با دستور مهندس طاهری:

دکتر مکارم:

2

عادیانگاری
کرونا سم
مهلکیبرای
جامعه است

عملیاتبازنگری
مطالعاتشبکه
توزیع شهر
کرمان انجام
پذیرفت

2

نشریه فرهنگی -اجتماعی
پس از  20روز تالش هنرمندان؛

چهارمینسمپوزیوممجسمهسازی
شهرداری کرمان به کار خود
پایان داد
3

مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان خبر داد:

پیشرفت  ۷۶درصدی ساختمان
اداری ادارهکل آموزشوپرورش
استان کرمان
2
دکتر حمزه احمدی:

ضمن صیانت از منابعطبیعی برای
انجام هرگونه فعالیت عمرانی و
معدنی آماده همکاری هستیم

سال ششم
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حیشین زیبا
نتیجه سهونیم سال
تالش دهیاری
4
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 ۲۷آوریل ۲۰۲۱

 ۱۴رمضان ۱۴۴۲

روشنفکـری

برنامهریزی گسترده هتاکی به رئیسجمهور طی چند سال اخیر؛

همصدایی هتاکان با دشمنان ایران
3

آسیبشناسی و بررسی علمی زیانده شدن کشاورزی جنوب کرمان؛

خلق تهدید از دل فرصت

2

رویدادهای مهم مورد توجه
کاربران فضای مجازی و رسانهها
در روزهای گذشته
2

روشنفکری پرمخاطبترین نشریه
استان کرمان در مدت انتشار

3

شهردار علیآباد به مناسبت فرارسیدن
نهم اردیبهشتماه روز ملی شوراها پیامی صادر کرد
متن پیام به شرح زیر است:
«وامرهم شوری بینهم»
نهـم اردیبهشـتماه روز ملـی تشـکیل شـوراهای اسلامی نقطـه عطـف مشـارکت مـردم در اداره امـور جامعـه و نمـادی از
وحـدت و مشـارکت آنهـا در آبادانـی و تسـهیل رونـد اجـرای برنامههـای شـهری و روسـتایی اسـت.
یکـی از مسـائل مهـم و ارزشـمند در زندگـی اجتماعـی ،تعامل ،همفکری و مشـورت اسـت .همانگونه کـه پیامبراکرم (ص)
فرمودنـد ،هیـچ قومـی مشـورت نکردنـد جـز آنکـه بـه بهتریـن امـور هدایـت یافتنـد و بـر همیـن اسـاس نیـز مشـورت یکـی از
مهمتریـن ارکان تصمیمگیـری درسـت و بهموقـع اسـت.
دیـن مبیـن اسلام بهعنـوان مکتبـی جامـع و همهجانبهنگـر
بـه تمـام ابعـاد وجـودی و نیازهـای انسـان توجـه کـرده اسـت
و بـه لحـاظ جامعیـت ،بالندگـی ،و پویایـی کـه در قوانیـن و
آموزههـای خـود دارد ،بـه همفکری و مشـورت توجـه ویژهای
نمـوده و اهمیـت ،جایـگاه و فواید آن را گوشـزد نموده اسـت.
اینجانـب ضمـن تبریـک فرارسـیدن روز ملـی شـوراها بـه
همه اعضای پارلمانهای شـهری و روسـتایی در سراسـر کشـور
خصوصـاً همـکاران عزیـز و ارزشـمندم در شـورای اسلامی
شـهر علیآبـاد از زحمـات و خدمـات ارزنـده آنهـا صمیمانـه
تقدیـر و تشـکر نمـوده و توفیـق آنها در راسـتای انجام رسـالت
شـورا و خدمترسـانی به مردم بزرگوار و شـریف شـهر نوپای
علیآبـاد را از حضـرت دوسـت مسـئلت دارم.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی
شهردار علیآباد

قیمت  2000 :تومان
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یادداشت مدیرمسئول

بهمناسبت نهم اردیبهشت روز شوراها؛

حال نزار میراث خاتمی

تشـکیل شـوراها بهعنـوان رکـن رکیـن دموکراسـی از اصـول مسـکوت مانـده
قانـون اساسـی جمهوری اسلامی ایـران بود که سـازوکار اجرای آن تـا دولت اول
سـیدمحمد خاتمی به تعویق افتاد .انتخابات اولین دورهی شـوراهای اسلامی شـهر
و روسـتا در ایران ،در روز  ۷اسـفند  ۱۳۷۷برگزار شـد .در این انتخابات حدود ۱۸۵
هـزار نفـر اعضای اصلی و علیالبدل شـوراها توسـط رأی مردم در سراسـر کشـور
بـا مجمـوع مشـارکت نزدیـک بـه  ۲۴میلیـون نفـر برگزیده شـدند .رئیـس دولت
اصالحـات که با شـعار توسـعه سیاسـی و تعهـد به اجـرای آن پا بـه عرصه خدمت
نهـاده بود ،تصمیم داشـت که با احیای شـوراهای شـهر و روسـتا ،قـدری از تمرکز
قـدرت در حاکمیـت بکاهد و امور را در بسـیاری از حوزهها به خـود مردم واگذار
کند .اما متأسـفانه پس از گذشـت بیش از دو دهه و
پنـج دوره از عمـر شـوراها هماینک که در آسـتانه
انتخابات ششـمین دورهی شـوراهای اسلامی شهر
و روسـتا در تاریـخ  ۲۸خـرداد  ۱۴۰۰همزمـان بـا
ت جمهـوری
انتخابـات سـیزدهمین دوره ریاسـ 
میباشـیم ،مجموعـا عملکرد کلی ایـن نهاد مردمی
را مثبـت ارزیابـی نمیکنیـم و انتقادات بیشـماری
بـه کارکردهـای آن وارد اسـت کـه اسـتیالی
احسان احمدی
قومگرایـی ،منطقهگرایـی و برخـی معذوریتهای
دیگر بر شایسـتهگرایی ،آسیب اساسـی انتخاب در
شـوراهای روسـتا و شـهرهای کوچک میباشـد ،همچنین محدود کردن وظایف
ایـن پارلمـان محلـی بـه امـور مربـوط بـه دهیاریهـا و شـهرداریها و عدمپیگیری
سـایر مطالبـات مـوکالن توسـط نماینـدگان برگزیـده یـک ضعف بـزرگ دیگر
اسـت ،از منظـری دیگـر نداشـتن تخصـص و گاهـا تعهـد برخـی اعضـای انتخاب
شـده یـک چالـش بـزرگ فـراروی تصمیمات مهم شهرسـازی و توسـعه شـهری
بـوده کـه برخـی ضربـات وارد شـده بـه پیکر شـهرها و روسـتا بهواسـطه مصوبات
غلـط و غیرتخصصـی غیرقابلجبـران اسـت .از دیگـر سـو برخـی سـهمخواهیها
توسـط بعضـی از اعضـای شـوراها در مسـائل مالـی ،ایجـاد رانـت ،اسـتخدامهای
بیضابطـه نورچشـمیها ،جنجالهـای فـراوان و کشوقوسهـای طوالنـی در
انتخـاب شـهرداران و دهیـاران ،لجبـازی در اجـرای برخـی مصوبـات و معطـل
گذاشـتن پرو ژههـای کلیـدی و...نیـز معضالتی بـوده که انتقادات وسـیع بـه همراه
داشـته و بـه طور کلی برخی مصلحتاندیشـیها در سـطح کالن افـرادی همچون
احمدینـژاد را از دل میـراث خاتمـی بیـرون آورده کـه نیـاز بـه ذکـر مشـکالت
حـادث شـده پـس از آن نیسـت و بر همـگان مبرهن اسـت.

شهردار شهر جبالبارز به مناسبت فرارسیدن
نهم اردیبهشتماه روز ملی شوراها پیامی صادر کرد
ن شرح میباشد:
متن پیام بدی 
تحقــق دموکراســی حقیقــی از اندیشـههایی سرچشـمه میگیـرد کــه بـر اسـاس خـرد
و تدبیــر بــر نقــش مـردم بـرای رقــم زدن صحیفـه توسـعه تأکیــد دارد و با فانوس روشـن
آموزههـای دینـی و اسلامی در این مســیر گا م بر مــیدارد.
شـکلگیــری شــوراها بــه عنــوان رکـن رکیــن توســعه و پیشـرفت جامعــه مبتنـی بـر
ظرفیتهـا و داشـتههای انسـانی ،تبلـور حقیقـی توسـعه بـرای مـردم و به دسـت مردم اسـت
کــه توســعه را ماندگارتــر و عمیقتر کرده و ابعــاد آن را نیــز گســتردهتر میکنـد.
انتخــاب افــرادی کـه از نظـر تخصـص ،دانش و دلســوزی بیشـک صاحب جایـگاه و
دیدگاه هســتند ،باعث میشــود کــه شــوراها بتواننـد بــه عنـوان بـازوی پرتــوان دولتها
بــرای تحقــق آنچه مد نظــر مردم اســت ،گام بردارنــد و در ایـن بیـن مــردم هسـتند که با
انتخـاب بهترینها بـرای فعالیت در شـوراها ،زمینـهای را فراهم میکننـد تـا امیـد و آرامش
روزافــزون در جامعه محقق شـود.
مــردم دینــدار ایـران اسالمی بــه خوبـی میدانند کــه آموزههای غنی اسالمی و قرآنـی
به مصداق آیه شــریفه «وامرهــم شــوری بینهـم» نیـز بـر مشــورت در امـور تأکیـد فراونـی
دارد و در ســنت الهــی نتایـج بســیار بـزرگ و شــگرفی برای اهالی مشــورت وعـده داده
شـده اسـت.
انقالب اسالمی ایـران نیـز بـه منظـور تحقـق مشـارکت عمومی مـردم در تعییـن سرنوشـت
خود زمینـهای را فراهـم کـرده تـا بـه صـورت میانگیـن در هـر سـال یک انتخابـات برگـزار
شــده و مــردم ،متولیان توســعه را با دســت خـود انتخــاب کـرده و بـا پشــتیبانی خـود در
مسـیر درسـت ،همراهـی کننـد و در فصـل هفتـم قانـون اساسـی نیـز بـه موضـوع شـوراها و
نقــش آنهـا توجه ویژهای شـده اسـت.
از ایـن رو ،نهـم اردیبهشـتمـاه بـه عنـوان روز شـوراها را گرامـی داشـته و این مناسـبت
ملـی را بــه همـه مـردم ایــران ،شــوراهای اسلامی سراســر میهــن اسلامی و همـکاران
فرهیختـهام در شــورای شــهر جبالبارز تبریــک و تهنیت عــرض مــینمایم.
محمدرضا سعیدی
شهردار جبالبارز
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اخبار کوتاه
مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان خبر داد:

پیشرفت  ۷۶درصدی ساختمان اداری
ادارهکل آموزشوپرورش استان کرمان

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش
اسـتان کرمـان گفـت :رونـد
سـاخت سـاختمان اداری ادارهکل
آمـوزش و پـرورش اسـتان تـا
کنـون بـا صـرف هزینـهای بالـغ
بـر  ۴۵میلیـارد تومـان بیـش از ۷۶
درصد پیشـرفت داشـته و تا ابتدای
تابسـتان  ۱۴۰۰بـه بهرهبـرداری
میر سـد .
شوپرورش
بـه گـزارش اداره اطالعرسـانی و روابطعمومـی آموز 
اسـتان کرمـان احمـد اسکندرینسـب در حاشـیه بازدیـد از رونـد
تکمیـل سـاختمان اداری ادارهکل آموزشوپـرورش اسـتان کرمـان
افـزود :عملیـات احـداث سـاختمان اداری ایـن اداره کل از  ۲۷سـال
قبـل آغـاز و رونـد سـاخت آن بیـش از  ۲۴سـال دچار وقفه شـده بود
کـه بـا پیگیـری مسـتمر و رایزنیهای صـورت گرفته با سـازمان برنامه
بودجـه کشـور عملیـات تکمیـل آن از ابتـدای سـال  ۹۸آغاز شـد.
وی بـا بیـان اینکـه تاکنـون بیـش از  ۴۵میلیـارد تومـان از
محـل اعتبـارات ملـی بـرای احـداث سـاختمان اداری ادارهکل
شوپـرورش اسـتان کرمان هزینه شـده گفت ۳۵ :میلیـارد تومان
آموز 
نیـز در سـال  ۹۹جهـت تکمیـل ایـن سـاختمان از محل اعتبـارات ملی
تخصیـص یافتـه اسـت.
اسکندرینسـب بـا اشـاره بـه اینکـه بـر اسـاس پیشبینیهـای
صـورت گرفتـه و تعهـد پیمـانکار ،قـرار بود ایـن سـاختمان اداری تا
پایـان سـال  ۹۹بـه بهرهبـرداری برسـد امـا بـا توجـه بـه شـیوع ویروس
کرونـا ،نوسـانات ارز و عـدم وجـود بعضـی از تأسیسـات و مصالـح
سـاختمانی رونـد سـاخت دچـار مشـکل شـده و تـا آینـدهای نزدیک
تکمیـل خواهـد شـد.
شوپـرورش و نوسـازی
بـر پایـه ایـن گـزارش :مدیـرانکل آموز 
مـدارس اسـتان کرمـان بـه همـراه کمیتـه فنـی ایـن پـروژه از رونـد
تکمیـل سـاختمان اداری ادارهکل آموزشوپـرورش اسـتان بازدیـد
کردنـد.
دکتر حمزه احمدی:

ضمن صیانت از منابعطبیعی برای
انجام هرگونه فعالیت عمرانی و معدنی
آماده همکاری هستیم

دکتـر حمـزه احمـدی مدیرکل
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری
جنـوب اسـتان کرمـان در دیـدار
دکتـر بهـزاد جعفـری مدیـر دفتـر
جهاددانشـگاهی جنـوب کرمـان با
اسـتقبال از هرگونـه همـکاری در
زمینههـای مطالعاتـی و پژوهشـی
گفـت :هـر کـدام از مدیـران و
مسـؤالن بایـد سـهم خـود را در
توسـعه منطقـه ادا کننـد تـا اینکه سـرمایهگذاری و اشـتغال رونق پیدا
کنـد.
وی بـر لـزوم نـگاه کارشناسـی بـه طرحهـای حـوزه منابعطبیعـی
تأکیـد و اظهـار کـرد :اینکـه گفتـه میشـود اسـتان کرمـان بهشـت
معـادن اسـت منحصـر بـه محـدوده جغرافیایـی خاصی نمیشـود بلکه
در بـر گیرنده کل اسـتان اسـت لـذا ضمن صیانـت از منابعطبیعی برای
انجـام هرگونـه فعالیـت عمرانـی ،معدنـی و ...آماده همکاری هسـتیم.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب اسـتان کرمـان از
تعامـل توسـعهگرا بـرای هرگونـه سـرمایهگذاری خبـرداد و گفـت:
بایـد بـرای سـرمایهگذاری و اشـتغال شـرایط امنـی ایجاد شـود لذا در
همیـن راسـتا آمـاده همـکاری جهت کارهـای زیربنایی و کارشناسـی
هستیم .
احمـدی جهاددانشـگاهی را یـک ظرفیـت آموزشـی و پژوهشـی
دانسـت و گفـت :نمونـه بـارز ایـن ظرفیت واگـذاری طـرح مطالعاتی
جازموریـان اسـت کـه در ایـن زمینـه نیـز یکسـری تکالیـف بـه
منابعطبیعـی واگـذار شـده کـه نشـان دهنـده میـزان مشـارکت اسـت.
وی از همـکاری بـا جهاددانشـگاهی در انجام پروژههـای مطالعاتی
در حوزههـای آبخیـزداری ،فنـی ،مرتعداری ،جنـگلکاری و ...اعالم
آمادگـی کـرد و گفـت :در زمینههـای آموزشـی نیـز آمـاده هـر گونه
همکاری هسـتیم.

دیدار فرماندار شهرستان عنبرآباد با
خانواده معظم شهدا
صبـح روز یکشـنبه محمـود
رئیسـی فرمانـدار شهرسـتان
عنبرآبـاد ،پهلـوان رئیـس بنیـاد
شـهید و مـددکار بنیـاد شـهید بـا
خانـواده شـهدای واالمقـام موسـی
صالحـی ،هاشـم سـهرابی ،نـوروز
بـکار ،شـهریار حمـزهای و مرتضی
درجهانگیـر دیـدار و گفتگـو
کردنـد و بـا اهـدای هدیـه از ایثار و
فـداکاری خانوادههـای معظـم شـهدا تجلیـل بهعمـل آوردنـد.
محمـود رئیسـی فرمانـدار عنبرآباد در این دیدار ضمن گرامیداشـت
یـاد و خاطـره شـهدای واالمقـام برای خانواده شـهدا آرزوی سلامتی و
توفیـق روز افـزون کـرد و اظهـار داشـت:عزت ،امنیـت و اقتدار کشـور
مدیـون مجاهدتهـا ،رشـادتها ،صبـر و اسـتقامت خانوادههـای
سـرافراز شـهدا و ایثارگـران کشـور اسـت.
وی افـزود :جامعـه ایثارگـران بهویـژه والدیـن معظـم شـهدا حـق
عظیمـی بـر گـردن جامعـه و مسـئوالن دارنـد و همـه بایـد تلاش کنیـم
تـا رضایتمنـدی ایـن خانوادههـا کـه خواسـتهای جـز خدمت بـه مردم
ندارنـد جلب شـود.
فرمانـدار عنبرآبـاد تکریـم و دیـدار بـا خانـواده شـهدا را یـک
تکلیـف بـرای مسـئوالن برشـمرد و خواسـتار برنامـه ریزیهـای منظـم
بـا هماهنگـی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران شهرسـتان در ایـن زمینه از
سـوی سـایر مسـئوالن شـد .

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

دکترزینیوند:

اهمیت مضاعف بخش ماهان در
حوزه گردشگری با دارا بودن آثار جهانی
اسـتاندار کرمـان سـاختارهای
محلـی ،معتمدیـن و شـوراهای
اسلامی ایـن بخـش را اصلیتریـن
عامـل پیشبـرد امـور و پیشـرفت
منطقـه دانسـت و گفـت :مسـئولین
اسـتان درخصـوص ایجـاد و افزایـش
زیرسـاختهای امنیتـی ،رفاهـی
و توسـعه حـوزه گردشـگری ایـن
منطقـه نیز بـه کمک مسـئولین محلی
خواهنـد آمـد.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی
اسـتانداری کرمـان ،دکتـر علـی
زینیونـد روز پنجـم اردیبهشـتماه
در دیـدار مسـئولین محلـی بخـش
ماهـان از توابـع شهرسـتان کرمـان بـا

وی گفـت :خوشبختانـه مجموعـه
مسـئولین ایـن بخـش سـرزنده و پـای
کار هسـتند و کارهـای خوبـی جهت
عمـران و آبادانـی ایـن بخـش انجـام
میشـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بخـش
ماهـان نقـش مواصالتـی خاصـی
در جنـوب و شـرق اسـتان و کشـور
دارد ،افـزود :وجـود فرماندهـی
نیـروی انتظامـی و افزایـش پلیـس در
ایـن بخـش و محـور هفتبـاغ بسـیار
حائـز اهمیـت اسـت ،چـرا کـه اولیـن
شـاخصه ماهـان و هفتبـاغ امنیـت
ایـن محـور میباشـد.
اسـتاندار کرمـان سـاختارهای

محلـی ،معتمدیـن و شـوراهای
اسلامی ایـن بخـش را اصلیتریـن
عامـل پیشـبرد امـور و پیشـرفت
منطقـه دانسـت و گفـت :مسـئولین
اسـتان درخصـوص ایجـاد و افزایـش
زیرسـاخت هـای امنیتـی ،رفاهـی
و توسـعه حـوزه گردشـگری ایـن
منطقـه نیز بـه کمک مسـئولین محلی

خواهنـد آمـد.
در ابتـدای ایـن دیـدار بخشـدار
ماهـان بـا ارائـه گزارشـی از جمعیـت
ثابـت و شـناور ایـن بخـش،
زیرسـاختهای گردشـگری و
شـهری ،اقتصـاد و اشـتغال شـرایط
کلـی ماهـان را بـرای نماینـده عالـی
دولـت تشـریح کـرد.

با دستور مهندس طاهری:

عملیات بازنگری مطالعات شبکه توزیع شهر کرمان انجام پذیرفت
حسـب دسـتور و سیاسـتهای مدیریتـی مهندس
محمـد طاهـری مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب
اسـتان کرمـان در راسـتای توزیـع عادالنـه آب در
سـطح شـهر کرمـان ،عملیـات بازنگـری مطالعـات
شـبکه جهـت کاهـش تنـش آبـی تابسـتان در زمـان
اوج مصـرف انجـام شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و
فاضلاب اسـتان کرمـان ،عبـاس سـلطانی نـژاد در
ایـن خصـوص خاطر نشـان کـرد :عملیـات بازنگری
مطالعـات شـبکه ،در راسـتای توزیع عادالنـه آب در
سـطح شـهر از مهرماه سـال  ۱۳۹۹آغاز شـد و پس از
جمـع آوری گزارشـات مردمی و بررسـی نیاز آبی با
توجه به تراکم مشـترکین و فرسـودگی شبکه مناطق
احصاء شـده بـا اسـتفاده از نرمافزارهـای هیدورلیکی
اقطـار مـورد نیاز مشـخص شـد.
معـاون بهرهبرداری و توسـعه آب شـرکت آبفای
کرمـان تأمیـن مصالـح و انتخـاب پیمـانکار را از
اقدامات نخسـتی دانسـت کـه بالفاصله پـس از اتمام
بررسـیها در دسـتور کار قـرار گرفت و افـزود :پس
از بررسـیهای الزم بـا توجـه بـه منابع مالـی،مناطقی
از شـهر کـه بیشـترین مشـکل را در خصـوص آب
داشـتند در اولویـت بازسـازی یـا تقویـت شـبکه قرار
گرفتند.

وی هزینـه بازسـازی شـبکه توزیـع آب را بالـغ بر
 ۵۰میلیـارد ریـال عنوان کـرد و اظهار داشـت ۵ :هزار
متـر لولـه چدنداکتیـل و  ۱۰هـزار متر لولـه پلیاتیلن
در بازسـازی شـبکه در مناطـق مختلـف شـهر مـورد
اسـتفاده قـرار گرفته اسـت .وی تصریح کـرد :در ایام
همهگیـری و شـیوع کرونا مهندسـین متعهد شـرکت
آبفـا بـا پیمـانکاران مجـرب جهـت جلوگیـری از
ترافیـک و بـه حداقل رسـاندن ایجـاد مزاحمت برای
شـهروندان ،عملیات لولهگذاری را از سـاعت  ۲۲هر
شـب تـا  ۶صبـح روز بعـد انجـام میدهند.
سـلطانینژاد بـا اشـاره بـه تقویـت فشـار مناطـق
شـهرک مطهـری و انتهـای فیروزآبـاد در اسـفندماه

سـال گذشـته اضافه کرد :بولوار جمهوری حدفاصل
شـفا تـا فرهنگیـان و خیابـان خواجـو حدفاصـل
چهـارراه تـاپـارک نشـاط از مناطقـی هسـتند که هم
اکنـون عملیـات لولهگـذاری در آنهـا در حـال انجام
اسـت و بولـوار جهـاد ،شـهرک بلداالمیـن و خیابان
آبنـوس هـم در برنامـه آتـی ایـن شـرکت قـرار دارد.
معـاون بهرهبـرداری و توسـعه آب شـرکت آب و
فاضلاب اسـتان کرمان ضمـن قدردانـی از همکاری
شـهرداری و راهنمایـی و رانندگـی کرمـان اذعـان
داشـت :شـهرداری و راهنمایـی و رانندگـی جهـت
تسـریع و انجـام این پـروژه تا کنون همـکاری خوبی
بـا عوامـل اجرایـی این شـرکت داشـتهاند.

دکتر مکارم:

عادیانگاری کرونا سم
مهلکی برای جامعه است

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی
جیرفـت از واکسیناسـیون  ۹۵درصـد
کارکنـان مجموعه بهداشـت و درمان
هفت شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمان
علیـه کرونا خبـر داد.
اصغـر مـکارم روز یکشـنبه در
توگـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار
گف 
داشـت :ایـن میـزان از کارکنـان
مجموعـه بهداشـت و درمـان هفـت

شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان
تـا امـروز واکسـینه شـدند لـذا
واکسیناسـیون ادامـه دارد.
وی واکسیناسـیون کرونـا را بـر
اسـاس برنامهریـزی وزارت بهداشـت
دانسـت و اولویـت دریافـت واکسـن
تودرمان،
را شـامل کارکنـان بهداشـ 
پاکبانـان ،جانبـازان بـاالی  ۵۰درصد،
گروههـای آسـیبپذیر و سـالمندان

اعلام کرد.
مـکارم بـه افزایـش تعـداد مبتالیان
کرونـا در جنـوب کرمـان اشـاره کرد
و ایـن افزایـش را زنگ خطـری برای
مـردم هفت شهرسـتان جنوبـی کرمان
دانست.
رییـس دانشـگاه علومپزشـکی
جیرفـت بـا بیـان اینکـه ویـروس
کرونـا در جنـوب کرمـان بـا قـدرت
انتشـار باالیـی جـوالن میدهـد ،بـر
رعایـت جـدی دسـتورات بهداشـتی
توسـط مـردم تأکیـد کـرد.
وی ادامـه داد :مـردم بـا رعایـت
دسـتورات بهداشـتی از خـود و
خانوادهشـان در برابـر ایـن ویـروس

خطرنـاک محافظـت کننـد.
مـکارم عادیانگاری کرونا را سـم
مهلکـی برای جامعه دانسـت و گفت:
مـردم از حضور در مکانهای شـلوغ،
میهمانـی ،مراسـمات عـزا و عروسـی
خـودداری کنند.
وی پیشـگیری را بـر درمـان
مقدمتـر دانسـت و بـر اسـتفاده مـداوم
از ماسـک ،رعایت فاصله اجتماعی و
توشـوی مـداوم دسـتها تأکید
شس 
کـرد.
مـکارم مقابلـه بـا ویـروس کرونـا
را نیازمنـد عـزم ملـی دانسـت و بـر
مشـارکت بیشـتر مـردم در مقابلـه بـا
ویـروس کرونـا تأکیـد کـرد.

شهردار کرمان خبر داد:

بهرهبرداری از مجموعهی ورزشهای ساحلی؛ بهزودی
شــهردار کرمــان از برگــزاری مطلــوب
چهارمیــن ســمپوزیوم ملــی مجسمهســازی
شــهرداری کرمــان خبــر داد.
بــه گــزارش کرمانآنالیــن ،ســیدمهران
عال ـمزاده ،در نشســت عمومــی شــورای اســامی
شــهر کرمــان ،ضمــن تبریــک فــرا رســیدن میــاد
کریــم اهــل بیــت ،امــام حســن مجتبــی علیهالســام
و در پیـ ِ
ـش رو بــودن هفتــۀ کارگــر ،ایــن مناســب
را بــه تمــام کارگــران بهخصــوص کارگــران
زحمتکــش شــهرداری در بخشهــای مختلــف
تبریــک گفــت.
وی در ادامــه ،ضمــن ارایــۀ گزارشــی از
اقدامــات اخیــر شــهرداری ،مهمتریــن آن
را برگــزاری چهارمیــن ســمپوزیوم ملــی
مجسمهســازی شــهرداری کرمــان در هفتــۀ
چهلوســوم پویــش افتتــاح شــهرداری کرمــان
دانســت و گفــت :در اختتامیــۀ ایــن ســمپوزیوم،
بــا حضــور اســتاندار کرمــان ،اعضــای شــورای
اســامی شــهر ،مدیــران فرهنگــی اســتان و
هنرمنــدان ،از  ۱۲اثــر ساختهشــدۀ دســت
هنرمنــدا ِن ملــی رونمایــی شــد.
شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن
ســمپوزیوم خوشــبختانه بــه لحــاظ کمــی و کیفــی
خــوب برگــزار شــد ،گفــت :اجــرای ایــن رویــداد
هنــری نهتنهــا مــورد رضایــت هنرمنــدان ،بلکــه
مــورد رضایــت مســئوالن کشــوری و رســانههای

ملــی و بومــی نیــز قــرار گرفــت .عالـمزاده ضمــن
تشــکر از همکارانــش و ســایر دســتاندرکارا ِن
برگــزاری ایــن رویــداد هنــری ،گفــت :تمــام
تــاش مــا ایــن اســت کــه بقیــۀ پروژههــا را نیــز
بــه خوبــی پیــش ببریــم و در زمــان مناســب ،بــه
مــردم شــهر کرمــان تحویــل دهیــم.
وی از افتتــاح مجموعــۀ ورزشهــای ســاحلی
کرمــان در چهلوچهارمیــن هفتــۀ پویــش
افتتــاح شــهرداری کرمــان نیــز خبــر داد و گفــت:
بایــد امکانــات و زیرســاختهای الزم بــرای
ورزشهــای مختلــف را در شــهر کرمــان داشــته
باشــیم تــا عالقهمنــدان بــه رشــتههای مختلــف
ورزشــی ،از آنهــا اســتفاده کننــد.
عالــمزاده بــا بیــان اینکــه هیأتهــای
مختلــف ورزشــی بــرای همــکاری در مجموعــۀ
ورزشهــای ســاحلی کرمــان اعــام آمادگــی
کردهانــد ،گفــت :امیــدوارم ایــن مجموعــه مــورد
اســتفادۀ ورزشــکاران قــرار گیــرد.
شــهردار کرمــان در ادامــه ،پــروژۀ مهــم پیـ ِ
ـش
رو را آمادهســازی آرامســتان جدیــد شــهر
کرمــان دانســت و بــه بازدیــد اســتاندار کرمــان
از آرامســتان اشــاره کــرد و گفــت :از اعضــای
شــورای اســامی شــهر کرمــان نیــز درخواســت
میکنــم یــک روز را بــه بازدیــد از ایــن پــروژه
اختصــاص دهنــد.
عالــمزاده از سرعتبخشــیدن بــه اجــرای

آرامســتان جدیــد خبــر داد و گفــت :امیدواریــم
ایــن پــروژه هرچــه ســریعتر بــه پایــان برســد و
شــرایط بــرای دفــن امــوات در ایــن آرامســتان
مهیــا شــود .وی بــر تکمیــل پروژههــای عمرانــی
نیمهتمــام تــا آخــر ایــن دوره نیــز تأکیــد کــرد و
گفــت :تمــام تــاش مــا بــر تکمیــل پروژههــای
نیمهتمــام اســت تــا وضعیــت مناســبی را بــه دور
بعــدی مدیریــت شــهری تقدیــم کنیــم.
شــهردار کرمــان افــزود :در شــروع ســالجاری
شــاهد فعالیتهــای خوبــی توســط همکارانــم
در شــهرداری کرمــان بودیــم کــه تــداوم پویــش
افتتــاح شــهرداری کرمــان از آن جملــه اســت.
عالــمزاده در ادامــه ،در پاســخ بــه پیشــنهاد
یکــی از اعضــای شــورای اســامی شــهر مبنــی
بــر اطالعرســانی و مشــخص کــردن کارشــناس
مربــوط در خصــوص حقــوق شــهروندی در
مناطــق پنجگانــۀ شــهر کرمــان ،گفــت :بــرای
ایــن منظــور از یــک ســال گذشــته واحــد بازرســی
شــهرداری کرمــان بهطــور بالقــوه فعــال و تقویــت
شــده اســت.
وی افــزود :جهــت رســیدگی بــه امــورات
اربــاب رجــوع در هــر منطقــۀ شــهری ،یــک
بــازرس وجــود دارد و هــر شــخصی کــه
در خصــوص پرونــدهای دچــار مشــکل یــا
ســردرگمی باشــد ،موضــوع در همــان منطقــه
حلوفصــل و پیگیــری میشــود.

-۱وقـوع انفجـار در تأسیسـات غنیسـازی نطنـز و احتمال وقـوع انفجار از
سـوی اسـرائیل و انجام سلسـله حمالتی به کشـتیهای رژیم صهیونسـیتی
-۲انصـراف سـید حسـن خمینی بـه توصیه رهبـر انقلاب از کاندیداتوری
ریاسـتجمهوری
-۳گفتگـوی فائـزه هاشـمی در کالب هـاوس پیرامـون انتخابـات پیش رو
و مسـائل روز
-۴درگذشـت محسـن قاضـی مـرادی بازیگـر سـینما و تلویزیـون بـر اثـر
بیمـاری در منزلـش در تهـران
-۵درگذشت نادر دستنشان مربی خوشنام فوتبال در اثر بیماری کرونا
-۶سوءاسـتفاده تعـدادی از مدیـران شـهری آبـادان از واکسـن پاکبانـان و
دریافـت یـک دوز واکسـن
-۷درگذشت سردار حجازی جانشین سپاه قدس بر اثر عارضه قلبی
-۸قتل کودک هفده ماهه بر اثر تجاوز و آزار توسط پدرش در تهران
-۹درگذشـت حمیـد جاسـمیان ،اولیـن کاپیتـان تاریـخ پرسـپولیس در اثر
ابتلا بـه کرونا

کسب رتبه نخست کشوری شرکت توزیع
نیروی برق جنوب استان کرمان در
برقرسانی به روستاهای فاقد برق

بـه گـزارش روابـط عمومـی
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنوب
اسـتان کرمـان ،بتـول شیخشـعاعی
معـاون برنامـه ریـزی و مهندسـی
شـرکت با اشـاره به سیاسـت توسـعه
پایـدار و افزایـش سـطح رفاهی مردم
و بـا توجه به اهمیـت صنعت برق که
جـزو زیرسـاختهای اولیـه زندگـی
کنونـی میباشـد ،اظهـار نمـود :در
سـال  ۹۹برقرسـانی به  ۵۶۰خانوار که در  ۵۰روسـتای فاقد برق سـکونت
داشـتند بـا اعتبـاری معـادل  ۱۸۷۱۸۷میلیـون ریـال انجـام شـده اسـت و در
همیـن راسـتا شـرکت برق جنـوب اسـتان کرمان رتبه نخسـت برقرسـانی
بـه روسـتاهای فاقـد برق را مابین  ۳۹شـرکت توزیع سـطح کشـور کسـب
نمـوده اسـت.
شیخشـعاعی افـزود :در سـال  ۱۳۹۹مقـام برتـر کشـوری در برقرسـانی
بـه روسـتاهای فاقـد بـرق بـرای هشـتمین سـال پیاپـی نصیـب این شـرکت
گردیـد و بـا تالش همکاران بـرگ زرین دیگری بر دفتـر وزین افتخارات
شـرکت توزیـع برق جنوب اسـتان کرمان افزوده شـد .بدیـن ترتیب تعداد
روسـتاهای بـرقدار در حـوزه تحـت پوشـش این شـرکت  ۳۸۴۵روسـتا تا
پایان سـال  ۹۹میباشـد.
وی خاطرنشـان کرد ۵۰ :روسـتای برقدار شده در شهرستانهای ارزوئیه،
بافـت ،بردسـیر ،بم ،جیرفـت ،رودبـار جنوب ،ریـگان ،سـیرجان ،فاریاب،
قلعـه گنـج و منوجان واقع میباشـند.
شـایان ذکر اسـت کـه مهدوینیا مدیرعامل شـرکت توزیع نیـروی برق
جنوب اسـتان کرمان نیز ضمن تشـکر از همکاری و تالش کلیه همکاران
و پیمانـکاران اجرایـی کـه در پروژههـای مذکـور بـه صورت شـبانه روزی
تلاش نمودهانـد این موفقیت را حاصل تالش جمعی شـرکت در راسـتای
اهـداف نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسـت.
مهندس فالح:

 80درصد خانوارهای استان کرمان تحت
پوشش شرکت گاز هستند

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان
کرمـان گفت :در انتهای سـال 1399
درصـد خانوارهـای تحـت پوشـش
اسـتان از  75بـه  80درصـد ارتقـاء
یافته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی
شـرکت گاز اسـتان کرمان ،مهندس
منوچهـر فلاح بـا اشـاره بـه اینکـه
دغدغـهی تمامـی کارکنان شـرکت
گاز اسـتان کرمـان بهرهمنـدی هـر چه بیشـتر مردم شـریف اسـتان از نعمت
گاز طبیعـی اسـت افـزود :مایـه مباهـات اسـت کـه توانسـتهایم در انتهـای
سـال  ،1399درصـد خانـوار هـای تحـت پوشـش ایـن شـرکت را از  75به
 80درصـد ارتقـا دهیـم .وی بیـان کـرد :آمار موجود در سـالهای گذشـته
نیـز بـه خوبی نشـان میدهد که شـرکت گاز اسـتان کرمـان در بـازه زمانی
سـه سـاله  1397تا  1399بسـیار خوش درخشـیده و موجب شـده تا اکنون
شـاهد پوشـش هشـتاد درصـدی خانوارهـای اسـتان کرمـان باشـیم.
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان گفـت :تـا قبـل از سـال 1397
یعنـی سـال هـای  1392تـا پایـان سـال  1396تنهـا  66درصـد خانوارهـای
اسـتان تحت پوشـش شـرکت گاز بودهاند اما از ابتدای سـال  1397شـاهد
پیشـرفت چشـمگیر در ایـن حـوزه بودیـم و در سـالهای  1398 ،1397و
 1399درصـد خانوارهـای تحـت پوشـش شـرکت گاز اسـتان کرمـان بـه
ترتیـب بـه  75 ،73و  80درصـد ارتقـاء یافتـه اسـت .مهنـدس فلاح ادامـه
داد :پیـش بینـی مـا در سـال جـاری ایـن اسـت کـه انشـاهلل بتوانیـم تـا پایان
سـال  1400بـا یـاری خداوند و همـت همکاران تالشگر شـرکت ،درصد
خانـوار تحـت پوشـش شـرکت گاز را بـه  87درصـد برسـانیم.

بهرهمندی مددجویان بهزیستی راور از
بستههای معیشتی در ماه مبارک رمضان

بـه گـزارش روابـط عمومی بهزیسـتی اسـتان کرمـان خیرین شهرسـتان
راور در مـاه مبـارک رمضـان امسـال نیـز جامعـه هـدف بهزیسـتی را از
حمایتهـای خـود بهرهمنـد سـاختند.
صدیقـه شبسـتری رییـس بهزیسـتی راور در همیـن رابطـه گفـت :بـه
همـت اداره بهزیسـتی راور و بـا همراهـی ارزشـمند خیریـن این شهرسـتان
تعـداد یکصد بسـته معیشـتی شـامل اقلام خوراکـی و بهداشـتی تأمین و
بـا همـکاری مراکـز تـازه تأسـیس مثبت زندگـی ایـن شهرسـتان در اختیار
مددجویـان تحـت حمایـت قـرار گرفـت .وی همچنیـن افزود :بسـته های
فـوق شـامل مـرغ گـرم ،ربگوجـه ،دو عـدد روغن ،سـویا ،پنیر ،دو بسـته
ماکارونـی ،دو کیلوگـرم پیـاز ،دو کیلوگـرم سـیبزمینی و مـواد شـوینده
شـامل مایعظرفشـویی ،پـودر لباسشـویی ،شـامپو خانـواده و صابـون بـه
یوهشـت هـزار ریـال و مجمـوع پنجا هوسـه
ارزش هـر بسـته پانصدوس 
میلیـون و هشـتصد هـزار ریـال بـوده اسـت .شبسـتری در تکمیـل ایـن خبر
افـزود :بـه همـت یکـی دیگـر از خیریـن شهرسـتان مقـدار  3تـن پیـاز در
قالب بسـته هـای  5کیلویـی و بـه ارزش کل  120،000،000ریال در اختیار
مددجویـان تحـت حمایـت ایـن اداره قـرار گرفـت.
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برنامهریزی گسترده هتاکی به رئیسجمهور طی چند سال اخیر؛

همصدایی هتاکان با دشمنان ایران
قـال رسـول اهلل (ص):
«خداونـد بهشـت را حـرام
کـرده بـر هـر دشـنام دهنـده
بیآبـروی بیحیایـی کـه از
آنچـه میگویـد و از آنچـه به
او گفته میشـود باکـی ندارد
و متأثـر و ناراحت نمیشـود».
(کافـی ،ج  ،۲ص)۳۲۳
عرصـه رسـانههای جمعـی
خصوصـاً فضـای مجـازی کارکـرد و
اثربخشـی قابـل توجهـی بـر فرهنـگ
گفتـاری و رفتـاری و اخلاق در
جوامـع بشـری داشـته اسـت و انتظـار
مـیرود هرچـه میـزان علـم و آگاهی
نـوع بشـر از محیـط پیرامـون خویـش
افزایـش یابد بـه همان انـدازه بر جهل
خود وقوف بیشـتری یافتـه و تواضع و

فروتنـی را در نهـاد وی افـزون سـازد.
همانگونـه کـه بوعلـی سـینای بزرگ
گفتـه اسـت« :تـا بدانجـا رسـید دانش
مـن کـه بدانـم همـی کـه نادانـم» و
در امثـال و حکـم ایرانـی آمده اسـت
کـه درخـت هـر چـه پربارتـر گـردد
افتادهتـر میشـود.
امـا بر خلاف تصور آنچـه امروزه
مشـاهده میشـود افـول و انحطـاط
اخلاق و دسـتیازی بـه مقصـود
بـه هـر قیمـت و بـا هـر وسـیله ممکـن
اسـت.
عجیبتـر آنکـه برخـی منادیـان
فرهنـگ ،ادب ،شـریعت ،دیانـت،
سیاسـت و کیاسـت بـه جـای
اثرگـذاری مثبـت و تغییـر رویـه
موجـود کمـر بـر سوءاسـتفاده از

شـرایط موجـود بسـتهاند و سـوار بـر
امـواج حبـوط اخالقیات ،توسـن مراد
خویـش میرانند و با کمال تأسـف از
آنجـا که النـاس علی دیـن ملوکهم،
کاربـران و مریـدان پیـرو آنـان نیـز بـه
تأسـی از مـراد ،تـرک تـازی را از حد
میگذراننـد.
یکـی از مصادیق ایـن ادعا افزایش
بیحـد و حصـر توهینهـا ،تهمتهـا
و فحاشـیها بـه دولـت و در رأس
آن ریاسـت محتـرم جمهـور اسـت و
هرگـز بـه ایـن مهـم توجـه نمیکننـد
کـه ایشـان ملبـس بـه لبـاس پیامبـر
اسلام بـوده و از نظـر قانـون اساسـی
کشـور ،شـخص دوم مملکـت بـه
شـمار میآیـد و اینگونـه اقدامـات
متأسـفانه در اثـر حمایـت همـان

کینـهورزان مغـرض و سیاسـتباز در
حـال تبدیـل شـدن بـه امری عـادی و
رویـهای معمـول اسـت .ایـن عـده از
منتقدیـن دولـت کـه تریبـون ،قلـم،
مؤسسـه نشـر ،روزنامـه و بسـیاری
امکانـات دیگـر حتـی از بیتالمـال
متعلـق به عمـوم مـردم در اختیارشـان
اسـت از هیـچ فرصتـی بـرای ابـراز
وجـود و تثبیت موقعیت خود و درهم
کوبیـدن مواضـع و موقعیـت دولـت و
جایگاه ریاسـت محتـرم جمهور دریغ
ننمـوده و بدون در نظـر گرفتن اثرات
منفـی بلندمـدت اینگونـه اعمـال،
پـرده حیـا و عفـت را دریده و دانسـته
یـا نادانسـته یکهتـاز عرصـه فحاشـی
و توهیـن و نشـر اکاذیـب و تشـویش
اذهـان عمومـی شـدهاند ،غافـل از

اینکـه سـکاندار ایـن کشـتی عظیـم
هر شـخصی که باشـد ،اگر گوشـهای
از آن سـوراخ شـود اصـل آن غـرق
خواهـد شـد .ایـن جماعـت کـه
تعدادشـان رو بـه فزونـی اسـت گویی
کـه آیندهنگـری را از یـاد بردهانـد و
ضمـن بـازی در زمیـن دشـمن فقط به
منافـع کوتاهمـدت خـود میاندیشـند.
بایـد توجـه داشـت کـه اینگونـه
اعمـال نـه تنهـا در شـرع مبیـن اسلام
و در قانـون اساسـی ،حقـوق عمومـی
و خصوصـی کشـور امـری مذمـوم
و مسـتوجب تعزیـر اسـت بلکـه در
جوامـع الئیـک و سـکوالر هـم
جایگاهـی نـدارد و از ایـن نمـد بـرای
فرصـت طلبـان کالهـی بافتـه نخواهد
شد .

آسیبشناسی و بررسی علمی زیانده شدن کشاورزی جنوب کرمان؛

مهندس شهاب شهابی
از زمـان پیدایـش علـم کشـاورزی در
کـره خاکـی تـا بـه امـروز حوضـه تمدنـی
میـانرودان (میانچیـل) بـا دارا بـودن سـه
عنصـر آب ،هـوا و خـاک مرغوب بسـتری
مناسـب بـرای زراعـت بهشـمار میرفتـه و
دسـت سـخاوتمند زمیـن جنـوب ثمـرات
متنوعـی را ارزانـی سـفره هـزاران سـاله
مردمـان صبـور و سـختکوش ایـن
خطـه و مردمـان دوردسـت نمـوده اسـت.
فالحتپیشـگانی که کاشـتند و ما خوردیم
و میکارنـد تـا دیگـران بخورنـد .امـروزه و
طـی حداقـل بیسـت سـال گذشـته و بنـا بـه
دالیـل مختلـف ،اقتصاد کشـاورزی جنوب
دسـتخوش مشـکالت عدیـدهای گردیده
کـه رونـد شـکلگیری یـک بحـران جدی
را در ذهـن تداعـی میکنـد ،در ایـن
بـاب سـخنهای بسـیاری رفتـه و مطالـب
پرشـماری نگاشـته شـده اسـت ،مدیـران
متعـددی بر کرسـی اداره امـور زراعت این
ملـک تکیـه زدهانـد و نظـرات خـود را در
مقـام عمـل اجـرا نمودهاند کـه ماحصل این
جـد و جهدهـا شـرایط امـروز کشـاورزی
منطقـه اسـت .در ایـن مقـال کوتاه سـعی بر

این اسـت تا گوشـهای از مشـکالت موجود
مطـرح شـده و بـه تناسـب آن راهحلهایـی
ارائـه شـود ،باشـد کـه مفیـد فایـده واقـع
گـردد .آنچـه مسـلم اسـت تولیـدات
کشـاورزی جنـوب را بالـغ بـر چهارونیـم
میلیـون تـن در سـال تخمیـن میزننـد کـه
عمـده آن را محصـوالت زراعـی خـارج از
فصـل شـامل سـبزیجات و صیفیجـات و
محصـوالت گلخانـهای در بـر میگیرد ،در
حالـی که در گذشـته علاوه بر این ،شـاهد
کشـت اقالمی مانند پنبه ،غلات ،حبوبات،
تنباکو ،وسـمه و حنا و ...در مقیاس وسـیعی
بودهایـم که امروزه اثـری اندک از آن باقی
مانـده اسـت .تولیـد این حجـم محصول آن
هـم خـارج از فصـل و مـوازی تولیـدات
اسـتانهای هرمـزگان ،فـارس ،بوشـهر و
خوزسـتان و برداشـت آن در مدتـی کوتـاه
کـه بـه زعـم کارشناسـان بیـش از سـه برابر
نیـاز داخلی اسـت فقط در برهـهای اندک و
مـدت زمانی کوتاه منافـع تعداد معدودی از
زارعیـن عمـده و متمـول را تأمیـن مینماید
و مابقـی محصـول یـا در زمیـن بهواسـطه
عـدم وجـود صرفـه اقتصـادی میمانـد یـا با
قیمتهـای تضمینـی بسـیار انـدک توسـط
شـرکتهای وابسـته بـه دولت خریـداری و
عمـده آن امحـاء میشـود و یـا در خیابانها
و در مقابـل ادارات متولـی امـر و چشـمان
مـردم بـر زمیـن حسـرت ریختـه میشـود.
برخـی مدیـران معتقدنـد محصوالتـی کـه
امـروزه توسـط زارعیـن جنـوب تولیـد
میشـود اغلـب از انواعـی اسـت کـه
قابلیـت فـرآوری ،نگهـداری و انبـارداری

خلق تهدید از دل فرصت

ندارنـد و بـه اذعـان متولیـان امـر فقـط برای
مصـرف تازهخـوری مناسـب هسـتند .ایـن
دالیـل را بایـد بـه عواملـی همچـون عـدم
وجـود زیرسـاختها خصوصـاً در بخـش
حملونقـل اعـم از عـدم وجـود خطـوط
لونقـل بـاری،
ریلـی و کمبـود وسـائط حم 
معضلات موجـود در زمینـه صـادرات از
قبیـل وضـع ناگهانـی تعرفههـا و برخـی
مسـائل در سیاسـت بینالمللـی و منطقـهای
کـه امـکان دسترسـی تولیدکننـدگان و
صادرکننـدگان و دسـتاندرکاران اقتصـاد
کشـاورزی را از بـازار کشـورهای همسـایه
نیـز کوتـاه میکنـد اضافـه نمـود .بـر همیـن

اسـاس چنـدی قبـل یکـی از مدیران ارشـد
بخـش کشـاورزی سـه راهحـل پیرامـون
مشـکالت مطـرح شـده ارائـه نمودنـد کـه
جـای تأمـل فـراوان دارد و میتـوان بـر
مبنـای دیـدگاه ایشـان و تناقضـات موجـود
در سیاسـتها آنچـه را کـه در عرصـه
عمـل اتفـاق میافتـد در بوتـه نقد قـرار داد.
اول کشـاورزی قـرادادی و تأمیـن بـازار
داخـل کشـور ،دوم ایجـاد منطقـه آزاد
کشـاورزی برای مدیریت صادرات و سـوم
تنظیـم بـازار بـا هزینـه دولـت و نـه جیـب
کشـاورزان ،از مجمـوع نظـرات چنیـن بـر
میآیـد کـه دیـدگاه مدیریتـی فعلـی قائـل

بـه تغییـر الگـوی کشـت بـر مبنـای نیازهای
جدید کشـور و شـرایط بازار نبـوده و الاقل
اهرمهـای قانونـی موجـود برای کنتـرل نوع
و ارقـام محصـوالت تولیـدی را در دسـت
نـدارد ،از این رو مشـخص میشـود که این
افـراد اعتقـادی بـه توسـعه صنایـع تبدیلـی،
بسـتهبندی ،برندسـازی و ایجـاد ارزش
افـزوده بـرای مازاد محصـوالت تولیدی که
عمدتـاً جهـت تعدیـل قیمـت بـازار داخلـی
مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد نداشـته و
ندارنـد .منطقـه ویـژه اقتصـادی جازموریان
نیـز مولـودی ناقصالخلقـه بـود کـه هـم
اکنـون وجـود خارجـی نـدارد و وابسـته

نمـودن تولیدکننـدگان به یارانههـای دولتی
در بخـش توزیـع دقیقـاً همـان کاری اسـت
کـه شـرکتهای دولتـی و تعاونـی درحـال
انجـام آن هسـتند ،پـس نتیجـه خواهیـم
ً
عملا دردی از تولیـد کنندگان
گرفتـه کـه
دوا نخواهـد شـد .امـا ممکـن اسـت ایـن
سـوال پیـش بیایـد کـه «خـوب! بفرماییـد
چه کنیم؟»پاسـخ این اسـت کـه اوال» ایجاد
منطقـه آزاد کشـاورزی ،وابسـته بـه ایجـاد
زیرسـاختها اسـت کـه در کوتاهمـدت
توان اجرای آن وجود نداشـته و در سـنوات
گذشـته فقـط در شـعارهای انتخاباتـی
خالصـه شـده اسـت در اینجـا قـدرت
نماینـدگان جنـوب در مجلـس شـورای
اسلامی و توان گنجانـدن طرحهای مرتبط
بـا این حـوزه توسـط آنها در قوانیـن بودجه
کشـور و همچنیـن تـوان هماهنگسـازی
دسـتگاههای اجرایـی مربوطـه بسـیار حائـز
اهمیـت میباشـد کـه در فضایـی آرام و
بـدون تنشهـای معمـول این منطقـه بتوانند
امکاناتـی درخـور را ایجـاد کننـد .ثانیـاً
فلسـفه وجـود مراکز ترویـج و تحقیقات در
سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب چیسـت؟
آیـا نمیتـوان آموزشهـا و تحقیقـات را
بـر روی تولیـد محصـوالت کمهزینـه و بـا
خطرپذیـری کمتـر و بـا قابلیـت فـرآوری
متمرکـز نمـود ،محصوالتـی کـه هزینـه
مصـرف آب و نهادههـای کشـاورزی آن
پاییـن بـوده و در برابـر آفات ،سـرمازدگی،
طوفـان و سـایر بالیـای معمـول ایـن مناطـق
دوام بیشـتری داشـته باشـد .بـه طـور
مثـال توسـعه کشـت دانههـای روغنـی،

غلات ،حبوبـات و ارقامـی از محصـوالت
گلخانهای و سـبزیجات ماننـد گوجه ،پیاز
و سـیبزمینی بـا قابلیـت مانـدگاری بیشـتر
و قیمـت باالتـر بـرای صـادرات ،حتـی اگر
ایـن محصـول بهصـورت فلـهای و تحـت
برندهـای معتبـر و موجـود بـه کارخانههای
بزرگتـر عرضـه شـود.
بـرای اجرای طرح کشـاورزی قـرادادی
کـه امـکان انجـام آن بهصـورت پایلـوت
بـرای جنـوب وجـود دارد بـازار هـدف
اهمیـت ویـژهای خواهـد داشـت کـه بایـد
دیـد سـازوکار آن چگونـه فراهـم میشـود
و نقـش شـرکتهای واسـط در ایـن بیـن
بـه چـه صـورت تعریـف خواهـد شـد .در
بعـد صـادرات نیـز میطلبـد تـا هماهنگـی
بیـن وزارتخانههـای امورخارجـه ،جهـا
دکشـاورزی ،راه و شهرسـازی ،صمـت
و ...در مقیـاس کالن انجـام شـود .بـه طـور
مشـخص انعقـاد قراردادهـای بلندمـدت
دوجانبـه یـا چندجانبـه اقتصـادی میتوانـد
تضمینهـای الزم بـرای یافتـن بازارهـای
هـدف بـا ثبـات را فراهم نمایـد .در این باره
وظایـف نمایندگان مجلس برای اخذ سـهم
اقتصـاد کشـاورزی جنـوب در قراردادهای
منعقـده بسـیار خطیـر و تعییـن کننده اسـت.
چکیـده کالم اینکـه معضالت کشـاورزی
جنـوب اسـتان کرمـان بایـد بـه دغدغـهای
ملـی بـدل گـردد تـا بـا بهرهگیـری از همـه
ظرفیتها و مشـارکت جمعـی کلیه مدیران
امـر و دسـتگاههای متولـی منطقـهای و ملـی
بسـتر و ابـزار شـکوفایی و بهبـود آن فراهـم
شود.

پس از  20روز تالش هنرمندان؛

چهارمین سمپوزیوم مجسمهسازی شهرداری کرمان به کار خود پایان داد
اشـاره :شـهرداری کرمـان بـا حمایـت از رویـداد
هنـری سـمپوزیوم مجسمهسـازی ،تلاش کـرد از
ایـن دورۀ تاریخـی بـرای آینـدگان میراثی بـه یادگار
بگـذارد و در ایـن بیـن ،اسـتفاده از سـنگ و مـس که
عناصـری برآمـده از تاریـخ اسـت و در جغرافیای این
منطقـه ریشـه دارد ،بهعنـوان کارمادههـای اصلـی این
سـمپوزیوم انتخاب شـد.
چهارمیـن سـمپوزیوم مجسمهسـازی کرمـان،
بـا بهرهگیـری از تیـم داوران متخصـص و کاربلـد،
تلاش کـرد تـا میزبـان  12هنرمنـد باشـد و شـرایطی
را فراهـم کنـد تا هنرمنـدان ،دانشـجویان ،هنرجویان،
روزنامهنـگاران و عمـوم عالقهمنـدان بتواننـد فرآینـد
خلـق و آفرینش یک مجسـمه را ببیننـد و در روز دوم
اردیبهشـتماه ،پـس از  20روز ،چهارمین سـمپوزیوم
مجسمهسـازی شـهرداری کرمـان بـا خلق آثـاری مانا
و بدیـع توسـط  12هنرمنـد کشـوری ،طـی آیینـی بـا
حضـور اسـتاندار کرمـان ،شـهردار کرمـان ،اعضـای
شـورای اسلامی شـهر کرمـان ،مدیـرکل فرهنـگ و
ارشـاد اسلامی اسـتان کرمان ،مدیرکل صداوسیمای
مرکـز کرمـان و برخـی از مدیـران اسـتانی و شـهری،
اصحـاب رسـانه و هنرمنـدان ،در پردیسـان قائم(عج)
کرمـان ،بـ ه کار خـود پایـان داد.
اسـتاندار کرمـان در آیین اختتامیۀ این سـمپوزیوم،
بـا بیـان اینکـه شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر
کرمـان ،کار زیبـا و مانـدگاری بـرای شـهر کرمـان
رقـم زدند ،ضمـن تشـکر از هنرمندان شـرکتکننده
و حاضـر در ایـن سـمپوزیوم و کار مـدام و  20روزه
آنهـا در کرمـان بـرای خلـق آثـاری زیبـا گفـت:
بهطور مسـلم آثار بدیع و هنرمندانۀ مجسمهسـازان در
کرمـان ،مانـدگار خواهـد مانـد و در سـالهای آینده
روایتگـر هنـر ایرانـی خواهـد بـود.
علـی زینیونـد بـا اشـاره بـه اینکـه بـا جانمایـی و
نصـب ایـن آثـار در شـهر ،مـردم کرمـان نیز قـدردان
هنرمنـدان و شـهرداری و شـورا خواهنـد بـود ،گفت:

از دبیر جشـنواره ،مسـئوالن و مدیرانی که این رویداد
زیبا و سـخت را رقم زدند ،تشـکر و قدردانی میکنم.
اسـتاندار کرمـان افـزود :کار زیبـای شـهرداری و
شـورای اسلامی شـهر در اجـرای این رویـداد هنری،
شایسـتۀ تقدیر اسـت و بهطور مسـلم هنرمندان و مردم
کرمـان از اقـدام خوب مدیران شـهرداری به نیکی یاد
خواهنـد کرد.
زینیونـد ادامـه داد :بـا تلاش مدیـران و مسـئوالن
برگزارکننـده و هنرنمایـی هنرمنـدان مجسمهسـاز
کشـوری ،هماکنون شـاهد خلـق آثاری زیبا در شـهر
کرمـان هسـتیم و ایـن آثار در زیباسـازی شـهر کهنی
چـون کرمـان تأثیـر بسـزایی خواهند داشـت.
وی در ادامـه ،ضمـن آرزوی موفقیـت بـرای
هنرمنـدان مهمـان در سـمپوزیوم گفـت :امیدورایـم
شـاهد خلق آثـار زیبـا از هنرمنـدان ایرانی در سراسـر
دنیا باشـیم.
شـهردار کرمـان نیـز در ایـن آییـن ضمـن تبریک
فرارسـیدن مـاه مبـارک رمضـان و آرزوی قبولـی
طاعـات و عبادات ،گفت :شـهرداری کرمان  ۴۳هفته
اسـت کـه بهطور مـداوم و بـدون وقفه ،هـر هفته یک
پـروژه را در حوزههـای مختلـف عمرانـی ،فرهنگی،
اجتماعـی و خدماتـی تقدیم شـهروندان کرده اسـت.
سـیدمهران عالـمزاده افـزود :پویش هـر هفته یک
افتتـاح شـهرداری ،موجـب ایجـاد رقابـت در بیـن
ِ
شـهری حوزههای مختلف شـده که نتیجۀ آن
مدیران
افزایـش کیفیـت و کمیت خدمتدهی به شـهروندان
بوده اسـت.
شـهردار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه از برگـزاری
سـومین دوره سـمپوزیوم مجسمهسـازی ،بیـش از 10
سـال گذشـته ،یـادآور شـد :بازشناسـی و بازآفرینـی
هویـت هنـری کرمـان در مجسمهسـازی ،یکـی از
دالیـل اصلـی تالش بـرای برگـزاری چهارمیـن دوره
بود.
عالمزاده افزود :شـهر کرمان ،پیشـینۀ تاریخی غنی

در مجسمهسـازی دارد و بـا ایـن پشـتوانه تاریخـی و
حضـور هنرمندان برجسـتۀ مجسمهسـازی در کرمان،
میتوانـد پایـگاه و رکـن اصلـی مجسمهسـازی در
کشـور باشد.
وی بـا اشـاره بـه وجـود ضـرورت تثبیـت و
احیـای موقعیـت ویـژۀ کرمـان در هنر مجسمهسـازی
توسـط شـهرداری ،افـزود :برگـزاری سـمپوزیوم
مجسمهسـازی ،موجـب تعامـل سـازنده هنرمنـدان،
شـهروندان و مدیـران شـهری و همچنیـن موجـب
زایـش و بالندگـی هنـر و ارتقـای تجربـه و دانـش
هنرمنـدان میشـود.
شـهردار کرمـان بـا بیـان اینکـه خلق آثار مجسـمه
در چهارمین سـمپوزیوم مجسمهسـازی موجب ایجاد
ارزش افزوده برای شـهر میشـود ،افزود اگر هر سـال
 ۱۲اثـر فاخـر و شـاخص هنری تولید و به شـهر اضافه
شـود ،شـهر کرمـان بهعنـوان یـک گالـری هنـری،
گردشـگر بیشـتری را به سـمت خود میکشـاند.
عالـمزاده خاطرنشـان کـرد :برگـزاری سـمپوزیوم
مجسمهسـازی توسـط شـهرداری کرمـان ،همچیـن
موجـب ارتقـای کیفیـت بصـری و منظـر شـهری و
ایجـاد نـگاه مطلـوب شـهروندان بـه شـهر میشـود.
وی با بیان اینکه سـمپوزیوم مجسمهسازی موجب
تثبیـت جایگاه شـهر در هنر مجسمهسـازی میشـود،
افـزود :شـهرداری در ارتقـای ایـن هنـر و اسـتفاده از
هنرمنـدان این عرصـه ،وظیفه و نقـش دارد.
شـهردار کرمـان افـزود :بایـد شـهر را ماننـد خانـه
خودمـان بدانیـم؛ همانطور کـه در خانه خـود ،تابلو و
آثـار هنـری نگهـداری میکنیـم ،شـهر را هم بـا آثار
هنـری زینت ببخشـیم.
عالمزاده با اشـاره به اسـتفاده از ظرفیتهای معدنی
کرمان ازجمله سـنگ و مس و معرفی آنها در قالب
چهارمین دوره سـمپوزیوم مجسمهسـازی ،بیـان کرد:
ایـن سـمپوزیوم همچنین موجـب شناسـایی و معرفی
هنرمنـدان ایـن عرصـه در سـطح ملـی و بینالمللـی و

تعامـل آنها با سـایر هنرمندان میشـود.
وی ،کرمـان را پـس از تهـران ،دارای جایـگاه برتر
در مجسمهسـازی و همچنین برگزاری سـمپوزیوم در
کشـور دانسـت و افزود :امیدواریم اینگونه رویدادها
در شـهر کرمان تـداوم یابد.
شـهردار کرمـان همچنیـن بیـان کـرد :از اسـتاندار
کرمـان کـه در همۀ برنامههـا و پروژههـای فرهنگی و
عمرانـی بـا حضور و حمایـت خود موجـب دلگرمی
مدیران و کارکنان شـهرداری هستند ،تشکر میکنم؛
همچنیـن از مدیـرکل صداوسـیما بهواسـطه پوشـش
کامـل و مطلـوب سـمپوزیوم و از اصحاب رسـانه که
بـه نحـو احسـن ،رونـد برگـزاری ایـن رویـداد ملی را
پوشـش دادنـد ،تشـکر میکنم.
عالـمزاده ،ضمـن قدردانـی از حمایـت مدیـرکل
ارشـاد اسـتان و همراهـی خانه هنرمنـدان در برگزاری
ایـن رویـداد ،ادامه داد :از حمایت و پشـتیبانی اعضای
محتـرم شـورای اسلامی شـهر کرمـان نیـز کـه در
اجـرای همـه فعالیتهـا و پروژهها در کنار شـهرداری
هسـتند ،تشـکر میکنم.
شـهردار کرمان ضمـن قدردانـی از  ۲۰۰هنرمندی
کـه بـه سـمپوزیوم ،اثر ارسـال کردنـد و  ۱۲هنرمندی
کـه بیـش از  ۲۰روز در ایـن رویـداد بـه خلـق اثـر
اقـدام کردنـد ،افـزود :از شـورای سیاسـتگذاری،
هیـأت داوران و همکارانـم در حـوزۀ خدماتشـهری
کـه اهتمـام ویـژهای در برگـزاری چهارمیـن دوره
سـمپوزیوم مجسمهسـازی داشـتند ،تشـکر میکنـم.
در ادامـه ،فرزین هدایتزاده ،هنرمند مجسمهسـاز
شرکتکننده در این سمپوزیوم ،به نمایندگی از تمام
هنرمنـدان شـرکتکننده ،گفـت :مـا مجسمهسـازا ِن
پذیرفتهشـده و مدعـو در چهارمیـن سـمپوزیوم ملـی
مجسـمه شـهرداری کرمان ،مراتب سـپاس خود را از
تمـام افـرادی که ایـن رویداد مهـم را رقم زدنـد ،اعم
از ایدهپـردازان ،سـرمایهگذاران و برگزارکننـدگان و
تکتـک انسـانهایی که ایـن رخداد بیحضورشـان

امکانپذیـر نبـود ،اعلام میداریم.
وی افـزود 20 :روز مهمـان شـهر کریمـان بودیـم
و بـه حـق ،نامـش را زیبنـدۀ رفتـار نیکـوی مردمانش
میدانیـم.
هدایـتزاده ادامـه داد :بـرای شـهری کـه پـارۀ تن
ایـران اسـت 20 ،روز دسـت در دسـت یکدیگـر
نهادیم و یقین داریم سـاخت مجسـمههایی که امروز
پیـش رویمـان اسـت ،از ماههـا پیـش توسـط مـردم
همیـن سـرزمین آغاز شـده و مـا تکمیلکننـدۀ نهایی
آن بودیـم.
وی بیـان کـرد :از نخسـتین ایدههـا ،نوشـتهها،
طرحهـا تـا بـرش و جداسـازی سـنگها از معـدن
«چشـمه شـیردوش» کرمـان تـا قلاب جرثقیـل و
انتقالشـان ،تـا نرمتریـن سـمبادههایی کـه بـر آنهـا
کشـیده شـده و تمـام دسـتانی کـه بـه مِهر گره شـده،

ایـن سـمپوزیوم را رقـم زد.
هدایـتزاده افـزود :همگـی افتخـار میکنیـم کـه
بخشـی از زنجیـرۀ سـاخت مجسـمههایی بودیـم کـه
در یکـی از دوستداشـتنیترین و فرهنگیتریـن
شـهرهای ایـران ،بـه یـادگار میمانـد.
در این مراسم همچنین ،پیام «سیدمجتبی حسینی»،
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی ،توسـط
محمدرضـا علیـزاده ،مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی اسـتان کرمـان قرائت شـد.
همچنین با اهدای لوح ،از هنرمندان شـرکتکننده
و برگزارکننـدگان رویـداد ملی چهارمین سـمپوزیوم
مجسمهسـازی شـهرداری کرمان تقدیر شد.
در پایان مراسـم نیز از آثار خلقشـده در چهارمین
سـمپوزیوم ملـی مجسمهسـازی شـهرداری کرمـان
رونمایی شـد.
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با نسیمی میشود از جا خراب

خانواده بزرگوار حسامعارفی علیالخصوص دوست ارجمند
جناب آقای مهندس عباس حسامعارفی
بیگمـان پـدر زیباتریـن واژه ایـن جهـان بیاعتبـار اسـت و جدایی از این پشـتوانه مسـتحکم
تلختریـن خاطـره زندگی هر انسـان ،بدینوسـیله درگذشـت پـدر بزرگوارتـان مرحوم ثالث
حسـامعارفی را محضر شـما و خانواده محترمتان تسـلیت عرض نموده و از حضرت دوسـت
بـرای آن فقید سـعید غفران واسـعه الهی مسـئلت داریم.

 ۱۴رمضان ۱۴۴۲

خانواده مرحوم نظر احمدی

قیمت  2000 :تومان

حیشین زیبا نتیجه سهونیم سال تالش دهیاری

بـا تشـکیل شـوراهای اسلامی روسـتا و متعاقـب آن دهیاریهـا ،روسـتاها از
بنبسـت خـارج و هماننـد شـهرها بر قطار توسـعه سـوار گردیدند ،در شهرسـتان
جیرفـت و بخـش جبالبـارز نیـز خدمـات چشـمگیری توسـط دهیاریهـا انجـام
گرفتـه اسـت کـه بـرای نمونه بـه بررسـی یکـی از ایـن روسـتاها میپردازیم.
روسـتای حیشـین سـفلی در  ۲۴کیلومتـری جـاده بینالمللـی جیرفـت بـه
هرمـزگان و بـا فاصلـه پنجاه کیلومتـری از مرکز بخـش جبالبارز یکـی از مناطق
زیبـای شهرسـتان جیرفـت اسـت کـه سـرمایهگذاری در بخشهـای مختلف آن
اعـم از کشـاورزی ،حـوزه دام و طیـور و گردشـگری میتوانـد بـه شـکوفایی
اقتصـادی ایـن روسـتا و کل منطقـه کمـک کنـد ،زیـرا حیشـین دارای اقلیمـی
اسـتثنایی و منحصربهفـرد اسـت و جاذبـه و پتانسـیل چندیـن اقلیـم را در خـود
جمـع کـرده اسـت ،مرکبـات ایـن منطقـه بینظیـر و چشـمهها ،رودخانههـا و تپه
ماهورهـای اطـراف آن بـر زیبایی و چشـمنوازیاش افزوده اسـت ،این قابلیتها
توانسـته این روسـتا را از سـایر مناطـق متمایز کند و قطعا با خدمـات انجام گرفته
توسـط دهیـاری در دولـت تدبیر و امید سـیر تحول و دگرگونی چشـمگیر را در
این روسـتا شـاهد هسـتیم.

معبر پس از عملیات ترانشهبرداری

معبر قبل از ترانشهبرداری

بـر همیـن اسـاس و بـا همراهـی دهیـار ایـن روسـتا آقـای مهنـدس کرامـت
بهرهمنـدزاده ،تیـم خبـری ما از نزدیک وارد روسـتا شـد و ضمـن بازدید میدانی
در جریـان خدمـات انجـام شـده طـی سـهونیم سـال دوران دهیـاری ایشـان قرار
گرفـت کـه تنهـا بـه برخـی از آنهـا بـه صـورت فهرسـتوار اشـاره میکنیم:
-۱ساخت و تجهیز ساختمان دهیاری
-۲بازگشـایی و ترانشـهبرداری کوچـه شـهید بهـروزه و راه ارتباطـی از
شـوقلعه بـه پشـت قلعـه کـه روسـتا را از حالـت بنبسـت خـارج سـاخته اسـت
-۳تجهیـز و افتتـاح خانـه هلال روسـتا
-۴برقرسانی به گلزار شهدا و آرامستان روستا
-۵خرید و نصب پایه چراغ بولواری در ورودی روستا
-۶خریـد و نصب برج نوری و روشـنایی معابر در سـطح کوچههـا و خیابانهای
اصلی
-۷برگـزاری چندیـن جلسـه بـا خانـه بهداشـت ،پایـگاه روسـتا و خانـه هلال
بـا همـکاری شـورای بخـش و بخشـداری جهـت مقابلـه بـا ویـروس کرونـا و
محلولپاشـی و نصـب بروشـور و عالئـم هشـداردهنده در سـطح روسـتا
-۸نامگـذاری کوچههـا و خیابانهـای روسـتا بـه نـام مبـارک شـهدای روسـتا و
دهستان
-۹تنظیف کوچهها و خیابانها و جمعآوری و حمل زبالهها بهطور مستمر
-۱۰خریـد لـوازم ورزشـی جهـت پـر کـردن اوقـات فراغـت جوانـان روسـتا
-۱۱آسـفالت کوچههـا و خیابانهـا به میـزان  ۱۰هـزار مترمربع با همـکاری بنیاد
مسـکن و بخشـداری
-۱۲رنگآمیزی کلیه جداول از ورودی تا انتهای روستا
-۱۳خرید لوله سایز  ۶۳به طول  ۸۰۰متر جهت آبرسانی به محله شوقلعه
-۱۴کانالکشـی و سـیمانکاری بخشـی از جداول آب کشـاورزی ،نصب ۲۵۰
متـر لولـه سـایز  ۲۰۰و تعمیـر و ترمیـم لولههـای قبلـی آب کشـاورزی در بـاال
دسـت روستا
-۱۵شـروع عملیـات نصـب سـایبان گلـزار شـهدا و آرامسـتان به میـزان  ۵۰۰متر
مر بع
-۱۶شـروع عملیات سـاخت تابلو و تمثال مبارک شـهدای روسـتا و سردار حاج
قاسـم سلیمانی در ورودی روستا
-۱۷سـاماندهی و محوطهسـازی بهشـتزهرا ،کاشـت گل و درخت در محوطه
و بولوارهای ورودی
-۱۸پیگیـری آب شـرب ،دکل مخابـرات ،اینترنـت ،گازرسـانی ،گابیونبنـدی
و سـیلبند روسـتا از طریـق مسـئولین شهرسـتان و بخـش کـه همگـی تقریبـاً در
مراحـل نهایـی میباشـند
-۱۹تعـداد  ۱۸۳مـورد خدمـات ریـز و کالن در روسـتا بـه مـدت سـهو نیم سـال
انجـام گردیـده کـه گـزارش عملکـرد دهیـاری هـر سـه مـاه یـک بـار تقدیـم
شـورای بخـش و بخشـداری گردیـده اسـت
-۲۰پیگیـری اختصـاص ماشـین حمـل زباله بـه دهیـاری از طریق مدیـرکل امور
روسـتایی و همکارانشـان کـه در نوبـت تحویل میباشـد
-۲۱الیروبـی رودخانه فصلی توسـط دهیاری و ایجاد سـیلبند جهت جلوگیری
از آسـیب سـیل به باغات مالکان حاشـیه رودخانه با بولدوزر و لودر
-۲۲خریـد لولـه سـایز  ۲۰۰و شـروع عملیـات اجـرای آن جهـت رفـع مشـکل
کمآبـی در روسـتا توسـط دهیـاری (سـال )1400
ضمنـا دهیـار ایـن روسـتا از دهیـاران فعال و پرتالش میباشـد که طی  ۳سـال
متوالـی جـزو دهیاران نمونه شهرسـتان و اسـتان معرفی گردیده اسـت.
در پایـان دهیـار روسـتا مهندس کرامـت بهرهمندزاده ضمن تشـکر از
همیـاری و همراهـی ریاسـت و اعضـای محتـرم شـورای بخـش جبالبـارز آقایان
جهانشـاه جهانبخـش ،محمـد بهرهمنـد ،حمید سـعیدینژاد ،عباس
کریمـی و محمدرضـا میجانـی ،از فرمانـداران سـابق و فعلـی شهرسـتان
جیرفـت ،بخشـدار بخـش جبالبـارز مهنـدس علی سـاالری پاک ،مسـئول
فنـی دهیاریهـا مهنـدس سـیاوش بیدشـکی ،مسـئول مالـی دهیاریهـا
محمدجواد اسـحاقی ،پرسنل بخشـداری جبالبارز و اعضای شـورای اداری
بخـش و شهرسـتان بـه واسـطه همـه مسـاعدتها و همکاریهـا کمـال امتنـان را
ابـراز و از مسـئوالن بخـش جبالبـارز و شهرسـتان جیرفـت تقاضـا نمـود همچون
گذشـته نـگاه ویـژهای به این روسـتا داشـته باشـند.
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