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پیام
پروفسور 
فدایی به 
مناسبت 

بازگشایی 
مدارس

بهره برداری 
از ۴۶۴ پروژه  

برق رسانی
در هفته ی 

دولت

افقی شفاف و 
روشن در مسیر 

توسعه شهر عنبرآباد
2

با اجتناب شورا و شهرداریمهدوی نیا در نشست خبری با اصحاب رسانه:
 از حواشی و تکیه بر رضایت مردم؛

3

یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری

2

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

مهندس ساردویی:

بهره برداری از قطعه اول بزرگراه 
جیرفت - فاریاب 

تا پایان سال جاری 
2

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

3

مهندس فالح:

سال گذشته 1032 مورد انشعاب 
گاز رایگان در استان کرمان 

واگذار شد

2

لزوم عزل مدیران همسو با مخالفان دولت
در تمامی کشـورهای توسـعه یافتـه و برخوردار از دموکراسـی، قدرت با 
رأی و نظـر مـردم در اختیـار حاکمـان و دولتمـردان قرار می گیـرد و در این 
میـان اعضـای جنـاح یـا حـزب مخالـف دولـت مسـتقر، علی رغـم انتقادات 
بـه جریـان حاکـم سـعی می کننـد به پیشـبرد اهـداف کلـی جامعه و کشـور 

کمـک کـرده و حفـظ منافـع ملـی در اولویت برنامه هایشـان قـرار دارد.
در کشـور مـا نیـز ارکان قـدرت بـا رأی 
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم مردم شـکل می گیرد 
و جریانـات سیاسـی در شـکل گیری دو قوه 
مجریـه و مقننـه نقـش اساسـی دارنـد، که با 
توجـه بـه قـرار گرفتن در سـال آخـر دولت 
دوازدهـم قصـد ما بررسـی وضعیـت دولت 
امـا برخـی  و مخالفـان سیاسـی آن اسـت، 
جریانـات داخلـی رعایـت اخـاق و قوائـد 
سیاسـت را نمی کننـد و در شـرایطی کـه در 
انتخابـات بـه جنـاح رقیـب باخته انـد و طبق 

منطـق، قانـون و اخـاق بایـد در بدنـه کارشناسـی دولـت مشـارکت داشـته 
و از کارشـکنی و سـنگ اندازی در مسـیر توسـعه امتنـاع کننـد، متأسـفانه 
از روز بعـد از اسـتقرار دولـت تدبیـر و امیـد در دو جبهـه تخریـب و سـهم  
و  کار  شـرایط  مخالفـان خارجـی  بـا  هم صـدا  و  کـرده  خواهـی حرکـت 
فعالیـت را بـرای دولـت و ارکان آن دشـوار نمـوده کـه ذکـر مصادیـق آن 
مثنـوی هفتـاد مـن اسـت و تنهـا بـا تـورق نسـخ روزنامـه کیهـان طـی ایـن 
هفـت سـاله درمی یابیـم کـه چنیـن هجمـه ای تـا کنـون و در هیـچ کجـای 
دنیـا علیـه هیـچ دولتـی شـکل نگرفتـه اسـت و حتـی در شـرایط سـخت و 
طاقـت فرسـای تحریـم و کرونا نیز دسـت از بداخاقی برنداشـته اند و ضمن 
تخریب هـای سـریالی، پـا را فراتـر گذاشـته اند و حتـی بـه هتاکی و فحاشـی 
علیـه رئیـس جمهـور و دولتمـردان نیـز روی آورده انـد، امـا نکتـه دردناک 
ایـن مسـأله سـکوت و عـدم دفاع دولـت از خویش اسـت که ضمـن ظلم به 
خویشـتن بـه نیروهای سیاسـی حامی دولـت علی الخصـوص اصاح طلبان و 
شـخص سـید اصاحـات ظلم مضاعفـی صورت گرفته اسـت، از دیگر سـو 
مماشـات دولـت بـا مدیـران همسـو و همـراه بـا مخالفـان جای تعجـب دارد 
و عـدم برخـورد قاطـع و عـزل ایـن افـراد می توانـد نهایتـاً بـه بدنامـی دولت 

و شکسـت اصاحـات در انتخابـات آتـی ریاسـت جمهـوری منجـر شـود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:
۹۸ درصد بیماران کرونا بستری
 در جنوب کرمان بهبود یافته و 

ترخیص شده اند

بررسی موشکافانه معضالت شیوه های آموزش در دوران کرونا؛

بازی باخت باخت

3

در سایه مدیریت های چندگانه و عدم  مراعات آفرود سواران؛

لوت و مراتع کرمان شخم می خورد

4

احسان احمدی

روابـط  و  اطاع رسـانی  اداره  گـزارش  بـه 
عمومـی آموزش و پرورش اسـتان کرمان، احمد 
اسکندری نسـب از فعالیـت 7 هـزار و 789 واحد 
آموزشـی در اسـتان خبر داد و افزود: از این تعداد 
710 مدرسـه زیر ده نفر هسـتند، یک هزار و 528 

مدرسـه هم11 تـا 50 نفـر دانش آمـوز دارند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که آمـوزش و پـرورش 
اسـتان کرمان امسـال موفق شـده اسـت حـدود 2 
هـزار و 200 معلـم جـوان را جـذب کنـد، ادامـه 
داد: تمـام تـاش مـا ایـن اسـت تـا بتوانیـم در 
مکتـب حـاج قاسـم دانش آمـوزان متعهـدی را 

کنیم. تربیـت 
امسـال  کـه  ایـن  بیـان  بـا  اسکندری نسـب 
25 بسـته تحولـی کـه برگرفتـه از سـند تحـول 
بنیادیـن آموزش و پرورش اسـت در اسـتان اجرا 
می شـود، افـزود: شـعار مـا ایـن اسـت کـه هیـچ 
کاسـی بـدون معلم و هیـچ دانش آمـوزی بدون 

کتـاب نخواهـد بـود.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان 
بـا اشـاره بـه اینکـه دانش آمـوزان مـا امسـال در 
شـرایطی سـال تحصیلی جدیـد را آغاز می کنند 
کـه بـا شـیوع ویـروس کرونـا مواجـه هسـتیم، 
گفـت: از آنجـا کـه پایـان کرونا قابـل پیش بینی 
نیسـت نیاز اسـت تا شـرایط آمـوزش را بـا توجه 
به کرونا و با رعایت دسـتور العمل های بهداشـتی 

پیـش ببریم.
آمـوزش  کـه  ایـن  بیـان  بـا  اسکندری نسـب 

تعطیل شـدنی نیسـت و از سـوی دیگر سـامت 
دانـش آمـوزان هم اهمیـت زیـادی دارد، گفت: 
اصـل بـر رعایـت بهداشـت اسـت و ایمـن بودن 
پـرورش  و  آمـوزش  کار  دسـتور  در  مـدارس 

است.
مدیـر کل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان با 
اشـاره بـه ایـن کـه مدیر مدرسـه در صـورت نیاز 
فـرد خواهـد  و  زوج  را  دانش آمـوزان  حضـور 
کـرد، افزود: از والدین درخواسـت داریم نهایت 
همـکاری را بـا مدیـر مدرسـه داشـته باشـند تـا 
حضور دانش آموز در مدرسـه تسـهیل شـده و از 

کاس هـای درس اسـتفاده کنـد.
مقـررات  رعایـت  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
بهداشـتی و اسـتفاده از ماسـک یـک اصـل مهم 
اسـت، تصریـح کـرد: حداکثـر زمـان حضـور 
دانش آمـوزان در کاس درس 35 دقیقه اسـت و 

بایـد رعایـت شـود.
اسکندری نسـب بـا 
بیـان ایـن کـه برخـی 
از دروس کـه نیـاز بـه 
دانش آمـوز  حضـور 
به صـورت  نیسـت 
برگـزار  مجـازی 
گفـت:  می شـود، 
هـزار  دو  بـه  حـدود 
مدرسـه در اسـتان زیر 
دانش آمـوز  نفـر   50

دارنـد و 710 مدرسـه نیـز زیر 10 نفـر دانش آموز 
دارنـد.

بـر پایه این گـزارش: آیین نمادین بازگشـایی 
مـدارس اسـتان کرمـان در آغـاز سـال تحصیلی 
جدیـد کـه با حضـور حجت  االسام والمسـلمین 
علیدادی سـلیمانی نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و 
امـام جمعـه کرمـان، سـردار غامرضـا سـلیمانی 
رئیس سـازمان بسـیج مستضعفین سـپاه پاسداران 
معـاون  حکیـم زاده  رضـوان  اسـامی،  انقـاب 
پـرورش،  و  آمـوزش  وزیـر  ابتدایـی  آمـوزش 
ثـاراهلل  سـپاه  فرمانـده  معروفـی  حسـین  سـردار 
اسـتان کرمـان و محمدرضـا پورابراهیمی رئیس 
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس و نماینـده مـردم 
شهرسـتان های کرمان و راور در مجلس شـورای 
اصفهانـی  اشـرفی  پسـرانه  دبسـتان  در  اسـامی 

شـد. برگزار 

مدیرکل آموزش  و پرورش استان کرمان در آیین افتتاح سال تحصیلی:

فعالیت 223۸
 مدرسه  زیر 50 نفر 
دانش آموز در استان

آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس انجمن صنفی کارفرمایی 
آموزشگاه های رانندگی جنوب کرمان )نوبت دوم(

اولیـن مجمـع عمومـی انجمـن صنفـی مذکور روزسـه شـنبه 8 مهرماه سـاعت 9 صبح، در محل سـالن 
اجتماعـات مجمـع واقـع در بولـوار جانبـازان جیرفـت نبش چهـارراه خاور برگـزار می گردد.

از کلیـه کارفرمایـان عضـو شـاغل در صنـف مذکـور دعـوت می شـود در جلسـه مذکـور شـرکت 
. یند نما

ایـن انجمـن می باشـند  افـرادی کـه خواهـان کاندیداتـوری در هیئت مدیـره و بازرسـان  در ضمـن 
درخواسـت کتبـی خـود را همـراه با مـدارک )کپـی کارت ملی، کپی شناسـنامه، کپی مجـوز فعالیت 

و لیسـت بیمـه( بـه هیئـت مؤسـس تحویـل نمـوده و رسـید دریافـت نمایند.
دستور کار جلسه:
1-تصویب اساسنامه

2-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
3-انتخاب روزنامه )نشریه( جهت درج آگهی های انجمن

از طرف هیئت مؤسس

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

با تالش دکتر احمدی محقق شد؛
کمک بنیاد علوی به پروژه های آبخیزداری 

جنوب کرمان
مدیــر کــل منــابع طـبــیعی و 
از  کرمـان  جنـوب  آبخیـزداری 
انعقـاد توافق نامـه یک سـاله بین این 
اداره کل و بنیـاد علـوی در اجـرای 
شهرسـتان  آبخیـزداری  پروژه هـای 
قلعه گنج خبر داد. به گزارش پایگاه 
و  سـازمان جنگل هـا  اطاع رسـانی 
مراتـع به نقـل از باشـگاه خبرنگاران 

جـوان- حمـزه احمـدی با اعـام اینکه طبـق توافق نامه منعقد شـده بین دو 
مجموعـه اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری و بنیـاد علـوی مقرر شـد، 
50 درصـد از هزینـه اجـرای پـروژه آبخیـزداری حـوزه رمشـک، مـارز و 
چـاه دادخـدا شهرسـتان قلعه گنج از طریـق بنیاد علوی تامین شـود، گفت: 
پـس از مطالعـات الزم، هزینه اجـرای این پروژه، 80 میلیارد ریال محاسـبه 
شـده اسـت. او افـزود: طبـق توافق نامـه مذکـور، حداکثر سـهم مشـارکت 
بنیـاد علـوی مبلـغ ۴0 میلیـارد ریـال خواهـد بـود. احمدی کنترل رسـوب، 
جلوگیـری از فرسـایش و فقیـر شـدن اراضـی، تقویـت سـفره های آب 
زیرزمینـی و جلوگیـری از بروز سـیاب های ویرانگر و خسـارت ناشـی از 
آن، افزایـش تولیدات مرتعی و دامی، جلوگیـری از مهاجرت های بی رویه 
روسـتاییان، بهبود اشتغال و ارتقاء سـطح درآمد روستاییان و آبخیزنشینان، 
مهـار و کنتـرل آب های زیرزمینی و تقویت منابـع آب موجود در منطقه را 

از اهـداف اجـرای ایـن پـروژه آبخیـزداری دانسـت.

مهندس ساردویی:
بهره برداری از قطعه اول بزرگراه جیرفت - 

فاریاب تا پایان سال جاری 
مــدیر کــل راه و شـهرســازی 
جنـوب کرمـان بـه همـراه فرمانـدار 
بزرگـراه   از  فاریـاب  شهرسـتان 
زیارتعلـی   - فاریـاب   - جیرفـت 
بازدیـد کـرد و از بهره بـرداری قطعه 
سـال  پایـان  تـا  بزرگـراه  ایـن  اول 
جـاری خبـر داد. بـه گـزارش اداره 
ارتباطـات و اطاع رسـانی اداره کل 

راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان، محمد سـاردویی در حاشـیه ایـن بازدید 
گفـت: محـور جیرفـت - فاریـاب - زیارتعلـی بـه دلیـل جمعیـت زیـاد 
سـاکنین در حاشـیه این محور، وجود معادن مختلف و کشـاورزی غنی از 
جیرفـت تا اسـتان هرمزگان یکـی از محورهای پر ترافیـک جنوب کرمان 
بـه شـمار مـی رود که نیـاز اسـت روند اجرایـی آن سـریع تر انجام شـود. به 
همیـن منظـور در صورت تخصیص اعتبار کافـی، امیدواریم قطعه اول این 
پـروژه یعنـی از بلوک تا فاریاب تا پایان سـال جاری به بهره برداری برسـد. 
وی اظهارداشـت: طـول محور در حال سـاخت از بلوک تا فاریـاب  5/ 1۴ 
کیلومتـر  می باشـد کـه پیشـرفت فیزیکـی آن تـا کنـون 50 درصد بـوده و 
پیمانکار در حال اجرای مراحل عملیات خاکی و سـاخت ابنیه اسـت. وی 
در پایـان اشـاره کـرد: در بازدیدی که با فرماندار محترم شهرسـتان فاریاب 

از پـروژه  داشـتیم مشـکل معـارض اجتماعـی محـور حـل و فصـل شـد.

۶۷0 تانکر به برخی محله های شهر کرمان 
آب رسانی کردند

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان، 
حمیـد صمدانـی بـا بیـان اینکـه ایـن محله ها شـامل شـهرک صنعتـی، تور 
و طنـاب، آیت اهلل خامنه ای، سـیدی، بلوار جهاد، 20 متـری نادر، بهمن یار، 
اقبـال، آبنـوس، بلوار رضـوان، والفجر جنوبی، نامـدار محمدی، علی ضیا، 
هـزار و یـک شـب، فیـروزه، فردوسـی، بلوار جمهوری، شـهرک شـکوه، 
شـهرک خواجـو، امـام جمعـه و فارابـی بودنـد اظهـار داشـت: تامیـن آب 
شـرب آب رسـانی سـیار از محل منابع آب تحت مدیریت شـرکت انجام 
می شـود. وی با اشـاره به اینکه کیفیت فیزیکی، شـیمیایی و میکروبی منابع 
بر اسـاس اسـتانداردهای اباغی موسسه اسـتاندارد و دستورالعمل های آبفا 
کشـور بـه صـورت مسـتمر مـورد پایـش قـرار می گیـرد خاطرنشـان کرد: 
بـه منظـور تضمیـن کیفیـت و سـامت آب توزیعـی بـا تانکر، میـزان کلر 
باقیمانـده در آب کنتـرل می شـود. مدیر امور آبفا شهرسـتان کرمان تاکید 
کـرد: با توجه به شـیوع کرونا، دسـتورالعمل ها به طرف قـرارداد حمل آب 
تانکـری ابـاغ شـده و تمامی پروتکل های بهداشـتی توسـط راننـده تانکر 
آب رسـانی رعایت می شـود. صمدانی از شهروندان خواست هنگام توزیع 
آب اضطراری موارد بهداشـتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی و اسـتفاده 
از ماسـک را رعایـت کننـد. وی یـادآور شـد: همشـهریان می تواننـد در 
صـورت مشـاهده عدم رعایت نکات بهداشـتی، مراتب را بـه مرکز ارتباط 
مردمی شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان به شـماره 122 اطاع دهند.

افتتاح نهالستان تولید نهال گونه های جنگلی
 در کهنوج

رئیـس اداره منابـع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان کهنوج گفت: مرکز 
تولیـد نهال هـای گلدانـی از گونه های جنگلـی و بیابانی واقـع در رضا آباد 
شهرسـتان کهنوج به بهره برداری رسـید. لورگی رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرسـتان کهنوج در گفت و گو با خبرنگار گروه اسـتان های 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان، با اعام اینکه این نهالسـتان به همت 
بخـش خصوصـی و با ظرفیت تولید 270 هـزار اصله نهال گونه های بیابانی 
و میـزان 200 هـزار اصلـه نهـال گونه هـای جنگلـی بـه بهره بـرداری رسـید 
گفـت: ایـن نهالسـتان در زمینـی بـه مسـاحت یک هکتـار در منطقـه رضا 
آبـاد شهرسـتان کهنـوج احـداث شـد. او افزود: گونه های کشـت شـده از 
نـوع سـازگار بـا منطقـه و از گونه هـای جنگلـی و بیابانـی اسـت. لورگی با 
اشـاره به اینکه اعتبار گونه های بیابانی کشـت شـده 2 میلیارد و 970 میلیون 
ریال از محل اعتبارات صندوق توسـعه ملی و اسـتانی و گونه های جنگلی 
بـا اعتبـاری بالغ بـر 2 میلیارد ریـال از محـل اعتبارات صندوق توسـعه ملی 
اسـت، بیان کرد: هدف از راه اندازی این نهالسـتان را خودکفایی شهرستان 
در تامیـن نهال هـای مـورد نیـاز و مقابله با گرد  و غبار و توسـعه فضای سـبز 
در منطقـه اسـت. او اظهـار کـرد: نهال هـای این نهالسـتان از نوع سـازگار با 
شـرایط اکولوژیکـی منطقـه و شـامل گونه هـای اکالیپتوس، کنار، شـمح، 

کهور ایرانی، اسـتبرق اسـت. 

1-برگـزاری مراسـمات بزرگداشـت هفتـه دولـت و افتتـاح طرح هـا 
پروژه هـا و 

2-درگذشـت روح اهلل حسـینیان از نماینـدگان تنـدرو مجلس قبل بر 
اثـر ابتا بـه کرونا

3-بازداشـت کیوان امام وردی به جرم اغفال شـماری از دانشـجویان 
دختـر پردیـس هنرهـای زیبا دانشـگاه تهـران و تجـاوز به آنهـا و راه 

افتـادن مـوج افشـاگری در برابر تعـرض و تجاوز جنسـی در ایران
ایجـاد  و  افغانسـتان  و  ایـران  از  بخش هایـی  در  سـیل  ۴-وقـوع 

جانـی و  مالـی  خسـارت های 
5-انتشـار تصاویـر عـزاداری تک نفـره رهبـر انقـاب بـا ماسـک در 

حسـینیه امـام خمینی
۶-درگیـری سـاکنان روسـتای ابوالفضـل اهـواز بـا مأمـوران امنیتـی 

پیرامـون خلـع یـد از آبـادی بـه نفـع بنیـاد مسـتضعفان
7-استعفای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به دلیل بیماری

8-مـرگ سـرژیک تیموریـان بازیکـن سـابق اسـتقال بر اثر سـانحه 
رانندگی

9-اعتـراض بـه حکـم نـه سـال زنـدان بـه پـدر رومینـا اشـرفی کـه با 
داس توسـط او کشـته شـده بـود

10-ابهامـات و اعتراضـات بـه اعـام بازگشـایی مدارس بـه صورت 
حضوری

11-برقـراری پـرواز بیـن رژیـم صهیونسـیتی و امارات متحـده عربی 
پـس از پیمـان صلـح و عبـور این هواپیما از آسـمان عربسـتان

مهندس فالح:
سال گذشته 1032 مورد انشعاب گاز رایگان 

در استان کرمان واگذار شد
ابـاغ مصوبـه مجلـس  پـی  در 
شـورای اسـامی مبنـی بـر معافیت 
مددجویـان تحـت حمایـت کمیته 
خانـواده  مذهبـی،  اماکـن  امـداد، 
 25 بـاالی  جانبـازان  و  شـهدا، 
درصـد از پرداخت هزینه انشـعاب 
گاز در سـال 98 در مجموع 1032  
در  گاز  رایـگان  انشـعاب  مـورد 
اسـتان کرمان واگذار شـده اسـت.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت گاز اسـتان کرمـان، مهنـدس فـاح ضمـن اشـاره بـه مطلـب 
از  مـورد   5۶0 تعـداد  اسـتان  سـطح  در   98 سـال  در  افـزود:  فـوق 
مددجویـان کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( و 303 مـورد از سـازمان 
بهزیسـتی بـا سـقف کنتـور ۶ مترمکعبـی از انشـعاب رایـگان شـبکه 

شـده اند. بهره منـد  گازرسـانی  سراسـری 
بـه  اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
بـار کنتـور رایـگان واگـذار  بـرای یـک  نهادهـا  ایـن  مددجویـان 
انشـعاب  پرداخـت هزینـه  بـه  قـادر  افـزود: کسـانی کـه  می شـود، 
گاز نیسـتند بـا ارائـه معرفی نامـه از سـوی بهزیسـتی و کمیتـه امـداد 
امـام خمینـی )ره( می تواننـد کنتـور و اشـتراک رایـگان دریافـت 
کرمـان  اسـتان  گاز  شـرکت  آمادگـی  بـر  فـاح  مهنـدس  کننـد. 
بـرای ارائـه خدمـت بـه جامعـه هـدف مطابـق بـا قوانیـن مصـوب 
و مقـررات کشـوری تاکیـد و بیـان کـرد: خانوارهـای شـامل ایـن 
طـرح می تواننـد پـس از دریافـت معرفی نامـه از دسـتگاه حمایتـی 
امتیـاز  ایـن  از  اشـتراک پذیری،  زمـان  در  آن  ارائـه  و  ذی ربـط 
انشـعاب های گاز  برخـوردار شـوند. وی مجمـوع سـهمیه  قانونـی 
و  بهزیسـتی  مددجویـان  بـرای  را  اسـتان  در  سـال جاری  رایـگان 
کمیتـه امـداد ۴73 مـورد اعـام و همچنیـن سـهمیه بـرای مسـاجد 
روسـتایی و شـهری، حسـینیه ها، اماکـن دینـی، اقلیت هـای دینـی و 
حوزه هـای علمیـه رایـگان و بـدون محدودیـت اسـت. مدیرعامـل 
شـرکت گاز اسـتان کرمـان، در پایـان تصریـح کـرد: تـداوم ایـن 
اقـدام در چارچـوب توانمندسـازی خانواده هـای کم بضاعـت و نیز 
برخـورداری گروه هـای هـدف مصوبـه مجلـس شـورای اسـامی 

همچنـان در دسـتور کار ایـن شـرکت قـرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:
انهدام یک باند فساد اقتصادی در حوزه توزیع 

آرد و نهاده های دامی در جنوب کرمان
سـه نفـر بـه اتهـام پولشـویی، اختـاس و تحصیـل مـال نامشـروع 

قـرار گرفته انـد  تعقیـب قضایـی  تعـدادی تحـت  بازداشـت/ 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان از کشـف و انهـدام یک باند 
فسـاد اقتصـادی در حـوزه توزیـع آرد و نهاده هـای دامی شـرکت های 
در  نانوایـان  دولتـی  حواله هـای  روسـتایی  اتحادیه هـای  و  عشـایری 

جنـوب اسـتان کرمان خبـرداد.
ایـن خبـر اظهـار داشـت: در  یـداهلل موحـد در تشـریح جزئیـات 
ایـن رابطـه 3 متهـم شـامل رئیـس و کارمنـد یـک شـرکت و مسـئول 
فـروش یـک کارخانـه تولیـد آرد بازداشـت شـده اند و در خصـوص 
سـایر متهمـان پرونـده تحقیقـات تکمیلـی در حال انجام اسـت  رئیس 
شـورای قضایـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه این افـراد بـه اتهام 
پولشـویی، اختـاس، تحصیـل مـال نامشـروع از طریـق شـبکه ای و 
پولشـویی تحـت پیگـرد قضایی قـرار گرفته انـد، تاکید کرد: دسـتگاه 
قضایـی در برخـورد بـا مفاسـد اقتصـادی هیـچ خـط قرمـزی نـدارد و 
بـا افـراد در هـر پسـت و جایگاهی بـدون اغمـاض برخـورد می نماید.  
موحـد اضافـه کـرد: ایـن شـبکه بـا اسـتفاده از دریافـت حواله هـای 
دولتـی تخصیصـی بـه عشـایر و روسـتائیان و نانوایان و فـروش آنها به 
شـبکه های دالل در بـازار آزاد بـا اسـتفاده از جعل در ۶ سـال گذشـته 
بالـغ بـر 2 میلیـون 252 هـزار و 8۴0 کیلوگـرم آرد و ۶98 هـزار و 2۶ 
کیلوگـرم نهاده هـای دامـی یارانه ای عشـایر و روسـتائیان را وارد بازار 
آزاد نمـوده و حقـوق عشـایر و روسـتائیان را تضییـع نموده انـد رئیـس 
کل دادگسـتری اسـتان کرمـان خاطرنشـان سـاخت: گـردش وجـه 
حاصـل از فـروش خارج از شـبکه آرد و نهاده های دامـی یارانه ای این 
شـبکه در مجمـوع بالـغ بر 38 میلیارد ریـال بوده اسـت .  نماینده عالی 
دسـتگاه قضایـی در اسـتان کرمـان در پایـان از ورود به موقـع مقامـات 
قضایی در جنوب اسـتان و همچنین مجاهدت های خاموش پاسـداران 
گمنـام امام زمان )عج( در سـازمان اطاعات سـپاه اسـتان کرمان تقدیر 

و تشـکر کرد.

روابـــط  گـــزارش  بـه  بـنــا 
کــرمان،  اسـتانــداری  عمومـی 
فــــدائی،  محّمـــــدجواد  دکتـر 
پیامـی  در  کرمـان،  اسـتاندار 
بالنـده  و  پویـا  آموزش وپـرورش 
اعتبـار جوامـع و رکـن اصلـی  را 
مدنیّـت و توسـعۀ پایدار دانسـت و 
ضمـن تأکید بر اهتمـام همگان در 
پیشـگیری از اشاعۀ بیماری کرونا، 
همـۀ  بـه  را  مـدارس  بازگشـایی 
دانش آمـوزان  مدیـران،  معلّمـان، 
پیـام  گفت.متـن  تبریـک  اولیـا  و 

اسـت:  بدیـن شـرح  ایشـان 
»اّول دفتر به نام ایزد دانا«

بازگشـایی مدارس، زنده ترین، 
پویـش  پویاتریـن  و  پرشـورترین 
فرهنگـی  اجتماعـی-  سـاالنۀ 
ایـران اسـت. ایـن رویداد پیـام آور  

شـکوفایی، مهـرورزی، بیـداری و 
بـرای  سـرفصلی  و  اسـت  دانایـی 
اسـت.  جامعـه  تکامـل  و  تکویـن 
نویـن«  تمـّدن  »پایه ریـز  معلّـم 
مدرسـه  و  تفکـر  آفرینشـگر  و 
جایـگاه رویـش افـکار، اندیشـه ها 
نگاهـی  اسـت.  تـازه  ایده هـای  و 
بـه جایـگاه رفیـع معلـم و اهمیـت 
آموزش وپـرورش در نظـام دینـی 
و ملـی ایـران و نیـز توجـه جوامـع 
مختلـف به ایـن امر نشـان می دهد 
بالنـده،  آموزش وپـرورش  کـه 
اعتبار جوامع و رکن اصلی مدنیت 
پایـش  اسـت.  پایـدار  توسـعۀ  و 
پـرورش  آمـوزش  و  فعالیت هـای 
در سـال تحصیلـی گذشـته نشـان 
می دهـد کـه آموزش وپـرورش ما 
بیـش از هر زمـان دیگـری نیازمند 

زیربناهـای  بـه  توجـه  نوگرایـی، 
سـبک  در  تغییـر  آموزشـی، 
مدیریت آموزشـی، توانمندسازی 
زدایـی  تمرکـز  مربیـان،  و  اولیـا 
بـر  آموزشـی  عدالـت  توسـعۀ  و 
اسـاس برنامه محـوری، خردورزی 
و توجـه بـه سـند تحـول بنیادیـن 

اسـت.  آموزش وپـرورش 
اینجانـب ضمـن اعـام حمایت 
قاطـع دولـت از برنامه های توسـعه 
 محـور در نظام آموزشـی و تربیتی 
را  مـدارس  بازگشـایی  اسـتان، 

اولیـا  مدیـران،  معلمـان،  همـۀ  بـه 
تبریـک  عزیـز  دانش آمـوزان  و 
تأکیـد  ضمـن  و  می کنـم  عـرض 
بـر اهتمـام همـگان در پیشـگیری 
از اشـاعۀ بیمـاری کرونـا از طریـق 
رعایـت دقیـق ضوابـط و مقـررات 
بـزرگ  خداونـد  از  بهداشـتی، 
سـامتی و توفیـق روزافـزون همـه 

ایـن عزیـزان را خواهانـم.

محّمـــدجواد فـــدائی
استاندار کرمان

پیام پروفسور فدایی به 
مناسبت بازگشایی مدارس

صـرف  گاهـی  گفـت:  کرمـان  شـهردار 
هزینـه در مقـوالت فرهنگـی و اجتماعـی اثـر 
ماندگارتـر و ارزشـمندتری نسـبت بـه برخـی 
کارهـای عمرانـی بـرای شـهر خواهـد داشـت؛ 
برنامه هـای  اجـرای  در  اسـت  الزم  بنابرایـن، 
ورزشـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  سـازمان 
شـهرداری کرمـان حمایـت و همـکاری الزم 

گیـرد. صـورت 
سـیدمهران  کرمان آنایـن،  گـزارش  بـه 
نشسـت  در  شـهریورماه  دوازدهـم  عالـم زاده، 
شـورای عالی مدیران شـهرداری کرمـان افزود: 
فرهنگـی،  سـازمان  حـوزۀ  در  کـه  اقداماتـی 
اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری کرمـان انجـام 
می شـود، نقش مؤثـری در انعـکاس تاش های 
آنهـا  اثربخشـی  و  نمـود  و  دارد  شـهرداری 
اسـت؛  شـهرداری  اقدامـات  سـایر  چندبرابـر 
بنابرایـن، الزم اسـت در اجـرای برنامه هـای این 

و همـکاری الزم صـورت  سـازمان، حمایـت 
گیـرد.

سـازمان  اقــدامات  خــصوص  در  وی 
فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری در 
راسـتای حفـظ و احیـای صنایـع دسـتی کرمان 
خاطرنشـان کـرد: بایـد بـه داشـته های خودمـان 
بهـا دهیـم و از هیچ تاشـی برای احیـای صنایع 

دسـتی ارزشـمند که هویت و میراث ما هسـتند 
از جملـه مـس و پتـۀ کرمـان دریـغ نکـرده و 

آن هـا را بـرای آیندگان مـان حفـظ کنیـم.
شـهردار کرمـان تأکیـد کرد: گاهـی صرف 
هزینـه در مقـوالت فرهنگـی و اجتماعـی اثـر 
ماندگارتـر و ارزشـمندتری نسـبت بـه برخـی 
کارهـای عمرانـی بـرای شـهر خواهـد داشـت.
تجهیـز  و  بهسـازی  درخصـوص  عالـم زاده 
محلـۀ  در  جدیـد  فرهنگ سـرای  سـاختمان 
سـازمان  توسـط  اسـت  قـرار  کـه  سرآسـیاب 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشـی شـهرداری آماده 
شـود، گفت: سـاختمان مربوط ظـرف دو هفتۀ 
بخـش  بـا  و  شـود  تعیین تکلیـف  بایـد  آینـده 
شـود. اجـرا  مشـارکتی  به صـورت  خصوصـی 

وی افـزود: فراهـم کـردن زمینـۀ مشـارکت 
بخـش خصوصـی در فعالیت هـای فرهنگـی و 

اجتماعـی بـه نفـع شـهر و شـهروندان اسـت.

شهردار کرمان در نشست شورای عالی مدیران شهرداری تأکید کرد:

ضرورت حمایت از برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهرداری

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت، 
دکتـر مکارم بـا بیان اینکـه بیماری 
کرونـا هنـوز هیچ واکسـنی نـدارد 
و تنهـا راه کنتـرل بیمـاری رعایـت 
دسـتورالعمل های بهداشـتی اسـت 
 ۴22 و  هـزار   3 امـروز  تـا  افـزود: 
در   19 کوویـد  بـه  مبتـا  بیمـار 

کرمـان  جنـوب  بیمارسـتان های 
بسـتری شـده اند کـه از ایـن تعـداد 
3 هـزار و 3۶5 بیمـار بهبـود یافتـه 
و ترخیـص شـده اند. مـکارم افـزود 
98 درصـد مـوارد بیمـاران مبتـا به 
شهرسـتان های  در  بسـتری  کرونـا 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  حـوزه 
ترخیـص  و  یافتـه  بهبـود  جیرفـت 

بـه  توجـه  بـا  افـزود:  شـده اند، 
بازگشـایی مـدارس تاکیـد مـا بـر 
رعایت دسـتورالعمل های بهداشتی 
اسـت و دانش آمـوزان باید وسـایل 
شـخصی اعم از ماسـک، دستکش 
داشـته  همـراه  بـه  مدرسـه  در  را 
باشـند، چـرا کـه هنوز خطـر کرونا 
رفـع نشـده اسـت. رئیـس دانشـگاه 

علـوم پزشـکی جیرفت گفـت: در 
بازگشـایی مـدارس بایـد شـرایطی 
اجتماعـی  گـذاری  فاصلـه   ماننـد 
برگـزاری کاس هـای  در فضـای 
ذهـاب  و  ایـاب  سـرویس  درس، 
دانش آمـوزان و رعایـت بهداشـت 
مـورد  فـردی  بهداشـت  و  محیـط 

تاکیـد باشـد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

۹۸ درصد بیماران کرونا بستری در جنوب کرمان 
بهبود یافته و ترخیص شده اند

به همت دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شمال استان:

اختتامیه طرح کودکان حافظ انرژي با تقدیر 
از نفرات برتر برگزار شد

عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت توزیع نیروي برق شـمال 
طـرح  اختتامیـه  کرمـان؛  اسـتان 
کـودکان حافـظ انـرژي در سـالن 
اجتماعـات شـهید بافنـده برگـزار 

 . شد
مدیردفتـر  مراسـم  ایـن  در 
از  تقدیـر  بـا  مصـرف  مدیریـت 
ایـن  در  کـودکان  مشـارکت 
و  کـردن  نهادینـه  بـر  طـرح 
صحیـح  الگـوي  فرهنگ سـازي 
مصـرف انـرژي بـرق در مـدارس 
تاکیـد کـرد و گفـت: ایـن طـرح 
از  پـر  کشـور  )یـک  شـعار  بـا 
هـدف  بـا  و  مصـرف(  مدیـران 
افـکار  آگاه سـازي و جهت دهـي 
خـاق  کـودکان  ایده هـاي  و 
مصـرف  مدیریـت  بـا  رابطـه  در 
انرژي هـاي  از  اسـتفاده  و  انـرژي 
اجـرا  و  برنامه ریـزي  تجدیدپذیـر 

اسـت.  شـده 
مدیردفتـر  علیـزاده  حمیـد 
شـرکت  ایـن  مصـرف  مدیریـت 
با اشـاره بـه برگـزاري موفق طرح 
انـرژي پویـان در ۴ سـال متوالـي 

دوره  دانش آمـوزان  اسـتقبال  و 
گفـت:  اسـتان  شـمال  متوسـطه 
انـرژي  حافـظ  کـودکان  طـرح 
مهدکودک هـا؛   سـني  رده  در 
در  دبسـتان  و  پیش دبسـتاني 
نقاشـي،  تئاتـر،  عکـس،  قالـب 
بـا محوریـت  نیـز  داسـتان کوتـاه 
فرهنگ سـازي مدیریـت مصـرف 
و حفاظـت از منابـع ملـي و محیط 

اسـت. شـده  برگـزار  زیسـت 
وي افـزود: در ایـن طـرح کـه 
بـراي عمـوم افـراد زیـر 13 سـال 
نفـر   700 از  بیـش  بـوده،  آزاد 
شـرکت کـرده انـد. کـه پـس از 
و  کارشناسـان  توسـط  ارزیابـي 
جوایـزی  برتـر  آثـار  بـه  داوران 

گردیـد.  اهـدا 
طـرح  ایـن  کـه  اسـت  گفتنـي 

و  نیـرو  وزیـر  سـفر  بـا  همزمـان 
متولـي زاده  مهنـدس  حضـور  بـا 
در  توانیـر  شـرکت  مدیرعامـل 
ابوطالبـي  شـهید  پسـرانه  دبسـتان 
روسـتاي عبداهلل آباد رفسـنجان در 
آبان ماه سـال گذشـته با محوریت 
فرهنـگ  سـازي  و  آمـوزش 
مدیریت مصرف در شـمال اسـتان 

شـد. آغـاز  کرمـان 
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کشـور ایران داری پتانسیل های 
بی شـمار و قابلیت هـای نامحـدود 
اسـت،  مختلـف  حوزه هـای  در 
کشـور  ایـن  اسـتان  بزرگ تریـن 
از  یکـی  نیـز  بـزرگ  کرمـان  یـا 
ایـن  کلیـدی  و  مهـم  اسـتان های 
مـی شــود  محـســوب  ســرزمین 
عظیـم  ظرفیت هـای  دارای  کـه 
معـادن،  کشـاورزی،  حـوزه  در 
گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث 
همـه  به رغـم  امـا  می باشـد.  و... 
پتانسـیل های موجود، این سرزمین 
بـه رشـد و توسـعه پایـدار دسـت 
نیافتـه و تـا شـرایط آرمانـی فاصله 
راه هـای  از  یکـی  دارد.  زیـادی 
توسـعه این اسـتان تکیـه بر صنعت 
گردشگری و توریسـت با استفاده 
از جاذبه هـای بی شـمار تاریخـی و 
طبیعـی اسـت که تـا کنـون محقق 

اسـت. نگردیـده 
کویـر  همـان  یـا  لـوت  کویـر 
شـهداد با مشـخصات فوق:)کویر 

لـوت، دشـتی بیابانـی در جنـوب 
بـا  کـه  اسـت  ایـران  شـرقی 
کیلومترمربـع   51800 مسـاحت 
در بیـن بخش هایـی از اسـتان های 
و  بلوچسـتان  و  سیسـتان  کرمـان، 
خراسـان جنوبـی قـرار دارد( یکی 
خـدادادی  بی نظیـر  مواهـب  از 
کشـور  هـر  می توانـد  کـه  اسـت 
فقیـری را از فقـر نجـات دهـد امـا 
بـه رغـم اینکـه در تاریخ یکشـنبه 
کمیتـه  سـوی  از   1395 تیـر   27
جهانـی یونسـکو بـه عنـوان اولیـن 
فهرسـت  در  ایـران  طبیعـی  اثـر 
گردیـد،  ثبـت  جهانـی  میـراث 
منطقـه  در  خاصـی  تحـول  هیـچ 
رخ نـداده و سـفیر سـابق ایـران در 
یونسـکو در همایشـی در دانشگاه 
بیرجنـد بـا اعـام ایـن هشـدار که 
بـه  زرد  کارت  یونسـکو  مبـادا 
کویـر لوت بدهـد، از تهیه الگوی 
طبیعـی  میـراث  ایـن  پاسداشـت 
در یـک دوره 10 سـاله خبـر داد 

و افـزود: اگـر قـرار اسـت کویـر 
جهانـی  آثـار  فهرسـت  در  لـوت 
محفـوظ بمانـد بایـد آموزش های 
فراگیـری بـه سـاکنان پیرامون آن 
داده شـود تـا از ایـن اثـر طبیعـی 
پاسـداری کننـد. در همیـن رابطـه 
و پـس از حـوادث پی درپـی کـه 
در سـال 9۶ برای گردشـگران رخ 
داد؛ از مـرگ تعـدادی گردشـگر 
تـا  گرفتـه  انفجـاری   تله هـای  در 
گـم شـدن برخـی دیگـر در عمق 
لوت، خــلیل همایـی راد مدیرکل 
امنیتـی و انتظامی وقت اسـتانداری 
ورود  شـدن  محـدود  از  کــرمان 
از  لـوت  کویـر  بـه  گردشــگران 
حـوزه اســتان کرمـان خـبــر داد 
و تأکیـد کــرد کــه ایــن کویـر 
و  امـنیتــی  اسـاس مصــوبات  بـر 
ماحظـات ایمنـی بــه سـه بخـش 
سبز )ورود آزاد(، نارنجی)نیازمند 
و  همـاهنــگی(  بــا  و  مجــوز 
قرمـز )مـمنــوعه( تقــسیم شـده و 

بـه  بــدون مجـوز  هرگونـه ورود 
مناطـق نارنجـی و قرمـز می توانـد 
امنیـت  بـرای  جـدی  مخاطـرات 
گردشـگران به دنبال داشـته باشـد، 
اسـتاندار  فدایـی  دکتـر  همچنیـن 
کرمان وسـعت بیـش از حد منطقه 
و وجـود کاروان های مـواد مخدر 
را از دیگـر معضات سـامان دهی 
کـرد. بیـان  سالم سـازی کویـر  و 

از دیگـر سـو مسـئوالن محیـط 
از  نیـز  طبیعـی  مــنابع  و  زیسـت 
بـه  بی ضابطـه  دسـت  انــدازی 
مـرجــان  و  گـله منــدند  کویــر 
شـاکری مدیـرکل محیط زیسـت 
نشسـت  یـک  در  کرمـان  اسـتان 
زمـان  در  کـه  کـرد  بیـان  خبـری 
هیـچ  لـوت  کویـر  جهانـی  ثبـت 
اسـتعامی از محیط زیسـت گرفته 
نشـده اسـت و همـه جـای کویـر 
بـرای ورود گردشـگران و آفـرود 
ایـن  و  نیسـت  ممکـن  و  مناسـب 
کار بایـد بـا مجـوز انجـام شـود.

پایـگاه  رئیـس  میـان  ایـن  در 
نیـز  لـوت  بیابـان  جهانـی  میـراث 
بـرای  متعـدد  افـراد  آمـوزش  از 
اثـر  چهارمیـن  محیطـی  حفاظـت 
آن  از  حراسـت  و  دنیـا  طبیعـی 
متخلفـان  بـا  مـوردی  برخـورد  و 
کـه  آنچـه  امـا  می دهـد،  خبـر 
بـرای مـا به عنـوان ناظـران بیرونی 
کـه  اسـت  ایـن  اسـت  محـرز 
مسـئوالن اسـتان کرمـان به عنـوان 

و  ارزشـمند  بخش هـای  مالـک 
چشـم اندازهای بکـر ایـن بهشـت 
تکثـر  و  تعـدد  میـان  در  گمشـده 
کمبـود  گیـر،  تصمیـم  نهادهـای 
جـدی  عـزم  عـدم  و  اعتبـارات 
در  اثـر  ایـن  از  حفاظـت  بـرای 
حـال چرخیـدن بـه دور خویشـتن 
شاسـی  خودروهـای  و  می باشـند 
بلنـد و شـبه گردشـگران در حـال 
شـخم زدن و از بیـن بردن سـیمای 

می باشـند  لـوت  زیبـای  و  بکـر 
عـدم  دلیـل  بـه  متأسـفانه  کـه 
قاطعیـت منابـع طبیعـی عـاوه بـر 
حـال  در  آهنیـن  لوت،گله هـای 
تخریـب تمامـی عرصه هـای ملـی 
اعـم از دشـت ها، مراتـع، کوهپایه 
و کوهسـتان و نابـودی گیاهـان و 
بایـد  کـه  می باشـند  درختچه هـا 
در اسـرع وقـت بـرای مهـار آنهـا 
از  لـذا  اندیشـیده شـود،  چـاره ای 

تقاضـا  کرمـان  معـزز  اسـتاندار 
می شـود در اسـرع وقـت کمیته ای 
متشـکل از مسـئوالن منابع طبیعی، 
محیـط زیسـت، میـراث فرهنگـی 
و نیـروی انتظامـی بـرای حفاظـت 
از لـوت و سـایر عرصه هایـی کـه 
بـه  موسـوم  گروه هـای  به وسـیله 
آفـرود تخریب می شـوند تشـکیل 
آنهـا  بـا  مقابلـه  راه کارهـای  و 

شـود. مشـخص 

در سایه مدیریت های چندگانه و عدم  مراعات آفرود سواران؛

لوت و مراتع کرمان شخم می خورد

شـیوع پاندمـی کرونـا در سراسـر جهـان و 
مصائـب ناشـی از آن در حـال حاضـر تنها یک 
بهداشـت  بـه علـم پزشـکی و  پدیـده مربـوط 
نمی باشـد، بلکـه ایـن ویـروس بـه یـک چالش 
اقتصـادی و اجتماعی نیز بدل شـده اسـت. اما با 
توجـه به فرارسـیدن سـال تحصیلی در بسـیاری 
نقـاط دنیـا یـک جنبـه مهـم دیگـر از عـوارض 

جوامـع  بـرای  خانمان برانـداز  ویـروس  ایـن 
موجـب دغدغـه و نگرانـی شـده اسـت.

چالـش آمـوزش و کرونـا آنقـدر پیچیـده و 
تعارض آفریـن اسـت کـه تمامـی افـراد درگیـر 
بـا ایـن مسـئله اعـم از متخصصـان، مسـئولین، 
والدیـن، معلمـان و ... را برای اخذ یک تصمیم 

قاطـع مسـتأصل نموده اسـت.
یکـی از غالب تریـن ایده هـای مطـرح شـده 
صـورت  بـه  تدریـس  آمـوزش  نظـام  بـرای 
آنایـن می باشـد کـه الحق ایـن شـیوه تدریس 
بسـیار  تکمیلـی  هـای  دوره  و  دانشـگاه  بـرای 
مفیـد و مؤثـر بـوده امـا بـا توجـه بـه ایـن کـه 
یکی از اساسـی ترین فلسـفه های مدرسـه تعامل 
دانـش آمـوز و  و  معلـم  بیـن  مؤثـر  ارتبـاط  و 
دانش آمـوزان بـا یکدیگـر  می باشـد و همچنین 
در پایه هـای پایین تـر دسـت ورزی، مشـاهده و 

هدایـت آمـوزگار از نزدیک از ارکان اساسـی 
داشـتن  نگـه  طرفـی  از  و  می باشـد  تدریـس 
کـودکان بـه مدت 5 سـاعت یـا بیشـتر در کنار 
موبایـل و رایانـه و نیـز درگیـر کـردن والدیـن، 
آمادگـی  عـدم  و  شـاغل  والدیـن  خصوصـا 
بسـیاری از معلمـان پیشکسـوت یـا حتـی جوان 
در اسـتفاده از تکنولـوژی و تولیـد محتـوا در 
نتیجـه ایـن طـرح محکـوم بـه شکسـت اسـت.

ایـده دیگـر لغـو کامـل سـال تحصیلـی کـه 
ایـن نظـر خـود مشـکات اساسـی را در پـی 
دارد، چـرا کـه بـا توجـه بـه ماهیـت غیـر قابـل 
پیش بینـی بـودن ایـن ویـروس هیـچ تضمینـی 
تحصیلـی  سـال  تـا  کرونـا  کـه  نـدارد  وجـود 
آینـده ریشـه کـن شـده باشـد و ممکـن اسـت 
مهـر 1۴00 نیـز بـا ایـن چالـش مواجـه باشـیم، 
حـال بـا کرونـا و دانش آموزانـی که یک سـال 

از تحصیـل بـاز مانده انـد و یـا کودکانـی کـه 
تکـرار پایـه داشـته یـا خواهنـد داشـت و دچـار 
افزایـش سـن می شـوند و ...چـه کنیـم؟ و اگـر 
کرونـا تـا ده سـال یـا بیشـتر ادامـه پیدا کـرد آیا 
ما می خواهیم نسـلی داشـته باشـیم که یـا مطلقا 
درس نخوانـده و یـا در یـک  سیسـتم نیم بنـد و 
ناقـص مثـل آمـوزش آنایـن یـا زوج و فـرد از 

سـر باز شـده باشـد.
و امـا طـرح هـای دیگـر نظیـر حضـور زوج 
و فـرد دانـش آمـوزان، حضـور کامـل همـراه 
بـا رعایـت پروتـکل و ... کـه تمامـی طرح هـا 
همـراه بـا آزمـون و خطـا، تردیـد و مخالفـت 
بی شـمار همـراه بوده و هنـوز نتیجه آثـار مثبت 
و فاجعه آمیـز آن مشـخص نیسـت، امـا غـرض 
از ایـن مقالـه بررسـی شـیوه های اداره مـدارس 
و دانشـگاه ها کـه ایـن روزهـا بسـیار شـنیده ایم 

و  مسـئولین  بـه  هشـدار  هـدف  بلکـه  نیسـت 
راه کاری  کـه  اسـت  کشـورداری  متولیـان 
اساسـی بـا کمتریـن هزینـه انسـانی و اقتصـادی 

بـرای تحصیـل فرزنـدان ایـران را برگزیننـد.
مـواد  چالـش  کـه  کردیـم  مشـاهده  زیـرا 
راه انـدازی  بـا  ماسـک  و  کننـده  ضدعفونـی 
چنـد خـط تولیـد و صـرف هزینـه ای انـدک به 
سـرعت حـل و فصـل شـد و همچنیـن دغدغـه 
بیـکاری و مشـکات اقتصادی با انواع و اقسـام 
و  مـردم  نیـز همیـاری و همـکاری  و  طرح هـا 
خیریه هـا نیـز تا حدودی به شـرایط ثابت رسـید 
و تأمیـن تجهیـزات پزشـکی و داروهـای مـورد 
نیـاز با صـرف مبالغی پول از طریـق واردات در 
جریـان اسـت و هـزاران چالشـی کـه یکی پس 
از دیگـری کرونـا بـا خـود آورد و توانسـتیم یا 

بـه زر یـا بـه زور آنهـا را حـل نماییـم.

امـا حـال که تنهـا مسـئله الینحل ایـن روزها 
کـه مدت هاسـت ذهـن دولت مـردان را به خود 
مشـغول کـرده، آمـوزش و سـامت فرزنـدان 
کشـور اسـت ایـن پرسـش را از تمـام کسـانی 
کـه این سـالها در رابطه با زیرسـاخت های نظام 
آمـوزش و پـرورش و توانمندسـازی معلمـان 
تمامـی  اگـر  کـه  دارم  نموده انـد  ...اهمـال  و 
ایـن طرح هـا و ایده هـا بـا شکسـت مواجـه شـد 
می توانیـم در آینـده حتـی اگـر تمـام درآمـد 
نفـت، معـادن و...را هزینـه کنیـم بـرای ایـران 

فرزنـدان نخبـه و باکفایـت وارد کنیـم؟
البته که پاسـخ منفی اسـت و با کمال تأسـف 
مـا در تمـام این سـال ها بـه تنها چیـزی که فکر 
نکـرده بودیـم مهمتریـن ثـروت و دارایـی ایـن 
مرزوبـوم یعنـی فرزنـدان ارزشـمند ایـران زمین 

است.

بررسی موشکافانه معضالت شیوه های آموزش در دوران کرونا؛

بازی باخت باخت

محیا احمدی/روانشناس

بـه گـزارش روشـنفکری، ایـن 
مدیرعامـل  حضـور  بـا  نشسـت 
مدیرعامـل  قائم مقـام  شـرکت، 
شهرسـتان ها،  بـرق  مدیریـت  در 
خــدمات  و  فــروش  مــعاون 
برنامه ریـزی  معـاون  مشـترکین، 
و مهندسـی، برخـی از مدیـران و 
مدیران 1۶ شهرسـتان تحت حوزه 
صـورت  بـه  شـرکت  عملیاتـی 
همچنیـن  و  کنفرانسـی  ویدئـو 
حضـور گـرم اصحـاب رسـانه در 
شـرکت  کنفرانـس  سـالن  محـل 
بـه مناسـبت آغـاز هفتـه دولت در 
تاریـخ دوم مردادمـاه سـال جاری 

شـد. برگـزار 
مدیـر  مهدوی نیـا،  عبدالوحیـد 
عامـل شـرکت توزیع نیـروی برق 

جنـوب اسـتان کرمـان در ابتـدای 
گزارشـی  ارائـه  بـه  نشسـت  ایـن 
از مجموعـه اقدامـات انجـام شـده 
شـرکت پرداخـت و گفـت: ایـن 
شـرکت وظیفـه برق رسـانی به 1۶ 
شهرسـتان از 23 شهرسـتان اسـتان 
 ،1201 بـار  پیـک  بـا  را  کرمـان 
 3۴585 بـا  مشـترک   58۴ تعـداد 
کیلومتـر طـول شـبکه های توزیع، 

دارد. برعهـده 
اسـتراتژیک  برنامـه  بـه  وی 
گفـت:  و  نمـود  اشـاره  شـرکت 
برنامه استراتژیک با رویکردهایی 
ماننـد کاهـش انرژی توزیع نشـده 
کاهـش  مطالبـات،  وصـول  بـار، 
مـراجــعه  کــاهش  و  تلــفات 
حضوری طرح ریزی شـده اسـت، 

بـه  گونه ای که شـرکت بایسـتی تا 
سـال 1۴0۴ بتوانـد تلفـات خود را 
بـه  بـه هشـت درصـد، خاموشـی 
 28 سـال  در  مشـترک  هـر  ازای 
دقیقـه و میـزان مراجعـه حضوری 

را بـه صفـر برسـاند.
 BPMS وی راه انـدازی پروژه
را مهمترین اقدام شـرکت دانست 
 BPMS پـروژه  در  گفـت:  و 
مـورد  شـرکت،  فرآیــندهای 
بـه  اسـت  گرفتـه  قــرار  بازیابـی 
فــرآیندها  ایـن  در  کـه  طـوری 
و  ســازی  سـاده   زمـان،  بحـث 
چابـک  سـازی در اولویـت بـوده، 
همچنیـن در ایـن پـروژه فرآیندها 
الکترونیکی شـده اند کـه این مهم 
کمـک شـایانی بـه چابک سـازی 

و حـذف فرآیندهای غیرضروری 
کـرد. خواهـد 

اشـاره  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
آسـیب پذیر  نقـاط  شناسـایی  بـه 
توزیـع  شرکــت  حــوزه ی  در 
بـا  گفـت:  اسـتان،  جنـوب  بـرق 
صــورت  آسیـب شـنـاسـی هــای 
زلــزله  و  ســیل  نقــشه   گرفتــه، 
روی  بــر  را  اخیــر  سـال هـــای 
خـود  مکانـی  اطاعــات  نقشـه 
پیاده سـازی نمودیـم و بـر اسـاس 
آن نقـاط آسـیب پذیر شناسـایی و 
مقاوم سـازی ها انجـام شـده اسـت 
سـبب  مقاوم سـازی ها  ایـن  کـه 
شـدید  بارندگی هـای  در  شـد 
سـال گذشـته میـزان خسـارت بـه 
شـبکه های بـرق نسـبت بـه سـایر 

اسـتان های همجـوار، کمتر باشـد.
توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
نیـروی بـرق جنوب اسـتان کرمان 
انجـام  اقدامـات  از  دیگـر  یکـی 
شـده را اطاع رسـانی خاموشـی ها 
بـه مشـترکین بیـان کـرد و ادامـه 
داد: برداشـت اطاعات مشـترکین 
شـده  انجـام  مشـترک  سـطح  تـا 
احتمـال  صـورت  در  و  اسـت 
خاموشـی بـه مشـترکین از طریـق 
خواهـد  اطاع رسـانی  پیامـک 
تمـاس  کمپیـن  همچنیـن  و  شـد 
جهـت  حسـاس  مشـترکین  بـا 
نیـز  خاموشـی ها  اطاع رسـانی 
بـر  عـاوه  تـا  شـده  راه انـدازی 
اطاع رسـانی  پیامـک،  ارسـال 

انجـام  شـود. نیـز  صوتـی 
مهدوی نیا با اشـاره بـه اقدامات 
از  بـرق جنـوب کرمـان  شـرکت 
سـال 92 تاکنـون، گفـت: در ایـن 
مـدت 1۶0 هـزار مشـترک اضافـه 
شـده، ۶2۴5 واحـد مسـکن مهـر 
بـرق دار شـده، برق ۴87 روسـتای 
فاقـد بـرق تامیـن شـده و سـه هزار 
نیـز  کشـاورزی  پمـپ   1۶8 و 
سـرجمع  اسـت.  شـده  بـرق دار 
سـرمایه گذاری های شـرکت بـرق 
جنـوب اسـتان در چنـد سـال اخیر 

۶80 میلیـارد تومـان اسـت.
از  روسـتا  بـرق 33  تامیـن  وی 
از  را  خورشـیدی  انـرژی  طریـق 
دیگـر اقدامـات انجـام شـده بیـان 
حاضـر  حـال  در  افـزود:  و  کـرد 
70 مـگاوات بـرق از طریق انرژی 
خورشـیدی در سطح اسـتان تولید 

می شـود.

وی بـا اشـاره بـه برق رسـانی به 
روسـتاهای فاقـد بـرق، بیـان کرد: 
در ایـن مـدت موفـق شـدیم 925 
و  هـزار   15 و  بـرق دار  را  روسـتا 
بـه  را  روسـتایی  مشـترک   ۴۴8
و  کنیـم  وصـل  توزیـع  شـبکه ی 
همـه ی  سـال  پایـان  تـا  همچنیـن 
روسـتاهای بـاالی 10 خانـوار کـه 
حدود ۴0 روسـتا اسـت را برق دار 

می کنیـم.
بــرق  شـرکت  عــامل  مدیــر 
خصــوص  در  کــرمان  جنــوب 
تحـت  مشـترکین  تمامــی  بیمـه 
بـرای  شـرکت  عملیاتـی  حـوزه 
بـه  احتمالـی  خسـارت  جبـران 
از  اظهـار کـرد:  بـرق،  تجهیـزات 
قبـوض همـه ی مشـترکین ماهیانـه 
تمامـی  و  می شـود  کسـر  مبلغـی 

تجهیـزات برقـی منـزل مشـترکین 
می شـوند. بیمـه 

گذشـته  سـال  کـرد:  بیـان  وی 
 ۴۶0 فوتـی   مـوارد  بـرای  بیمـه 
و  لـوازم  بـرای  تومـان،  میلیـون 
میلیـون   12 تـا  برقـی  تجهیـزات 
تومـان، آتش سـوزی و انفجـار تـا 
هزینه هـای  تومـان،  میلیـون   ۴00
میلیـون   300 حـدود  پزشـکی 
عضـو  نقـص  غــرامت  و  تومـان 
تـومــان  مـیلــیون   300 حـدود 

می کـرد. پرداخـت 
عبدالوحیـد مهدوی نیا با اشـاره 
بـه بهره بـرداری از ۴۶۴ پـروژه ی 
دولـت،  هفتـه ی  در  برق رسـانی 
بـا  پروژه هـا  ایـن  کـرد:  بیـان 
سـرمایه گذاری ۶02 میلیـارد ریال 

می رسـد. بهره بـرداری  بـه 

افـــزود:  هـمـچنـــین  وی 
روســتای   28 بــه  برق رســانی 
فاقــد بــرق بــا اعتبــار 11۴ میلیــارد 
ــا  ــان ب ــرق متقاضی ــن ب ــال، تامی ری
میلیــارد ریــال، اصــاح و   215
 272 بــا  شــبکه ها  بهینه ســازی 
میلیــارد ریــال و بهره بــرداری از 
ــای خورشــیدی بخــش  نیروگاه ه
ــارد  ــار 70 میلی ــا اعتب خصوصــی ب
ریــال از پروژه هــای قابــل افتتــاح 

می باشــند. دولــت  هفتــه ی  در 
هم زمـان  اسـت  ذکـر  شـایان 
بـا نشسـت مطبوعاتـی مدیرعامـل 
آئــین  رسـانــه،  اصــحاب  بــا 
بـرق  پروژه هـای  از  بهره بـرداری 
جیرفـت  شهرسـتان  در  رسـانی 
کنفرانسـی  ویدئـو  صـورت  بـه 

پذیرفـت. صـورت 

مهدوی نیا در نشست خبری با اصحاب رسانه:

بهره برداری از ۴۶۴ پروژه  برق رسانی در هفته ی دولت
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صاحب امتیاز: 

نظر احمدی تنگانی  
 مدیرمسئول و سردبیر:
 احسان احمدی تنگانی

شورای سیاست گذاری : دکتر فردوس 
حاجیان ، دکتر عنایت  اهلل رئیسی، 
دکتر عبدالرضا دانشی ، دکتر یحیی 

کمالی ، دکتر فرخ رو شهابی
و دکتر ناتاشا دربان

دبیرسرویس روانشناسی و پزشکی: 
محیا احمدی

طراحی و صفحه آرایی :
علی اکبرزاده  
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آدرس دفتر مرکزی نشریه :
کرمان، بولوار22بهمن ،ک ش 2 ، پ2

تلفن : 09131۴13705
گستره توزیع : استان کرمان 

ارتباط با مدیرمسئول :
ehsan.ahmadi389@gmail.com

در کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
telegram.me/rooshanfekrii

  پیامک : 09391۴13705

شـهرداری ها مهمتریـن نهـاد خدمتگـزاری بـه 
مـردم می باشـند. نوسـازی، زیباسـازی و اجـرای 
پروژه هـای عمرانـی و فرهنگـی بخشـی از اهداف 
عمده طرح های توسـعه شـهری اسـت و برداشـت 
هـر فـردی از هویت یـک جامعه پیش از آشـنایی 
با فرهنگ آن شـیوه معماری و شهرسـازی و دیگر 
پدیده هایـی اسـت کـه از طریـق بصـری می توانـد 
متجلـی گـردد، بنابرایـن شـهرداری ها بایـد بـا در 
نظـر گرفتـن عوامـل و اجـرای اهـداف نسـبت بـه 
ساماندهی، زیباسـازی و آینده نگری شهرها همت 
نمایند که خوشـبختانه طی دوران جدید با همدلی 
بیـن اعضـای شـورای اسـامی شـهر عنبرآبـاد و 
شهرداری و کمک جسـتن از نظرات کارشناسی، 
توسـعه متـوازن و همـه جانبه این شـهر مدنظر قرار 
گرفتـه و رضایـت عمومی را در پی داشـته اسـت. 
الزم بـه ذکـر اسـت در کنار فعالیت هـای عمرانی، 
توجـه ویـژه بـه مسـائل فرهنگـی و مذهبـی شـهر 
بسـیار چشـمگیر و قابـل تقدیـر بـوده اسـت و بـه 
عنـوان مثـال می تـوان بـه شـروع سـاخت بـارگاه 
مطهـر شـهدای گمنـام توسـط شـهردار والیـی و 
انقابـی ایـن شـهر که خویشـتن نیـز از عاشـقان و 
خادمـان شـهدا و اهـل بیـت عصمـت و طهـارت 
می باشـد اشـاره کـرد، زیـرا طوالنی شـدن اجرای 
ایـن پروژه انتقادات عاشـقان ایثار و شـهادت را در 
پـی داشـت و ایـن کار فرهنگـی می توانـد بـه ایـن 

دغدغه هـا پایـان دهـد.
در ادامـه به مهمتریـن خدمات صورت 
شـکل  بـه  اخیـر  ماهـه  سـه  در  گرفتـه 

فهرسـت وار در دوران شهرداری مهندس 
مـراد دینـا اشـاره می کنیم:

-شـروع سـاخت بـارگاه مطهـر شـهدای گمنـام با 
همـت شـهردار و اعضـای شـورای اسـامی شـهر 

عنبراباد
-تجهیـز و سـاماندهی کشـتارگاه بـه بهتریـن نحو 

ممکـن بـا امکانـات الزم و ضـروری
-خریـد یـک دسـتگاه کامیـون ده چـرخ کـه از 

ضروریـات واحـد نقلیـه بـود
-طراحـی، سـاخت و نصـب تابلوهـای نام گذاری 
معابر سـطح شـهر که مرحله دوم سـاخت و نصب 

سـایر تابلوهـا نیـز در حال انجام می باشـد
-نام گـذاری معابر به نام شـهدای گران قـدر همراه 
بـا نصـب تمثـال مبـارک شـهدای واالمقـام شـهر 

عنبرآباد 
-محلـول پاشـی و ضدعفونـی سـطح شـهر، معابر 
پرتـردد و اماکـن شـلوغ جهـت مبـارزه بـا شـیوع 
ویـروس کرونـا با خـودروی آتش نشـانی و تاش 

شـبانه روزی مسـئول و کارکنـان ایـن واحـد
در  دهنـده  آگاهـی  و  هشـدار  بنرهـای  -نصـب 
سـطح شـهر جهـت رعایـت اصـول بهداشـتی و 
فاصله گـذاری اجتماعـی بـرای مبـارزه بـا ویروس 

کرونـا
و  حضـور  بـا  زباله هـا  دفـن  محـل  -سـاماندهی 
نظـارت نماینـده شـهردار عنبرآبـاد جنـاب آقـای 

شـهری خدمـات  معاونـت  بلوچـی  کرامـت 
-تسـطیح، زیرسـازی، شـن ریزی و آسـفالت کنار 
گـذر محلـه عباس آبـاد کـه یکـی از مهمتریـن و 

پرترددتریـن معابـر این شـهر می باشـد
شـهید  خیابـان  شـن ریزی  آغـاز  و  -بسترسـازی 
حمـزه ای )پلیـس+10( کـه کار جدول گـذاری و 
شـن ریزی آن آغـاز گردیـده و ایـن معبـر مهـم و 
پرتـردد بـه کمربنـدی پیامبـر اعظـم )ص( متصـل 

شـد خواهد 
کوچه هـای  زیرسـازی  و  -شـن ریزی 
جدیدالتأسـیس در تمامـی شـهرک های جدیـد و 

نوسـاز
-شـن ریزی، زیرسـازی و آسفالت خیابان شهرک 

آفرین خدا 
-شـن ریزی، زیرسـازی و آسـفالت کوچـه پیامبـر 
اعظـم )17( کـه این معبر، کمربندی را به شـهرک 
پرجمعیـت خـدا آفریـن متصـل و بـه میـدان امـام 

حسـین )ع( ختـم می شـود
-سـنگ فرش بوسـتان شـورا و جدول گـذاری و 
زیباسـازی فضـای سـبز این نقطـه در شـهرک امام 

)ره( خمینی 
-سـاخت تندیس زیبای تپه تاریخی کنارصندل و 
سـنگ فرش آن در ورودی شـهر )سـه راهی فجر( 
کـه این کار زیبا باعث خوشـحالی تاریخ دوسـتان 
و از طرفـی معرفـی فرهنگ و تمـدن کهن مردمان 
ایـن سـرزمین در غنای معمـاری مربوط بـه هزاران 

سـال قبل می باشد
-شـن ریزی، زیرسـازی و آسـفالت انتهـای خیابان 

رسالت
-شـن ریزی و زیرسـازی حاشـیه خیابـان بـرادران 
شـهید حسـینی و آماده سـازی آن جهت ساخت و 

راه انـدازی فضـای سـبز و پـارک محلـه ای زیبا در 
حاشـیه این معبر

-جدول گـذاری ضلـع شـرقی میـدان امام حسـین 
)ع(

-اتمام جدول گذاری کوچه مطهری 13
-جدول گذاری بولوار شهید بینا

-جدول گذاری خیابان شهید طالقانی 
-زیرسازی و آسفالت کوچه مطهری 5

-زیرسازی و آسفالت کوچه مطهری 13
-زیرسـازی و آسـفالت خیابـان شـهید محمدعلی 

توکلـی در شـهرک امـام )ره(
-زیرسـازی و آسفالت خیابان شهید امیدبخش در 

شهرک امام )ره(
-آغـاز جدول گـذاری خیابـان 18متـری )خیابـان 

مطـب دکتـر آرام( 
-سـاماندهی بـاغ نخیـات کشـتارگاه بـا بیـش از 

یـک هـزار نخـل
-آماده سـازی فضـای شـهر در مـاه محـرم توسـط 

شـهرداری 
محلـول  مرحلـه  هفـت  بارگیـری  و  -خریـد 
ضدعفونـی از اسـتان هرمـزگان بـا میـزان هـر بـار 
7000 لیتـر بـا حضـور و نظـارت مهنـدس توکلـی 
و  پاشـی  محلـول  جهـت  آتش نشـانی  مسـئول 
ضدعفونی سـطح شـهر، معابـر و اماکن پرتـردد و 

بـا دسـتور مسـتقیم شـهردار ادارات 
-محلول پاشـی وضدعفونی تمامی اماکن مذهبی 
هیئت هـای عزاداری سـرور و سـاالر شـهیدان امام 

حسـین )ع( و مساجد شهر

با اجتناب شورا و شهرداری از حواشی و تکیه بر رضایت مردم؛

افقی شفاف و روشن در مسیر توسعه شهر عنبرآباد

فرهیخته ارجمند و بزرگوار
 جناب آقای مهندس وحدت برخوردایر

کسـب مقال اول مدیریت آب وخاک سـازمان جنوب 
در بیـن تمامـی سـازمان های جهـاد کشـاورزی کشـور بـه 
دلیل اجرای آبیاری تحت فشـار در سـه ماهه نخسـت سال 
جـاری تنهـا حاصـل درایـت، تخصـص و تعامـل بی نظیـر 
جنابعالـی اسـت، ضمـن عـرض صمیمانه تریـن تبریکات، 
موفقیت هـای پی  در پی شـما همچـون گذشـته را از خالق 

مهربان مسـئلت داریم.
هیئت تحریریه نشریه روشنفکری


