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با حضور استاندار ،مدیرکل بهزیستی و شهردار کرمان؛
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بازار خرید و فروش خرمای
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با تالش بنیاد مسکن استان و همزمان با سراسر کشور؛
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بهرهبرداری رسید
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استان کرمان در مدت انتشار
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1
یادداشت مدیرمسئول

به مناسبت هفدهم مرداد روز خبرنگار؛

تنگناهای سیاسی و اقتصادی کمرمان را شکستهاست

ز رنج و خون و آب و نان نوشتیم
همیشه درد این و آن نوشتیم
فقط دادیم عمر خود به تاراج چرا که روز و شب هذیان نوشتیم
یکـی از خوبیهـای گاهشـمارهای سـنتی و تقویمهـای نویـن ،وجـود مناسـبتها و
بزرگداشـتهایی در دل روزهای سـال اسـت ،گرچه برخی از وقایع و جشـنهای مهم حذف
و بسـیاری از سـنن کهن به بوتهی فراموشـی سـپرد ه شـدهاند و تقویم فعلی ما بیشـتر غمزاسـت
تـا شـادیافزا ،ولـی اندک خوبیهایـی نیز دارد .در تاریخ رسـمی کشـور ما ،هفدهـم مردادماه
بـه نـام روز خبرنـگار نامگـذاری شـده ،هـر چنـد ایـن حرکـت و ایـن اقـدام از طـرف تصمیـم
گیرنـدگان اقدامی سـتودنی اسـت ،اما اگـر برگبـرگ اوراق تقویم را به نـام خبرنگاران کنند
در مقابـل حساسـیت بـاالی ایـن حرفه و مخاطرات پیدا و پنهـان آن ،ناچیز و اندک اسـت ،زیرا
خبرنگاری را نمیتوان شـغل نامید ،بلکه عشـقی اسـت که آدمی را وادار به تحمل این دریای
مشـقت میکند و تنها از یک انسـان وارسـته برمیآید که با آرامش بدرود کند و همهی عمر
ت کنـد ،خاطرم هسـت عـدهای
بـر لبـهی بـران تیـغ حرکـ 
معتـرض بودنـد کـه چـرا خبرنـگاران همچـون مشـاغل
سـخت و طاقتفرسـا پیـش از موعد بازنشسـته میشـوند؟
در پاسـخ بـه سـؤال ایـن عزیـزان باید گفـت کـه اوالً هنوز
چ و خمهـای بروکراسـی اداری مغفول
ایـن تصمیـم در پیـ 
مانده و سـازمان تأمیـن اجتماعی باید معیـار خبرنگار بودن
ص دهـد و از طرفـی اگـر ایـن تخفیف
شـخص را ،تشـخی 
را بـرای خبرنـگاران قائـل شـوند در واقـع به قانـون تمکین
کردهانـد ،زیـرا خبرنـگاری تنهـا گزارشـگری در میـدان
احسان احمدی
جنـگ و حضور در عمق حوادث و بالیای طبیعی نیسـت،
خبرنـگاری مـرگ خاموش و فرسـایش تدریجی انسـان اسـت و ب ه درسـتی میتـوان ادعا کرد
ت کـردن در این حوزه ،اسـترس و فشـاری بیـش از ده سـال کار اداری ،بر
کـه یـک روز خدمـ 
روح و روان آدمـی وار د میکنـد ،زیـرا خبرنـگار همـه عمر بر سـر یـک دوراهی کشـنده قرار
دارد کـه اگـر حقیقـت را ننویسـد بـا رسـالت خویش بیگانه اسـت و در صورتیکـه حقیقت را
عریانکنـد سـیل نارضایتـی ،هجمـه و مؤاخـذه به سـمتش آغـا ز میشـود .در واقع بـرای ما که
عاشـق میهن و پرچم خویش هسـتیم و دلمان برای فرهنگ ،تاریخ و هنر این دیار میسـوزد و
ل کنیم،
هرگز نمیتوانیم گریهی کودکی از گرسـنگی و اشـک مظلومی را از بیعدالتی تحم 
انجـام ایـن کار سـخت و دردآور اسـت و شـاید روزی نباشـد کـه به ترک ایـن راه فکر نکنیم،
امـا عشـق بـه بیـان واقعیت حلقـهای بر گـردن ما افکنـده و به دنبال خویش میکشـد ،باشـد که
همـهی اشـخاص حقیقـی و حقوقی بـا درد اصحـاب قلم و اهالی رسـانه که امروزه بار سـنگین
مسـائل مالی نیز بر آن افزوده شـده ،آشـنا شـوند و به جای بداخالقی ،راه را برای بیان واقعیات
بـر خبرنـگاران واقعـی هموارکننـد .بیشـک توسـعه دموکراسـی و آزادی بیـان کـه زیربنـای
توسـعه در همـهی زمینههـای اجتماعـی ،سیاسـی ،اقتصـادی ،فرهنگی و ...اسـت بدون داشـتن
مطبوعـات و رسـانههای آزاد ،امکانپذیـر نیسـت و تحکیم و تقویت رکن چهارم دموکراسـی
قطعـاً بـه تضعیـف پایههـای فسـاد و ناهنجـاری در جامعـه که هـ م اکنون ب ه شـدت در سیسـتم
اقتصـادی و اداری مـا ریشـه دوانـده ،منتهی خواه د شـد.

شهردار جبالبارز و اعضای شورای اسالمی این شهر در پیامی هفدهم مرداد ،روز
خبرنگار را تبریکگفتند و از آنها بهعنوان شهروندان مسئولیتپذیر ،یادکردند

متن پیام بهشرح ذیل است:

هفدهـم مردادمـاه روز خبرنـگار بهروایـت تقویـم ،فرارسـیده اسـت امـا هـر روز تقویـم ،روز تالشـگران

عرصـهی آگاهـی اسـت ،تالشـگرانی کـه میکوشـند در زمینـهی آگاهـیبخشـی قلم بزننـد و شـهر را در لنز

دوربینهایشـان ،قابکننـد.

خبرنـگاران حـوزهی شـهری را بایـد شـهروندان مسـئولیتپذیر دانسـت ،چـرا کـه اصحاب قلـم و اصحاب

داناییاند و آن کسـی که آگاهتر اسـت مسـئولتر در قبال شـهر و شـهروندان ،مسـئول در قبال اخالق عمومی

و هنجارهـای اجتماعـی ،مسـئول در قبـال منافـع و آبـروی شـهر میباشـد و این مسـئولیتها ،رسـیدن به کمال
را در ایـن حرفـهی مقدس بـرای او هموارتر میسـازد.

روز خبرنگار فرصتی اسـت برای تکریم بلنداندیشـانی که شـغل ،قلم و هنرشـان را در راه سـاختن جامعهای

بهتـر و شـهروندانی آگاهتـر ،بـهکار میگیرنـد .ایـن روز را به همـهی تالشـگران عرصهی رسـانه خصوصاً در

اسـتان کرمـان و بهویژه شهرسـتان جیرفـت ،تبریکمیگوییم.

ما نیز در مجموعهی شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر جبالبارز قدردان تالشهای تمامی فعاالن عرصهی

خبـر هسـتیم و تلاش خواهیمکرد شـهری در مسـیر ترقی و توسـعه بنانماییم کـه از دل آن ،خبرهـای خوش و

عکسهای دلانگیز توسـط شـما ب ه سراسـر دنیا ،مخابرهشـود.

توفیق روزافزون ،سربلندی و سالمتی را از درگاه خداوند متعال برای همگی شما مسئلتداریم.

محمدرضا سعیدی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر جبالبارز
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اخبار کوتاه
با تالش بیوقفه مکارم؛

سه طرح بهداشتی و درمانی در جیرفت به
بهرهبرداری رسید
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت
از بهرهبرداری سـه طرح بهداشتی و درمانی
بـا اعتبار  ۵۳میلیـارد و  ۳۵۰میلیـون ریال در
بخـش جبالبـارز و درببهشـت جیرفـت
بـا حضـور نماینـدهی مـردم شهرسـتانهای
جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس شـورای
اسلامی و جمعـی از مسـئوالن محلی ،خبر
داد .بـه گـزارش روشـنفکری :دکتـر اصغر
مـکارم عصر چهارشـنبه ۱۳مـرداد در جمع
خبرنـگاران بـه افتتـاح مرکز خدمات جامع سلامت شـهری و روسـتائی بخش
ت پوشـش ایـن مرکز را ۱۰هـزار نفر اعالم
جبالبـارز ،اشـار ه کرد و جمعیت تح 
کرد و گفت ۶ :خانۀ بهداشـت نیز توسـط این مرکز پوشـش داد ه میشوند .وی
با بیان اینکه در این مرکز  ۱۰نیرو شـامل :پزشـک ،دندانپزشـک ،ماما و پرسـتار
ت میکنند ،افزود :این مرکز یکی از مراکز شـلوغ و پرکار خدمات جامع
فعالی 
سلامت شـهری و روسـتایی اسـت که خدمات با کیفیت ،ارائ ه میکند .مکارم
زیربنـای مرکز خدمات جامع سلامت شـهری و روسـتائی بخـش جبالبارز که
ث شـده را  ۵۱۰متر
در زمیـن اهدایـی ادار ه کل راه و شهرسـازی جنـوب ،احـدا 
مربـع بـا اعتبار  ۲میلیارد و  ۵۶۰میلیون تومان و  ۳۰۰میلیون تومان هزینهی آب و
بـرق اعلا م کـرد و گفت :این مرکـز جزو مراکزی بود که پیمانـکار در برههای
ش کردیـم هرچـه سـریعتر پـروژه بـ ه اتمام برسـد و
ل شـد امـا تلا 
دچـار مشـک 
امـروز بـه بهرهبـرداری رسـید .رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت همچنین
بـه طـرح تسـهیالت زایمانی سـاردوئیه اشـار ه کرد و زیربنـای این طـرح را ۳۱۳
مترمربـع بـا اعتبـار سـاخت  ۲میلیـارد تومـان و تجهیـز  ۳۰۰میلیـون اعلا م کرد.
ح کـرد :بـا توجـه بـه فاصلـهی زیـاد ایـن منطقـه از مرکز شهرسـتان،
وی تصریـ 
خدمـت بزرگـی بـرای مردم منطقـه درببهشـت خواهد بـود .مـکارم به طرح
خانـه بهداشـت َگـوِر نیز اشـار ه کرد و گفت :ایـن طرح با زیربنـای  ۷۵متر مربع
زیربنا و  ۵۵۰میلیون تومان اعتبار ،سـاخت و تجهیز شـد ه اسـت .وی افزود :این
ت پوشـش
خانه بهداشـت با احتسـاب جمعیت سـیاری ،بیش از  ۴۰۰نفر را تح 
دارد و تمامـی کارهـای اولیه بهداشـتی دو روسـتای َگوِر علیا و سـفلی را بهورز
بومـی ،عهدهدار میباشـد.
مهندس حسین سعیدی:

عملیات احداث اولین پایان ه صادراتی جنوب
کرمان  ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد
معـاون امـور صنایـع سـازما ن صنعـت،
معدن و تجارت جنوب کرمان از پیشـرفت
فیزیکی  90درصدی طـرح پایان ه صادراتی
جیرفت خب ر داد.بهگـزارش روابط عمومی
سـازما ن صنعـت ،معـدن و تجـارت جنوب
کرمـان ،جلسـه رفـع موانع تولید بـا حضور
مهندس حسین سـعیدی معاون امور صنایع
ایـن سـازمان و دکتـر امیرپور معـاون غذا و
دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت ،برگزا ر شـد .معاون امور صنایع سـازمان
ضمن تشـکر از همکا ریهای دکتر امیرپور ،در این خصوص گفت :این جلسـه
جهت رفع مشـکل صدور مجوز پایان ه صادراتی جیرفت تشـکیل و خوشـبختانه
تصمیمـات خوبـی در جهـت رفـع مشـکالت بهداشـتی ایـن طـرح صنعتـی
ل شـد .مهنـدس حسـین سـعیدی افـزود :مجموعـه پایانـه صادراتی
مهـم ،حاصـ 
جیرفـت کـه اکنـون بیـش از  90درصد پیشـرفت فیزیکـی دارد ،بهعنـوان اولین
پایانـه صادراتـی جنـوب کرمـان با توجه بـه حجم بـاالی تولیـدات محصوالت
کشـاورزی در منطقـه و جهـت جلوگیـری از افـت قیمـت ،بـاال رفتـن ارزش
افـزودهی محصوالت کشـاورزی تولیدی ،همچنین افزایـش صادرات غیر نفتی
ح کرد:
و ارزآوری بـرای کشـور ،از اهمیـت ویژهای برخوردا ر اسـت .وی تصری 
امیدواریـم بـا همـکاری بانـک در خصـوص تأمین سـرمایه در گـردش ،فعالیت
اجرایـی ایـن مجموعـه کـه قابلیـت سـورت و بسـتهبندی حـدود  ۷۰هـزار تن از
ق شـود .شـایان ذکر اسـت برای
محصوالت کشـاورزی را دارد ،تا آبانماه محق 
راهانـدازی ایـن طـرح صنعتی ،بالـغ بر  1000میلیـارد ریال سـرمایهگذاری و پس
از راهانـدازی بـرای  170نفـر بـه صورت مسـتقیم ،اشـتغالزایی خواه د داشـت.

ع طبیعی و آبخیزداری
ط عمومی ادارهکل مناب 
رواب 
جنوب کرمان ،حائز رتبه برتر کشوری شد
مدیـر کل منابعطبیعـی و آبخیـزداری
جنوب کرمان از کسـب رتبه برتر کشـوری
توسـط روابـط عمومـی ایـن ادار ه کل ،خبر
داد .دکتـر احمـدی در گفتگـو بـا خبرنگار
پیـام طبیعـت جنـوب کرمـان افـزود :روابط
عمومی ادارهکل مناب ع طبیعی و آبخیزداری
جنـوب کرمـان در ارزیابیهـای اقدامـات
ارتباطـی و اطالعرسـانی سـال  ۹۹در
حوزههـای مختلـف ب ه ویـژه طـرح  ۹در ۹۹
و هفتـهی منابـ ع طبیعـی از سـوی دفتر روابـط عمومـی و امور بینالملل سـازمان
ی گردیـد .مدیـر
جنگلهـا ،بـه عنـوان روابـط عمومـی پیشـرو شـناخته و معرفـ 
کل منابعطبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان در ادامـه گفـت :روابط عمومی
ایـن مجموعـه در اجـرای دسـتورالعمل اجرایـی و فرهنگسـازی پروژههـای
آبخیزداری و آبخوانداری از محل اعتبارات صندوق توسـعهی ملی و همچنین
تولیـد و انتشـار اخبار هفتـهی مناب ع طبیعی در خبرگزاریهـا ،مطبوعات و فضای
مجازی ،توانسـته در میان سـایر اسـتانهای کشـور ،حائز رتبه برتر شـود .وی در
ی کرد
پایـان ضمـن تشـکر از همـکاران حـوزه روابـط عمومـی ،ابـراز امیـدوار 
کـه همچنـان در راسـتای اطالعرسـانی و آگاهیبخشـی بـه جوامـع هـدف در
ش کنند.
صیانـت و حفاظـت از عرصههـای طبیعی در منطقـه ،بیش از پیـش تال 
گفتنیاسـت به پاس ایـن موفقیت دکتر منصور ،رئیس سـازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیـزداری کشـور ،بـا اهـدا لـوح سـپاس از مهنـدس سـیفی ،مسـئول روابـط
عمومـی ادار ه کل منابـ ع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان ،تقدیـ ر کرد.

بازدید مدیرعامل آبفا از شهرستانهای زرند و رفسنجان
مدیـر عامـل و معاون بهرهبرداری و توسـعه آب شـرکت آبفا اسـتان کرمان،
در سـفری یک روزه به شهرسـتان زرند ،از پروژههای آبرسـانی بازدید کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آبفا اسـتان کرمـان ،محمد طاهـری مدیر
عامـل شـرکت آب و فاضلاب اسـتان کرمـان بـه همـراه فرمانـدار شهرسـتان
زرنـد و معـاون بهرهبرداری و توسـعه آب شـرکت آبفا کرمـان از پروژه مجتمع
بزرگ آبرسـانی سـربنان شهرسـتان زرند ،بازدید کرد .طاهـری ضمن تأکید بر
رفع سـریع مشـکالت اجرای این پروژه خواسـتار تسـریع در روند اجرای آن در
کوتاهتریـن زمـان ممکـن شـد .مدیـر عامل شـرکت آبفا اسـتان کرمـان گفت:
انتظـار مـیرود ایـن پـروژه در حداقـل زمـان ممکـن ،حداکثـر ظـرف  ۲۰روز
آینـده بـه بهرهبرداری برسـد .همچنین مدیرعامل شـرکت آبفا اسـتان کرمان به
همراه معاون بهرهبرداری و توسـعه آب این شـرکت و مدیر عامل شـرکت آبفا
رفسـنجان ،از مخـزن در حـال احداث انبار چاه شـماره  ۱۱شهرسـتان رفسـنجان
بازدیـد کـرد .گفتنـی اسـت ظرفیت ایـن مخـزن  ۱۵هزار متر مکعب اسـت.

با حضور استاندار ،مدیرکل بهزیستی و شهردار کرمان؛

اولین فرهنگسرای افراد دارای معلولیت
ح شد
کشور در کرمان افتتا 

بـ ه گـزارش روابـط عمومـی
بهزیسـتی اسـتان کرمـان بـا حضـور
علـی زینیوند اسـتاندار کرمان ،عباس
صادقزاده مدیرکل بهزیسـتی کرمان،
سـید مهران عالـمزاده شـهردار کرمان،
اعضـای شـورای شـهر و جمعـی از
مسـئولین؛ اولیـن فرهنگسـرای افـراد
دارای معلولیـت کشـور در کرمـان
افتتـاحشـد.
در مراسـم افتتاحیـه ایـن مجموعـه
عبـاس صادق زاده مدیرکل بهزیسـتی
اسـتان کرمان ،با تقدیر از حرکتهای
خـوب شـهرداری در مباحـث مربوط
بـه افـراد دارای معلولیـت گفت :یکی
از مهمتریـن راههـای توانمندسـازی
افـراد دارای معلولیـت ،جداکـردن
آنهـا از فضـای خانـه و تلاش بـرای
ورود آنهـا بـه محیـط جامعه میباشـد
و ایـن فرهنگسـرا میتوانـد به خوبی
پاسـخگوی ایـن نیـاز افـراد دارای
معلولیت باشـد.
وی بـا اشـاره بهاینکـه بـا تلاش
انجمـن آوات و همـکاری شـهرداری
و بهزیسـتی بـرای نخسـتین بـار در
کشـور ،ایـن فرهنـگ سـرا مـورد
بهرهبـرداری قرارگرفتـه اسـت افـزود:
قـرار شـد سـاختمان و محـل ایـن
فرهنگسـرا را شـهرداری تأمینکند،
بهزیسـتی نیـز تجهیـز ایـن مجموعه را
تقبـل کـردهاسـت کـه امیدواریـم بـا
تجهیـز امکانـات ایـن فرهنگسـرا،
بـهزودی فعالیتهـای فرهنگی ،هنری
و آموزشـی در آن آغـا ز شـود.
سـید مهـران عالـمزاده شـهردار
کرمـان نیـز در ایـن مراسـم گفـت:
امـروز و در پویـش هـر هفتـه یـک
افتتـاح ،بیسـت و پنجمیـن مرکـز
فرهنگـی و آموزشـی شـهر کرمـان و
اولیـن فرهنگسـرای تخصصی ویژه
افـراد دارای معلولیـت در کشـور ،در

-۱ادامه روند ابتال به کرونا و ثبت رکورد بیشترین مبتال و فوتی در ایران
-۲تصویـب ابتدایـی طـرح جنجالـی محدودسـازی فضـای مجـازی در مجلس
شـورای اسالمی
-۳درگذشـت شـهرام کاشـانی خواننـده پـاپ ایرانـی به دلیـل بیمـاری کبدی و
کرونـا در خـارج از کشـور
-۴پنجمین قهرمانی پیاپی پرسـپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران با شکسـت تیم
پیکان در هفتهی آخر مسـابقات
-۵ادامـهی گسـترش ویـروس کرونـا ،افزایـش جانباختگان و انتشـار تصاویری
از گورهای دسـتهجمعی
-۶تغییـر دولـت و مراسـم تنفیـذ و تحلیـف ریاسـتجمهوری ابراهیم رئیسـی و
همچنیـن شـروع بـه کار شـوراهای ششـم و انتخاب شـهرداران
-۷فـوت ارشـا اقدسـی بدلـکار سـینما و تلویزیـون در اثـر جراحـات ناشـی از
تصـادف در بیمارسـتان
ج فارس و دریای عمـان و طرح اخباری مبنی بر حمله
-۸وقـوع ناآرامـی در خلیـ 
به کشـتیهای باری از سـوی خارجیها

ی شدن زندهیاد ،نصرا ...امیری،
ب ه بهانهی آسمان 
س جیرفت؛
مربی بااخالق پرورشی و قرآن مدار 
محمد افشارمنش

محیطـی بـه مسـاحت حـدود  ۷۰۰متر
ح شـد.
مربـع افتتـا 
وی بـا بیـان اینکـه ملـک ایـن
فرهنگسـرا متعلـق بـه شـهرداری
کرمـان اسـت ،افـزود :مراحـل آمـاده
سـازی این مجموعـه بیش از  ۵میلیارد
ریـال هزینـه داشتهاسـت و از ایـن بـه
بعـد مسـئولیت ایـن مـکان چـه از نظر
محتوایـی و چـه برنامهریـزی ،بـ ه طور
کامـل برعهـدهی یکـی از مؤسسـات
تخصصـی در حـوزه معلـوالن اسـت.
شــهردار کرمــان بــا بیــان اینکــه
فضــای فرهنــگســرا و پیرامونــی
آن (خیابــان ،معبــر و مســیرهای
دسترســی) بــه گونــهای طراحــی
شدهاســت کــه بتوانــد بــرای
معلــوالن مناســبباشــد ،بیانکــرد:
در ایــن فرهنــگ ســرا شــرایطی
فراهــم شدهاســت تــا بتوانیــم در

بخشهــای مختلــف آموزشــی،
فرهنگــی ،ورزشــی ،فراغتــی و
کتابخوانــی ،خدماتــی بــه گروههــای
مختلــف از شــهروندانی کــه دارای
معلولیتهــای جســمی ،حرکتــی،
ضایعــه نخاعــی ،نابینایــی ،ناشــنوایی،
اوتیســم و ....هســتند ،ارائــ ه دهیــم.
وی در پایـان از مجموعه بهزیسـتی
اسـتان کرمـان کـه قراراسـت در
ت
ادامـهی مسـیر ،ایـن بخـش را تقوی 
ی کـرد.
کننـد ،قدردانـ 
همچنیـن سـید شـورش دلپسـند
مشـاور شـهردار در امـور افـراد
دارای معلولیـت و مسـئول انجمـن
حمایـت از معلولیـن آوات در ایـن
مراسـم بـا قدردانـی از تالشهـای
بیوقفـه شـهرداری در مناسبسـازی
محیطهای شـهری و نیز آمادهسـازی
ایـن فرهنگ سـرا گفت :بـرای اولین

بـار در کشـور اولیـن فرهنگسـرای
تخصصی ویژه افـراد دارای معلولیت
بـه بهرهبـرداری رسـیده کـه در ایـن
مجموعـه ،کلیـهی امـور از جملـه:
آمـوزش دورههـای مختلف فرهنگی
و هنـری توسـط اسـاتید و هنرورزانی
کـه همـه جـزو افـراد دارای معلولیت
میباشـند ،انجـام میپذیـرد .وی
افـزود :افـراد دارای معلولیـت دارای
اسـتعدادهای بالقـوهای میباشـند که
سـعی داریم با کشـف و پـرورش این
اسـتعدادها ضمـن خارجسـاختن ایـن
عزیـزان از انـزوا ،در راسـتای ایجـاد
اشـتغال بـرای افـراد دارای معلولیت،
قدمبرداریـم.
در ادامـهی ایـن مراسـم و پـس از
افتتاح فرهنگسـرا ،بخشهای مختلف
ایـن مجموعـه مـورد بازدید مسـئولین
حاضـر در مراسـم قرارگرفـت.

تودیع و معارفه معاون امور مالی و پشتیبانی و معاون فروش و خدمات مشترکین
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

بـه گـزارش روابـط عمومـی
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب
اسـتان کرمـان ،ایـن آئیـن بـا حضـور
مدیـر عامل ،معاونین ،مدیران سـتادی
و همچنیـن مدیـران  ۱۶شهرسـتان
تحـت پوشـش شـرکت ،بـه صـورت
ویدئـو کنفرانـس صبـح روز ۱۶
مردادمـاه سـال جـاری ،در سـالن
کنفرانـس برگـزار شـد.
در ایـن مراسـم ،طـی احـکام
جداگانـهای از سـوی عبدالوحیـد
مهدوینیـا ،مدیرعامل شـرکت»مجید
رسـتمی» به عنوان معاونـت امور مالی
و پشـتیبانی و «محمـود محمودآبادی»
بـه عنـوان معاونـت فـروش و خدمات
مشـترکین معرفـی گردیدنـد.
عبدالوحیـد مهدوینیـا در ابتـدای
این نشسـت ،ضمـن عـرض خداقوت
به تمامـی همکاران ،بـرای تالشهای
شـبانهروزی در شـرایط سـخت
پیـک تابسـتان امسـال ،اظهـار نمـود:
خوشـبختانه ،هـم اکنون شـرکت برق
جنـوب اسـتان کرمـان ،شـاخصهای
مـورد نیـاز برای داشـتن یک شـرکت
موفـق را داراسـت و از آن بـه عنـوان
یـک شـرکت موفـق و مطـرح در

رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای
مجازی و رسانهها در روزهای گذشته

میـان شـرکتهای توزیـع کشـور ،یاد
میشـود.
وی داشـتن سـرمایه اجتماعـی
را شـرط الزم بـرای موفقیـت یـک
سـازمان دانسـت و افـزود :بـا داشـتن
سـرمایه اجتماعـی ،یـک سـازمان
میتوانـد بـه باالتریـن سـطح خـود
برسـد کـه همـکاران مـا بـا داشـتن
پشـتکار و صداقـت ،اعتمـاد افـراد
بیـرون سـازمان را کـه بخـش اعظـم
سـرمایه اجتماعـی اسـت ،جلـب
نمود هانـد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـهی

سـخنان خـود بیـان نمـود :هـم اکنون
شـخصیت اجتماعـی شـرکت بـه
خوبـی تشـکیل شـده بـه طـوری کـه
دیگـران بـه نیکـی از ما یـاد مینمایند
و ایـن موفقیـت ،مرهـون تلاش و
کوشـش تمامـی پرسـنل مسـئول و
زحمتکـش شـرکت میباشـد.
وی افـزود :برنامـه اسـتراتژیک از
سـالهای گذشـته در ایـن شـرکت به
عنـوان نقشـه راه ،راهنمـا و هدایتگر
تمامی پرسـنل بـوده به طـوری که هر
بخـش ،مسـیر حرکتـی مشـخصی را
هـم راسـتا و هماهنگ با کل شـرکت

طـی نمـوده و علاوه بر جلوگیـری از
روزمرهگـی سـازمانی سـبب پیشـرو
بـودن از سـایرین نیز ،شـده اسـت.
مهدوینیـا شایسـته سـاالری را
اسـاس انتخـاب معاونیـن و مدیـران
شـرکت دانسـت و افـزود :بـا انتخاب
مشـاور ذیصلاح ،قابلیـت همـکاران
طـی دو مرحلـه و دو شـیوهی
جداگانـه سـنجیده شـد و براسـاس
آن و بـا رعایـت دسـتورالعملهای
باالدسـت ،معاونتهـای مذکـور از
بیـن نیروهـای بـا دانش صنعـت برق،
انتخـاب شـدند.

پویش افتتاح در ایستگاه آخر
سلمان متحدین
مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری کرمان

در آسـتانۀ نـوروز  ،۱۳۹۹شـهرداری کرمـان
بـه روال هـر سـاله پروژههـای عمرانـی را بـه پایـان
رسـاند ه بـود و بـه میمنـت و شـادباش سـال جدیـد،
ی میکـرد
بـرای بهرهبـرداری از آنهـا برنامهریـز 
کـه ناگهـان شـیوع ویـروس کرونـا ،همـ ه چیـز را
تحتالشـعاع قـرا ر داد و تمـام جشـنها و برنامههـا
را بـه تعطیلـی کشـاند ،امـا ایـن پایـان داسـتان نبـود؛
جامعـه بایـد بـرای این شـرایط مهیا میشـد ،چرا که
مانایـی ایـن ویـروس منحـوس ،قطعـی شـد ه بـود.
ازسـوی دیگـر حـدود  ۱۵پـروژۀ عمرانی شـامل:
بوسـتان و پیادهراه توسـط شـهرداری کرمان سـاخته
شـده و آمـادهی بهرهبـرداری بـود کـه بایـد بـه
شـهروندان تقدی م میشـد و مردم از امکانات افزوده
شـده ،آگاه میشـدند .بنابراین ،ایـده پویش «افتتاح»
بـا شـعار «هـر هفتـه یـک افتتـاح» جهت معرفـی این
بسـتۀ عمرانـی خدمـت مهندس عالـمزاده ،شـهردار
ح شـد و مـورد موافقـت قـرا ر گرفـت
محتـرم تشـری 
و بـا فـرا رسـیدن میالد امـام مهربانی ،حضـرت رضا

(ع) ،بـا بهرهبـرداری از بوسـتان «سـراج» (از القـاب
امـام رضـا علیهالسلام) و بهسـازی میدان «رسـالت»
آغاز شـد.
در ادامـه ،پـس از گذشـت هفتـۀ دهـم پویـش
س شـد ایـن ایـده بهنوعی بـه موتور
«افتتـاح» ،احسـا 
ب دهنـدۀ طرحهـا و برنامههـای
محرکـه و شـتا 
شـهرداری کرمان تبدیل شدهاسـت؛ بنابرایـن ،ادامۀ
آن تـا پایـان سـال  ۱۳۹۹مورد موافقت قـرا ر گرفت.
امـا ایـن مهـم ،همـت و حمیـت بدنـۀ شـهرداری را
ی کار
میطلبیـد کـه خوشـبختانه همـۀ واحدهـا پـا 
آمدنـد و ضمـن نقشآفرینـی بـرای تحقـق آن ،بـر
ادامـۀ ایـن پویـش در سـال  ۱۴۰۰نیز تأکیـ د کردند.
از تیرمـاه  ۹۹و شـب میلاد امـا م هشـتم (ع)
بـا افتتـاح بوسـتان «سـراج» تـا تیرمـاه  ۱۴۰۰و فـرا
رسـیدن مجـدد میالد امام هشـتم که «خانـه فرهنگ
شـهروندی رضـوی» بـه بهرهبـرداری رسـید.
یکسـال از ایـن پویـش شـهرداری کرمـان با شـعار
«هـر هفتـه یـک افتتـاح» گذشـت و  ۵۳پـروژه در

بخشهـای عمرانـی ،خدماتشـهری ،فرهنگـی
ل و نقـل عمومـی ،نرمافـزاری و
و اجتماعـی ،حمـ 
زیرسـاختی بـه بهرهبـرداری رسـید .تیرمـاه گذشـت
و پویـش «افتتـاح» شـهرداری کرمـان در سـال دوم
خـود ادامـ ه یافت و باالخـره امروز با بهرهبـرداری از
آرامسـتان «بهشـت کریمـان» که یکـی از پروژههای
ب میشـود و فـاز
مهـم شـهری کرمـان ،محسـو 
اول بلـوار سـردار دلهـا و فرهنگسـرای معلـوالن در
ایسـتگاه شـصت و سـوم ،بـه ایسـتگاه آخـر رسـید
کـه امیـدوارم بـا ایـن همـت همهجانبه ،روحیـۀ امید
و شـادمانی در پیـش اهالـی دیـا ر کریمـان کـه الیق
بهترینهـا هسـتند ،گسـترش یافتـ ه باشـد.
بـ ه طـور حتم ایـن توفیـق میسـر نمیشـد ،مگر با
حمایـت و همراهیِ تمام معاونتها ،شـهرداریهای
مناطـق پنجگانـه و مدیریتهـای مختلف و بـ ه ویژه
اهتمـام شـهردار محتـرم ،که بـرای همۀ ایـن عزیزان
که در راه شـادمانی و امیددهی به شـهروندان تالش
میکنند ،آرزوی سلامتی و شـادکامی دارم.

بـ ه اتفاق مجیـد امیرتیمـوری مدیر وقت
و اعضـای شـورای معاونـان آمـوزش و
پـرورش جیرفـت ،برای بازدیـد از وضعیت
آموزشـی و پرورشـی به مدارس روسـتایی
رفتیم.
مدیـر آمـوزش و پـرورش در یکـی
از کالسهـای مدرسـه از دانشآمـوزی
پرسـید :مرجـع تقلیـد شـما کیسـت؟
دانشآموز جوابداد :نصرا ...امیری!!!
از نفر بعدی پرسید؟ باز هم همین پاسخ را شنید!
از نفـر بعـدی ...نفـر بعـدی ...حـدود نصف کالس بـ ه اتفاق همین پاسـخ را
دادند!!!
و نصـرا ...امیـری مربـی پرورشـی بـود که بیش از یک دهه؛ بازنشسـته شـده
بـود ،امـا کمـاکان و بـ ه خصـوص در فصـل تابسـتان بـرای دانشآمـوزان آن
روسـتا ،کالس آمـوزش قـرآن میگذاشـت و بعـد هـم یـک دل سـیر بـا آنهـا
ی میکـرد؛ اینطـور بود کـه شـاگردانش او را در حـد مرجع تقلید
فوتبـال بـاز 
ش داشـتند!!!
خـود میدانسـتتد و دوسـت 
یادش ب ه خیر و روحش شاد
مشیتاهللسعیدی:

راهیابی شش دانشآموز کرمانی به مرحلهی
نهایی المپیادهای علمی دانشآموزی کشور
رئیـس اداره اسـتعدادهای درخشـان و
دانـش پژوهـان جـوان آمـوزش و پـرورش
اسـتان کرمـان ،از راهیابی شـش دانشآموز
کرمانـی بـه مرحلـهی نهایـی المپیادهـای
علمـی دانشآمـوزی کشـور ،خبـر داد .بـه
گزارش اداره اطالعرسانی و روابط عمومی
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان ،مشـیت
اهلل سـعیدی گفـت :در بخـش دختـران بیتـا
سـعیدی و آتنـا سـیریزینژاد دانشآمـوزان
پایـه یازدهـم آمـوزش و پـرورش ناحیـه یـک کرمـان در رشـته ادبیـات و علوم
انسـانی بـه مرحلـه کشـوری المپیاد ادبـی و آینـاز اسلامی دانشآمـوز پایه دهم
در رشـته ریاضـی و فیزیـک از آمـوزش و پرورش ناحیـه دو کرمان ،به مرحلهی
کشـوری المپیـاد رایانـه راه یافتنـد .وی افـزود :در بخش پسـران هـم محمدامین
جعفریزادهگوغـری و سـیدمحمد میرزادیگوهـری دانشآمـوزان پایه یازدهم
رشـته ریاضـی و فیزیک آمـوزش و پرورش ناحیـه یک کرمـان ،در المپیادهای
ریاضـی و رایانـه و محمدسـعید بلوچیجـواران هـم دانشآمـوز پایه دهم رشـته
ریاضـی و فیزیـک آمـوزش و پـرورش ناحیـه یـک کرمـان به مرحله کشـوری
المپیـاد تفکـر و کارآفرینـی ،راه یافتنـد .رئیـس اداره اسـتعدادهای درخشـان و
دانشپژوهـان جـوان آموزش و پرورش اسـتان کرمان گفت :ایـن دانشآموزان
پـس از شـرکت در دوره آموزشـی تابسـتانی کـه بـه صـورت مجـازی برگـزار
میشـود ،شـهریور  1400در مرحلـهی پایانـی ،شـرکت خواهنـد کـرد.
مهندس ایزدی:

بازار خرید و فروش خرمای عنبرآباد
ساماندهی میشود
صبـح روز شـنبه شـانزدهم مردادمـاه،
ایـزدی سرپرسـت فرمانـداری شهرسـتان
عنبرآبـاد ،دینـا شـهردار عنبرآبـاد ،فرمانـده
پلیـسراه ،رئیـس اداره راهـداری و رئیـس
اداره بـرق از محـل خریـد و فـروش خرمـا
واقـع در وروری شـهرک صنعتی عنبرآباد،
بازدیـد کردنـد و پـس از آن ،جلسـهی
شـورای ترافیـک در محـل دفتـر فرماندار،
برگـزار شـد .ایـزدی سرپرسـت فرمانداری
عنبرآبـاد در ایـن بازدیـد گفـت :بـازار خرمـای عنبرآبـاد یکـی از ظرفیتهـای
بسـیار خوب میباشـد که بیشـتر محصـول خرمای جنـوب در این بـازار عرضه
میشـود .وی خاطرنشـان کرد :متأسفانه عدم سـاماندهی بازار خرمای عنبرآباد
باعث ایجاد ترافیک سـنگین و نارضایتی مردم شـد ه اسـت .ایزدی ابراز داشـت:
در برنامـهای کوتاهمـدت ،بـا توجـه بـه آغـاز فصـل برداشـت خرمـا ،وضعیـت
کنونـی سـاماندهی میشـود تـا مشـکالت سـالهای قبـل ،در این مـکان ایجاد
نشـود .سرپرسـت فرمانداری عنبرآباد افزود :با همکاری شـهرداری و راهداری،
زمینهای ورودی شـهرک صنعتی تسـطیح و روشنایی توسـط اداره برق تأمین
خواهـد شـد و بـا مسـتقر شـدن گشـت پلیـسراه و همـکاری بسـیج و نیـروی
انتظامـی ،مشـکالت ترافیکـی بـ ه حداقـل خواهـد رسـید .ایـزدی افـزود :باید با
یـک برنامهریـزی بلندمدت بـازار خرمای عنبرآباد سـاماندهی شـود و با ایجاد
یـک مـکان مناسـب به ایـن بـازار ،رونـق بیشـتری بدهیم.

شهردار و هیئت رئیسه شورای ششم شهر
جبالبارزانتخابشدند
در جلسـه روز جمعـه پانزدهـم مردادمـاه  ،۱۴۰۰پـس از بحـث و رایزنـی
در محـل دفتـر شـورای اسلامی شـهر جبالبـارز ،ترکیب هیئت رئیسـه شـورای
ن گردید :حمیدرضا سـعیدی رئیس-
اسلامی شـهر جبالبارز بهشـرح زیر تعیی 
علیرضـا صباحـی نایبرئیـس -امیـر صباحـی منشـی -بهـروز رشـیدی عضو-
مسـلم کریمـی عضو
همچنین در ادامهی این جلسـه محمدرضا سعیدی(عباس) شهردار فرهیخته
و ارجمند فعلی ،مجددا ً با پنج رأی موافق ب ه عنوان شـهردار این شـهر فرهنگی،
ب شـد .روشـنفکری ایـن انتخـاب شایسـته را محضـر شـهردار محتـرم،
انتخـا 
ک میگوید.
اعضـای محترم شـورا و مـردم فرهیخته ایـن دیار ،تبریـ 
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ب ه مناسبت آغاز به کار شورای ششم؛

لزوم پرهیز شوراها از سیاسیبازی و بداخالقی
در انتخاب شهرداران و دهیاران
فصـل هفتـم قانوناساسـی ایران به
شـوراهای شـهر و روسـتا اختصـاص
دارد .ایـن اصـل مهـم پس از  ۲۰سـال
معطلـی ،بـرای نخسـتین بـار در سـال
 ۱۳۷۷در دوره سـید محمـد خاتمـی
«دولـت اصالحـات» اجـرا شـد .طـی
ایـن سـالها شـش دوره انتخابـات
شـوراهای شـهر و روسـتا انجـا م شـده
کـه آخریـن مرحلـهی آن در ۲۸

خـرداد  ۱۴۰۰همزمـان بـا انتخابـات
ت جمهوری،
سـیزدهمین دوره ریاسـ 
برگـزا ر گردیـد.
ایـن انتخابات یکی از سـردترین و
کمرونقتریـن انتخاباتهـای تاریـخ
ایـران بود ،به شـکلی که در شـهرهای
بـزرگ مشـارکت بسـیار پاییـن و
ب شـده به عنـوان اعضای
افـراد انتخـا 
پارلمـان شـهری ،از یـک جنـاح و

غالبـاً اشـخاص ناشـناخته محسـو 
ب
میشـوند ،اما در یک پروسـه قانونی،
فـرد اگـر با یـک درصـد آرا واجدین
ب شـود ،نماینـده
شـرایط هـم؛ انتخـا 
پارلمـان شـهری و روسـتایی اسـت
و طـی چهـار سـال میتوانـد بـرای
سرنوشـت این جوامع تصمیـ م بگیرد.
امـا اساسـیترین مشـکلی کـه
ی اسلامی
در ایـن دوره از شـوراها 

س مـــیشود ،سـردرگمی
احســا 
اعضـای شـورا و عـدم توافـق بـرای
انتخـاب شـهردار یـا دهیـار الیـق و
کارآمـد اسـت و گاهـی از اطـراف و
اکنـاف صحبتهـای ناخوشـایندی
بهویـژه در حـوزه اسـتان خودمـان
میشـنویم کـه انسـان را نگـران
آینـدهی ایـن شـهرها و روسـتاها
میکنــد و ای بســا آسیــب یـــک

تصمیـم و انتخـاب غلـط و نابهجـا
تـا قرنهـا بـر چهـرهی ایـن جوامـع،
مانـدگار خواهـ د بـود ،لذا بـه اعضای
منتخـب شـوراهای شـهر و روسـتا در
سراسـر اسـتان خصوصـا شـهرهای
بـزرگ توصیـ ه میشـود کـه :از
اعمال سـلیقه شـخصی ،سیاسـیبازی،
قومیتگرایـی ،منفعتطلبـی ،عـدم
پایبنـدی بـه نظـر جمـع و برگزیـدن

شـهرداران و دهیـاران غیرمتخصـص
و غیربومـی پرهیـ ز نماینـد کـه در
صـورت عـدم پایبنـدی بـه ایـن مهم،

در قبـال موکلیـن و آینـدهی زادگاه
خویـش ،مسـئول خواهی د بـود و قطعاً
تاریـخ و آینـدگان رفتـار همـهی ما را

بـه نیکـی و درسـتی قضـاوت خواهن د
کرد(.شـورای سیاسـتگذاری نشریه
روشـنفکری)

نظر به اوضاع بحرانی کرونا و مخاطرات جبرانناپذیر تجمعها؛

محرم امسال را متفاوت برگزارکنیم

محیا احمدی
روانشناس و پژوهشگر
فـرا رسـیدن ایـام شـهادت امـام
حسـین هـر سـاله بـرای شـیعیان
جهـان یـادآور شـکوه و عظمـت قیام
غرورآفریـن امـام سـوم مـا میباشـد.
امـا متأسـفانه در سـالهای اخیـر
بـا نزدیـک شـدن بـه ایـام محـرم،
موجـی از شـبهات و انتقـادات بـه
ایـن مناسـک خـاص توسـط عـدهای
گسـترش مییابـد کـه در ایـن
نظریـات عـدهای سـعی بـر آن دارنـد

تصویـری وارونه یا نامناسـب با شـأن
رهبر شـرافتمندانهترین قیام بشـریت،
ارائـه کننـد .حـال در ایـن میانـه ایـن
سـؤال بـه ذهـن متبـاد ر میشـود کـه
ایـن عنادورزیهـا و شـبهه افکنیهـا
تـا چـه حـد اثرگـذار بـوده و موجب
دلسـردی و انحـراف نسـل جـوان از
مکتـب غنـی عاشـورا شـده اسـت؟ با
نگاهـی واقعبینانـه باید گفـت که این
جریـان معانـد به میـزان قابـل توجهی
موفـق بـوده و اگر در بر همین پاشـنه
بچرخـد و متولیـان فرهنگی بـا همین
سـبک و سـیاق ادامـه بدهنـد توفیـق
بیشـتری هـم خواهنـد یافـت ،چـرا
کـه ارائـهی آموزههـا بـه نسـل جوان
بـه گونـهای نبـوده کـه یـارای مقابلـه
بـا جریـان منتقـد را داشـته باشـد ،بـه
بیانـی سـادهتر مـا بـه جـای تربیـت
رهروانـی آگاه و راسـتین کـه بـه
معنای واقعی کلمه شـیعه باشـند ،تنها
بچـه هیئتـی تحویـل جامعـه دادهایم،

امـا سـؤال ایـن جاسـت کـه چـه باید
میکردیـم یـا چـه بایـد انجـام دهیـم
تـا چنیـن نشـود؟ قیـام امـام حسـین
علـل و جنبههـای مختلـف و نتایـج
و کارکردهـای گوناگونـی داشـت ه
اسـت؛ از یـک سـو اقدامـی مذهبـی
و عقیدتـی اسـت ،از جنبهای حرکتی
سیاسـی اسـت و از نگاهـی ،هویتـی
اجتماعـی دارد .در واقـع امـام بـا
ح طلبانه در پی کنشـی
نگاهـی اصلا 
اثرگـذار بود تـا با اصلاح حکومت،
م بزنـد ،چنـان
جامعـهای آرمانـی رقـ 
کـه امـام ،خـود در نامـهاش بـه
بـزرگان کوفـه ،هدف خـود را چنین
بیـان میکنـد :میدانیـد کـه پیامبـر
خـدا (ص) در زمـان حیاتـش فرمود:
هـر کـس سـلطان سـتمگری را ببینـد
کـه حـرام خـدا را حلال شـمرده
و پیمـان خـدا را شکسـته ،بـا سـنت
پیامبـر (ص) مخالفـت ورزیـده و در
میـان بنـدگان خـدا بـه ظلـم و سـتم

رفتـار کـرده ،ولـی بـا او بـه مبـارزه
عملـی و گفتـاری برنخیـزد ،سـزاوار
اسـت کـه خداونـد او را بـه جایـگاه
آن سـلطان سـتمگر (جهنـم) وارد
کنـد .در واقـع امـام بـه عنـوان یـک
مصلـح اجتماعـی ،اصلاح و تغییـر
اجتمـاع را وظیفهی شـرعی و انسـانی

خـود میدانـد ،امـا آن چـه کـه ایـن
هـدف متعالـی را جاودانـه کـرده
اسـت ،شـجاعت و جسـارتی اسـت
کـه امـام حسـین(ع) در ایـن مسـیر
دارد .در واقـع امـام بـا اقـدام خـود
بـه تمـام مصلحـان و آزادیخواهـان
جهـان ایـن پیـام را میدهـد کـه

با تالش بنیاد مسکن استان و همزمان با سراسر کشور؛

ششهزارمین واحد
مسکن محرومان کرمان به
بهرهبرداری رسید

آییـن بهرهبـرداری  ۲میلیـون و ۵۵۰
هزارمین واحد مسـکن روسـتایی مقاومسازی
شـده در کشـور ۲۸۲ ،هزار و پانصدمین واحد
مسـکن مقاومسـازی شـده در اسـتان کرمـان،
 ۷۰هزارمیـن واحد مسـکن محرومین کشـور
و شـش هزارمیـن واحـد مسـکن محرومیـن
کرمـان ،در ارتبـاط ویدئو کنفرانسـی با دکتر
نوبخـت ،معـاون رئیسجمهـور و رئیـس
سـازمان برنامـ ه و بودجـه کشـور ،در محـل
اسـتانداریکرمان برگـزار شـد.
در ایـن مراسـم دکتـر زینیوند اسـتاندار،
دکتـر پورابراهیمـی نماینـده کرمـان و راور
در مجلـس ،رئیـس سـازمان مدیریـت و
برنامهریـزی و مدیر کل بنیاد مسـکن اسـتان،
حضـور داشـتند.
مدیـر کل بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی
اسـتان کرمـان ،در حاشـیهی ایـن آییـن بـه
خبرنـگار روشـنفکری گفـت :تاکنـون ۲۸۲
هـزار و  ۵۰۰واحـد مسـکونی شـهری و
روسـتایی در اسـتان کرمـان ،توسـط بنیـاد
مسـکن در قالـب ایـن طـرح نوسـازی و
مقاومسـازی شـده اسـت.
علیاکبـر سـلطانینژاد افـزود :از مجمـوع
ایـن واحدهـا  ۲۰۰هـزار واحـد معـادل ۶۵
درصـد آنهـا صرفـاً روسـتایی بـوده اسـت.
وی تصریـح کـرد :اسـتان کرمـان در ایـن

زمینـه  ۲۰درصـد باالتر از میانگین کشـوری
اقـدام کرده اسـت.
مدیـر کل بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی
اسـتان کرمـان یـادآور شـد :در سـفر دکتـر
نوبخـت بـه اسـتان کرمـان ،تفاهمنامـه
احـداث پنجهـزار واحـد مسـکن محرومـان،
امضـا شـد کـه بـا اتخـاذ تدابیـر الزم و تامین
 ۱۲۵میلیـارد تومـان کمـک بالعـوض
توسـط سـازمان برنامـه و نیـز  ۲۷۰میلیـارد
تومـان شـامل :تسـهیالت قرضالحسـنه بـا
بازپرداخـت ۱۵سـاله ،تأمیـن زمیـن رایـگان،
خدمات مهندسـی ،کمـک در تأمین مصالح
و اجـرای سـریع و اعمـال مراقبتهـای الزم
بـرای کاهـش هزینـهی سـاخت ،بـا همـان
اعتبـار شـش هـزار واحـد  ۵۰متـر مربعـی بـا
متوسـط هزینـه سـاخت  ۶۵میلیـون تومـان،
احـداث گردیـد.
وی خاطـر نشـان کـرد :ایـن واحدهـا
صرفـاً در روسـتاهای محـروم و کپرنشـین
در شهرسـتانهای جنوبـی و شـرقی اسـتان،
احـداث و تحویـل محرومـان شـده اسـت.
در ایـن آییـن یـاد و خاطـر زندهیـاد
مهنـدس علیرضـا تابـش ،رئیـس فقیـد بنیـاد
مسـکن انقالباسلامی کشـور کـه چنـدی
پیـش بـه علت بیمـاری کرونا درگذشـت نیز
گرامـی داشـته شـد.

محافظـهکاری و عافیتطلبـی بـا
ظلمسـتیزی در یکجـا جمـع
نمیشـود ،امـا چگونهاسـت کـه
نهضتـی ایـن چنیـن سلحشـورانه و
آرمانـی را تـا حـد حکومتطلبـی و
جنـگ بـرای آب ،تنـزل میدهنـد؟
به شـکلی کـه متأسـفانه درک جامعه
از روح قیـام عاشـورا ناقـص اسـت
و اهـداف آرمانهـای اجتماعـی،
سیاسـی و الهـی امـام تحتالشـعاع
جنبـهی عاطفـی مذهـب ،قـرار
گرفتـه اسـت .بـاری آنچـه ذکـر
شـد مقدمـهای بـر آن بـود تـا بدانیـم
در عاشـورای پیـش روی چـه بایـد
کنیـم؟ در شـرایطی کـه انسـانها
ماننـد بـرگ درخـت بـر زمیـن
میافتنـد و شـرایط اپیدمـی کرونـا
از مـرز بحـران ،عبـور نمـوده اسـت،
عـدهای بـر آننـد تـا بـه سـیاق سـابق
هیئتهـای عـزاداری را دایـر نماینـد
و مطابـق معمـول معانـدان و دشـمنان

اسلام بـا چشـمانی بـاز منتظرانـد تـا
دوبـاره شـیعیان حسـین (ع) را متهـم
بـه نامعقـول بـودن نماینـد .شـکی در
ایـن بـاره نیسـت کـه در کار درسـت
مـا را از سـرزنش هیـچ کوردلـی
هراسـی نیسـت ،امـا بایـد دیـد بنـا
بـه آموزههـای مکتـب اسلام آیـا
ایـن اقـدام پذیرفتـ ه اسـت؟ دیـن
حیاتبخـش و عقلگـرای اسلام
همـواره بـا آنچـه موجـب آسـیب
بـه جسـم و روح افـراد میشـود،
مخالـف بـوده و در قـرآن کریـم نیـز
آسـیبزدن بـه خـود صریحـا نهـی
شدهاسـتَ ( :و ال تُل ْ ُقـوا ب َِأی ْ ِد ُ
ـم إِلَى
یک ْ
التَّ ْهل ُ َک ِـة :بـا دسـت خویـش خـود را
بـه هالکـت نیفکنیـد ).همچنیـن در
فرمایشـات حضـرت امیرالمؤمنیـن
(ع) هسـت کـه هیـچ مسـتحبی
نمیتوانـد بـا واجـب مزاحمـت کند.
لـذا بـرای مـا حفـظ جـان خودمـان
و دیگـران از اهـم واجبـات اسـت،

یعنـی مـا وقتـی بـه فقهمـان مراجعـ ه
میکنیـم یکـی از واجباتـی کـه
بـرای انسـان در کنـار وجـوب نمـاز،
روزه و حـج تأکیـد شـده ،حفـظ
جـان انسـان میباشـد .در نتیجـه در
شـرایط فعلـی هـر اقدامـی کـه مغایـر
بـا رعایـت اصـول بهداشـتی باشـد
علاوه بـر ایـن کـه بـا آموزههـای
دینـی مغایرت دارد ،دوبـاره زمینهای
م مینماید
بـرای فرصتطلبـان ،فراهـ 
تـا بـه تخریـب و انتقـاد بپردازنـد ،لذا
عاشـورای امسـال را بـا نـذر فرهنگی
پخـش کتـاب ،حدیـث و همچنیـن
تولیـد محتواهایـی فاخـر کـه منجر به
درک عمیـق راه راسـتین امـام شـود
و انتشـار آنهـا در فضـای مجـازی،
سـیاهپوش کـردن سـرد ِر خانههـا
و عـزاداری همـراه بـا رسـانههای
جمعـی و تبدیـل هـر خانـه بـه یـک
حسـینیه ،بـه عاشـواریی متفـاوت
تبدیـل نماییـم.

دوهفتهنامهفرهنگیاجتماعی

روشنفکری
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احسان احمدی تنگانی
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فردوس حاجیان  ،دکتر عنایت اهلل
رئیسی ،دکتر عبدالرضا دانشی  ،دکتر
دوهفتهنامه فرهنگی -اجتماعی
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جناب آقای مهندس رضا ساالریفر

انتخاب حضرتعالی از سـوی اعضای شـورای اسلامی شـهر جیرفـت به عنوان
ریاسـت شـورا در اولین سـال اسـتقرار دوره ششـم،
نشان از درایت ،تعامل و تجربهی حضرتعالی دارد،
ضمـن عرض صمیمانهترین تبریـکات ،از حضرت
دوسـت برایتان سـعادت ،سلامت و توفیق خدمت
به مردم فرهیختهی شـهر جیرفت را مسـئلتدارم.
احسان احمدی مدیرمسئول نشریات
روشنفکری و شورکویر
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ح شد
پروژه پایش تصویری و چند بوستان فاخر افتتا 

شــهرداریها بــه عنــوان نهــادی بــا
وظایــف متنــوع و گســترده ،میتوانند
نقشــی اساســی در تحــول و توســعهی
شــهرها داشــتهباشــند ،این تشــکیالت
چنــد وجهــی در ســاخت معابــر
و خیابــان ،فضــای ســبز ،پــارک،
تنظیــف ،فعالیــت فرهنگــی ،کمــک
بــه امنیــت پایــدار شــهری ،مبلمــان
شــهری ،زیباســازی منظــر شــهر و
دههــا فعالیــت دیگــر ،نقــشدارد و
میتــوان از شــهرداری بــه عنــوان
نهــاد مــادر در خدمترســانی بــه
جامعــهی شــهری یادکــرد.
بــر همیــن اســاس شــهرداری
جیرفــت در دوران «مهندس نعمتاهلل
حســینزاده» بــا تعامــل بــا اعضــای
شــورای پنجــم ،فرمانــدار شهرســتان،
نماینــده مــردم در مجلــس شــورای
اســامی و ســایر اعضــای شــورای
اداری ،توانســته خدمــات ارزنــده
و مانــدگاری بــهویــژه در زمینــهی
آســفالت معابــر و خیابانهــا بــا

نــگاه متــوازن و فراگیــر ،ســاخت
بوســتانهای متعــدد بــه عنــوان یــک
نیــاز اساســی و راهانــدازی سیســتم
پایــش تصویــری کــه همــواره از
دغدغههــای اساســی شــهروندان
بــوده ،بــه همشــهریان خــود خدمــت
کنــد کــه در آخریــن روزهــای دوره
شــورای اســامی پنجــم ،در روز
یکشــنبه دهــم مردادمــاه بــا حضــور:
عطاپــور فرمانــدار جیرفــت ،دکتــر
اعظمــی نماینــده مــردم جیرفــت
و عنبرآبــاد در مجلــس شــورای
اســامی ،رئیــس اداره اطالعــات،
فرمانــده انتظامــی شهرســتان،
معــاون توســعهی دانشــگاه علــوم
پزشــکی ،شــهردار جیرفــت ،رئیــس
و اعضــای شــورایاســامی شــهر و
ســایر مدیــران ،پروژههــای زیــر بــه
بهرهبــرداری برســند:
-۱مرکــز کنتــرل و مدیریــت پایــش
تصویــری شــهر جیرفــت
-۲بوستان قلم و خبرنگار

-۳بوستان شهدای مقاومت رهجرد
-۴فاز دوم بوستان شهدای عشایر
-۵بوستانمشاهیر
مهنــدس نعمــتاهلل حســینزاده،
شــهردار جیرفــت در حاشــیهی بهــره
بــرداری از طرحهــای فوقالذکــر
افــزود :افتتــاح مرکــز مانیتورینــگ و
پایــش تصویــری بــه منظــور تأمیــن
امنیــت شــهروندان و امــورات شــهری
بــا رصــد دقیــق ســطح شــهر و پایــش
ترافیــک شــهری ،کنتــرل و مدیریــت
آن اجــرا گردیــدهاســت.
وی طــرح مانیتورینــگ شــهری
را یکــی از مطالبــات جــدی و
دغدغههــای مهــم اعضــای شــورای
شــهر برشــمرد کــه بــا پیگیریهــا و
برنامهریزیهــای مــدون ،عملیاتــی
شــد.
بــه گفتــه شــهردار جیرفــت ۹۰
میلیــارد ریــال بــرای بهرهبــرداری
مرکــز مانیتورینــگ شــهری و پایــش
تصویــری ،هزینــه گردیــدهاســت.

