف  الگـوي 
در  گفـت:  اسـت  شـده  گرفتـه 
سـاعاتي کـه پیـک مصـرف تعییـن 
ظهـر   12 از  تابسـتان  در  مي شـود 
تـا 4 عصـر یـا ۸ شـب تـا 12 شـب 
وسـایل  از  کننـد  سـعي  مشـترکین 
بـه  را  بـرق  انـرژي  کـه  گرمایشـي 
گرمـا تبدیـل مي کننـد ماننـد اتـو و 
و  کننـد  اسـتفاده  لباسشـویي کمتـر 
در سـاعت کـم بـاري کـه 12 شـب 

تـا ۸ صبـح اسـت، از چنین وسـایلي 
نماینـد. اسـتفاده 

یوسـفي گفـت: با فرهنگ سـازي 
در  صرفه جویـي  خصـوص  در 
مصـرف بـرق و اسـتفاده از وسـایل 
انـرژي  برچسـب  بـا  اسـتاندارد 
مناسـب مي توانیـم پیک بار تابسـتان 
را بـا موفقیـت پشـت سـر بگذاریـم.

مدیـر توزیع بـرق رفسـنجان بیان 
کل  مصـرف  سـوم  یـک  داشـت: 
شـرکت توزیـع بـرق شـمال اسـتان 
رفسـنجان  شهرسـتان  بـه  متعلـق 
در  مصـرف  بیشـترین  و  اسـت 
از  ایـن شهرسـتان دارد و  اسـتان را 
درصـد   ۵۰ از  بیشـتر  مصـرف  ایـن 
کشـاورزي  بخـش  بـه  مربـوط 
قطعـي  کـرد:  تصریـح  وي  اسـت. 
تعمیـرات  به دلیـل  کـه  برنامـه  بـا 
دو  از  بیشـتر  مي دهـد،  رخ  شـبکه 
سـاعت خاموشـي طول نمي کشـد و 
خاموشـي هاي ناخواسـته کـه ممکن 
اسـت بـه دلیـل برخـورد اجسـامي با 

و شکسـتگي  پارگـي سـیم  شـبکه، 
تیرچـراغ بـرق باشـد، ممکـن اسـت 
بیش از دو سـاعت هم طول بکشـد.

کاهـش  بـه  اشـاره  بـا  وي 
مشـترکین  حضـوري  مراجعـات 
گفـت: از شـهریورماه سـال گذشـته 
بـرق  کاغـذي  قبـوض  حـذف  بـا 
شـاهد کاهـش مراجعـات حضوري 
وي  بوده ایـم.  امـور  بـه  مشـترکین 
افـزود: در راسـتاي خدمات رسـاني 
سـریع و بیشـتر نیز خدمـات فروش، 
طریـق  از  نیـز  انشـعاب  واگـذاري 
سـایت ایـن شـرکت قابـل پیگیـري 
بـوده و نیـاز بـه مراجعـه حضـوري 

. نیسـت
وي در پایـان از مـردم رفسـنجان 
الگـوي  رعایـت  بـا  تـا  خواسـت 
تابسـتان  بـار  پیـک  در  مصـرف 
در  بـرق  صنعـت  مجموعـه  بـه 
شـبکه  توسـعه  و  خدمات  رسـاني 
کمـک  اسـتان  شـمال  در  توزیـع 

. ینـد نما

مهندس یوسفی:

تبدیل پنج کیلومتر از شبکه هاي تک فاز شهرستان رفسنجان به سه فاز
جلسـه  تیرمـاه،   1۸ چهارشـنبه  روز  صبـح 
باحضـور  عنبرآبـاد  شهرسـتان  برنامه ریـزی  کمیتـه 
حجت االسـام سـاالری امام جمعه عنبرآباد، رئیسی 
فرماندار شهرسـتان عنبرآباد، یوسفی معاون سیاسی و 
امنیتی فرمانداری، سـمندری معاون عمرانی، سعیدی 
بخشـداران  شهرسـتان،  برنامه ریـزی  کمیتـه  دبیـر 
مرکزی و جبالبارز جنوبی، شـهردار عنبرآباد و سـایر 
مسـئولین شهرسـتان در محـل فرمانـداری عنبرآبـاد 
برگزار شـد. رئیسـی فرمانـدار شهرسـتان عنبرآباد در 
این جلسه گفت: تاکنون کارهای عمرانی تاثیرگذار 
و ارزشـمندی در سـطح شهرسـتان انجام شـده است 
روسـتاهای  و  شـهرها  در  فرهنگـی  کارهـای  امـا 
عنبرآبـاد بـه فراموشـی سـپرده شـده اسـت. فرماندار 
عنبرآبـاد ضمـن گایه منـدی از عدم انجـام اقدامات 
فرهنگـی توسـط شـهرداران و دهیاران گفـت: بدون 
در نظر گرفتن مسـائل فرهنگی، منحصرا توجه خود 
را معطـوف بـه پروژه هـای عمرانـی غیِراولویـت دار 
کرده انـد. وی بیـان کـرد: گرچه پروژه هـای عمرانی 
از ضروریـات شـهرها و روسـتاها می باشـند امـا اگـر 
خواسـتار توسـعه متـوازن هسـتیم بایـد در تمـام ابعاد 
عمرانـی، فرهنگـی، اجتماعی و اقتصـادی کار کنیم. 
رئیسـی گفت: چندین سال اسـت که 4 شهید گمنام 

در شـهر عنبرآبـاد و مردهـک آرام گرفته انـد و سـال 
گذشته اعتباری جهت سـاخت مقبره شهدای گمنام 
اختصـاص دادیـم اما تاکنون هیچ کاری انجام نشـده 
اسـت و شـهدای گمنـام مـا غریب تـر شـدند بایـد 
هرچـه سـریع تر قبـور مطهر شـهدا سـاماندهی شـود.

کارهـای  بـر  کرد:عـاوه  خاطرنشـان  رئیسـی 
و  فرهنگـی  کار  دغدغـه  بایـد  مسـئولین  عمرانـی 
ورزشـی داشـته باشـند؛ امسـال هـم اعتبـارات الزم 
جهت کارهای فرهنگی در سطح شهرستان عنبرآباد 
اختصاص خواهیم داد. حجت االسـام سـاالری امام 
جمعـه عنبرآبـاد گفـت: در تمـام شهرسـتان ها مقبره 
شـهدای گمنـام  احداث شـده اال عنبرآبـاد که جای 
گله منـدی دارد. وی گفـت: چـرا در بحـث بودجـه 
بعضـی مسـئولین کـم کاری میکننـد؟ چندیـن سـال 
سـاماندهی  بـرای  قابل توجهـی  اقـدام  هنـوز  اسـت 
گلـزار شـهدای گمنام انجام نشـده و ایـن امر موجب 
نگرانـی خانـواده شـهدا و عمـوم مـردم شـده اسـت. 
سـاالری اظهـار داشـت: امیدواریـم هرچـه سـریعتر 
مقبره شـهدای گمنام سـاماندهی شـود و بیش از این 
شـاهد مظلومیـت و شـرمندگی در برابـر مقام شـامخ 
شـهدای گمنـام نباشـیم تـا فـردای قیامـت در مقابـل 

شـهدا شـرمنده نباشیم.

گالیه مندی شدید فرماندار عنبرآباد از عدم انجام اقدامات فرهنگی در سطح شهرستان؛

 شهرداران و دهیاران توجه خود را معطوف به 
پروژه های عمرانی غیراولویت دار کرده اند
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در  ایـران  در  شـهرداری ها 
بـه سـالیان  دو دهـه اخیـر نسـبت 
حساسـیت  بـا  و  قانونمندتـر  قبـل 
بیشـتری امـورات محولـه خویش 
مسـئله  ایـن  و  داده انـد  انجـام  را 
یـا  شـورا  نهـاد  شـکل گیری  بـه 
پارلمـان محلـی بـر می گـردد کـه 
انتخـاب  مـردم  مسـتقیم  رای  بـا 

موکلیـن  نظـرات  تـا  گردیده انـد 
شـهر  امـور  اداره  در  را  خویـش 
امـا شـهرداری  مشـارکت دهنـد، 
را می تـوان مـادر ادارات، نهادهـا 
ایـن  زیـرا  نامیـد،  سـازمان ها  و 
متنـوع  کارکردهـای  مجموعـه 
تنظیـف  از  و  دارد  بی شـماری  و 
نظـارت  تـا  خیابـان  و  کوچـه 

وظایفـش  جـزو  معبـر  سـد  بـر 
می باشـد، عمران شـهری، ساخت 
نظـارت  بوسـتان،  و  پـارک 
بهسـازی  ساخت و سـازها،  بـر 
تاکسـی رانی،  معابـر،  و  کوچه هـا 
و  فرهنـگ  اتوبوس رانـی، حـوزه 
هنـر و ده هـا خدمت دیگر بخشـی 
از وظایـف ایـن نهـاد مادر اسـت.

دوره  در  جیرفـت  شـهرداری 
بـا فاصلـه گرفتـن  اخیـر توانسـته 
از حواشـی و تکیـه بـر وحـدت، 
در  چشـمگیری  فعالیت هـای 
انجـام  مختلـف  حوزه هـای 
رضایـت  مسـئله  ایـن  کـه  دهـد 
شـهروندان را در پـی داشـته، بـر 
همیـن اسـاس از نزدیـک خدمت 

حسـین زاده  اهلل  نعمـت  مهنـدس 
شـهر  ایـن  جـوان  شـهردار 
رسـیدیم تـا آخریـن فعالیت هـای 

انجـام گرفتـه را بـا زبـان گویـای 
شـما  نظـر  و  سـمع  بـه  تصاویـر 

نیم: برسـا

حرکت زیبا و ماندگار شورای 
اسالمی و شهرداری جیرفت در 
مسئله نصب تندیس سردار دلها

انجـام  شـهرداری ها  کـه  بی شـماری  و  متنـوع  خدمـات  بـر  عـاوه 
می دهنـد، مباحـث مذهبـی، فرهنگـی و هنـری نیـز جـزو اولویت هـای 
شهرداری هاسـت کـه برخـی شـهرداری ها همانند شـهرداری جیرفت به 
ایـن امـر توجه بیشـتری داشـته اند و در همه ی مناسـبت ها دوش به دوش 
نهادهـای متولـی فرهنـگ، در صحنـه حضـور یافتـه و بـه ارائـه خدمـت 
پرداختند، یکی از کارهای زیبا و ماندگار شـورای اسـامی و شهرداری 
جیرفـت نام گـذاری یکـی از میادیـن اصلی شـهر به نام سـردار سـرافراز 
شـهید سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی بـود کـه در راه آزادگی و اسـتقال 
ایـن مرزوبـوم جـان خویـش را فـدا کـرد و همـه مـردم ایـران و جهـاِن 
اسـام خـود را مدیـون رشـادت ها و دالوری هـای او می داننـد، اما پس 
از ایـن نام گـذاری، مجموعـه شـهرداری و شـورا بـرای تکمیـل ارادت 
قلبـی و ادای دیـن بیشـتر بـه سـردار دلهـا، بـا حساسـیت  ویـژه بـا تعییـن 
پیمانـکاری در شـهر اصفهـان اقـدام بـه سـاختن تندیس مبارک سـردار 
دلهـا نمودنـد و پـس از اتمـام کار و نصـب تندیـس در میـدان مذکـور، 
برخـی  به دلیـل  کـه  گردیـد  رونمایـی  آن  از  باشـکوهی  مراسـم  طـی 
تفاوت هـای ظاهـری میـان چهـره و پیکر واقعـی افـراد و تندیس ها موج 
انتقـادات و بی اخاقی هـا علیـه مجموعـه شـهرداری و شـورا آغـاز و تـا 
آنجـا ایـن مسـئله پیشـروی کـرد کـه تلویزیون هـای بیگانه نیز شـروع به 
سم پاشـی و تخریب کردند، اما شـهرداری و شـورای اسـامی این شـهر 
با انتشـار بیانیه ای ضمن پورش از مردم و دوسـت داران شـهید سـلیمانی 
اعـام کردنـد که با دعوت از پیمانکاران و اسـتادکاران در اسـرع وقت 
نواقـص تندیـس رفـع می گردد و پـس از اصاحات، الحـق و االنصاف 
تندیـس سـردار از بسـیاری تندیس هـای سـاخته شـده در سـطح کشـور 
زیباتـر، فاخرتـر و واقعی تـر گردیـد کـه متأسـفانه برخـی از منتقـدان یـا 
به عبارتـی شـبه منتقـدان قانـع نگردیـده و همچنـان بـر طبـل بی انصافـی 
می کوبنـد، لـذا ضمـن تشـکر از منتقـدان و دلسـوزان واقعی، بـه افرادی 
کـه قصـد تخریـب، آن هم بـه  بهانـه تندیس سـردار دلهـا دارند هشـدار 
می دهیـم کـه بـا ایـن رفتارهـا خسـتگی در تـن آنهایـی کـه بـا هـزاران 
شـوق و انگیـزه قـدم در راه، سـیره و مکتـب حـاج قاسـم مـی گذارنـد، 

مانـدگار می شـود و ایـن مسـئله مطلقـا اخاقی و انسـانی نیسـت.

حواشیومانعتراشیها،سدراه
فعالیتهایشهردارجوانجیرفتنشد


