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مهندس مهدوی نیا: با افتتاح چند طرح مهم و ارزشمند؛دکتر زینی وند:
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یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری
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روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

در سی امین هفته از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛

خانه فرهنگ شهروندی »کتاب« 
و دبیرخانه طرح ملی »پایتخت 

کتاب کشور« افتتاح شد
2

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2
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مهندس فالح:

اجرای 1200 کیلومتر شبکه تغذیه
 و توزیع گاز در استان کرمان

 در 9 ماهه نخست سال 99

2

قطعی برق و کمبود نفت و سیلندر گاز
 شایسته ایرانی ها نیست

ایـران یکـی از کشـورهای اسـتثنایی کـره خـاک اسـت و از هـر حیـث در جهان 
جـزو برترین هـا می باشـد، بـه عنـوان مثـال و بـر اسـاس تحقیقـات علمـی و اثبـات 
شـده، مـا پـس از ونزوئال و عربسـتان سـعودی از حیـث ذخایر نفت خـام در جایگاه 
سـوم و در زمینـه ذخایـر گاز طبیعـی کشـف شـده پـس از روسـیه در جایـگاه دوم 
دارنـد(،  دیگـری  تقسـیم بندی  گاهـی  مختلـف  منابـع  )البتـه  داریـم  قـرار  جهـان 
در سـایر حوزه هـا اعـم از موقعیـت جغرافیایـی و اسـتراتژیک، کشـاورزی، منابـع 
طبیعـی، میـراث فرهنگـی و گردشـگری، معادن، اتصـال به آب های آزاد، شـیالت، 

خاویـار، گیاهـان دارویـی، انـرژی خورشـیدی، 
انـرژی بـادی، سـرمایه انسـانی، وجـود نخبـگان 
و... نیـز جـزو کشـورهای پیشـرو و بـاالی جدول 

می باشـیم.
مواهـب  همـه  ذکـر  بـه  نظـر  متأسـفانه  امـا 
مـردم  اشـاره،  مـورد  پتانسـیل های  و  خـدادادی 
ایـن سـرزمین از نظـر اقتصـادی و رفـاه اجتماعـی 
بـا  وضعیـت مطلوبـی نداشـته و طـی دهـه اخیـر 
افزایش مهار گسـیخته تـورم و اوج گرفتن گرانی 
سـفره  سـوءمدیریت ها  و  تحریم هـا  سـایه  در 
تبعـات و  بـه روز کوچک تـر شـده و  آنهـا روز 

ناهنجاری های ناشـی از آن اعم از افزایش سـرقت، افسـردگی، خشـونت، خودکشی، 
طـالق، فـروش اعضـای بـدن، روی آوردن به قاچـاق و مشـاغل کاذب و ده ها معضل 

اساسـی دیگـر گریبـان جامعـه را بـه سـختی گرفتـه اسـت.
امـا مـردم ایـران مردمـی صبـور و متحمـل بـوده و طـی ایـن چنـد دهـه، همـه ایـن 
مشـکالت را بـا سـعه صدر تحمـل کـرده  و خـم به ابـرو نیاورده انـد و در مناسـبت های 
مختلـف اعـم از جنـگ تحمیلی، حـوادث داخلـی، انتخابات های متعـدد و... با دولت 

و حاکمیـت همراهـی کرده انـد.
لـذا حاکمیـت هم برای احتـرام به این ملت بزرگ و متمدن باید مشـکالت حادث 
شـده برای مردم خصوصاً اقشـار فرودسـت را با چشـم باز ببیند و در اسـرع وقت برای 
برداشـتن تحریم هـا و رفـع بحـران اقتصـادی و گرانـی اقدامـی عملـی انجـام دهد، هر 

چنـد کـه ایـن امر مسـتلزم مذاکره بـا برخی کشـورها در قالب احترام متقابل باشـد.
زیـرا شایسـته نیسـت در سـال ۲۰۲1 و در حالـی کـه همسـایگان ما که تـا چند دهه 
قبـل بـه شـترچرانی مشـغول بوده انـد در حـال بلندپروازی هـای خیالی باشـند و امروزه 
یـک زن سـالخورده ایرانـی برای تأمین نفت سـفید و سـیلندر گاز سـاعت ها در صف 
بایسـتد و پس از آن به دلیل عدم دسترسـی به سـوخت و قطعی برق در زمسـتان سـرما 

و تاریکـی را تحمل نماید.

احمد اسکندری:

پیشرفت ۷۵ درصدی
 ساختمان اداری اداره کل 

آموزش وپرورش استان

نظر به زیان هر ساله کشاورزان از سرمازدگی و افت قیمت؛

لزوم مدیریت کشت و بازار با تدوین 
بانک اطالعاتی
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به مناسبت یکم بهمن، زادروز حکیم توس؛

فردوسی مایه فخر پارسی زبانان است

4

احسان احمدی

تهیه مصالح و اجرای پروژه های واحدهای مسکونی بنیاد 
آگهی مناقصه مسکن انقالب اسالمی استان کرمان بهمن ماه ۱۳۹۹ 

عمومی یک مرحله ای 
)نوبت دوم(

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای پروژه های واحدهای
 مسکونی به شرح مندرج در جدول ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روش اول بـر اسـاس مشـخصات فنـی منضـم بـه اسـناد مناقصه و در بسـتر سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به اشـخاص 
حقوقـی دارای گواهینامـه صالحیـت پیمانـکاری در رشـته سـاختمان و ابنیـه پایه ۵ بـه باال واگـذار نماید.

ف
مشخصات پروژه های احداث شهرستاناستانردی

واحدهای مسکونی
محل اجرای 

پروژه ها

برآورد اولیه بر اساس 
فهرست بهای پایه ابنیه 

سال 1۳۹۹ )ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

مدت 
اجرای 
پروژه

شماره 
مناقصه

کرمانکرمان1

۴۰ واحد مسکونی ۲ طبقه ۴ 
واحدی در قالب 1۰ بلوک ۲ طبقه 
تا مرحله اجرای اسکلت و دیوار 

چینی به متراژ ۴۷۹۷ مترمربع

کرمان بلوار شهید 
صدوقی بعد از پل 
راه آهن روستای 

حاجی آباد

۹۹/۹ 8 ماه61/۴8۰/۲۲۹/۷۲۹۳/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰

جیرفتکرمان۲

1۵ واحد مسکونی آپارتمانی 
فاز اول در قالب یک بلوک 
6 طبقه با سازه بتنی تا مرحله 

اجرای اسکلت و دیوارچینی به 
متراژ ۲۳۰۹/۹6 مترمربع 

شهر جیرفت بلوار 
امام رضا علیه السالم 

جنب واحدهای 
مسکونی مسکن مهر

۹۹/1۰ 8 ماه۳6/۹۵۰/68۲/8۷۷1/8۵۰/۰۰۰/۰۰۰

فراخوان مناقصه:
۱- نوع فراخوان: عمومی یک مرحله ای )روش اول(

۲- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان واقع در کرمان، انتهای خیابان خواجو نبش ابوذر
۳- موضوع مناقصه: اجرای واحدهای مسکونی به شرح جدول فوق بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه

۴- مهلت دریافت اسناد: از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/7 می باشد.
 www.setadiran.ir ۵- محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

۶- آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران: تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱8
7- تاریـخ و محـل بازگشـایی پاکات: سـاعت ۱۰ صبح روز یکشـنبه مـورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ در محل دفتر امور قراردادهای بنیاد مسـکن 
انقـالب اسـالمی اسـتان کرمـان به آدرس فـوق )حضور یک نفـر نماینده مناقصه گـران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسـه بازگشـایی 

پاکات بالمانع اسـت(
8- شـرایط مناقصه گـران کلیـه شـرکت های )اشـخاص حقوقـی( دارای گواهینامـه صالحیـت پیمانـکاری پایـه ۵ و باالتـر در رشـته 
سـاختمان و ابنیـه از سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کـه در سـامانه سـتاد ثبت نـام نمـوده و امضـای الکترونیکـی دریافـت کرده انـد.
۹- خریـد اسـناد مناقصـه بـا پرداخت مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ )یک میلیون ریال( از طریق درگاه تعیین شـده در سـامانه سـتاد به حسـاب 

۰۱۰۵8۴۱8۹7۰۰۱ بنـام بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی اسـتان کرمان بـرای مناقصه گران امکان پذیر می باشـد. 
۱۰- ضمنـا جهـت کسـب اطالعات بیشـتر می توانید با شـماره تلفـن ۳۲۵۲۴8۹۶ دفتر امور نظارت و ارزیابی مسـکن شـهری تماس 

نمایید. حاصل 
۱۱- رعایـت بخشـنامه های صـادره از سـوی سـازمان برنامه و بودجه کشـور در خصوص ظرفیـت نهایی پیمانکاران جهت شـرکت در 

مناقصه از سـوی پیمانکاران الزامی اسـت.

اولیـن مجمـع عمومـی انجمـن صنفی مذکور در روز دوشـنبه مورخ ۴ اسـفندماه ۹۹ سـاعت ۱۰ صبح در محل سـالن اجتماعـات اداره 
کار شهرسـتان جیرفت برگـزار می گردد.

از کلیه کارفرمایان عضو در حرفه مذکور دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. 
ضمنـاً افـرادی کـه خواهـان کاندیداتوری در هیئت مدیره و بازرسـان این انجمن می باشـند درخواسـت کتبـی خود را همـراه با مدارک 
الزم: )کپـی کارت ملی/شناسـنامه - کپـی مجـوز فعالیـت - لیسـت بیمه)قـرارداد کار( ( به هیئت   مؤسـس این انجمن تحویـل نموده و 

رسـید دریافت نمایند.
دستور کار جلسه: 

۱-تصویب اساسنامه   ۲-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان  ۳-انتخاب نشریه جهت درج آگهی های انجمن
از طرف هیئت  مؤسس

آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بار جیرفت )باربری ها(

بدین وسـیله بـه اطـالع کلیـه اعضـای انجمن مذکور می رسـاند جلسـه مجمع عمومـی و فوق العـاده انجمن در روز سه شـنبه مورخ 
۵ اسـفندماه ۹۹ رأس سـاعت  ۹ صبـح در محـل مسـجد صـراط پایانه های شهرسـتان جیرفت برگـزار می گردد. لـذا از کلیه اعضا 

جهـت شـرکت در مجمع مذکـور دعوت بعمـل می آید.
ضمنـاً کسـانی کـه تمایـل به کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرسـین انجمن را دارند درخواسـت خـود را با مـدارک الزم: )کپی کارت ملی/

شناسـنامه -کپـی کارت عضویـت در انجمـن- کپی صفحـه اول دفترچه تأمین اجتماعی- کپی برگ هوشـمند( بـه هیئت  مدیره تحویل 
و رسـید دریافت نمایند.

دستور کار جلسه: 
مجمع فوق العاده:  ۱-تغییر در اساسنامه

مجمع عمومی عادی: ۱-استماع گزارش هیئت مدیره ۲-بررسی صورت های مالی انجمن ۳-انتخاب هیئت مدیره و بازرسان انجمن
از طرف هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی و فوق العاده انجمن رانندگان حمل  بار جیرفت

بـه اسـتناد مـاده ۱۳۱ قانـون  کار و آیین نامـه مصـوب 8۹/8/8 هیئت وزیـران انجمـن 
صنفـی بـا عنـوان فـوق در شـرف تأسـیس می باشـد.

 کلیـه کارفرمایـان حرفـه و مشـاغل در صنـف مذکـور در صـورت تمایـل بـه عضویـت از 
تاریـخ انتشـار ایـن اطالعیـه بـه مدت یـک هفته فرصـت دارند درخواسـت کتبـی خود را 

همـراه بـا مـدارک الزم بـه هیئت مؤسـس تحویـل نمایند.
شماره تماس: ۰۹۱۲۴8۹7۰۵۳ محمود امیری

هیئت  مؤسس

آگهی تأسیس انجمن صنفی کارفرمایی سرمایه گذاران مجتمع های خدماتی، رفاهی و گردشگری بین راهی و تیرپارک های جنوب کرمان



شماره ۹7/یک شنبه ۵ بهمن ماه 21۳۹۹

رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

  دکتر حمزه احمدی:

اجرای طرح های آبخیزداری در ۵00 هزار 
هکتار از عرصه های منابع طبیعی جنوب کرمان

و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل   
از  کرمـان  جنـوب  آبخیـزداری 
و  آبخیـزداری  پـروژه   ۵۰ اجـرای 
آبخوانـداری در ۲۰ حـوزه آبخیـز 
 ۳1۰ اعتبـار  بـا  کرمـان  جنـوب 
صنـدوق  محـل  از  ریـال  میلیـارد 
جـاری  سـال  در  ملـی  توسـعه 

د. خبـردا
دکتـر احمـدی اظهار داشـت: به 
دنبـال منویـات رهبر معظـم انقالب 

اسـالمی، امسـال نیـز ۳1۰ میلیـارد ریـال از محـل صنـدوق توسـعه ملـی 
بـرای اجـرای طرح هـای آبخیـزداری جنـوب کرمـان تخصیـص یافتـه 
اسـت. وی بـا بیـان اینکه امسـال طرح های آبخیـزداری در ۷ شهرسـتان 
کـرد:  تصریـح  می شـود،  اجرایـی  آبخیـز  حـوزه   ۲۰ شـامل  جنوبـی 
پروژه هـای آبخیـزداری در قالـب عملیات هـای مکانیکـی، بیولوژیکـی 
و بیومکانیکـی صـورت می گیـرد و تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشـرفت 
فیزیکـی دارد.  مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان، 
بـه آبخیـزداری  یافتـه  اعتبـارات تخصیـص  از جـذب صـد درصـدی 
در سـال جـاری خبـر داد و عنـوان کـرد: پروژه هـای آبخیـزداری در 
صـورت تخصیـص مجدد اعتبار از صندوق توسـعه ملی در سـال آینده 
گسـترده تر خواهـد شـد. وی ضمـن تاکیـد بـه نقـش مهـم پروژه هـای 
آبخیـزداری گفـت: کنترل فرسـایش خـاک، ذخیره نزوالت آسـمانی، 
تقویـت آب سـفره های زیرزمینـی، کنتـرل سـیالب ها و رواناب هـای 
سـطحی، مقابلـه بـا خشکسـالی برخـی از اهـداف اجـرای ایـن پروژه ها 
اسـت. دکتـر احمـدی یـادآور شـد: در حـال حاضـر از مجمـوع 8۰۰ 
هـزار هکتار از عرصه های شناسـایی شـده در سـطح جنـوب کرمان، در 
۵۰۰ هـزار هکتـار آن عملیـات آبخیـزداری انجـام شـده و تـالش برای 
اجـرای سـاالنه در اراضـی دیگـر ادامـه خواهد داشـت. مدیـرکل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان، همچنیـن بـر ضـرورت جلـب 
مشـارکت هرچه بیشـتر مـردم در پروژه های منابع طبیعـی و آبخیزداری 
تاکیـد و عنـوان کـرد: ارزیابـی تـوان اکولوژیکـی حوزه هـای آبخیز و 
رتبه بنـدی آنهـا بـا توجـه بـه معیارهـای مختلـف اکولوژیکـی جهـت 
اقدامـات آبخیـزداری یکـی از مـوارد مهـم در برنامه ریـزی و مدیریـت 

جامـع حوزه هـای آبخیـز اسـت.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شمال استان:

باهدف کنترل و مدیریت مصرف پیک بار 
زمستان، مانور تعدیل روشنایی معابر و مقابله 

با برق های غیرمجاز و رمز ارز در شمال 
استان برگزارشد

معـاون بهره برداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیع نیروی برق شـمال 
اسـتان کرمـان گفـت: مانور سراسـری تعدیل روشـنایی معابـر و مقابله با 
برق هـای غیرمجـاز و ارز رمـز با حضـور ۴۲ اکیپ عملیاتی طـی دو روز 

در شـمال اسـتان برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان 
کرمـان؛ مانـور سراسـری تعدیـل روشـنایی معابـر و مقابلـه بـا برق هـای 
غیرمجـاز و رمـز ارزها با حضور ۴۲ اکیپ عملیاتی روز پنجشـنبه و جمعه 
۲۵ و ۲6 دی مـاه در مناطـق مختلـف شـمال اسـتان کرمان برگزار شـد. در 
ایـن مانـور کـه با هـدف مدیریـت مصـرف و کنتـرل وضعیت انـرژی در 
مناطـق مختلـف اسـتان اجـرا شـد المپ هـای پرمصـرف در خیابان هـا و 
بلوارهـا بـا المـپ کم مصـرف جایگزیـن و روشـنایی معابـر بـه صـورت 
زیگزاگـی تغییـر یافـت تـا در مصـرف بـرق صرفه جویـی شـود. محمـد 
محسـنی درخصـوص این مانور اظهارداشـت: برای کنتـرل میزان مصرف 
و مدیریت در شـرایط کنونی از ابتدای سـال مانورهایی برای رفع نواقص 
در سیسـتم و نوسـازی شبکه آغاز شـده و در هر دوره بخشی از مشکالت 
برطـرف می شـود تـا زمینـه بهینه سـازی مصـرف و توزیـع مهیا شـود. وی 
بهسـازی و اصـالح شـبکه های فرسـوده توزیـع بـرق، اصـالح و مدیریت 
انـرژی شـبکه های روشـنایی معابـر، افزایـش پایـداری و قابلیـت اطمینـان 
شـبکه و افزایـش میـزان رضایتمنـدی مشـترکان را از مهمتریـن اهـداف 
برگـزاری ایـن مانورهـا ذکـر کرد و افـزود: با توجـه به اینکه این سـومین 
مانـور اصـالح شـبکه توزیـع میباشـد کـه بـا رویکـرد اصـالح و تعدیـل 
روشـنایی معابـر و استانداردسـازی ولتـاژ مشـترکین بـرق انجام می شـود، 
قطعـا منجـر به ایجـاد ظرفیتی به عنـوان نیـروگاه مجازی بـرق خواهد بود 
و آثـار مثبتـی در کاهـش مصـرف سـوخت گاز نیروگاه هـای تولید برق، 
در فصل سـرد سـال خواهد داشـت. وی از اصالح و بهسـازی بیش از 1۲ 
هـزار و ۳۰۰ چراغ روشـنایی معابر در سـه ماهه گذشـته خبـرداد و گفت: 
در مانـور سراسـری پیـک بار زمسـتان و بـا هدف کاهش مصـرف انرژی 
برق بیش از ۳ هزار چراغ روشـنایی معابر در سـطح شـمال اسـتان اصالح 
خواهـد شـد.  معـاون بهره برداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع نیروی 
بـرق شـمال اسـتان بـا اشـاره بـه بـرودت هـوا و افزایـش مصـرف گاز در 
روزهـای سـرد زمسـتان گاز کمتـری بـه نیروگاه هـا می رسـد و ایـن منجر 
بـه کاهـش تولیـد بـرق می شـود اظهـار داشـت: صنعت بـرق بـرای تامین 
بـرق پایـدار و مطمئـن و خدمات رسـانی بـه مشـترکین بـرق در سراسـر 
کشـور بـا مانـور تعدیـل روشـنایی معابر و کاهـش مصرف انـرژی برق به 
تامیـن سـوخت نیروگاه هـا کمـک خواهـد کرد. محمدمحسـنی با اشـاره 
بـه پویـش صنعت برق همیشـه بیـدار گفت: پرسـنل صنعت بـرق به عنوان 
ایثارگـران خامـوش در ایـام تعطیل و شـرایط سـخت کرونایی بـا رعایت 
توصیه هـای بهداشـتی به صورت شـبانه  روزی در حال تـالش برای اصالح 
و توسـعه و پایـداری شـبکه های توزیع هسـتند و امیدواریـم بتوانیم ضمن 
عبـور موفـق از پیـک بار زمسـتان، انرژی بـرق را بدون وقفه به مـردم ارائه 
کنیـم. محسـنی از نصـب ۴۰ دسـتگاه کنتـور هوشـمند درادارات شـمال 
اسـتان بـرای کنتـرل و نظـارت مصـرف انرژی بـرق و همچنیـن همکاری 
هزار و ۵۰۰ مشـترک کشـاورزی با میزان 1۵۲ مگاوات سـاعت در پیک 
بـار زمسـتان خبـرداد و افـزود: بـا اعمـال الگوهـای بهینه مصرف بـرق در 
پیک بار، فعاالن بخش صنعت و کشـاورزی در شـمال اسـتان از شـرکت 
توزیـع برق پـاداش دریافت خواهند کـرد.  وی از همکاری مراکز قانونی 
و مجاز اسـتخراج ارز رمز در شـمال اسـتان هم خبر داد و گفت: در مانور 
امـروز هم چند مرکز اسـتخراج رمز ارز در شـمال اسـتان بـا هدف کنترل 
پیـک بـار زمسـتان فعالیـت آنهـا متوقـف شـد. وی اضافـه کـرد: مراکـز 
اسـتخراج رمـز ارز غیرمجـاز  در واحدهـای صنعتـی، سـوله های صنعتی، 
منـازل، چاه هـای کشـاورزی، دامداری هـا که به صورت غیرمجاز نسـبت 
بـه اسـتفاده از بـرق غیرمجـاز بـرای اسـتخراج رمـز ارز اقـدام می کننـد 

شناسـایی و همگـی تعطیـل و متوقف خواهند شـد.

1-خودکشـی رضـا فیوجـی، کـودک کاری که هفت سـال قبـل در برنامه 
ماه عسـل معـروف شـده بود

۲-ادامـه ناآرامی هـای ناشـی از جنجـال آفرینـی ترامـپ در پـی باخـت در 
انتخابـات بـا حمله معترضان به کنگره آمریکا و اشـغال مرکـز قانون گذاری 
و برگـزاری مراسـم تحلیف جو بایـدن بدون حضور ترامـپ و تحت تدابیر 

امنیتی شدید 
۳-توقیف نفت کش کره جنوبی در خلیج فارس توسط سپاه پاسداران

۴-اظهـارات حجت االسـالم صدیقـی امـام جمعـه موقـت تهـران پیرامـون 
لبخنـد آیـت اهلل مصبـاح یزدی به غسـال و اعتراضات وسـیع بـه این گفته ها

۵-مصاحبـه جنجالـی فائـزه هاشـمی و بیـان ایـن مطلـب کـه کاش ترامـپ 
مجـدداً بـرای فشـار بـر ایـران انتخـاب گردیـده بود

6-سقوط هواپیمای مسافربری اندونزی و کشته شدن همه سرنشینان آن
۷-برگزاری نودوچهارمین دربی پایتخت بین تیم پرسـپولیس و اسـتقالل و 

حواشـی پررنگ این تساوی
8-قطعـی بـرق در برخـی مناطق کشـور و ذکـر دالیل این معضـل از جمله 

اسـتفاده وسیع از دسـتگاه های اسـتخراج ارز دیجیتال
۹-بازداشـت آلکسـی ناوالنـی مخالـف سیاسـی سرشـناس پوتیـن پـس از 

بازگشـت از آلمـان بـه روسـیه
1۰ سقوط بازار بورس و اعتراضات سهام داران

11-حمالت انتحاری در مرکز بغداد با دسـت کم ۳۲ کشـته و 11۰ زخمی 
که داعش مسـئولیت این جنایت را برعهده گرفت

مهندس مهدوی نیا:
تعداد 11 روستا با اعتباری بالغ بر ۳0 میلیارد 

ریال برق رسانی شدند
در هفته سـی وهفتم پویش »هر هفته-

الف-ب-ایران« دو پروژه بزرگ صنعت 
برق اسـتان کرمان به بهره برداری رسـید

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت 
توزیـع بـرق جنـوب اسـتان کرمـان، دو 
پـروژه حـوزه صنعـت بـرق بـا حضـور 
بـرق  ارشـد صنعـت  اسـتاندار، مدیـران 
اسـتان کرمـان و همچنیـن وزیـر نیـرو و 
سـایر مقامـات صنعـت بـرق کشـور بـه 

صورت ویدئوکنفرانسـی، صبح روز ۳۰ دی ماه سـال جـاری افتتاح گردید. 
وزیـر نیـرو ضمـن تشـکر از فعالیت هـای ویـژه ای کـه در اسـتان کرمـان 
صـورت گرفتـه اسـت بیـان نمـود: تـا کنـون ۲۰۴ پـروژه بـا اعتبـاری بالغ بر 
۵۵ هـزار میلیـارد تومـان در سـال ۹۹ در قالـب پویـش« هـر هفتـه الف-ب« 
بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت. وی اهـداف پروژه هـای صنعـت بـرق در 
اسـتان های یـزد و کرمـان را برشـمرد و گفـت: تامیـن بـرق پایـدار، بهبـود 
کیفیـت برق مشـترکان، کاهش تلفـات برق، تأمین بـرق متقاضیان صنعتی، 
ایجاد اشـتغال در بخش صنایع پایین دسـتی پسـت و کاهش خاموشـی ها از 
جملـه اهـداف پروژه هـای صنعـت بـرق در دو اسـتان کرمـان و یـزد اسـت. 
عبدالوحیـد مهدوی نیـا مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق جنوب اسـتان 
کرمـان نیـز در حاشـیه این نشسـت در خصوص برق رسـانی به 11 روسـتای 
فاقـد بـرق تحت حوزه این شـرکت بیـان نمود: تعداد 11 روسـتا بـا اعتباری 
بالـغ بـر ۳۰ میلیـارد ریـال برق رسـانی شـدند که در مجمـوع 1۲8 خانـوار به 
شـبکه برق سراسـری وصل گردیدند. این مقام مسـئول خاطرنشـان کرد: با 
تـالش جهادگـران صنعت توزیع نیـروی برق جنوب اسـتان کرمان تا کنون 
توانسـته ایم بـا برق رسـانی بـه ۳۰۷۹۵ روسـتا و 1۴۴1۳۹ خانوار تا پایان سـال 
۹8، رتبـه دوم و همچنیـن رتبـه اول کشـوری در روسـتاهای برق دار شـده با 

سـامانه های خورشـیدی را در کشـور بـه دسـت آوریـم.

مهندس فالح:

اجرای 1200 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز 
در استان کرمان در 9 ماهه نخست سال 99

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمان 
از اجـرای قریـب بـه 1۲۰۰ کیلومتر شـبکه 
تغذیه و توزیع در ۹ ماهه نخسـت سـال ۹۹ 

در اسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت 
گاز اسـتان کرمـان، مهنـدس فـالح ضمن 
اعـالم خبـر فـوق افـزود: در مجمـوع در 
از 1۹۰۰۰ کیلومتـر  بیـش  اسـتان کرمـان 
شـبکه تغذیه و توزیع اجرا شـده که قریب 

بـه 1۲۰۰ کیلومتـر شـبکه مربـوط بـه فعالیـت ۹ ماهـه ابتدایـی سـال جـاری 
شـرکت گاز اسـتان اسـت. ایشـان با اشـاره به اینکه اولویت، گازرسـانی به 
مناطق جنوبی اسـتان اسـت، اظهار داشـت: طی ۹ ماهه نخسـت سـال جاری 
علی رغـم وجـود شـرایط بیمـاری کرونا و نوسـانات نـرخ ارز، 6۲ روسـتای 
اسـتان از نعمـت گاز طبیعـی بهره منـد شـده اند و عـالوه بـر این، ان شـااهلل تا 
پایـان سـال جـاری بیـش از 8۰  روسـتای دیگـر نیز به شـبکه سراسـری گاز 
طبیعـی متصـل خواهنـد شـد. مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان کرمان بـا بیان 
اینکـه  ۹۴ درصـد خانوارهـای شـهری و ۴۷ درصـد خانوارهـای روسـتایی 
اسـتان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند تصریح کرد: در حال حاضر 1۳۴۳ 
روسـتای اسـتان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هسـتند و پیش بینـی می گردد 
تـا پایـان سـال ۹۹، ایـن تعداد به بیـش از 1۴۰۰ روسـتا ارتقا یابـد. مدیرعامل 
شـرکت گاز اسـتان کرمان در پایان خاطر نشـان کرد: همراه با توسـعه کّمی 
شـبکه گازرسـانی در اسـتان، افزایش کیفیت خدمت رسـانی و رضایتمندی 

مشـترکان نیـز به طـور مسـتمر در دسـتور کار این شـرکت  قـرار دارد.

بازدید فرماندار عنبرآباد از مدرسه علمی و 
قرآنی سردار دلها

فرمانـدار شهرسـتان  رئیسـی   محمـود 
نماینـده  حجتی پـور  اتفـاق  بـه  عنبرآبـاد 
منوجـان،  شهرسـتان  اقتصـادی  معیـن 
مدیـر  فضیلتی نیـا  حجت االسـالم 
مدیـر  سـاالری  دلهـا،  سـردار  مدرسـه 
آموزش وپـرورش، سـاالرپور معـاون مالی 
کارشـناس  امیـری  آموزش وپـرورش، 
مدرسـه  از  آموزش وپـرورش  حراسـت 
علمی و قرآنی سـردار دلهـا بازدید کردند.

درایـن بازدیـد فرماندار عنبرآباد با تحسـین روش آمـوزش دین محور در 
ایـن مدرسـه گفت: ایـن نمونه مـدارس را باید در سـطح شهرسـتان تقویت 
کـرد. وی افـزود: تربیـت قرآنـی می تواند بسـیاری از معضـالت را از جامعه 
ریشـه کن نمایـد. در این بازدید سـاالری ده شـیخ رئیـس آموزش وپرورش 
گفـت: تـا جایی کـه بتوانیم از مـدارس بـا رویکرد دینی حمایـت می کنیم. 
الزم به ذکر اسـت این مدرسـه با رویکرد تعلیم مبانی دینی و قرآنی امسـال 

به همـت حجت االسـالم فضیلتی نیا تأسـیس گردید.

بدین وسـیله بـه اطالع کلیـه اعضـای انجمن مذکور می رسـاند 
جلسـه مجمـع عمومـی و فوق العاده انجمـن در روز پنج شـنبه 
مورخ ۱۴ اسـفندماه ۹۹ رأس سـاعت 8 صبـح در محل انجمن 

صنفـی کارگران سـاختمانی برگـزار می گردد.
لـذا از کلیـه اعضـا جهـت شـرکت در مجمـع دعـوت بعمـل 

می آیـد.
ضمنـاً کسـانی کـه تمایـل بـه کاندیداتـوری هیئت مدیـره و 
بازرسـین انجمـن را دارنـد درخواسـت خـود را با مـدارک الزم: 
)کپـی کارت ملی/شناسـنامه -کپـی کارت عضویت در انجمن- 
کارت مهـارت فنـی کارگـری- کپی صفحـه اول دفترچه تأمین 
اجتماعـی( بـه هیئت  مدیـره تحویـل و رسـید دریافـت نمایند.

دستور کار جلسه: 
مجمع فوق العاده:  ۱-تغییر در اساسنامه

مجمـع عمومـی عـادی: ۱-بررسـی صورت هـای مالـی انجمـن 
۲-اسـتماع گـزارش هیئت مدیـره ۳-انتخـاب هیئت مدیـره و 

بازرسان
از طرف هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی و فوق العاده انجمن 
صنفی کارگران ساختمانی جنوب استان کرمان

بدین وسـیله بـه اطالع کلیـه اعضـای انجمن مذکور می رسـاند 
جلسـه مجمـع عمومـی در روز پنج شـنبه مـورخ ۳۰ بهمن مـاه 
کار  اداره  اجتماعـات  سـالن  محـل  در  صبـح   ۹ سـاعت   ۹۹

شهرسـتان جیرفـت برگـزار می گـردد.
لـذا از کلیـه اعضـا جهـت شـرکت در مجمـع مذکـور دعـوت 

می آیـد. بعمـل 
ضمنـاً کسـانی کـه تمایـل بـه کاندیداتـوری در هیئت مدیره و 
بازرسـان انجمـن را دارنـد درخواسـت خـود را با مـدارک الزم: 
دفترچـه  اول  صفحـه  کپـی   - ملی/شناسـنامه  کارت  )کپـی 
بیمـه تأمیـن اجتماعـی- کپـی گواهـی اشـتغال بـه کار( بـه 

هیئت  مدیـره تحویـل و رسـید دریافـت نماینـد.
دستور کار جلسه: 

۱-بررسی صورت های مالی انجمن
۲-استماع گزارش هیئت مدیره

۳-انتخاب هیئت مدیره و بازرسان جدید انجمن
از طرف هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن صنفی نیروهای 
آزاد شاغل در مدارس غیردولتی جنوب کرمان

اینکـه  بابیـان  کرمـان  اسـتاندار 
مجوزهـای  دریافـت  فراینـد 
سـرمایه گذاری  قابل توجیـه در این 
اسـتان اکنـون طی سـریعترین زمان 
ممکن انجام می شـود که سـازوکار 
تصریـح  اسـت  شـده  فراهـم  آن 
کرد: هیچ حمایتـی از رویکردهای 
مجوزهـا  صـدور  در  غیرقانونـی 
را  قانونـی  روندهـای  و  نمی کنـم 

می کنـم. تسـهیل 
به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی 
دکتـر  کرمـان،  اسـتانداری 
در  جمعـه  روز  زینی ونـد  علـی 

موانـع  رفـع  کارگـروه  نشسـت 
افـزود:  تولیـد شهرسـتان سـیرجان 
نهایـت احتـرام و تکریـم را بـرای 
لـذا  هسـتیم  قائـل  سـرمایه گذار 
سـرمایه گذاری هیچ شـخصی برای 
دریافـت مجوزهـا معطلـی نخواهد 
داشـت.  وی بیان داشـت: در نقاطی 
کـه  دارد  وجـود  چارچوب هایـی 
نمی تـوان از آن گـذر کـرد امـا در 
ایـن زمینـه می تـوان بـا مسـاعدت با 

کـرد. برخـورد  سـرمایه گذار 
بـر  تاکیـد  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
اینکه هیچ حمایتـی از رویکردهای 

امـا  گفـت:  نمی کنیـم  غیرقانونـی 
رویکردهای قانونی باید به سـرعت 
در اسـتان اجرایی شـوند و تأخیر در 

ایـن حـوزه پذیرفتـه نیسـت.

وی افـزود: صنایـع پاییـن دسـتی 
مورد حمایـت گل گهر قرار گرفته 
کـه ایـن ظرفیـت نیـز بایـد جـدی 

شـود. گرفته 

دکتر زینی وند:

سرمایه گذاران در استان کرمان در 
سریعترین زمان مجوز دریافت می کنند

در سی امین هفته از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛

خانه فرهنگ شهروندی »کتاب« و دبیرخانه طرح ملی 
»پایتخت کتاب کشور« افتتاح شد

پویـش  از  هفتـه  سـی امین  در 
بـا  کرمـان،  شـهرداری  »افتتـاح« 
شـعار »هـر هفته یـک افتتـاح« خانه 
بـه  »کتـاب«  شـهروندی  فرهنـگ 
بهره برداری رسـید و دبیرخانه طرح 
ملـی »پایتخت کتاب کشـور« آغاز 

بـه کار کـرد.
کرمان آنالیـن،  گـزارش  بـه 
افتتـاح  آییـن  در  کرمـان  شـهردار 
خانه فرهنگ شـهروندی »کتاب« و 
دبیرخانه طرح ملی »پایتخت کتاب 
کشـور« کـه بـا حضـور جمعـی از 
شـهر  اسـالمی  شـورای  اعضـای 
کرمـان، مدیرکل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی اسـتان کرمـان و جمعی از 
فرهیختـگان و فعاالن حـوزه کتاب 
برگـزار شـد، گفت: خانـه فرهنگ 
شـهروندی »کتـاب«، ضمـن اینکـه 
پاتوقـی بـرای شـهروندان عالقه مند 
بـود، زمینـه ای  بـه کتـاب خواهـد 

و  کتاب محـور  رویدادهـای  بـرای 
فضـای مناسـبی بـرای کتابخوانـی 

ایجـاد خواهـد کـرد.
سـیدمهران عالـم زاده با اشـاره به 
اینکـه کتـاب، دروازه اي بـه سـوي 
جهـان گسـترده دانـش و معرفـت 
اسـت و ارائـه کتـاب خـوب، یکي 
از بهتریـن ابزارهـا بـراي بـه کمـال 
در  افـزود:  انسان هاسـت،  رسـاندن 
شـهری،  مدیریـت  از  دوره  ایـن 
در کنـار پرداختـن بـه موضوعـات 

فرهنگی اجتماعـی، به مقوله کتاب 
نیـز توجـه شـده اسـت.

وی بـا اشـاره به اینکـه راه اندازی 
خانه فرهنگ شـهروندی »کتاب« و 
دبیرخانـه »پایتخـت کتاب کشـور« 
در شـهر کرمـان، نمونـه بـارز توجه 
ایـن دوره از مدیریت شـهرداری به 
ایـن مقوله اسـت، گفت: ایـن اقدام 
نه تنهـا در راسـتای ترویـج فرهنگ 
کتابخوانـی، بلکه در راسـتای ایجاد 
مکان هایی پویا برای حضور اقشـار 

مختلف جامعه اسـت.
کـرد:  تأکیـد  کرمـان  شـهردار 
مختلـف  رسـانه های  کنـار  در 
دیـداری و شـنیداری، جایگاه نشـر 
کتـاب و سـرانه مطالعـه، یکـی از 
شـاخص های توسـعه هـر اجتمـاع 
محسـوب می شـود که ایـن مهم در 
شـهر کرمان بایـد مورد توجـه قرار 

گیـرد.
معاون شـهردار و رئیس سـازمان 
ورزشـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی، 
شـهرداری کرمـان نیـز در این آیین 
با اشـاره به وجود »یخدان مؤیدی«، 
»کتابخانـه ملـی« و »فرهنگ سـرای 
کوثـر«، در نزدیکـی خانـه فرهنگ 
گفـت:  »کتـاب«  شـهروندی 
یکـی از اهـداف راه انـدازی خانـه 
فرهنـگ »کتاب« در ایـن محدوده، 
کیفیت بخشـی به عناصر فرهنگی-

تاریخـی شـهر کرمان اسـت..

آموزش وپـرورش  مدیـرکل 
 ۷۵ پیشـرفت  از  کرمـان  اسـتان 
اداره  اداری  سـاختمان  درصـدی 
کل آموزش وپـرورش اسـتان خبر 
داد و گفـت: بـا توجـه بـه جـذب 
اعتبـار ۴۵ میلیـارد تومانـی از محل 
اعتبـارات ملـی ایـن سـاختمان تـا 
پایـان سـال جـاری به بهره بـرداری 

می رسـد.
به گزارش اداره اطالع رسـانی و 
روابـط عمومـی آموزش وپرورش 
احمـد  کرمـان،  اسـتان 
اسکندری نسـب در حاشـیه بازدید 
از رونـد تکمیـل سـاختمان اداری 
اداره کل آموزش وپرورش اسـتان 
افـزود: عملیات احداث سـاختمان 
اداری اداره کل آموزش وپـرورش 
اسـتان کـه از ۲۷سـال پیـش آغـاز 
شـده، رونـد سـاخت آن بیـش از 

۲۴سـال دچـار وقفه شـده بـود که 
بـا پیگیری هـای مسـتمر و رایزنـی 
نماینـدگان  و  اسـتانداری  توسـط 
محتـرم مجلـس بـا سـازمان برنامـه 
بودجـه کشـور، عملیـات تکمیـل 
آن از ابتـدای سـال ۹8آ غـاز شـده 

اسـت.

وی اظهـار کـرد: تاکنـون بیـش 
محـل  از  تومـان  میلیـارد   ۴۵ از 
اعتبـارات ملـی بـرای سـاخت این 
سـاختمان تخصیـص یافتـه اسـت.
خاطرنشـان  اسکندری نسـب 
کـرد: تـا کنـون ۲۵ میلیـارد تومان 
برای تکمیـل این سـاختمان هزینه 

شـده کـه پیشـرفت ۷۵ درصـدی 
دارد.

آموزش وپـرورش  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان گفـت: بـر اسـاس 
پیش بینـی صـورت گرفتـه و تعهد 
پیمانـکار، ایـن سـاختمان اداری تا 
پایـان سـال جـاری به بهره بـرداری 

خواهـد رسـید.
مدیـران  گـزارش:  ایـن  برپایـه 
کل آموزش وپرورش و نوسـازی، 
توسـعه و تجهیـز  مـدارس اسـتان 
کرمـان بـه همـراه کمیتـه فنـی این 
پـروژه و محمدرضـا پورابراهیمـی 
شهرسـتا ن های  مـردم  نماینـده 
کرمـان و راور در مجلس شـورای 
اسـالمی از روند تکمیل سـاختمان 
اداری اداره کل آموزش وپـرورش 

اسـتان بازدیـد کردنـد.

احمد اسکندری:

پیشرفت ۷۵ درصدی ساختمان اداری اداره کل آموزش وپرورش استان
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به مناسبت یکم بهمن، زادروز حکیم توس؛

فردوسی مایه فخر پارسی زبانان است

اثـر  آفریـدن  بـا  فردوسـی 
شـکوهمند شـاهنامه، زبان فارسی، 
تاریـخ، فرهنـگ و اصالـت اقـوام 
ایرانی را جاودانگی بخشـید. یکی 
از ویژگی هـای شـاهنامه فردوسـی 
زبـان فاخر حماسـی و غرورآفرین 

اوسـت، بـه همیـن سـبب از آغـاز 
تـا بـه امـروز بـه یکـی از نمادهـای 
فرهنـگ و تاریـخ فارسـی زبانـان 
همچنیـن  و  گردیـده  تبدیـل 
شـاهنامه خوانی بخشـی از فرهنگ 

مـا ایرانیـان شـده اسـت.
مدیـون  و  وامـدار  ایرانیـان  مـا 
بـرای  نخسـت  هسـتیم؛  فردوسـی 
آنکـه فردوسـی در شـاهنامه به مام 
وطن و میهن بسـیار توجـه کرده و 
دیگـری توجـه بـه زبـان و ادبیـات 
می خواهـد  کـه  اسـت  فارسـی 
همگـی نگاهبان این زبان باشـند و 
آن را سـینه بـه سـینه بـه نسـل های 
کـه  آن گونـه  بسـپارند،  بعـدی 

می فرماینـد:  ایشـان 

پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند

نظـم  از  بلنـد  چنـان کاخـی  او 
در زبـان فارسـی بـر پـا سـاخته که 
سـالیان سـال اسـتوار، مقـاوم و بـه 
تـارک  بـر  گزنـدی  هـر  از  دور 
فرهنـگ ایرانـی می درخشـد و تـا 
همیشـه نـام فردوسـی را زنـده نگه 
بخواهیـم  زمـان  هـر  مـا  مـی دارد. 
دربـاره فردوسـی داِد سـخن دهیـم 
خواسـته و ناخواسـته بایـد از زبـان 
ببریـم  نـام  نیـز  فارسـی  ادب  و 
زیـرا فردوسـی و زبـان فارسـی دو 
روی یـک سـکه اند، زبـان فارسـی 
مدیون فردوسـی و شـاهنامه اسـت 
و فردوسـی احیاگـر زبـان فارسـی. 

اینکـه فردوسـی شـاهنامه را به نظم 
سرشـار  هـوش  از  نشـان  سـروده 
همـه کـس  آنکـه  بـرای  دارد،  او 
بتواننـد  سـواد  از  میـزان  هـر  بـا  و 
ببرنـد،  بهـره  و  بخواننـد  را  آن 
بنابرایـن زبان فارسـی که به وسـیلۀ 
فردوسـی گرامـی داشـته شـد و بـه 
دسـت مـا رسـید نشـان داد کـه مـا 
کشـوری مسـتقل و دارای زبـان و 
فرهنگ مسـتقل هسـتیم، برخالف 
چنـد کشـور هماننـد مصـر کـه در 
آن دوره مسـتقل بودنـد امـا زبـان 
نداشـتند. در واقـع زبـان  مسـتقلی 
هویـت  اسـتقالل،  پرچـم  فارسـی 
و تفاخـر ایـران و ایرانـی بـوده کـه 
بـه وسـیله فردوسـی و بـا سـرایش 

شـاهنامه برافراشته شده. به هر روی 
فردوسـی،  ماننـد  فـردی خردمنـد 
سـی سـال از عمر گران بهـای خود 
را بـه سـرودن شـاهنامه می پـردازد 
و ایـن کاریسـت ِسـتُرگ و درباره 
و  زبـان  در  آن  عظمـت  و  ارزش 
سـخن  هرچقـدر  فارسـی  ادبیـات 
بگوییـم بـاز هم جـان سـخن را ادا 
اینکـه  از  نظـر  نکرده ایـم. صـرف 
عنـوان  بـه  کـه  بهمن مـاه  یکـم 
زادروز فردوسـی ذکر شـده دارای 
سـندیت تاریخی و علمی اسـت یا 
خیـر، ایـن روز را بهانـه کردیـم تـا 
یادآور شـویم کـه فردوسـی، زبان 
سراسـر  کـه  شـاهنامه  و  فارسـی 
سلحشـوری،  اندیشـه،  خـرد، 

پهلوانـی، رادمردی، بزرگ منشـی 
و  ایرانیـان  بـه  مربـوط  اسـت  و... 
تـا  اسـت،  زبانـان جهـان  فارسـی 

وجـود  ایرانـی  کمتـر  کـه  آنجـا 
زبـان  از  سـخن  وقتـی  کـه  دارد 
پـس  مانـدن آن  زنـده  و  فارسـی 

تاریخـی،  از رویدادهـای دشـوار 
بـه فردوسـی و  میـان می آیـد  بـه 

نیندیشـد. شـاهنامه 

فرخ رو شهابی
دکترای ادبیات فارسی

نظر به زیان هر ساله کشاورزان از سرمازدگی و افت قیمت؛

لزوم مدیریت کشت و بازار با تدوین بانک اطالعاتی

بـا توجـه بـه سـرمازدگی شـدید محصوالت 
کشـاورزی در بخش هایـی از کشـور، کاهـش 
عـراق  کشـور  بـه  خصوصـاً  صـادرات  میـزان 
و بـه تبـع آن کاهـش نـرخ برخـی محصـوالت 
کشـاورزی و نارضایتـی بسـیاری از کشـاورزان 

از وضـع موجـود در ایـن گـزارش بـر آنیـم تـا 
نگاهـی اجمالـی بـه دغدغه هـای کشـاورزان و 
تبعـات ایـن پدیده بـر جامعـه کرونا زده داشـته 

باشیم:
عوامـل بسـیار زیـادی از جملـه عـدم  تـوازن 
در تولیـد محصـول و نیاز بـازار، تغیرات اقلیمی 
حمایـت  نبـود  و  طبیعـت  نامهربانی هـای  و 
ایـن  برابـر  در  اثرگـذار  بیمـه ای  نظـام  یـک 
غیراصولـی،  و  بی قاعـده  واردات  حـوادث، 
واسـطه گران بی انصـاف و از همـه مهمتـر نبـود 
یک سـازوکار مشـخص و آگاهی بخـش برای 
کشـاورزان در رابطـه بـا میـزان تولیـد، کشـت 
پایـان  بـه داسـتان  انبـار محصـوالت، منجـر  و 
نیافتنـی اختـالل و نوسـان در نـرخ محصـوالت 
کشـاورزی شـده، بـه گونه ای که برای بسـیاری 

ایـن امـر مسـلم شـده اسـت کـه عـدم امنیـت 
اقتصـادی و خطرپذیـری از ویژگی هـای ذاتـی 
ایـن بـازار اسـت. در نتیجـه، ایـن همـه موانـع و 
مشـکالت باعـث شـده بسـیاری از افـراد در پی 
زیان هـای کالن زندگی شـان بـه شـدت تحـت 
تأثیـر قـرار گرفتـه، برخـی کارشـان بـه زنـدان 
رسـیده و یا حتی بسـیار شـنیده ایم که اشـخاص 
بـا اعتبـاری در اثـر بدهـی کالن سـکته و فـوت 
کرده انـد. لـذا ایـن بـازار پـر دغدغـه موجـب 
شـده بسـیاری عطـای شـغل آبـا و اجـدادی را 
بـه لقـای آن ببخشـند و بـه دنبـال شـغل دیگری 
برونـد کـه صـد البتـه بـه دلیـل نابسـامانی بـازار 
کار در ایـران بسـیاری از ایـن مشـاغل می تواند 
در گـروه مشـاغل آسیب رسـان و مجرمانه نظیر 
قاچاق کاال، سـوخت و مـواد مخدر قرار گیرد، 

پدیـده ای که ایـن روزها در جنـوب کرمان که 
قطـب کشـاورزی ایـران اسـت بـه وفور شـاهد 

می باشـم. آن 
 بـاری نظـر بـه ایـن کـه جامعـه متشـکل از 
ابعـاد گوناگـون و نظام مند اسـت، بدیهی اسـت 
بـا مؤلفه هـای  ارتبـاط  اقتصـادی در  نظـام  هـر 
از  می باشـد،  رفـاه  و  امنیـت  نظیـر  اجتماعـی 
آنجـا کـه سـهم کشـاورزی در اقتصـاد ایـران 
نـرخ  در  تزلـزل  هرگونـه  اسـت  درصـد   ۳1
محصـوالت ایـن بـازار بخشـی از بدنـه جامعـه 
را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و صـد البتـه کـه 
ایـن تأثیـرات تنهـا معطـوف بـه اقتصاد نبـوده و 
فرهنـگ، سـالمت و امنیت غذایـی و اجتماعی 
آن جامعـه را نیـز بـه خطـر می انـدازد، چـرا که 
در حـال حاضـر بـر همـگان مشـهود اسـت کـه 

بـه دلیل ایـن نابسـامانی ها کسـب وکار شـریف 
کشـاورزی در نقـاط بسـیاری از کشـور جـای 
خـود را بـه قاچـاق و کولبـری داده اسـت کـه 
در یـک دور باطـل نـه تنهـا اقتصـاد از مزیـت 
تولیـد در بخـش کشـاورزی محـروم می مانـد 
بلکـه قاچـاق کاال بـه سـایر بخش هـای صنعـت 
نمـوده  وارد  جبران ناپذیـر  آسـیب  اقتصـاد  و 
اسـت و تمامـی ایـن مصائـب در حالـی اسـت 
کـه می تـوان بـا ایجـاد بانک هـای اطالعاتـی از 
عرضـه مازاد یـا کمبود محصوالت کشـاورزی 
در بـازار جلوگیـری کـرد و دولـت نیـز ابـزار 
مناسـبی را بـرای پیش بینی و اعمـال مدیریت به 

دسـت مـی آورد.
لحظـه  در  تولیـد  وضعیـت  دانسـتن  بـا  لـذا 
و پیش بینـی بـه نسـبت دقیـق وضعیـت آن در 

آینـده، می تـوان کمبـود یـا مـازاد عرضـه را در 
بازه هـای زمانـی مختلـف پیش بینـی و بـا اتخاذ 
ایجـاد  یـا  ماننـد ذخیره سـازی  مناسـب  تدابیـر 
بازار هدف، از نوسـان شـدید قیمت جلوگیری 
اقدام هایـی  اجـرای  بـه  ابـزاری  چنیـن  کـرد. 
ابزارهـای  بـا  کشـت  الگـوی  اجـرای  ماننـد 
تشـویقی کمـک می کنـد کـه بـه میـزان زیادی 
بـودن  نامناسـب  به دلیـل  منابـع  هدررفـت  از 
برنامـه تولیـد در مناطـق مختلـف و هم پوشـانی 
تولیـد بسـیاری از مناطـق بـدون اطـالع از هـم 
جلوگیـری می کنـد کـه خـود راهـکار دیگری 

بـرای پرهیـز از تولیـد نامتـوازن اسـت.
بخـش  از  هوشـمندانه  حمایـت  نتیجـه  در 
بانک هـای  ایـن  ایجـاد  گـرو  در  کشـاورزی 

اسـت. اطالعاتـی 

مریم جلیل نتاج 
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

مهندس حسین غفاری:

لزوم انجام اطالع رسانی و تبلیغات صرفه جویی 
در مصرف آب پیش از شروع تابستان 

و  عمومـی  روابـط  دفتـر  مدیـر 
آمـوزش همگانی شـرکت آبفا اسـتان 
امـور  مدیـر  بـا  نشسـتی  در  کرمـان 
آبفـا شهرسـتان بـم و مسـئول روابـط 
اشـاره  ضمـن  امـور  ایـن  عمومـی 
ایـن  سیاسـی  و  فرهنگـی  تاریـخ  بـه 
شهرسـتان عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه 
کاهـش بارندگی هـا بایـد به دو مسـئله 
توجـه شـود یـک مسـئله خانـه تکانی 

اسـفندماه اسـت و دیگری بحـث کرونا که مـردم ضمن رعایت بهداشـت 
بـه صرفه جویـی در مصرف آب توجه نمایند و مـردم باید از اکنون متوجه 

بـی آبـی و کمبـود آب شـوند.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت آبفا اسـتان کرمان، حسـین غفاری 
اظهـار داشـت: از بهمن مـاه بایـد از مردم خواسـته شـود که برای سـرویس 
کولرهـا و تعمیـر شـیرها اقدام کننـد و این امر بایـد در اداره ها و سـازمان ها 
نیـز انجـام شـود و مـردم از االن بایـد بـه فکـر تابسـتان باشـند و در مصرف 
آب صرفه جویـی کننـد. وی اطالع رسـانی در خصـوص صرفه جویـی در 
مصـرف را پیـش از شـروع فصل گرم و تابسـتان را موثرتر دانسـت و ادامه 
داد: چنانچه پیش از شـروع فصل تابسـتان و از اکنون پیام های صرفه جویی 
بـه مـردم رسـانده شـود مردم خطـر کمبود آب را بیشـتر احسـاس می کنند 
و ایـن امـر را هـم بایـد بـا اشـاره به میـزان کاهـش نـزوالت جـوی و پایین 
رفتـن سـفره های آب زیرزمینـی انجام داد تـا همکاری مـردم در این زمینه 
بیشـتر شـود. غفـاری انجـام تبلیغات گسـترده و به موقـع را در مطلـع کردن 
مـردم از اینکـه آبفـا شهرسـتان بـم در چـه وضعیتی قـرار دارد موثـر خواند 
و تاکیـد کـرد: چنانچـه مـردم بداننـد امـور آب و فاضـالب شهرسـتان بـم 
در چـه وضعیتـی قـرار دارد بیشـتر حمایـت می کننـد. مدیـر دفتـر روابـط 
عمومی  و آموزش همگانی شـرکت آبفا اسـتان کرمان ادامه داد: شـیوه ی 
خدمات رسـانی شـرکت های آب و فاضـالب در قالـب یـک مثلثی اسـت 
کـه یـک رأس آن مسـئولین اسـتانی و محلـی، یـک رأس آب و فاضالب 
بـه عنـوان مصرف کننـدگان قـرار دارنـد و روابـط  و یـک رأس مـردم 
عمومی هـا بایـد بـه ایـن مثلـث توجه کننـد و زمانی کـه به این مهـم  توجه 
شـود موفقیـت حاصـل گردیده و همکاری و همیاری بیشـتر می شـود، هم 
در زمینـه ی کاهـش مصرف آب و نیـز پرداخت بدهـی آب. وی افزود: از 
ابتـدای فروردیـن بـه مـردم اطالع رسـانی شـود که اگرچـه امور آبفـا برای 
فراهـم کردن آب تابسـتان خـود را آماده نمـوده اما اتفاقـات غیرمنتظره ای 
از قبیـل نوسـانات برق و شکسـتگی غیرقابل انتظـار در جـدار لوله های چاه 
و... ممکـن اسـت اختـالل به وجود آورد که  اطالع رسـانی بهنـگام در این 
زمینـه راه گشـا خواهـد بود. مدیـر دفتر روابط عمومی شـرکت آبفا اسـتان 
کرمـان پرداخـت بدهی آب بها توسـط شـهروندان را مسـئله بسـیار مهمی 
دانسـت و تصریح کرد: با اطالع رسـانی های گسترده و هدفمند در مناطقی 
کـه بدهی بیشـتری دارنـد باید در زمینه پرداخت بدهـی آب تبلیغات انجام 
شـود تـا مردم بدانند چنانچه پـول آب خود را پرداخـت ننمایند تامین آب 
نیـز میسـر نمی شـود و افـکار عمومـی بایـد بداند که امـکان تامیـن آب در 
گـرو وصولـی آب بهاسـت و در مناطقی کـه مصرف بی رویه وجـود دارد 
تبلیغـات بـه سـوی صرفه جویـی در مصرف سـوق یابـد و افزایـش آگاهی 

مـردم در ایـن زمینه همکاری بیشـتر آنهـا را به دنبـال دارد.

سـی ام دی ماه سـال 1۳۹۵ از خاطر 
تلخـی  روز  نمـی رود.  ایرانـی   هیـچ 
کـه بغضـش بـه انـدازه تمـام ایـران 
بـود و هفته هـا پـس از آن هـم ادامـه 
داشـت. حادثه پالسـکو، نقطه عطف 
دردناکـی بـرای جامعـه آتش نشـانی 
کشـور بـود. قشـری محبـوب در بین 
مـردم کـه داشـتن شغل شـان آرزوی 
کودکان اسـت. این شـغل امـا آنقدر 
بچـه ای  کمتـر  کـه  اسـت  سـخت 
رویـای  بزرگسـالی، روی  وقـت  بـه 
کودکـی اش می مانـد. شـغلی کـه تـا 
ابـد بـرای همه ایرانیـان، یاد پالسـکو 
را و تمـام 16 شـهید آتش نشـان آن 

حادثـه را زنـده می کنـد.
آتش سـوزی ها در سـاختمان های 
ایمنـی  سـمت  بـه  را  نگاه هـا  بلنـد 
سـاختمان های بلندمرتبـه بـرده اسـت 
و اینکـه چـه کسـانی در برابـر ایـن 
حـوادث  و  مسـئولند  سـاختمان ها 
در  تأثیـری  چـه  گذشـته  مشـابه 
پیشـگیری از چنیـن حوادثـی داشـته 

اسـت؟
گسـترش  بـه  توجـه  بـا  امـروزه 
مناسـب،  زمیـن  کاهـش  و  شـهرها 
بـرای بهره بـرداری بیشـتر از امـالک 
موجـود، آنهـا را به صـورت طبقاتـی 
نفـرات  تـا  می سـازند  مرتفـع  و 
شـوند،  سـاکن  آن  در  را  بیشـتری 
کـه  بپذیریـم  بایـد  متاسـفانه  امـا 
منطبـق بـا رشـد سـاختمان ها، ایمنـی 
گاهـی  و  اسـت  نکـرده  رشـد  آنهـا 
حتـی بـا کاهـش ایمنـی نیـز مواجـه 
در  کـه  آتش سـوزی هایی  بوده ایـم. 
سـاختمان های بلندمرتبه و برج ها رخ 
می دهـد جـزو چالـش برانگیزتریـن 
همـه  و  دنیاسـت  تمـام  در  حـوادث 
حوادثـی  چنیـن  در  آتش نشـانان 
مواجـه  عدیـده ای  مشـکالت  بـا 
می شـوند. پـس از حادثـه دلخـراش 
سـاختمان پالسـکو همـه مـا تصـور 
می کردیـم کـه ایـن حادثـه می تواند 
منجـر بـه ایجـاد یـک تغییـر در بـاور 
این طـور  متأسـفانه  امـا  ایمنـی شـود 
آتش سـوزی هایی  بسـا  چـه  و  نشـد 
که بعد از پالسـکو در سـاختمان های 
نشـان   داد  بلندمرتبـه در کشـور رخ 

می دهـد متولیـان ایمنـی سـاختمان ها 
در کشـور از حادثـه پالسـکو درس 
و  اثـرات  زود  خیلـی  و  نگرفتـه 
خاطـرات تلـخ آن حادثـه فرامـوش 

اسـت.  شـده 
حـوادث  از  یکـی  بـه  اشـاره  بـا 
آتش سـوزی کـه اول آذرمـاه سـال 
یـک  بـه  مربـوط  داد،  رخ  جـاری 
شـهرک  در  طبقـه  پنـج  سـاختمان 
بـا  کـه  بـود  کرمـان  شـهر  مطهـری 
تـالش و حضور به موقع آتش نشـانان 
شهرمان بیسـت نفر از ساکنین نجات 
یافتنـد بایـد گفـت خطـر در کمیـن 
نگـرش  در  تغییـری  اگـر  و  اسـت 
خـود بـه حـوزه ایمنـی ایجـاد نکنیـم 
بایـد منتظـر حـوادث احتمالـی بعدی 
باشـیم، حریق سـاختمان های بلند که 
در گوشـه کنـار کشـور و حتی شـهر 
می شـود،  شـنیده  کرمـان  خودمـان 
درس هـای بسـیاری دارد کـه احتماالً 
بـه  پالسـکو  همچـون  زودی  بـه 
فراموشـی سپرده خواهد شد، بسیاری 
پایـان  در  کـه  سـاختمان هایی  از 
سـاخت، موفق به اخـذ تاییدیه ایمنی 
از سـازمان آتش نشـانی می شـوند و 
ایمنـی  بازدیدهـای دوره ای  بـه  نیـاز 
دارنـد بـه سـازمان مراجعـه نکـرده و 
همـان سـاختمان هـم پـس از مدتـی 
بـه سـاختمان های ناایمن شـهر اضافه 
می شـود. چـون بـاور ایمنـی مناسـبی 
وجـود نـدارد، بـرای ایمنـی جـان و 
مـال خود هیچ تالشـی نمی کنیـم.  با 
تغییـر در نـگاه خـود بـه مقولـه ایمنی 
و  مناسـب  قوانیـن  وضـع  به ویـژه  و 
متخلفـان،  بـا  برخـورد  و  بازدارنـده 
می توانیـم جلـوی خطـرات احتمالی 

پیـش رو را بگیریـم. 
مرحلـه  آخریـن  در  آتش نشـانان 

می شـوند،  وارد  حریـق  حادثـه  از 
اگـر هـر کسـی کـه در حـوزه ایمنی 
مسـئولیتی دارد و حتـی شـهروندان، 
نحـو  بهتریـن  بـه  را  خـود  وظایـف 
ممکـن انجـام دهـد دیگـر حادثـه ای 
حضـور  بـه  نیـازی  و  نـداده  رخ 
جـان  و  بـود  نخواهـد  آتش نشـانان 
آنـان نیـز همچـون جـان و مال سـایر 
نمی افتـد.  مخاطـره  بـه  شـهروندان 
رافـع  ایثارگـر  آتش نشـانان  حضـور 
نیسـت.  دیگـران  مسـئولیت های 
امـروزه در دنیـا سـاختمان های بسـیار 
بلنـد  سـاختمان های  از  مرتفع تـر 
در  دارد  وجـود  مـا  شـهر  و  کشـور 
حالـی که تجهیزات آتش نشـانی دنیا 
پاسـخگوی خدمت رسـانی بـه آنهـا 
نیسـت. در ایـن سـاختمان ها، مالکان 
اتوماتیـک  سیسـتم های  نصـب  بـا 
حریـق  اطفـاء  و  اعـالم  حرفـه ای  و 
خـروج  مناسـب  راه هـای  تعبیـه  و 
اضطـراری، درهای دودبند، اسـتفاده 
بـرای  ضدحرارتـی  پوشـش های  از 
اسـکلت های سـاختمان، سیستم های 
دمنده بسـیار قوی و روش های دیگر، 
و  می کننـد  خودایمـن  را  سـاختمان 
آتش نشـانان فقـط به عنـوان تکمیـل 
بـرای  وارد عمـل می شـوند.  کننـده 
بایـد  همـه  شـهرمان،  ایمنـی  تامیـن 
کمـک کنیـم و قوانیـن شـفاف بایـد 
بازدارنـده  و  کارهـا  کننـده  تسـهیل 

باشـند. تخلفـات 
در پایـان ضمن تشـکر از شـهردار 
محترم شـهر کرمان که بـرای ارتقای 
در  به ویـژه  آتش نشـانی  سـازمان 
به روزرسـانی تجهیـزات، خودروهـا، 
ایسـتگاه های  بازسـازی  و  سـاخت 
تخصصـی  دانـش  و  آتش نشـانی 
ایـن حرفـه از هیـچ کوششـی دریـغ 
می کنـم،  نشـان  خاطـر  نکردنـد، 
و  محتـرم  بسـیار  شـغل  آتش نشـانی 
مقدسـی اسـت و آتش نشـانان  جـان 
خـود را کـه گرانبهاتریـن دارایـی هر 
ایمنـی  تأمیـن  بـرای  اسـت،  انسـانی 
هموطنـان در کف اخالص گذاشـته 
و آمـاده جانفشـانی و خدمت رسـانی 
هسـتند و این خدمـت را مدال افتخار 

می داننـد. خـود 

از پالسکو درس بگیریم 
محمدرسول جهانشاهی

سخنگو و مدیر ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان

سرپرست بیمارستان امام خمینی جیرفت منصوب شد
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت 
دکتـر  سـوی  از  حکمـی  طـی 
علـوم  دانشـگاه  رئیـس  مـکارم 
سـوده  دکتـر  جیرفـت  پزشـکی 
کوهسـتانی متخصص بیهوشـی به 
عنـوان سرپرسـت بیمارسـتان امام 
شـد. منصـوب  جیرفـت  خمینـی 
متـن ابـالغ بدیـن شـرح اسـت: 
محتـرم  معـاون  پیشـنهاد  بـه  بنـا 

درمـان دانشـگاه و نظـر بـه تعهـد، 
تخصص و تجارب ارزشـمند سـر 
کار عالـي بـه موجـب ایـن ابـالغ 
بـه عنـوان سـر پرسـت بیمارسـتان 
امـام خمینـي ) رحمـت الـه علیـه( 
شهرسـتان جیرفـت منصـوب مـي 
گردیـد تـا برابـر مقـررات ضمـن 
پزشـکان،  بـا  سـازنده  تعامـل 
پیراشـکان و سـایر پرسـنل خدوم 
شهرسـتان  ایـن  نجیـب  مـردم  و 

محولـه  امـور  انجـام  بـه  نسـبت 
نمائیـد. اقـدام 

بـه  اتـکال  بـا  اسـت  امیـد   
خداونـد منـان در تحقـق منویـات 
مدظلـه   ( رهبـري  معظـم  مقـام 
العالي ( در انجام شایسـته وظایف 
بـا رعایت قانـون مـداري، اعتدال 
گرایـي و منشـور اخالقـي دولـت 
تدبیـر و امیـد موفـق و سـر افـراز 

باشـید.
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انسـان ها و شـکل گیری  اوایـل زندگـی  از 
تمدن هـای بشـری، بعد از خوراک و مسـکن، 
اساسـی ترین  از  یکـی  درمـان  و  بهداشـت 
ای  و  می گردیـده  محسـوب  بشـر  نیازهـای 
بسـا به دلیـل نبودن برخـی امکانات پزشـکی و 
درمانـی صدهـا هـزار یـا میلیون هـا انسـان جان 
خویـش را از دسـت داده انـد، در گـذر زمـان 
و بـا توسـعه علـم و فـن آوری، علـم پزشـکی 
نیـز توسـعه و ترقـی یافته و بـه جایـگاه کنونی 
رسـیده، ناگفته نماند برخی کشـفیات بشـر در 
زمینه طب سـنتی و اسـتفاده از گیاهان دارویی 
بهداشـت  و  سـالمت  در  گذشـته  اعصـار  در 
نیـز  امـروزه  اثـر چشـمگیری داشـته و  انسـان 
قصـد  هدفمنـد  چرخـش  یـک  بـا  پزشـکی 
اسـتفاده از علـوم آن روزهـا را دارد و حتـی 
پزشـکی  زیرشـاخه های  بـه  را  رشـته ها  ایـن 

افـزوده اسـت.
توسـعه  و  پیشـرفت ها  همـه  رغـم  بـه  امـا 
و  مـرگ  شـاهد  مـا  هنـوز  پزشـکی  علـوم 
در گوشـه  انسـانی  بی شـمار  تلفـات  و  میرهـا 
و کنـار جهـان بـوده و حتـی جهـان مترقـی از 
ایـدز، ام  بیماری هـا  همچـون  درمـان برخـی 
و...  کرونـا  دیابـت،  سـرطان ها،  برخـی  اس، 
جهـان  کشـورهای  در  ولـی  اسـت،  عاجـز 
سـوم و فقیـر بـه دلیـل نبـود امکانـات کافـی و 
هـر  مـا  درمانـی  و  بهداشـتی  زیرسـاخت های 
روزه شـاهد وداع انسـان های زیادی با جهان و 
زیبایی های آن هسـتیم، اما کشـور ما شـرایطی 
بینابین دارد و سیسـتم بهداشـت و درمان آن نه 
بسـیار عالی اسـت و نه ضعیف و در چند سـال 
گذشـته خصوصـا در دولـت آقـای روحانی با 
اجـرای طـرح سـالمت عمومـی شـاخص های 
بهداشـتی و درمانـی رشـد قابـل قبولـی داشـته 
و مـا شـاهد افزایـش امکانـات سـخت افزاری 

و نـرم افـزاری در ایـن حـوزه هسـتیم.
کشـور  مختلـف  مناطـق  و  اسـتان ها  در 
مجـری  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه های 
درمـان  و  بهداشـت  وزارت  سیاسـت های 
ایـن  مدیریتـی  مجموعـه  توانمنـدی  و  بـوده 
در  می توانـد  زیـادی  حـدود  تـا  دانشـگاه ها 
داشـته  نقـش  خدمـات  کاهـش  یـا  افزایـش 

باشـد.
بـر همیـن اسـاس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جیرفـت توانسـته در مـدت فعالیـت خود نقش 
و  سـالمت  ارتقـای  در  چشـمگیری  و  مثبـت 
بهداشـت مـردم جنـوب ایفـا کنـد و در زمینـه 
ایجاد زیرسـاخت ها و توسـعه مراکز بهداشـتی 
و درمانـی صدهـا درصـد رشـد کمـی و کیفی 
داشـته اسـت و در بسـیاری از امـور نیـاز مردم 
هفـت شهرسـتان جنوبـی در مراجعـه بـه مرکز 
اسـتان برطـرف گردیده که این امـر در جهت 

اسـت،  داشـته  بسـزایی  تأثیـر  عدالـت  تحقـق 
امـا ایـن منطقـه هماننـد سـایر مناطـق کشـور 
بـه دالیلـی همچـون کمبود نیـرو و اعتبـار و... 
قطعـاً قـادر بـه ارائه خدمـات از لحـاظ کمی و 
کیفـی بـه صـورت 1۰۰ درصـد نخواهـد بـود.

زیـرا ایـن منطقـه عـالوه بـر جمعیـت یک 
میلیـون نفـری حـوزه خویـش )در محـدوده 
هفـت شهرسـتان جنوبـی( پذیـرای مراجعیـن 
نفـر  هـزار  ده هـا  و  مجـاور  اسـتان های 
عشـایر  و  افغانـی  اتبـاع  فصلـی،  کارگـران 
به دلیـل  طرفـی  از  و  می باشـد  نیـز  کـوچ رو 
فقـر موجـود در منطقـه، بـاال بـودن جمعیـت 
شـاخص های  بـودن  پاییـن  روستانشـین، 
بهداشـتی در خانوارهـای روسـتایی، وجـود 
در گلخانه هـا،  سـموم کشـاورزی خصوصـا 
گردوخـاک  خشک سـالی،  منفـی  آثـار 
موجـود در منطقـه، وجـود حشـرات کشـنده 
ویـروس  شـیوع  عقرب هـا،  انـواع  همچـون 
آمـار  دیگـر  عوامـل  و  کرونـا  مرگ بـار 
بیمـاران در ایـن حـوزه بیـش از سـایر مناطق 
بـه  مراجعـه  آن  تبـع  بـه  و  بـوده  اسـتان ها  و 
اسـت  زیادتـر  درمانـی  و  بهداشـتی  مراکـز 

و  نارضایتی هـا  بـا  گاهـا  مسـئله  ایـن  و 
کاهـش کیفیـت خدمـات همـراه اسـت کـه 
و  شـبانه روزی  زحمـات  بـه  ارتباطـی  هیـچ 
دانشـگاه  ایـن  پرسـنل خـدوم  طاقت فرسـای 
نـدارد و اهـل فـن تصدیـق می کننـد کـه در 
برخـی اوقـات خصوصـا فصـول گـرم یـک 
پرسـتار یا کادر بهداشـت و درمـان به اندازه 

می کنـد. کار  مشـابه  دانشـگاه  در  نیـرو   ۵

امـا در مـدت زمـان مدیریـت دکتر اصغر 
مـکارم در ایـن دانشـگاه در تمامـی حوزه هـا 
اعـم از جذب نیروی انسـانی خصوصاً پرسـنل 
متخصص، سـاخت زیرسـاخت های بهداشـتی 
و درمانـی، خرید تجهیزات پزشـکی خصوصاً 
نیمـه  اتمـام طرح هـای  در حـوزه تخصصـی، 
تمـام، کنتـرل مثال زدنـی ویـروس کرونـا و... 
خدماتـی  و  نشـدنی  تکـرار   مدیریتـی  شـاهد 

مانـدگار بوده ایـم کـه در سـفر اخیر اسـتاندار، 
منطقـه  بـه  مـردم  نماینـده  و  همـراه  هیئـت 
جیرفـت و عنبرآبـاد شـاهد افتتـاح چنـد پروژه 
مهـم و کلیـدی در شـهر جیرفـت در حـوزه 
بهداشـت و درمـان بودیـم که اثبـات ادعاهای 
ذکـر شـده اسـت. همچنیـن تکمیـل و تسـریع 
اخیـر  سـفر  در  عنبرآبـاد  بیمارسـتان  سـاخت 

دکتـر زینی ونـد مـورد تأکیـد قـرار گرفـت.

بهره برداری از سه طرح درمانی با 
حضور استاندار در جیرفت

خمینـی  امـام  بیمارسـتان  توسـعه  طـرح 
جیرفـت، پروژه سـاختمان معاونت بهداشـت و 
سـاختمان ستاد مرکزی دانشـگاه علوم پزشکی 
جیرفـت بـا حضـور زینی ونـد اسـتاندار کرمـان 
روز پنجشـنبه ۲۵ دی مـاه به بهره برداری رسـید.
زینی ونـد  علـی  روشـنفکری،  گـزارش  بـه 
اسـتاندار کرمـان در مراسـم افتتـاح طرح هـای 
ضمـن  جیرفـت  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
خداقوت به پزشـکان و پرسـتاران گفت: امروز 
سـه طرح توسـعه ای در دانشـگاه علوم پزشکی 

بـه بهره بـرداری رسـید. جیرفـت 
در  دولـت،  پایـان  تـا  ان شـااهلل  افـزود:  او 
جنوبـی  شهرسـتان های  سـایر  و  جیرفـت 
تحـوالت دیگـری در بخش علوم پزشـکی رخ 

داد. خواهـد 
اصغـر مکارم رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت نیز در حاشـیه این بازدیـد گفت: طرح 
بـا  جیرفـت  امـام خمینـی  بیمارسـتان  توسـعه، 
زیربنـای 6 هـزار مترمربـع و اعتبـار ۳11 میلیارد 
ریـال شـامل 8 اتـاق عمـل،1۳ اتاق زایمـان )ال 
دی آر( و در مجمـوع بـا 8۰ تخـت افتتاح شـد.

مـکارم افـزود: همچنیـن سـاختمان معاونـت 
بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت بـا 
زیربنـای یـک  هزار و 1۰۰ مترمربـع و اعتبار 1۷ 
و نیـم میلیـارد ریـال احـداث شـد کـه بـا نصب 
سیسـتم سرمایشی و گرمایشـی این میزان اعتبار 
بـه ۲۰ میلیـارد ریـال رسـیده اسـت و امـروز بـه 

صـورت رسـمی افتتـاح گردید.
جیرفـت  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
گفـت: سـاختمان سـتاد مرکزی دانشـگاه علوم 
پزشـکی جیرفت نیـز با متراژ ۴ هـزار مترمربع و 

اعتبـار 1۷1 میلیـارد ریـال افتتاح شـد.
بـا  دانشـگاه  سـتاد  محوطـه  گفـت:  مـکارم 
متـراژ 1۷ هـزار مترمربـع و بـا ۴۰ میلیـارد ریـال 

می شـود. احـداث  اعتبـار 

با افتتاح چند طرح مهم و ارزشمند؛

علوم پزشکی جیرفت، سازمان روسفید در سفر استاندار


