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بیش از ۱۴ هزار 
میلیارد تومان 

پروژه در دهه فجر 
در استان افتتاح

و کلنگ زنی 
می شود

انجام آسفالت 
همه معابر 

اصلی و فرعی 
جبالبارز

وعده شهردار کرمان 
در زمینه پویش 

افتتاح محقق گردید 
2

با تالش شهرداری و شورای اسالمی شهر در دوره پنجم؛ با افتتاح یک طرح فاخر در هر هفته؛دکتر زینی وند:

4

یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری

2

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

عیادت مدیرکل 
آموزش وپرورش استان کرمان از 

همکار فرهنگی بیمار در نرماشیر

2

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

3
مهندس رضا سنجری:

مراتع بهره برداری شده 
جنوب کرمان احیا می شوند

1

تکیه بر اصالحات داخلی، عاقالنه ترین روش 
برون رفت از وضع موجود

با نگاهی به جهان پیرامون و بررسی تمامی ابعاد زندگی بشر و همچنین دنیای مجازی در 
می یابیم که وجود فرآیند اصالح و به تبع آن احیا، امری الزم و حیاتی است و از گل های 
باغچه تا صحن مقدس خانه کعبه بی نیاز از این امر نیست و قرآن کریم در آیه شریفه زیر 
نسبت به اصالح سرنوشت افراد به دست خویشتن توصیه مؤکد نموده است: )اِنَّ الّل َ ال یَُغیُِّر 
ما بَِقْوٍم َحتّی یَُغیِّروا ما بِاَ نُْفِسِهْم و اِذا اَراَد الّل ُ بَِقْوٍم سوءا فاَل َمَردَّ لَُه َو ما لَُهْم مِْن دونِِه مِْن واٍل 
]سوره رعد، آیه 11[ خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد، مگر آن که خودشان 
تغییر روش دهند و هنگامی که خداوند برای ملّتی به دلیل اعمالشان بدی بخواهد، هیچ چیز 
مانع آن نخواهد شد و غیر از خدا حمایتگری برای آنان نخواهد بود( پس نتیجه می گیریم 

باید  واپس گرایی  و  روزمرگی  از  رهایی  برای  که 
در  خصوصاً  جامعه  امور  تمامی  در  را  اصالحات 
این  استارت واقعی  نهادینه کرد که  توسعه سیاسی 
روند در سال 76 توسط ریاست دولت اصالحات در 
کشور ما زده شد و ظرف آن هشت سال طالیی در 
بسیاری از امور پیشرفت های چشمگیری حاصل شد، 
تا آنجا که در توسعه سیاسی پیشنهاد دهنده گفتگوی 
تمدن ها در سطح بین المللی بودیم و کشور ما رفته 
بود که  تکامل مدرن سوار گردیده  نردبان  بر  رفته 
متأسفانه با ظهور یک پدیده مخرب، مسیر و روند 
به کلی تغییر کرد و هر آنچه که در تاریخ انقالب 

اصالح و احیا گردیده بود از مسیر عقالنیت و اعتدال خارج گردید، لذا مردم ایران در سایه 
رهنمودهای مقام معظم رهبری هرگز برای بازگرداندن قطار انقالب به ریل اصالح و اعتدال 
عقب ننشستند و نهایتاً در سال 92 با انتخابی آگاهانه و مدبرانه زمام امور را به مردان و زنانی از 
جنس اعتدال سپردند و مجدداً پس از گذشت کمتر از چهار سال از این انتخاب شاهد تحول 
و شکوفایی دوباره در تمامی ابعاد کشور بودیم و دیگر کشورهای قدرتمند توان این را که با 
سرنیزه با ما دیالوگ کنند نداشتند و عزت ملی به روزهای اوج خویش بازگشت که متأسفانه 
جهان با یک شوک عظیم و پدیده نوظهور به نام ترامپ روبرو گردید که با سیگنال های 
منفی تندروهای داخلی و کاسبان تحریم با خروج از برجام و فشار حداکثری مشکالت 
عدیده اقتصادی و سیاسی برای کشور ما ایجاد کرد و نهایتاً با ترور ناجوانمردانه سردار 
سلیمانی این دشمنی را به اوج خود رساند، اما در این میان تنها راه گریز ما از شرایط دشوار 
فعلی، تکیه بر وحدت و اصالحات داخلی است که متأسفانه در انتخابات مجلس یازدهم با 
رد صالحیت های گسترده شاهد این دو عنصر حیاتی نبودیم، اما از آنجا که تنها راه اصالح 
امور تکیه بر صندوق رأی است، باید سعی کنیم که حاکمیت را متقاعد نماییم تا در انتخابات 
پیش روی ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا با باز کردن فضا و فرصت 
دادن به همه گرایش ها و احزاب مانع از قهر قاطبه مردم با صندوق رأی شویم و امید و نشاط 

را مجدداً به جامعه افسرده ما که کرونا و گرانی هم بر درد آن افزوده است بازگردانیم.

مهندس مهدوی نیا:
افتتاح ۲۰۰ پروژه  به مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال 

در حوزه شرکت برق جنوب کرمان به 
مناسبت دهه مبارک فجر

بررسی ناکارآمدی صداوسیما در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و افسردگی جامعه؛

کارت قرمز افکار عمومی به تلویزیون

3

نظر به وضع اسف بار کشاورزان و فشار گاز انبری بانک کشاورزی بر بدهکاران؛

این چهار ِقران را ببخشید

4

احسان احمدی

شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان، 
ایـن  مدیرعامـل  مهدوی نیـا،  عبدالوحیـد 
شـرکت از افتتـاح 2۰۰ پـروژه برقـی تحـت 
حـوزه عملیاتـی شـرکت، خبـر داد و گفت: 
همزمـان بـا ایـام مبـارک دهـه فجر بـا تالش 
و همـت کارکنـان، ایـن پروژه هـا بـا اعتبـار 
۸۰۰ میلیـارد ریـال مـورد بهره بـرداری قـرار 

می گیرنـد.
مهدوی نیـا بیان نمـود: این پروژه ها شـامل 
برق رسـانی به 29 روسـتای فاقد برق، توسـعه 
شـبکه بـه منظـور برق رسـانی بـه بیـش از 2۰ 
هـزار نفـر از متقاضیـان فاقـد بـرق، اصالح و 

بهینه سـازی شـبکه جهـت رفـع افت ولتـاژ و 
افزایش قابلیت اطمینان شـبکه و اتوماسـیون، 

می باشـد.
وی افـزود: در ایـن ایـام مبارک تعـداد 29 
روسـتای فاقـد بـرق تحـت حـوزه عملیاتـی 
شـرکت با اعتبـاری بیش از ۸۵ میلیـارد ریال 
بـرق دار خواهند شـد و ۳1۴ خانوار از نعمت 

بـرق بهره منـد می شـوند.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
جنوب اسـتان کرمان از اصالح و بهینه سازی 
16۰ منطقـه خبـر داد و گفـت: این اقـدام در 
جهـت رفـع افـت ولتـاژ و افزایـش قابلیـت 
اطمینان شـبکه، صورت می گیـرد، همچنین 

اتوماسـیون تعـداد ۳2 کلید فشـار متوسـط با 
قابلیـت کنتـرل از راه دور انجـام کـه در ایـن 
روزهـا مـورد بهره برداری قـرار می گیرد و به 
ایـن ترتیـب تعـداد کلیدهـای 2۰ کیلو ولت 
با قابلیت اتوماسـیون شـرکت به 79 دسـتگاه 

می رسـد.
وی اظهـار نمود: در سـال جـاری تا کنون 
با احداث 17۵ کیلومتر شـبکه فشـار متوسط 
و فشـار ضعیف و  2۵۵ دستگاه پست توزیع، 
تعـداد 222۰6 مشـترک جدیـد بـه خانـواده 
بـزرگ بـرق جنـوب کرمـان پیوسـتند کـه 
ایـن تعداد، شـامل برق دار نمـودن 2۴۸ پمپ 
کشـاورزی و  9۸ واحد صنعتی نیز می باشند.

مهندس مهدوی نیا:

افتتاح ۲۰۰ پروژه
 به مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال 

در حوزه شرکت برق 
جنوب کرمان به مناسبت 

دهه مبارک فجر

آگهى
شناسايى
پيمانكار

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان برای مجتمع های 
سیرجان و بردسیر جهت شناسایی پیمانکاران در 

زمینه های فعالیت ذیل از اشخاص حقوقی دعوت بعمل می آورد:
 1- ابنیـه و سـاختمان - سـاخت قطعـات پیش سـاخته بتنـی - راه سـازی، جاده سـازی و احـداث 

خاکـی  سـد های 
2- ساخت و نصب سوله و اسکلت فلزی - سندبالست و رنگ آمیزی - جوشکاری و برشکاری  

۳- اجرا و تعمیرات نسوز کارخانجات گندله سازی، احیا مستقیم و فوالدسازی 
کارخانجـات  تعمیـرات  و  راه انـدازی  نصـب،  پیمانـکاران  و  تجهیـزات  و  قطعـات  سـازندگان   -۴

فوالدسـازی  و  مسـتقیم  احیـا  گندله سـازی،  کنسانتره سـازی، 
۵- اجرا و تعمیرات تأسیسات صنعتی آب، برق، گاز، هوای فشرده و تهویه مطبوع 

6- خدمات داربست بندی 
7- خدمات ایاب و ذهاب کارکنان )سواری، مینی بوس و اتوبوس(

۸- خدمات طبخ و توزیع غذا در کارخانه 
9- خدمات تأمین نیروی انسانی نظافت صنعتی 

1۰- خدمات نگهداری فضای سبز 
sisco.midhco.com شرکت های متقاضی الزم است پس از دریافت اسناد ارزیابی از سایت

در بخش واحدهای سازمانی شرکت، نسبت به تکمیل و ارسال آن به ایمیل
 h.khoshnood@sisco.midhco.com اقدام نمایند. 

امور بازرگاني ـ بخش برنامهریزی خرید
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

پیام تبریک دکتر مکارم  به مناسبت والدت حضرت 
فاطمه زهرا و روز بزرگداشت مقام مادر و زن

سـال روز  مناسـبت  بـه  مـکارم  دکتـر 
میالد خجسـته حضرت فاطمـه زهرا )س( 
پیامـی صـادر کردنـد، متـن پیـام به شـرح 

اسـت: ذیل 
به نام پروردگار هستی بخش

وجـود مقـدس زهـرای مرضیـه )س( 
ائمـه   و  متعـال  اقـدس  ذات  پیشـگاه  در 
بی بدیلـی  منزلـت  از  )ع(  معصومیـن 
برخـوردار بـوده و زندگـی درخشـان این 

بانوی بزرگوار، الگویی برای همه  انسـان ها به  ویژه زنان مسـلمان اسـت. یکی از 
واالتریـن تجلیـات مکتب فاطمی را بایـد در مادران و زنانی سـراغ گرفت که با 
پیـروی و الگـو پذیـری از بزرگ بانـوی خلقت حضرت فاطمه زهرا )سـالم الل 
علیهـا( و پرورش نسـلی مومن، انقالبی و شـجاع همگام و همـراه با مردان یکی 
از عظیم تریـن و موثرتریـن انقالبـات جهـان را بـه زعامت حضـرت امام خمینی 
رقـم زدنـد و امـروز نیـز در سـایه رهبری هـای حکیمانـه مقـام معظم رهبـری از 
دسـتاوردها و آرمان هـای آن صیانـت می کننـد.  اینجانـب ضمـن تبریک میالد 
فرخنـده حضرت فاطمه زهرا )سـالم الل علیهـا( روز مادر و زن و همچنین میالد 
حضـرت امـام خمینـی به محضر امام عصـر )عج( و مقام معظـم رهبری )مدظله 
العالـی( و تمامـی مـردم شـریف بـه ویـژه زنان فـداکار فعـال حوزه سـالمت در 
روزهـای فراگیـری بیماری کووید 19 که مسـئولیت خطیر خـود را جامه عمل 
پوشـانده و در مسـیر حفظ سالمت جامعه حضوری شایسـته و ایثارگرانه دارند، 
امیـدوارم بـا رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی شـاهد کاهش زحمـات کادر 
بهداشـت و درمـان بـه ویـژه بانـوان ایثارگـر این مرز و بوم و بازگشـت سـالمت 

به جامعه باشـیم.
دکتر اصغرمکارم 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

مهندس رضا سنجری:
مراتع بهره برداری شده جنوب کرمان

احیا می شوند
اداره کل منابـع طبیعـی  معـاون فنـی 
گفـت:  کرمـان  جنـوب  آبخیـزداری  و 
2 هـزار و ۳۰۰ هکتـار از مناطـق مسـتعد 
بهره بـرداری از محصوالت فرعی جنگل 
و مرتـع جنـوب کرمـان کـه در سـال 99 
بهره بـرداری شـده اسـت، احیا می شـوند.

از جنـوب  بـه گـزارش روشـنفکری 
کرمـان، سـنجری معـاون فنـی اداره کل 
جنـوب  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع 

کرمـان و ناصـری مسـئول گـروه بهره بـرداری ایـن اداره کل از پـروژه احیـای 
آوردنـد.  بعمـل  بازدیـد  جیرفـت،  شهرسـتان  سـفیدباز  بهره بـرداری  مناطـق 
سـنجری معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنوب کرمـان در 
حاشـیه ایـن بازدیـد گفـت: بـه منظـور احیـای رویشـگاه های مرتعـی، احیـا و 
توسـعه رویشـگاه های گیاهـان دارویـی و صنعتـی )محصوالت فرعـی مرتعی( 
در سـطح مراتـع جنـوب کرمـان اجرایـی می شـود. وی اولویت بهره بـرداری از 
مراتـع را بـا تشـکل ها، مرتع داران، جنگل نشـینان و فارغ التحصیـالن بخش منابع  
طبیعـی و کشـاورزی دانسـت و افـزود: 2 هـزار و ۳۰۰ هکتـار از مناطـق مسـتعد 
بهره بـرداری از محصـوالت فرعی جنگل و مرتع در سـال 99 بهره برداری شـده 
کـه می بایسـت در سـطح دو برابر احیـا و قرق شـود. معاون فنـی اداره کل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمان به اهمیـت اقدامات احیایی مراتع اشـاره و 
تصریـح کـرد: مراتع یکـی از مهمترین سـرمایه های طبیعی محسـوب می شـود 
کـه بـا مدیریـت صحیـح می توانـد سـطح معیشـتی مـردم منطقـه را بـاال ببـرد. 
سـنجری افـزود: بهره بـرداری صحیـح همراه بـا عملیات اصـالح و احیـای آنها 
می توانـد نقـش اساسـی برای حفـظ آب، خـاک و تأمین نیازمندی های کشـور 
در زمینـه فرآورده هـای دارویـی و صنعتـی، کاهـش روان آب ها و کنترل سـیل 
و رسـوب داشـته باشـد. وی مشـارکت مردمـی را در توسـعه عرصه هـای منابـع 
طبیعـی مهـم برشـمرد و بیـان داشـت: منابع طبیعی متعلق بـه آحاد مردم اسـت و 
بایـد بـرای نسـل های آینده نیز حفظ شـود، از این رو مشـارکت اقشـار مختلف 
مـردم و جوامـع محلی از جمله دامداران، بهره برداران و عشـایر در حفظ، احیا و 

توسـعه عرصه هـای منابـع طبیعـی بـه ویژه مراتـع بسـیار تأثیرگذار اسـت.

بازدید مدیرعامل آبفا کرمان از پروژه های 
ارتقا کیفی بردسیر

مدیرعامل شـرکت آبفا اسـتان کرمان به همراه معاون بهره برداری و توسـعه 
آب این شـرکت در سـفر یک  روزه به شهرسـتان بردسـیر از پروژه های سیسـتم 

ارتقـا کیفی این شهرسـتان بازدید کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و  فاضالب اسـتان کرمـان، میالد 
ایـن سـفر  بردسـیر درخصـوص جزئیـات  آبفـا  امـور   نجفـی زاده سرپرسـت 
گفـت: مدیرعامـل آبفـا و معـاون بهره بـرداری و  توسـعه آب، در ایـن سـفر از 
پروژه هـای سیسـتم ارتقـا کیفـی دشـتکار و نـگار بازدیـد کردنـد. وی بـا بیـان 
اینکـه ایـن پروژه هـا بـا پیشـرفت فیزیکـی 9۰ درصـد پـس از افزایـش قـدرت 
بـرق بـه بهره برداری می رسـند افـزود: در پـروژه دشـتکار ۵۰ میلیارد ریـال و  در 
پـروژه نـگار 2۰ میلیـارد ریـال اعتبـار هزینـه شـده اسـت. بـه گفته نجفـی زاده با 
بهره بـرداری از ایـن پروژه هـا، ۳2۰۰ اشـتراک از آب آشـامیدنی مطلوب تـری 
برخـوردار خواهنـد شـد. وی ادامـه داد: همچنین مهندس طاهری در ادامه سـفر 
خود از امور آبفا بردسـیر بازدید کرد. سرپرسـت امور آبفا بردسـیر خاطرنشـان 
کـرد: در ادامـه جلسـه مالقـات مدیرعامـل بـا کارکنـان ایـن امـور برگـزار و  به 

مسـائل و مشـکالت آنهـا پرداخته شـد.

1-ماجرای سـیلی زدن عنابسـتانی نماینده سـبزوار به سـرباز پلیس 
راهـور و حواشـی پررنگ ایـن ماجرا

2-صـدور حکـم حبـس و رد مـال برای مهـدی جهانگیـری برادر 
معـاون اول رئیس جمهـور بـه جرم قاچـاق ارز

۳-حکـم رد مـال ۴۸۰ میلیارد تومان و 2۰سـال حبـس قطعی برای 
عیسـی شـریفی قائم مقام قالیباف در دوران شـهرداری تهران

۴-احضـار آذری جهرمـی وزیـر ارتباطـات بـه دادگاه و اعتـراض 
شـدید روحانـی بـه ایـن حرکت

۵-درگذشـت مهـرداد میناوند و علی انصاریان بازیکنان سـابق تیم 
ملـی و پرسـپولیس در اثر ابتـال به کرونا

6-اعـدام جاویـد دهقـان زندانـی بلـوچ محکـوم بـه محاربـه در 
زاهـدان

7-کودتـای ارتـش میانمـار بـا دسـتگیری آنـگ سـان سـوچی، 
رئیـس جمهـوری و چنـد مقـام ایـن کشـور

۸-والدت حضرت فاطمه زهرا سـالم الل علیها و بزرگداشـت روز 
مادر و زن

فرماندار عنبرآباد مردمی ترین فرماندار استان
فرمانـدار  رئیسـی  محمـود 
زمینـه  در  عنبرآبـاد  شهرسـتان 
بـه  )چهـره  مردمـی  مالقات هـای 
چهـره( در میان فرمانداران سراسـر 
اسـتان رتبـه نخسـت را بـه لحـاظ 
تعـداد جلسـات و مالقـات مردمـی 

نمـود. کسـب 
انجـام  ارزیابـی  اسـاس  بـر 
کرمـان،  اسـتانداری  توسـط  شـده 

فرمانـدار شهرسـتان عنبرآبـاد در زمینه مالقات مردمی چهـره به چهره 
در میـان فرمانـداران اسـتان رتبـه اول را کسـب و ایـن مهـم نشـان از 

دارد. عنبرآبـاد  فرمانـدار  بـودن  مردمـی 
یکـی از برنامه هـای ثابـت فرماندار ایـن شهرسـتان دیدارهای منظم 
مردمـی اسـت و درب دفتر ایشـان همـواره به روی تمام مردم گشـوده 
و بـا روی بـاز و چهـره خندان جوابگـوی مردم بوده و مشـکالت آنها 

را بـه نحو احسـن پیگیری کرده اسـت.
الزم بـه ذکر اسـت حتی در شـرایط بیماری کرونا ارتبـاط فرماندار 
ایـن منطقـه با مردم هیچ گاه قطع نشـده و دیدارهـای مردمی به صورت 
البتـه بـا رعایـت کامـل پروتکل هـای  رو در رو و چهـره بـه چهـره 

بهداشـتی ادامه داشـته و دارد.
رئیسـی همچنیـن در تمـام جلسـات تأکید بر تکریـم ارباب رجوع 
و رفـع مشـکالت مـردم توسـط مدیـران داشـتند و تاکنـون چندیـن 
دیـدار مردمـی بـا حضـور مدیـران جهـت پیگیـری مشـکالت مـردم 
برگـزار شـده تـا پاسـخگوی مطالبـات و مشـکالت مـردم باشـند و 
دسـت  بـه  را  رجـوع  اربـاب  حداکثـری  رضایت منـدی  موجبـات 

آورند.
صادقانـه  تالش هـای  و  زحمـات  از  تقدیـر  ضمـن  روشـنفکری 
فرمانـدار عنبرآبـاد، کسـب رتبـه برتـر در پاسـخگویی بـه مطالبـات 
مردمـی در بیـن فرمانـداران اسـتان را بـه ایشـان تبریـک می گویـد.

حسینی نژاد:
لزوم حرکت به سمت صنایع کوچک با 

شکل گیری ۲۸ ابرکارخانه در استان
از  روشـنفکری  به گـزارش 
حسـینی نژاد  مهـدی  کرمـان، 
بهمـن  پانزدهـم  چهارشـنبه  روز 
اصحـاب  بـا  خبـری  نشسـت  در 
خدمـات  تشـریح  ضمـن  رسـانه 
در  سـازمان  ایـن  فعالیت هـای  و 
معدنـی،  صنعتـی،  حوزه هـای 
بازرسـی از واحدهـای  تجـارت و 
از  بخشـی  در  مشـاغل  و  صنفـی 

سـخنان خود با مقایسـه برنامه توسـعه اسـتان کرمان و برخی اسـتان ها 
گفـت: در برخـی اسـتان ها یـک واحـد معدنـی موجـب بلـوغ صنعتی 
شـد و در ادامـه صنایـع تولیـد قطعـات وابسـته و خدمات طی ۵۰ سـال 
بـه آنجـا آمـد امـا در کرمـان ایـن زمـان بـه دو تـا سـه سـال کاهـش 

بـد. می یا
وی اظهـار داشـت: ایمیـدرو تـوان سـرمایه گذاری در بخش هـای 
دیگـر را نداشـت لـذا اسـتخراج و فـروش را بـه بخـش خصوصـی و 
بخـش  شـرکت های خصولتـی واگـذار کردیـم کـه موجـب ورود 

خصوصـی بـه تکمیـل زنجیـره ارزش افـزوده شـد.
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان بـا بیـان 
ادامـه  در  دادیـم کـه  اسـتان شـکل  در  بـزرگ  اینکـه 2۸ کارخانـه 
صـدور مجوزهـا به سـمت صنایع کوچـک و وابسـته و خدمات پیش 
می رویـم گفـت: ایـن ابرکارخانه ها با شـکل گیری صنایـع کوچک و 

وابسـته برنامـه توسـعه اسـتان را سـرعت می بخشـند.

اولیـن مجمـع عمومـی انجمـن مذکور در روز سـه  شـنبه 
مورخ 12 اسـفندماه ۹۹ سـاعت 10 صبح در محل سـالن 
اجتماعـات اداره کار شهرسـتان جیرفـت برگـزار می گردد.

لـذا از کلیـه کارفرمایـان عضـو در حرفـه مذکـور جهـت 
شـرکت در ایـن جلسـه دعـوت بعمـل می آیـد.

ضمناً کسـانی کـه تمایل به کاندیداتـوری در هیئت مدیره 
و بازرسـان انجمـن را دارنـد، درخواسـت کتبی خـود را با 
مـدارک الزم: )کپـی کارت ملی/ شناسـنامه - کپی پروانه 
بهره بـرداری/ مجـوز فعالیـت - لیسـت بیمـه( بـه هیئـت  
و  کارگـری  تشـکالت  واحـد  یـا  انجمـن  ایـن  مؤسـس 
کارفرمایـی اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان 

جیرفـت تحویـل و رسـید دریافـت نمایند.
دستور کار جلسه: 
1-تصویب اساسنامه

2-انتخـاب اعضـای اصلـی و علی البـدل هیئت مدیـره و 
بازرسان

۳-انتخاب نشریه جهت درج آگهی های انجمن
از طرف هیئت  مؤسس

آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس انجمن صنفی کارفرمایی 
سرمایه گذاران مجتمع های خدماتی، رفاهی و گردشگری 

بین راهی و تیرپارک های جنوب کرمان

اسـتاندار کرمـان گفـت: بیـش 
از 1۴ هـزار میلیـارد تومـان پروژه 
عمرانـی، اقتصـادی و زیربنایی در 
دهه فجر امسـال در اسـتان کرمان 

افتتـاح و کلنگ زنـی می شـود.
پایـگاه  گـزارش  بـه 
اطالع رسـانی اسـتانداری کرمـان، 
دکتـر علـی زینی ونـد در تشـریح 
و  افتتـاح  قابـل  پروژه هـای 
دهـه  چهل ودومیـن  کلنگ زنـی 
فجـر انقـالب اسـالمی در اسـتان 
کرمـان افـزود: در حـوزه عمرانی 
بیـش از 2۸۸ طـرح ملی و اسـتانی 
بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۳۴9 میلیـارد 
افتتـاح  کرمـان  اسـتان  در  تومـان 
اعتبـار  بـا  طـرح   ۴6 همچنیـن  و 
کلنگ زنـی  تومـان  میلیـارد   17۰

. د می شـو
طرح هـای  در  داد:  ادامـه  وی 
از  بیـش  نیـز  اشـتغالزا  اقتصـادی 

9۰ پـروژه مهـم متعلـق بـه بخـش 
خصوصـی اسـت کـه بالـغ بـر 1۳ 
هـزار و ۵۰۰ میلیـارد تومان حجم 
 ۴ و  آنهاسـت  سـرمایه   گذاری 
بـه  مشـغول  را  نفـر   1۰۰ و  هـزار 

می کننـد.   کار 
همچنیـن  کرمـان  اسـتاندار 
گفـت: در دهـه فجـر امسـال ۳71 
بـا 76۴ میلیـارد  پـروژه زیربنایـی 
ریـال اعتبار در روسـتاهای اسـتان 
کرمـان و بـا محوریـت دهیاری ها 

می رسـد. بهره بـرداری  بـه 
داشـت:  بیـان  زینی ونـد 
پروژه هـای کلنگ زنـی در حـوزه 
اداره  جهـاد کشـاورزی جنـوب، 
کل راه و شهرسـازی اسـتان، برق 
منطقـه ای و کمیتـه امـداد هسـتند 
پـروژه   2۳ بـا  امـداد  کمیتـه  کـه 
بیشـترین تعـداد و بـرق منطقـه ای 
میلیـون   ۵۰۴ و  میلیـارد   119 بـا 

تومان بیشـترین اعتبـار پروژه ها را 
داده انـد.   اختصـاص  خـود  بـه 

اسـتاندار کرمـان ابـراز داشـت: 
و  حمـل  و  راهـداری  کل  اداره 
نقـل جاده ای اسـتان بـا ۵۸ پروژه، 
اسـالمی  انقـالب  مسـکن  بنیـاد 
شـرکت  و  پـروژه   ۴6 بـا  اسـتان 
 ۳7 بـا  اسـتان  فاضـالب  و  آب 
پـروژه بیشـترین تعـداد پروژه های 
قابـل افتتـاح و بهره بـرداری را در 

دارنـد. دسـتگاهی  توزیـع 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتانداری کرمـان در ایـن میـان 
پروژه هـای بـزرگ کارخانه مس 
در  ایرانیـان  مـس  بابـک  کاتـد 
شـهربابک، کارخانـه گندله آهن 

کارخانـه  سـیرجان،  گهرزمیـن 
کنسـانتره آهن بین الملل اسـمیران 
و  آهـک  کارخانـه  سـیرجان، 
نوسـازی  و  گسـترش  دولومیـت 
کرمـان،  خاورمیانـه  معـادن 
کنسـانتره آهن با اسـتفاده از باطله 
 2 خـط  سـیرجان،  گهـر  کاویـان 
کنسـانتره آهن گهرزمین، سـنگ  
واحـد  شـده  دانه بنـدی  آهـن 
صنعتـی  شـرکت   2 خردایـش 
سـرد  بریکـت  گل گهـر،  معدنـی 
آهـن اسـفنجی کارخانـه کاویـان 
سنگ شـکنی،  و  سـیرجان  گهـر 
دانه بنـدی  و  برداشـت  انباشـت، 
قـرار  زمیـن  گهـر  آهـن  سـنگ 

دارنـد.

دکتر زینی وند:

بیش از 14 هزار میلیارد تومان 
پروژه در دهه فجر در استان افتتاح و 

کلنگ زنی می شود

اسـتان کرمـان  مدیـرکل آموزش وپـرورش 
ششـمین  در  نرماشـیر  شهرسـتان  بـه  سـفر  در 
روز از دهـه مبـارک فجـر بـه همـراه جمعـی از 
مسـئوالن بـا حضـور در منـزل همـکار فرهنگی 

بیمـار از وی عیـادت کـرد.
روابـط  و  اطالع رسـانی  اداره  گـزارش  بـه 
کرمـان،  اسـتان  آموزش وپـرورش  عمومـی 
مدیـرکل آموزش وپرورش اسـتان در ششـمین 
روز از دهـه مبـارک فجـر بـه همـراه جمعـی از 
مسـئوالن و خیـران از همـکار بیمـار فرهنگـی 

فاطمـه زورونـی عیـادت کـرد.
احمـد اسکندری نسـب در سـخنانی کوتـاه 

معلمـان را الگوهـای ارزشـمندی بـرای جوانان 
مقـام  برابـر  در  تعظیـم  افـزود:  و  عنـوان کـرد 
شـامخ معلـم در واقع تکریم تمام خوبی هاسـت 
چـرا کـه خـود پیامبر فرمـود که بـرای معلمی و 

گسـترش اخـالق مبعوث شـده اسـت.
مدیـرکل آموزش وپـرورش اسـتان در پایان 
ایـن دیـدار با اعطای لـوح سـپاس از زحمات و 
فداکاری هـای این معلم تجلیل کرد و سـالمتی 

وی را از درگاه ایزد منان خواسـتار شـد.
بـر پایـه ایـن گـزارش؛ مدیـرکل نوسـازی، 
کرمـان،  اسـتان  مـدارس  تجهیـز  و  توسـعه 
و  بافـت  شهرسـتان  آموزش وپـرورش  مدیـر 
عمومـی  روابـط  و  حراسـت  ادارات  روسـای 
مدیـرکل  کرمـان  اسـتان  آموزش وپـرورش 
دیـدار  ایـن  در  را  اسـتان  آموزش وپـرورش 

کردنـد. همراهـی 

عیادت مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان
 از همکار فرهنگی بیمار در نرماشیر

به مناسبت ایام اهلل دهه فجر صورت پذیرفت:

افتتاح و تحویل مسکن مددجویی 
در شهرستان بافت 

بـه مناسـبت  بـه گـزارش روابـط عمومـی بهزیسـتی اسـتان کرمـان 
ایـام الل دهـه فجر با حضور مسـئولین محلی بخشـی از منـازل مددجویی 
احداث شـده در شهرسـتان بافت افتتاح و به مددجویـان واگذار گردید 
رابطـه  همیـن  در  بافـت  بهزیسـتی  رئیـس  مقـدم  صادقـی  مسـعود 
گفـت بـا توجـه به اینکـه یکـی از رسـالت های مهم بهزیسـتی در مسـیر 
توانمندسـازی خانواده ها، کمک به سـاخت و تامین مسـکن و همکاری 
بـا ادارات متولـی و خدمت رسـان )مسـکن و شهرسـازی، بنیاد مسـکن، 
بـرق( و خیریـن مسکن سـاز می باشـد.  اداره  آب، گاز و  شـهرداری، 
اداره  بهزیسـتی بافـت ضمـن عمـل بـه تعهـدات سـنوات گذشـته، تعداد 
۴۴ واحـد مسـکن مددجویـی نیـز در حـال سـاخت دارد کـه تعـداد 1۰ 
واحـد آن تکمیـل و بـه بهره بـرداری رسـیده و مابقـی با پیشـرفت بالغ بر 

6۰ درصـد در حـال سـاخت می باشـد.
وی افـزود: از ایـن تعـداد ۵ واحـد مربـوط بـه فرزنـدان شـبه خانواده 
)ایتـام( و 6 واحـد آن مربـوط بـه خانوارهـای دارای ۳ معلـول می باشـد.
شـده  انجـام  ساخت وسـازهای  داشـت:  اذعـان  صادقی مقـدم   
نویدبخـش ایـن موضـوع اسـت کـه تـا پایـان سـال 1۴۰۰ خانواده هـای 
دارای 2 معلـول و بیشـتر فاقـد مسـکن در شهرسـتان وجـود نخواهـد 

داشـت.
وی همچنیـن افـزود: تعـداد ۸۴ خانـوار از مددجویـان تحت حمایت 
به صـورت  شـهرداری  و  گاز  بـرق،  آب،  ادارات  خدمـات  از  بافـت 
بـه  پیش بینی شـده جهـت کمـک  مبالـغ  نموده انـد و  اسـتفاده  رایـگان 
سـاخت مـوارد بـاال تحـت عنـوان مبالـغ بالعـوض، وام هـای کم بهـره 
در حـدود بیسـت میلیـارد ریـال می باشـد کـه نتیجـه ایـن اقدامـات و 
تالش هـای صورت گرفتـه کسـب جایگاه برتر کشـوری و اسـتانی اداره 
بهزیسـتی ایـن شهرسـتان در حوزه مسـکن طـی سـال های 9۸ و 99 بوده 

است.
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کشـوری  هـر  در  کشـاورزان 
بـا  و  بـوده  تولیـد  سـربازان جبهـه 
تـالش و مجاهدت، امنیـت غذایی 
جامعـه را بر عهـده دارند، بی گمان 
بین الملـی  عرصـه  در  کشـوری 
پیـروز و موفـق اسـت کـه در کنـار 
و  دفاعـی  تـوان  صنعـت،  توسـعه 
کشـاورزی  بـه  علـوم،  پیشـرفت 
خویـش نیـز بهـا داده و کشـاورزان 
را قـرب و ارج نهـد وگرنـه همانند 
قطـر بـا آن اقتصـاد پویـا و تولیـد 
نفـت و گاز در برابـر یـک تحریـم 
چنـد روزه از گرسـنگی و کمبـود 
غـذا بـه زانـو در خواهـد آمـد، بـا 
این تفاسـیر انتظار مـی رود دولت ها 

حمایـت از کشـاورزان را سـرلوحه 
امـا  دهنـد،  قـرار  خویـش  برنامـه 
متأسـفانه در کشـور ما عکـس این 
مسـئله صادق است و کشـاورزی و 
کشـاورزان مـا در حالت احتضار به 
سـر می برنـد؛ زیرا عوامـل متعددی 
از قبیـل خشک سـالی ممتد و سـی  
سـریالی،  سـرمازدگی های   سـاله، 
بـاد و طوفـان، تگـرگ، آفـات و 
امـراض، حـذف یارانـه نهاده هـای 
کشـاورزی، نابسـامانی بازار فروش 
تسـهیالت  سـردرگم  کالف  و 
اعطایـی در قالب جبران خسـارت، 
فعـاالن این بخـش را به لبـه پرتگاه 
معکـوس  شـمارش  و  کشـانده 

برای نابـودی کشـاورزان خصوصا 
سـنتی  و  کوچـک  جوامـع  در 
گردیـده  آغـاز  کـه  مدت هاسـت 
باغـات و مـزارع و  و رهـا کـردن 
مهاجـرت به شـهرها فرزند نامیمون 

ایـن پدیـده اسـت.
ارائـه  از  دهـه  دو  از  بیـش  امـا 
تسـهیالت ناچیـز بـا ارقامـی خـرد 
و بعضـا زیـر یـک میلیـون تومـان 
دیـده  خسـارت  کشـاورزان  بـه 
سـرمازدگی  و  خشک سـالی  از 
بـه  کـه  شـخصی  و  می گـذرد 
مجبـور  ناچیـز  مبلـغ  ایـن  خاطـر 
ضمانـت  تهیـه  پرونده سـازی،  بـه 
قطعـاً  شـده  بانـک  در  معطلـی  و 

مسـتأصل و درمانـده بـوده و ایـن 
مبلـغ را برای خریـد ارزاق خانواده 
خویـش هزینـه کـرده و با خشـک 
شـدن باغ یا مزرعـه اش روز به روز 
فقیرتر شـده و اکنون بـا این گرانی 
سـهمگین قطعـاً قـادر بـه پرداخت 
امـا  نیسـت،  نبـوده و  وام خویـش 
متأسـفانه ایـن ارقـام ناچیـز همانند 
روز  بـه  روز  افتـاده  آب  بـه  نمـد 
حجیم تـر شـده و در برخـی مـوارد 
تـا چنـد برابـر آن از کشـاورز پس 
گرفتـه شـده و دولـت هـر سـاله بـا 
صـدور بخشـنامه های مبهـم و چند 
امهـال و  بـه تقسـیط،  اقـدام  پهلـو 
یـا بخشـش سـود و دیرکـرد یـک 

کشـاورزان  تسـهیالت  قـرارداد 
نمـوده و ایـن قوانیـن شـامل همـه 
دالل،  از  اعـم  بانکـی  بدهـکاران 
فعـال خـودرو و...  فعـال مسـکن، 
بـازار  آشـفته  ایـن  در  و  گردیـده 
شـاید چنـد کشـاورز هـم مشـمول 
ایـن قانـون شـده اند، حـال سـوال 
و  مسـئوالن  بایـد  کـه  اساسـی 
عالـی  نماینـده  ویـژه  به صـورت 
دولت در اسـتان کرمان و همچنین 
نمایندگان مجلس به آن پاسـخگو 
باشـند این اسـت که در میان سـیل 
حیـف و میـل بیت المال و همچنین 
تقسـیم قانونمنـد بودجه سـاالنه که 
نهادهـای  برخـی  لیسـت دریافتـی 

را  آدمـی  اشـک  غیرضـروری 
اول  معـاون  حتـی  و  مـی آورد  در 
رئیـس جمهـور آقـای جهانگیـری 
بـه گوشـت  را  آن  قبـل  سـال  دو 
قربانـی تشـبیه کردنـد، دلیـل اینکه 
دولـت  و  مجلـس  در  مسـئوالن 
تصمیـم نگرفته انـد کـه بدهی خرد 
بحـران زده  مناطـق  در  کشـاورزان 

همچون جنوب کرمان را ببخشـند 
چـه عاملـی اسـت و آیـا جمـع این 
مبلـغ تأثیـری بـر بودجـه عمومـی 
جـواب  قطعـا  کـه  دارد؟  کشـور 
منفـی اسـت و ای بسـا تمامـی ایـن 
یـک  رقـم  نصـف  بـه  تسـهیالت 
پـس  رسـید،  نخواهـد  اختـالس 
توقـع مـردم خصوصـاً کشـاورزان 

کـه همـه مسـئوالن در ظاهـر خود 
را بـه آنهـا مدیـون می داننـد ایـن 
یـا  اسـت کـه در یـک اصالحیـه 
یک طـرح و الیحه مجزا بخشـش 
تسـهیالت خـرد کشـاورزان )زیـر 
تومـان( را در  میلیـون  یـا ده  پنـج 
مناطـق بحرانـی در اولویـت کاری 

خویـش قـرار دهنـد.

نظر به وضع اسف بار کشاورزان و فشار گاز انبری بانک کشاورزی بر بدهکاران؛

این چهار ِقران را ببخشید

بررسی ناکارآمدی صداوسیما در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و افسردگی جامعه؛

کارت قرمز افکار عمومی به تلویزیون

تاریـخ،  گوناگـون  ادوار  در 
شـخصیتی  و  فرهنگـی  شـاکله 
و  تربیـت  تحت تأثیـر  انسـان ها 
شـکل  دوران  هـر  ویـژه  فرهنـگ 
پیرامـون  جهـان  متقابـاًل  و  گرفتـه 
خـود را نیـز از ویژگی هـای خـود 

اسـت. سـاخته  متأثـر 
بـه  خانـواده  پیـش  قرن هـا  تـا 
شـکل دهی  اصلـی  محـور  عنـوان 
انسـان ها  تربیـت  و  شـخصیت  بـه 
محسـوب می شـد، پـس از آن بـا 
توسـعه آمـوزش همگانی، مدرسـه 
نیـز در کنـار خانـواده نقـش مهمی 
ایفـا  جامعـه  آحـاد  تربیـت  در 
می نمـود، امـا در قـرن حاضـر کـه 
از آن تحـت عنوان عصر ارتباطات 
بـا رشـد رسـانه های  یـاد می شـود 
جمعـی نظیـر نشـریات، تلویزیون، 
رقابـت  و...  مجـازی  فضـای 

نهـاد خانـواده  بیـن دو  تنگاتنگـی 
جمعـی  رسـانه های  بـا  مدرسـه  و 
در گرفـت کـه در ایـن کشـمکش 
بـه جذابیـت و قـدرت  بنـا  نابرابـر 
سـبقت  گـوی  رسـانه ها  تأثیـر، 
در  ربودنـد،  نهادهـا  سـایر  از  را 
واقـع امـروزه انسـان ها در معـرض 
نهادهـای رسـانه ای رشـد می کنند، 
می اندیشـند، دنیـا را از ایـن منظـر 
می بیننـد و رفتارهـای خـود را بـر 
اسـاس الگوهـای برگرفتـه از ایـن 

می دهنـد. سـامان  رسـانه ها 
باری هدف از این نوشـتار میزان 
تأثیر گذاری رسـانه ها نیسـت، بلکه 
در  کـه  اسـت  مهـم  ایـن  بررسـی 
جامعـه ای کـه مـا در آن زندگـی 
به طـور اخـص  و  می کنیـم رسـانه 
تلویزیـون چـه کـرده اسـت و چـه 

بایسـتی انجـام دهـد؟
قدرتـی  عنـوان  بـه  تلویزیـون 
تأثیرگـذار می توانـد ضمـن تثبیـت 
افـکار، اعتقـادات، اصـول معانـی، 
ارزش هـا، هنجارهـا و اخالقیـات، 
موجبـات اصـالح در نگرش هـای 
سـنت ها،  بـه  نسـبت  عمومـی 
آداب و رسـوم اجتماعـی، روندهـا 
ابداعـات،  رفتارهـا،  رویه هـا،  و 
فن آوری هـا،  ابزارهـا،  دانش هـا، 
زندگـی،  سـبک های  مهارت هـا، 

و  نمادهـا  قوانیـن،  هنـر،  زبـان، 
نهادهـای اجتماعـی را نیـز فراهـم 

آورد.
از  واقـع رسـانه های جمعـی  در 
رفتـاری،  الگوهـای  ارائـه  طریـق 
شـناختی،  تفاسـیر  اصـالح 
تهییـج  ارزش هـا،  پذیـری  جامعـه 
احساسـات، جهت دهـی بـه افـکار 
باورهـا،  بـه  شـکل دهی  عمومـی، 
اجتماعـی  ذهنیـات  و  تصاویـر 
می تواننـد نقش کلیـدی ایفا کنند، 
اما شـیوع نگران کننده آسـیب های 
تنزل هـای  برخـی  و  اجتماعـی 

فرهنگـی و مذهبـی حاکـی از آن 
اسـت کـه متأسـفانه تلویزیـون در 
جامعـه ما نتوانسـته اسـت  پتانسـیل 
خـود را در جهـت ایجـاد جامعه ای 
شـاد، سـالم و پویـا اسـتفاده نمایـد.
نقدهـای  تنویـر  در جهـت  لـذا 
وارده بـه ایـن نهـاد مهم به بررسـی 
چنـد مصـداق عینـی می پردازیـم؛ 
یکـی از معضالتی که جامعـه  ما از 
آن رنج می برد مشکالت اقتصادی 
فرهنـگ  همچنیـن  و  بی شـمار 
مصرف گرایـی اسـت که متأسـفانه 
معضـالت اقتصـادی را پررنگ تـر 

نموده، در چنین شرایطی تلویزیون 
بـا ارائه تصویـری مرفه و نامتجانس 
در  جامعـه  قاطبـه  رفـاه  سـطح  بـا 
بـرای  خـود  تبلیغـات  و  سـریال ها 
اقشار آسـیب پذیر از نظر اقتصادی، 
آسـیب روحی فراهم نموده و برای 
سـایرین نیـز نیازهـای کاذب ایجاد 

می نمایـد.
جامعـه ای  در  دیگـر  سـویی  از 
آن  تبـع  بـه  و  افسـردگی  کـه 
و  اعتیـاد  نظیـر  اختـالالت  سـایر 
اسـت،  زده  رکـورد  خودکشـی 
هـم  غمنـاک  سـریال های  پخـش 

بـه شـکل عجیبـی در مقطعـی کـه 
کرونـا،  گرانـی،  بـا  ایـران  مـردم 
چالش هـای اقتصـادی و اجتماعـی 
می کننـد  نـرم  پنچـه  و  دسـت 
افزایـش یافته اسـت و حجـم باالی 
غـم در ایـن سـریال ها در بهتریـن 
سـاعت پخـش صداوسـیما باعـث 
گردیـده حـال خـراب روان جامعه 
هـر روز خرابتر شـود. این در حالی 
اسـت کـه اسـتقبال بیشـتر از فیلم ها 
و برنامه هـای طنـز و شـاد نشـانگر 
طـرز  بـه  جامعـه  کـه  اسـت  آن 
عاجزانـه ای دنبـال شـادی اسـت. به 

عـالوه سـریال های سـاخته شـده به 
جـای ارائـه تصویـری شـاد، مثبـت 
شـریف  افـراد  همـواره  جـذاب  و 
را افـرادی مفلـوک و مصیبـت زده 
نشـان می دهـد و بـر اسـاس الگوی 
اغلـب  مشـاهده ای  یادگیـری 
آمـوزش  شـده  تولیـد  محتواهـای 
فریـب کاری،  دغل بـازی،  دهنـده 
پرخاشـگری و فسـاد اسـت و امـا 
چـرای  و  چـون  بـی  جانبـداری 
جریانـات  برخـی  از  تلویزیـون 
سیاسـی و همچنین اخبار شتاب زده 
و در مـواردی سـاختگی و تصنعـی 
بـه گونه ای اسـت که گویی رسـانه  
ملـی را کـه متعلـق به تمامـی آحاد 
جامعه اسـت به تریبـون یک جناح 
خـاص تبدیـل نموده انـد، در نتیجه 
ایـن یک جانبه نگـری را  مخاطـب 
اهانـت به شـعور خود تلقـی نموده 
و بـه طـور کل اعتمـاد خـود را بـه 
مهمترین منبع رسـمی اطالع رسانی 

می دهـد. دسـت  از  کشـور 
 همچنیـن نبـود یک اتـاق فکر، 
علـوم  کارشناسـان  از  متشـکل 
مذهبـی،  اجتماعـی،  رفتـاری، 
اسـت  شـده  باعـث  و...  پزشـکی 
عـاری  تلویزیـون  برنامه هـای  کـه 
از هـر گونـه آموزش مثمـر ثمر در 
جهـت حـل معضـالت اجتماعـی، 

اقتصادی، بهداشـتی و ... باشـد، به 
گونـه ای کـه اظهـارات بعضـی از 
غیـر کارشناسـان در اوایـل شـروع 
پاندمـی کرونـا موجبات ریشـخند 
را  ایرانـی  پزشـکان  تمسـخر  و 
بـه  معـارض  رسـانه های  توسـط 
دنبـال داشـت و می تـوان از آن بـه 
عنـوان یک فضاحت رسـانه ای یاد 

نمـود.
تأثیـر  کـه  ایـن  سـخن  کوتـاه 
رسـانه های بی محتـوا و بدمحتوا اما 
هدفمنـد بیگانـه، هویـت، فرهنگ، 
بنیـان  مهم تـر  همـه  از  و  اصالـت 
جامعـه   نفـس  عـزت  و  خانـواده 
بـا  و  داده  قـرار  هـدف  را  ایرانـی 
تمـام قـوا در میـدان جنگ نـرم در 
حـال تاخت وتاز اسـت، امـا در این 
جنگ نامبارک رسـانه ملی از همه 
گناه کارتر اسـت، چرا که مسئولین 
آن چشـم خود را بـر روی آن همه 
غنـای فرهنگی، تاریخـی، علمی و 
ادبـی ایران بـزرگ بسـته و به جای 
هنرمنـدان،  پتانسـیل  از   اسـتفاده 
برنامه سـازان و کارشناسـان سرآمد 
متعهـد،  نسـلی  تربیـت  در جهـت 
وطن دوسـت  اندیشـمند،  متدیـن، 
و پویـا همـواره بـه دنبـال اهـداف 
کوته نگرانـه خـود و حـذف و نفی 

می باشـند. آنـان 

محیا احمدی
کارشناس ارشد روانشناسی

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی 
بـرق شـمال اسـتان کرمـان از کشـف 
و جمـع آوری 2۸۳ دسـتگاه اسـتخراج 
بیت کویـن در شهرسـتان کرمـان خبـر 

داد.
به گـزارش روابط عمومی شـرکت 
توزیع نیروی برق شـمال استان کرمان، 
در  افـزود:  مهدوی نیـا،  عبدالوحیـد 
راسـتای طرح جهـادی کاهـش تلفات 
انـرژی،  مصـرف  مدیریـت  و  انـرژی 
مانور بازرسـی انشـعابات و جمع آوری 
برق هـای غیرمجـاز در مناطـق از پیـش 
دفتـر  همـکاران  توسـط  شـده  تعییـن 
لـوازم اندازه گیـری در امورهای شـمال 
کرمـان، جنوب غـرب کرمـان، شـرق 
کرمـان، چتـرود و باغیـن برگـزار کـه 
منجـر بـه کشـف و جمـع آوری 2۸۳ 

دسـتگاه اسـتخراج بیت کویـن شـد. 
وی گفـت: نظـر به لزوم اطمینـان از 
صحـت عملکـرد لـوازم اندازه گیـری، 
برق هـای  جمـع آوری  و  شناسـایی 
ماینرهـا  خصـوص  بـه  غیرمجـاز 
)دسـتگاه های اسـتخراج ارز دیجیتـال( 
ایـن مانـور متشـکل از ۸ تیـم دونفـره 
بـا حضـور تکنسـین تسـت و بازرسـی 
 ۳ تیـم  دو  و  دیمانـدی  انشـعابات 
نفـره پلیـس بـرق جهـت جمـع آوری 
برق هـای غیرمجـاز از امورهای مذکور 
تحـت نظارت دفتـر لـوازم اندازه گیری 
و سـرویس  بازرسـی  انجـام و ضمـن 
تعـداد 2۸۴ انشـعاب دیمانـدی، تعـداد 
)دسـتگاه های  ماینـر  دسـتگاه   2۸۳
و  شناسـایی  دیجیتـال(  ارز  اسـتخراج 

گردیـد. جمـع آوری 

وی ادامـه داد: ایـن تعـداد دسـتگاه 
بـرق حـدود   ارز دیجیتـال،  اسـتخراج 
مصـرف  را  خانـوار   17۰ الـی   1۴۰
می کند کـه در وضعیت کنونی، باعث 
بروز مشـکالت زیادی در شبکه توزیع 

می شـود.
اسـتخراج  دسـتگاه های  مهدوی نیـا 
ارز دیجیتـال را از جمله عوامل افزایش 
اعـالم کـرد و گفـت:  بـرق  مصـرف 
ابتـدای سـال حـدود 29۵ دسـتگاه  از 
و  کشـف  دیجیتـال  ارز  اسـتخراج 
شناسـایی شـده اسـت کـه با کشـفیات 
دسـتگاه   ۵7۸ بـه  تعـداد  ایـن  امـروز 

یافـت. افزایـش 
هم چنین سرپرسـت شـرکت توزیع 
نیـروی برق شـمال اسـتان با بیـان اینکه 
روشـنایی  گذشـته  دوهفتـه  طـول  در 
پیـک  کاهـش  منظـور  بـه  نیـز  معابـر 
بـار زمسـتان تعدیـل شـد، خاطرنشـان 
کـرد: کاهـش روشـنایی ایـن معابـر به 
گونـه ای انجام شـد که آسـیبی به نقاط 

نشـود. وارد  حادثه خیـز 
مشـترکین  ترغیـب  و  تشـویق  وی 

بـرق  مصـرف  در  صرفه جویـی  بـه 
معابـر،  روشـنایی  بـار  تعدیـل  گاز،  و 
ماینرهـای  جمـع آوری  و  شناسـایی 
غیرمجاز، انجـام بازدیدهـای میدانی از 
ادارات، بوسـتان ها، مسـاجد به صورت 
شـبانه روزی و اخطـار بـه مشـترکین در 
صورت عـدم رعایت مصـرف بهینه را 
از جملـه اقدامات مدیریت بار زمسـتان 

برشـمرد.
رعایـت  لـزوم  بـر  همچنیـن  وی 
حداکثـری مدیریـت مصـرف بـرق و 
بانک هـا،  ادارات، سـازمان ها،  گاز در 
موجـود  ژنراتـور  دیـزل  به کارگیـری 
خامـوش  از  اطمینـان  ادارات،  در 
بـودن تجهیـزات برقـی و سیسـتم های 
حداقـل  به کارگیـری  و  گرمایشـی 
سـاعت  از  پـس  اسـتاندارد  روشـنایی 
کاهـش  بانک هـا،  و  ادارات  کاری 
حداکثری روشـنایی میادیـن، پارک ها 
کاهـش  و  شـب  در  بوسـتان ها  و 
بقـاع  مسـاجد،  روشـنایی  حداکثـری 
اماکـن  امامـزادگان و دیگـر  متبـرک 

کـرد. تأکیـد  شـب  در  متبـرک 

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان خبرداد:
در راستای برخورد با مراکز استخراج ارز دیجیتال با استفاده ازبرق 

غیرمجاز ۲۸3 دستگاه استخراج بیت کوین در شهرستان کرمان کشف شد
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شـهر جبالبـارز اولیـن شـهر در مسـیر 
هرمـزگان  بـه  کرمـان  ترانزیتـی  جـاده 
در پیشـانی جنـوب کرمـان قـرار دارد، 
بافـت  دارای  کوهپایـه ای  شـهر  ایـن 
فرهیختـه  و  تحصیل کـرده  جمعیتـی 
اسـت تـا آنجـا کـه در کنـار کوهبنـان 
فرهنگـی کرمـان  بـام  عنـوان  بـه  از آن 

ایـن  شـهرداری  می کننـد،  یـاد  زمیـن 
شـهر از زمـان تأسـیس تاکنـون خدمات 
بی شـماری بـرای عمـران و توسـعه ایـن 
شـهر انجـام داده کـه در دوران شـورای 
پنجـم و شـهرداری مهنـدس محمدرضا 
بـه  فعالیت هـا  ایـن  )عبـاس(  سـعیدی 
اوج خـود رسـیده و به عنـوان نمونـه بـا 

نهضـت آسـفالت صـورت گرفتـه هیـچ 
معبـر اصلـی و فرعـی کـه قابـل تسـطیح 
کـه  نـدارد  وجـود  باشـد  زیرسـازی  و 
خاکـی مانده باشـد، لذا در ادامـه به نقل 
از شـهردار بـه حجـم آسـفالت صـورت 
گرفتـه در ایـن شـهر در زمـان تصـدی 

می کنیـم: اشـاره  ایشـان 

1-معابــر منتهــی بــه آرامســتان ۴۳۰۰ 
مـترمـــربع

2-خــــیابان حـــسام  عـــارفی ها 6۰۰۰ 
مترمربــع

۳-خیابان شهید دانشی ۴۰۰۰ مترمربع
۴-خیابان انقالب 1۵۰۰۰ مترمربع

۵-خیابان شهید صباحی 1۰۰۰۰ مترمربع
6-کوچه جنب کالنتری 2۰۰۰ مترمربع

خدمــات  مرکــز  جنــب  7-کوچــه 
مترمربــع  1۵۰۰ جهادکشــاورزی 

۸-انتهای خیابان کوثر ۵۰۰ مترمربع
ــالب  ــان انق ــه خیاب ــی ب ــه منته 9-کوچ

مترمربــع  2۴۰۰
ــی  ــرهنگ حاتم ــان س ــه خیایـ 1۰- ادام

۴۳۰۰ مترمربــع
ــی )۴( 2۳۰۰  ــید رجای ــوچه شهـ 11-کـ

ــع مترمرب
ــیابان  ــه خـ ــتهی بـ ــوچه های منـ 12-کـ

مترمربــع شهـیـــد رجایــی ۵۴۰۰ 
قـرارداد  طبـق  اسـت  ذکـر  شـایان 
 2۰۰۰۰ سـال  پایـان  تـا  شـده  منعقـد 
مترمربـع دیگـر بـه حجم آسـفالت انجام 
شـده افـزوده می گـردد کـه می تـوان بـا 
افتخـار اتمـام آسـفالت همـه معابر شـهر 

کـرد. اعـالم  را  جبالبـارز 
در پایـان سـعیدی شـهردار از رئیس و 
اعضای شـورای اسـالمی شـهر، پرسـنل 
خدوم شـهرداری، نماینده مردم جیرفت 
اعظمـی،  ذبیـح الل  دکتـر  عنبرآبـاد  و 
بخشـدار بخـش جبالبـارز مهنـدس علی 
شهرسـتان  فرمانـدار  پـاک،  سـاالری 
وزیـری،  عطاپـور  مهنـدس  جیرفـت 
امـور  کل  اداره  کارشناسـان  و  مدیـر 
بـه خاطـر همراهـی  شـهری اسـتانداری 
شـهرداری  ایـن  بـا  مساعدت هایشـان  و 

کمـال امتنـان را بـه عمـل آورد.

با تالش شهرداری و شورای اسالمی شهر در دوره پنجم؛

انجام آسفالت همه معابر اصلی و فرعی جبالبارز

پویـش  کرمـان  شـهردار  تصمیـم  بـا 
تیرمـاه  یازدهـم  از  شـهرداری  »افتتـاح« 
امسـال آغـاز شـد و از آن زمـان تـا امروز 
کـه ۳1 هفتـه می گـذرد، هـر هفتـه یـک 
پـروژه جدیـد بـه بهره بـرداری رسـیده و 
به شـهروندان کرمانی تقدیم شـده است. 
بخشـی از ایـن پویـش شـامل افتتـاح 1۵ 
بوسـتان و پیـاده راه بـوده کـه در مناطـق 
از  دارنـد؛  قـرار  کرمـان  شـهر  پنج گانـه 
بوسـتان های »سـراج«، »شـب بو«،  جملـه 
»نرگـس«،  »خبرنـگار«،  »زریسـف«، 
»حسـان«،  شـیراز«،  »سـعدی  »ارغـوان«، 
»آفتـاب«  بانـوان  بوسـتان  و  »وصـال« 
کـه سـومین بوسـتان ویـژه بانـوان شـهر 
کرمـان اسـت، همچنیـن در ایـن مـدت، 
یـک  منطقـه  در  »َسـما«  پیاده راه هـای 
بـه  دو  منطقـه  در  »سـالمت«  آرام راه  و 
بهره برداری رسـیدند. در پویـش »افتتاح« 
شـهرداری، شـش خانه شـهروندی، خانه 
خانـه  شـامل  فرهنگ سـرا  و  فرهنـگ 
فرهنگ مشـارکتی کودکان و نوجوانان، 
فرهنگ سـرای ورزش شـهروندی، خانـه 
توانمندسـازی،  و  کارآفرینـی  شـهروند 
خانه فرهنگ شـهروندی »سـالمند پویا«، 

»خواجـوی  مجـازی  فرهنگ سـرای 
شـهروندی  فرهنـگ  خانـه  و  کرمانـی« 
»کتـاب« بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت. 
عالوه بر این، در ۳1 هفته ای که از پویش 
چندیـن  می گـذرد،  شـهرداری  افتتـاح 
پـروژه عمرانـی و زیرسـاختی بـا هـدف 
شـهروندان  آسـایش  و  امنیـت  ارتقـای 
اسـت؛  شـده  اضافـه  کرمـان  شـهر  بـه 
رونمایی از اتوماسـیون اداری شهرداری، 
بهره بـرداری از مرکز اطالعـات و کنترل 
ترافیـک شـهری، افتتاح کالنتـری 22 در 
خیابـان »غدیـر« کـه بـه همت شـهرداری 
کرمان ایجاد و تجهیز شـده، بهره برداری 
از سـامانه 1۳7 شـهرداری، بهره برداری از 
1۵ کیلومتـر شـبکه انتقال آب خام شـهر 
کرمان، اضافه شـدن 1۵ دسـتگاه اتوبوس 
حمل ونقـل  نـاوگان  بـه  نوسازی شـده 
عمومـی شـهر، آغـاز عملیـات عمرانـی 
آزادسـازی بزرگـراه شـهید سـلیمانی و 
افتتاح رسـمی ساختمان جدید شهرداری 
مرکـز، پروژه های عمرانی و زیرسـاختی 
شـهرداری بودند که بـا اعتباراتی عظیم و 
با هـدف ارتقـای کیفیت خدمت رسـانی 
به شـهروندان و افزایش امنیـت و آرامش 

آنهـا در ۳1 هفته گذشـته بـه بهره برداری 
ایـن  از  رسـیده اند. شـهرداری، تعـدادی 
پروژه هـا را نیـز بـا مشـارکت ارگان هـا و 
موسسـات خیریه و مردم نهاد انجـام داده، 
ازجملـه مرکـز آمـوزش و کارآفرینـی 

زنـان سرپرسـت خانـوار موسسـه »اسـرا« 
که با حمایت شـهرداری راه اندازی شـد. 
تمرکـز ایـن پویش بـر افتتـاح طرح ها 
و پروژه هـای محله محـور با هـدف بهبود 
شـرایط زیسـت شـهروندان در محله های 

امکانـات و  توزیـع عادالنـه  و  مختلـف 
شـهری  پنج گانـه  مناطـق  در  خدمـات 
بـوده اسـت. در ایـن پروژه هـا همچنیـن 
تأکیـد ویـژه ای بـر طرح هـای فرهنگی و 
اجتماعـی بـوده و پروژه هـای فرهنگـی و 

اجتماعـی تاکنـون سـهم 2۰ درصدی در 
پویـش افتتـاح داشـته اند.

شـهردار کرمان در این ارتباط با اشاره 
بـه اینکه در دوره جدید مدیریت شـهرِی 
کرمـان، تـالش شـده بـا شـعار »همـه مـا 
یک شـهر داریم« و با مشـورت گرفتن از 
متخصصان در حوزه های مختلف، فصل 
نوینی از عمران و توسـعه در شـهر کرمان 
رقـم بخورد، افـزود: در ایـن دوره، عالوه 
بـر تکمیل و افتتاح پروژه هـای دوره قبل، 
کـه  غیرهم سـطح  تقاطع هـای  ازجملـه 
هزینـه زیادی برای شـهر و شـهرداری در 
بر داشـت، پروژه های بـزرگ و کوچک 

دیگـری نیـز طراحی و اجرا شـد. 
بـر  بـا تأکیـد  سـید مهـران عالـم زاده 
ضـرورت تسـهیل تـردد و حضـور افـراد 
دارای معلولیـت در جامعه، بیـان کرد: در 
تمام پروژه های شـهری جدید، مسیرهای 
ویژه تـردد افـراد دارای معلولیت طراحی 
و اجـرا شـده اسـت، ضمـن اینکـه تالش 
شـهری،  بخش هـای  سـایر  در  کردیـم 
اصالحـات الزم را جهـت تسـهیل تـردد 

ایـن گـروه از جامعـه انجـام دهیم.
وی بـا اشـاره به اینکـه در ایـن دوره از 

مدیریـت شـهری، تـالش ویـژه ای بـرای 
انتخـاب و معرفی کرمان به عنوان پایلوت 
صـورت  کـودک«  دوسـت دار  »شـهر 
گرفت، خاطرنشـان کـرد: اکنون، کرمان 
یکـی از 12 شـهِر کشـور اسـت کـه در 
حـال تـالش جـدی بـرای دریافـت برنـد 
»دوست دار کودک« در سطح بین المللی 
بـه  پرداختـن  منظـور  همیـن  بـه  اسـت؛ 
مسـایل مربـوط بـه کـودکان و حقـوق 
در دسـتور کار  ویـژه  به صـورت  آن هـا 
شـهرداری قرار گرفتـه و در تمام برنامه ها 
و پروژه هـای شـهری، توجـه ویـژه ای بـر 
بـرای  الزم  اسـتانداردهای  فراهم سـازی 
تحقق »شـهر دوسـت دار کودک« وجود 
دارد. پویـش »افتتـاح« شـهرداری کرمـان 
و  »سـراج«  بوسـتان  از  بهره بـرداری  بـا 
بهسـازی میدان »رسالت« در منطقه سه در 
تاریـخ یازدهم تیرمـاه امسـال، هم زمان با 
میـالد امـام رضا علیه السـالم و بـا افتتاحیه 
رسـمی ایـن طرح هـا بـا شـعار »هـر هفتـه 
یـک افتتـاح« آغـاز گردیـد و هـم اینک 
در هفته سـی ویکم بـا بهره بـرداری از فاز 
نخسـت پویش »آسـفالت« به میـزان ۵۰۰ 

هـزار مترمربـع، همچنـان ادامـه دارد.

با افتتاح یک طرح فاخر در هر هفته؛

وعده شهردار کرمان در زمینه پویش افتتاح محقق گردید

تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم     روزی سراغ وقت من آیی که نیستم


