دکتر زینیوند:
بهرهوری بخش
کشاورزی با
اجرای کامل
سند سازگاری
با کمآبی باالتر
میرود

2

به همت مدیر عامل کشت و صنعت جیرفت
صورت پذیرفت؛

اسکندرینسب در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید؛

در سه مقطع
تحصیلی،
مدارس را به
تدریج به سمت
حضوری پیش
میبریم
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نشریه فرهنگی -اجتماعی
برای دومین بار؛

محمود معناصری به عنوان
شهردار جیرفت انتخاب شد
2

سال ششم

شماره 111

تجلیل
سخاوتمندانه از
سعید افروز

سهشنبه  ۶مهرماه ۱۴۰۰

 ۲۱صفر ۱۴۴۳

 ۲۸سپتامبر ۲۰۲۱

آیندهای مبهم در انتظار دانشآموزان
3

به همت معاونت مهندسی و نظارت شرکت توزیع
نیروی برق شمال استان کرمان برگزار شد؛

اولین همایش تجلیل از پیمانکاران
توسعه و احداث شبکه توزیع برق
3

کلنگ ساخت مخزن هزار متر مکعبی
شهر رابر به زمین زده شد
طرح آبرسانی به  5روستا در
شهرستان رابر به بهرهبرداری رسید
2

با مدیریت خردمندانه مهدوینیا ،برای چندمین سال
پیاپی محقق شد؛

کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی
برق جنوب استان کرمان در
جشنواره شهید رجایی
4

استان کرمان در مدت انتشار

به مناسبت هشتم مهرماه روز بزرگداشت حضرت موالنا؛

مولوی فراتر از زمان و مکان خویش بود

ارزش استاد را دانستن ،هنر نیست،
بلکه بایستگی و وظیفه است

ِالش َو الْخ ْ َِي ِف ْت َن ًة َو إِلَ ْينا تُ ْر َج ُعونَ [انبیاء ،آیه]35
«ك ُُّل نَف ٍْس ذائِ َق ُة الْ َم ْو ِت َو نَ ْبلُوك ُْم ب َّ ِّ

هـر انسـانى طعم مرگ را مىچشـد و شـما را با بدیهـا و خوبیها آزمايش
مىكنيم و بهسـوى ما بازگردانده مىشـويد.
بیگمـان شـنیدن خبـر درگذشـت یکـی از

سـتونهای تعلیـم و تربیـت ایـن شهرسـتان برای
همـۀ دانشآموختـگان ایشـان خبـری تلـخ،
دردناک و ناخوشـایند اسـت و قطعـاً فقدان این
چهـرۀ دلسـوز یـک ضایعۀ جبـرا ن ناپذیـر برای

مجموعـۀ فرهنگیـان و اسـاتید جنـوب کرمـان
محسـوب میشـود.

خدمـات مانـدگار ایشـان در جنـگ تحمیلی،

دبیرسـتان امیرکبیر ،مدیریت آموزش و پرورش

شهرسـتان عنبرآباد ،عضویت سـه دوره شـورای

شـهر جیرفت ،تدریس در مدرسـه و دانشـگاه و ...بر کسـی پوشـیده نیسـت.

لذا اینجانبان به رسـم ادب و قدرشناسـی ،عروج ناباورانۀ اسـتاد «کوچکعلی کمالی» را

محضـر خانوادۀ ایشـان ،اقوام ،جامعۀ فرهنگی و اسـاتید شهرسـتان جیرفـت و جنوب کرمان

تسـلیت عـرض نمـوده و از حضـرت دوسـت بـرای این معلم وارسـته ،سـعادت همنشـینی با
اباعبـداهلل الحسـین (علیهالسلام) را همزمـان با اربعین حسـینی مسـئلت
مینماییم.

محمدرضا سعیدی
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر جبالبارز

قیمت  2000 :تومان

روشنفکـری

با تداوم کرونا و عدم تدوین یک برنامه آموزشی مدون برای مدارس از سوی دولت؛

روشنفکری پرمخاطبترین نشریه
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3
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یادداشت مدیرمسئول

دولتیها و مجلسیها بدانند؛

بخشش بدهی کشاورزان ورشکسته ،مصداق
عینی عدالت است

کشـاورزان در هـر کشـوری سـربازان جبهـۀ تولید بـوده و با
تلاش و مجاهـدت ،امنیـت غذایـی جامعـه را بـر عهـده دارنـد،
بیگمـان کشـوری در عرصـۀ بینالملـی پیـروز و موفـق اسـت
کـه در کنـار توسـعۀ صنعت ،تـوان دفاعی و پیشـرفت علـوم ،به
کشـاورزی خویـش نیـز بهـا داده و کشـاورزان را قـرب و ارج
نهـد وگرنـه همانند کشـور قطـر با آن اقتصـاد پویـا و تولید نفت
و گاز در برابـر یـک تحریـم چنـد روزه از گرسـنگی و کمبـود
غـذا بـه زانـو در خواهـد آمـد ،بـا ایـن تفاسـیر انتظـار مـیرود
احسان احمدی
دولتهـا حمایـت از کشـاورزان را سـرلوحۀ برنامـۀ خویـش
قـرار دهنـد ،اما متأسـفانه در کشـور مـا عکس این مسـأله صادق
اسـت و کشـاورزی و کشـاورزان ما در حالت احتضار به سـر میبرند؛ زیرا عوامل متعددی از قبیل:
ی پـی در پـی ،بـاد و طوفـان ،تگـرگ ،آفات و
ی سـاله ،سـرمازدگیها 
خشکسـالیهای ممتـد و سـ 
امـراض ،حـذف یارانۀ نهادههای کشـاورزی ،نابسـامانی بازار فروش و کالف سـردرگم تسـهیالت
اعطایـی در قالـب جبـران خسـارت ،فعـاالن این بخش را به لبۀ پرتگاه کشـانده و شـمارش معکوس
بـرای نابـودی کشـاورزان بـه ویـژه در جوامـع کوچـک و سـنتی مدتهاسـت کـه آغـاز گردیده و
رهـا کـردن باغـات و مـزارع و مهاجـرت به شـهرها فرزند نامیمـون این پدیده اسـت .اما بیـش از دو
دهـه از ارائـۀ تسـهیالت ناچیـز با ارقامـی خرد و بعضا زیر یک میلیون تومان به کشـاورزان خسـارت
دیـده از خشکسـالی و سـرمازدگی میگـذرد و شـخصی کـه بـه خاطـر ایـن مبلـغ ناچیز مجبـور به
پروندهسـازی ،تهیـۀ ضمانـت و معطلـی در بانـک شـده قطعـاً مسـتأصل و درمانـده بـوده و این مبلغ
را بـرای خریـد ارزاق خانـوادۀ خـود هزینـه کـرده و بـا خشکشـدن بـاغ یـا مزرعـهاش روز بـه روز
فقیرتـر شـده و اکنـون با این گرانی سـهمگین ،قطعاً قادر بـه پرداخت وام خویش نبوده و نیسـت ،اما
متأسـفانه ایـن ارقـام ناچیـز همانند نمد بـه آب افتـاده روز به روز حجیمتر شـده و در برخـی موارد تا
چنـد برابـر آن از کشـاورز پـس گرفته شـده و دولتهای قبل هر سـاله با صدور بخشـنامههای مبهم
و چنـد پهلـو اقـدام بـه تقسـیط ،امهال و یا بخشـش سـود و دیرکـرد آنها نمـوده و این قوانین شـامل
همـۀ بدهـکاران بانکـی اعـم از :دالل ،فعال مسـکن ،فعال خـودرو و ...گردیده و در این آشـفته بازار
شـاید چنـد کشـاورز هـم مشـمول این قانون شـدهاند ،حال سـؤال اساسـی کـه باید مسـئوالن دولت
سـیزدهم و همچنین نمایندگان مجلس به آن پاسـخگو باشـند این اسـت که در میان سـیل حیف و
میـل بیتالمـال و همچنیـن تقسـیم قانونمند بودجۀ سـاالنه کـه لیسـت دریافتی برخـی نهادهای غیر
س جمهور سـابق آن را به گوشـت
ضـروری ،اشـک آدمـی را در مـیآورد و حتـی معـاون اول رئیـ 
قربانـی تشـبیه کردنـد ،دلیل اینکه مسـئوالن در مجلـس و دولت تصمیـم نگرفتهاند کـه بدهی خرد
کشـاورزان در مناطـق بحـرانزده همچـون جنـوب کرمـان را ببخشـند چـه عاملی اسـت و آیا جمع
ایـن مبلـغ تأثیـری بر بودجـۀ عمومی کشـور دارد؟ که قطعا جواب منفی اسـت و ای بسـا تمامی این
تسـهیالت به نصف رقم یک اختالس هم نخواهد رسـید ،پس توقع مردم خصوصاً کشـاورزان که
همـۀ مسـئوالن در ظاهـر خود را به آنهـا مدیون میدانند از دولت جدید که با شـعار عدالتگرایی و
حمایـت از محرومـان روی کار آمـده ،این اسـت که در یک اصالحیه یا یک الیحۀ مجزا بخشـش
تسـهیالت خـرد کشـاورزان (زیـر پنج یـا ده میلیون تومـان) را در مناطـق بحرانـی در اولویت کاری
خویـش قـرار دهند.

آگیهمناقصه(نوبتدوم)
چاپ آگهی نوبت اول۱۴۰۰/۶/30 :

آگهی
مناقصه

چاپ آگهی نوبت دوم۱۴۰۰/۷/6 :
شـهرداری عنبرآبـاد در نظـر دارد بـه اسـتناد مجـوز شـماره طـرح  ۱۵۰۲۰۰۲/107سـال  ۱۴۰۰سـازمان مدیریـت و
برنامهریـزی اسـتان کرمـان ،نسـبت بـه اجرای پروژۀ توسـعه و بهبود شـبکۀ حمل و نقل درون شـهری (اجرای آسـفالت
معابـر شـهر عنبرآبـاد) تـا مبلـغ  ۱۱۵/۸۰۰/000/000ریـال از محـل اعتبـارات سـازمان مدیریـت و برنامهریزی اسـتان
کرمـان بـ ه صـورت اسـناد و اوراق خزانـه از طریـق مناقصـۀ عمومـی بـه پیمانـکاران و شـرکتهای واجـ د شـرایط اقدام
ت کنندگان واجد الشـرایط که دارای رتبه و صالحیت از سـازمان مدیریـت و برنامهریزی بوده دعوت
نمایـد ،لـذا از شـرک 
بـه عمـل میآیـد از مورخـۀ  ۱۴۰۰/۶/30جهت دریافت اسـناد مناقصه به سـامانۀ تـدارکات الکترونیکی دولـت ،مراجعه
و اسـناد مناقصه را دریافـت نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:
-۱ارائـه ضمانتنامـه بانکـی بـه مبلـغ  5/۷۹۰/000/000ریـال (پنـج میلیـارد و هفتصـد و نود میلیـون ریال) و یـا واریز
نقـدی بـه حسـاب سـپرده  ۳۱۰۰۰۰۳۶۰۵۰۰۸نـزد بانک ملـی بنام شـهرداری عنبرآبـاد بابت شـرکت در مناقصه
-۲هزینۀ درج آگهی در دو نوبت به عهدۀ برندۀ مناقصه میباشد.
-۳آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری  ۱۴۰۰/۷/19میباشد.
-۴آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی پایان وقت اداری  ۱۴۰۰/۸/1به دفتر حراست شهرداری میباشد.
-۵مبلغ سـپردۀ برندۀ نفرات اول تا سـوم تا انجام تشـریفات قانونی و انعقاد قرارداد ،مسـترد نخواهد شـد و در صورت انصراف
هر یک از شـرکت کنندگان سـپردۀ آنان به ترتیب و به اسـتناد مادۀ  ۸آییننامه مالی شـهرداریها ضبط میگردد.
-۶به پیشنهادات مخدوش ،خط خورده و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-۷سـایر جزئیـات و اطالعـات الزم در اسـناد مناقصه قید شـده اسـت و با مراجعه به سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت
ضمـن ثبت نام و بارگذاری اسـناد ،قابل مشـاهده میباشـد.
-۸شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-۹جلسـۀ کمیسـیون معاملات جهـت بازگشـایی پـاکات در تاریـخ  ۱۴۰۰/۸/3سـاعت  ۱۰صبح در محل دفتر شـهردار
برگزار میشـود.

مسعود علیتوکلی  -سرپرست شهرداری عنبرآباد
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اخبار کوتاه
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان:

از تصرف و تعرض به اراضی ملی شهرستان
جیرفت جلوگیری شد

سـرهنگ امیرافضلـی فرماندهـی یـگان
حفاظـت اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری
جنـوب کرمـان گفـت :برابـر تمـاس بـا مرکـز
فرماندهـی و کنتـرل ،گزارشـی مبنـی بـر اینکه
افـرادی سـودجو و فرصتطلـب قصد تصرف
اراضی ملی روسـتاهای جز صالح و چشمهشـاه
بخش اسـماعیلیه شهرسـتان جیرفـت را دارند،
دریافـت کردیم.
وی اضافـه کـرد :بالفاصلـه پـس از دریافـت گزارش به اتفاق ارشـلو رئیسـی
جانشـین فرماندهـی ایـن یـگان ،جهت بررسـی به منطقه رفتـه و با اقـدام به موقع
از این تعرض جلوگیری بعمل آورده شـد .سـرهنگ امیرافضلـی در ادامه ضمن
تأکیـد بـر لـزوم مشـارکت جوامع محلـی در حفاظـت و حمایـت از عرصههای
ملـی ،نسـبت بـه تعییـن حـد و مـرز اراضـی ملـی و مسـتثنیات و عـدم تجـاوز به
اراضـی ملـی تأکیـد و حاضرین را توجیـه کرد.
ت دوسـت میتواننـد در تماس با
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد :مـردم طبیع 
«شـمارههای  ۱۳۹و  ۱۵۰۴کـد امـداد جنـگل و مرتـع ادار ه کل منابـع طبیعـی و
آبخیـزداری جنـوب کرمـان» گزارشهـا و اخبار خـود را در زمینۀ آتشسـوزی
عرصههـای منابـع طبیعـی ،تخریـب و تصـرف اراضـی ملـی ،قاچـاق گیاهـان
دارویـی ،حفـر چـاه غیر مجـاز در اراضی ملی و ...اطالعرسـانی کنند تـا از ورود
خسـارتهای جبرانناپذیـر بـه عرصههـای مرتعـی و جنگلـی جلوگیری شـود.

مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی جیرفت با حضور حمید ساالری برگزار شد
ششـمین آیین دانشآموختگی دانشجویان
پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت بـا
حضـور هیئت رئیسـه دانشـگاه ،اعضای هیئت
علمـی و  ۱۳نفـر از دانش آموختگان پزشـکی
 ،۹۳شـامگاه جمعـه  ۲مهـر  ۱۴۰۰در تـاالر
فاطمیـه دانشـگاه برگزار شـد.
بـه گـزارش مفدا جیرفـت ،حمید سـاالری
معـاون فرهنگی-دانشـجویی دانشـگاه علـوم
پزشـکی جیرفت در این آیین ضمن تبریک به دانشآموختگان اظهار داشـت:
امروز شـاهد دانشآموختگی دانشـجویانی هستیم که در شرایط سخت پاندمی
کرونـا بـا کشـیکهای فشـرده بـه کادر درمان دانشـگاه کمـک کردند.
وی افزود :هفت سال دورۀ پزشکی گذشت و معموال در فارغالتحصیلی دو
حـس متفـاوت آدم را درگیر میکند ،یکی خوشـحال از اینکـه این مقطع تمام
شـد و توانسـتید از ایـن  ۷سـال خاطـره بسـازید و یک حس هـم ناراحتکننده
اسـت و آن اینکه از جمع دوسـتانتان جدا میشـوید ،هر دو خوب اسـت به این
دلیـل کـه یـک گام بزرگـی از مقطع علمی را پشـت سـر گذاشـتید و انشـاءاهلل
گامهـای بعـدی کـه برمیدارید حتما موفقتـر و مؤثرتـر خواهد بود.
سـاالری در خاتمـه ضمن بیان جملهای از مرحوم دکتـر قریب در خصوص
رعایـت اخلاق پزشـکی و بـرآوردن انتظـارات جامعـه صـرف نظـر از مسـائل
مالـی ،بـا آروزی موفقیـت بـرای دانشآموختـگان بیـان داشـت :امـروز شـما با
کسـب مـدرک فارغالتحصیلـی وارد دورۀ جدیدی از زندگی خود میشـوید،
دورهای که از دانش و مهارتی که کسـب کردهاید باید در جهت تسـکین آالم
بیماران و رشـد و پیشـرفت علمی در حوزههای مختلف علوم پزشـکی اسـتفاده
کنیـد ،لـذا امروز به خیل جامعۀ پزشـکی میپیوندید ،پس بـه خودتان ببالید که
در بهترین راه قدم گذاشـتید.
برای دومین بار؛

محمود معناصری به عنوان شهردار جیرفت
انتخاب شد
نشسـت شـورای اسلامی شـهر جیرفـت با
حضـور اعضـاء ،امام جمعـه ،نماینـده جیرفت
و عنبرآبـاد در مجلـس شـورای اسلامی و
فرمانـدار جیرفـت برگـزار و مهنـدس محمـود
معناصـری بـا اکثریـت آراء بـه عنوان شـهردار
منتخـب شـهر جیرفـت انتخاب شـد.
گفتنی اسـت پـس از آنکه حکم معناصری
بـه عنوان شـهردار جیرفت تأیید شـود ،روحاهلل
دانشـی عضو علیالبدل به عضویت شـورای اسلامی شـهر جیرفت در خواهد
آمـد .شـایان ذکـر اسـت معناصـری از اعضـای فعلـی و ادوار شـورای شـهر
جیرفـت ،دارای سـابقۀ چندیـن دوره شـهرداری در جنـوب اسـتان و از افـراد
متخصص و خوشـنام این شهرسـتان اسـت که برای دومین بار با اصرار اعضای
شـورای شـهر طـی چنـد روز اخیر ،بـه عنوان شـهردار انتخـاب گردیده اسـت،
روشـنفکری ایـن انتخـاب مبـارک و هوشـمندانه را بـه مهنـدس معناصـری و
اعضای شـورای شـهر جیرفـت تبریـک میگوید.

پیام دکتر عباس صادقزاده مدیر کل بهزیستی
استان کرمان به مناسبت هفته دفاع مقدس
بـه گزارش روابط عمومی بهزیسـتی اسـتان
کرمـان ،دکتـر عبـاس صـادقزاده مدیـر کل
بهزیسـتی اسـتان کرمان به مناسـبت هفتۀ دفاع
مقـدس پیامـی را صـادر کـرد ،متن ایـن پیام به
شـرح ذیل اسـت:
ایثار ،از خود گذشـتگی و جانفشـانی برای
حفظ کیان کشـور واژههایی آشـنا و ریشـهدار
در جامعـۀ ایـران سـرافراز اسـت ،چـرا کـه
مـردم غیـور این سـرزمین کهـن در طـول همـۀ ادوار تاریخ با بر جای گذاشـتن
حماسـههایی شـگرف و مثالزدنـی همـواره چشـم جهانیـان را بـه خـود خیـره
نمودهانـد.
واژههایـی اینچنینـی در طـول هشـت سـال دفـاع جانانـه و بینظیـر ایـن
ملـت سـرافراز از نظـام نوپـای اسلامی ،تعریفـی تـازه بـه خـود دید ،بـه نحوی
کـه تا سـالیان متمـادی جهـان اینچنین فـداکاری و رشـادتهایی را به چشـم
نخواهـد دیـد .فـرا رسـیدن هفتـۀ غرور آفریـن دفاع مقـدس تنها بهانهایسـت تا
بـا یـادآوری رشـادتهای بینظیـر فرزنـدان غیور این سـرزمین ،بر خـود ببالیم
کـه ایـران و ایرانـی تـا آخرین قطـرۀ خون خـود پـای آرمانهایش ایسـتادگی
خواهـد کـرد و بودن ذرهای از خاک گرانبهای خود را در زیر چکمۀ دشـمنان
زبـون خـود ،بـر نخواهـد تابیـد .اینجانب بـا گرامیداشـت هفتۀ دفـاع مقدس،
یـاد و خاطـرۀ رشـادتهای بینظیـر رزمنـدگان دلیـر را گرامـی مـیدارم و فرا
رسـیدن سـالروز آغـاز دفـاع جانانۀ غیور مـردان دلیر این سـرزمین را به حضور
همـۀ همـکاران پرتلاش در عرصـۀ رفاه اجتماعـی به ویـژه جانبـازان ،خانوادۀ
معظم شـهدا و ایثارگران شـاغل در مجموعۀ بهزیسـتی اسـتان کرمان ،تبریک
عـرض مینمایم.
دکتر عباس صادقزاده
مدیر کل بهزیستی استان کرمان

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

دکتر زینیوند:

بهرهوری بخش کشاورزی با
اجرای کامل سند سازگاری
با کمآبی باالتر میرود
اسـتاندار کرمـان گفـت :درآمـد
و سـهم اشـتغال حاصـل از بخـش
کشـاورزی بـا اجـرای کامـل سـند
سـازگاری بـا کمآبـی باالتر مـیرود.
بـه گـزارش پایـگاه اطالعرسـانی
اسـتانداری کرمـان ،دکتـر علـی
زینیونـد سـوم مهرمـاه در جلسـۀ
شـورای برنامهریـزی و توسـعۀ اسـتان
گفـت :هدفگـذاری بـرای رشـد
اقتصـادی کشـور در سـال آینـده بلند
پروازانـه اسـت ،امـا عـدد در نظـر
گرفته شـده برای اسـتان کرمان دست
نیافتنـی نیسـت.
وی بـا بیـان اینکه تحقق این مسـأله
بـا تغییر در سـهم بخشهـای مختلف،
ظرفیتهـای خالـی ،توسـعۀ نامتـوازن،
فعالیـت در بخشهـای صنایـع
کوچکتـر و غیـره دور از دسـترس
نیسـت ،اظهار داشـت :مـا ظرفیتهای
خالـی زیـادی در اسـتان داریـم کـه
میتوانیـم آنهـا را فعـال کـرده و
برنامهریـزی رشـد اقتصـادی ۱۴۰۱
فرصتـی اسـت تـا آنهـا را فعـال کنیم.
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه
اینکـه در حـوزۀ خدمـات بـا توجـه به
طرحهـای مشـاغل خـرد کـه دنبـال

میشـود ،ایـن بخـش سـهم قابـل
توجهـی در رشـد اقتصـادی اسـتان
خواهـد داشـت ،بیـان کرد :اگر رشـد
را بـر مبنـای درآمد اسـتان هم مقایسـه
کنیـم ،قـدرت مانـوری در حـوزۀ
درآمدهـا از جمله :صـادرات ،تکمیل
زنجیـرۀ تولیـد و مدیریـت بـازار و
کشـت بر پایـۀ بـازار داریم که دسـت
نیافتنـی نیسـتند.
وی تصریـح کـرد :در بخش تأمین
مالـی پروژهها اگر وضعیـت تحریمها
تعدیـل شـود در سـرمایهگذاری
خارجـی سـهم خـود را میتوانیـم باال
ببریـم و در بـازار سـرمایه نیـز میتوان
تمرکـز کرد.
اسـتاندار کرمـان بـا تأکید بـر اینکه
زمینـه و راهـکار تحریـک اقتصـاد
اسـتان بـه سـمت بـازار سـرمایه وجود
دارد و میتـوان از اعتبار شـرکتهای
بـزرگ بـرای حرکـت به سـمت بازار
سـرمایه اسـتفاده کـرد ،گفـت :حـوزۀ
دانشبنیـان میتوانـد سـهم خوبـی را
در رشـد اقتصـادی اسـتان پیـش ببـرد.
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه در
زمینـۀ فضـای کسـب و کار باید بحث
کوتاه شـدن زمان اسـتعالمات و بهبود

-۱برد پرسـپولیس و باخت اسـتقالل در مسـابقات لیگ قهرمانان آسـیا و صعود
سرخپوشـان بـه مرحلۀ یک چهـارم نهایی
-۲سـفر ابراهیم رئیسی به تاجیکسـتان و پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان
شانگهای
-۳قهرمانـی تیـم ملـی ایـران در مسـابقات والیبال قهرمانـی  ۲۰۲۱مردان آسـیا با
شکسـت سـه بر صفـر ژاپن
-۴برگـزاری هفتـاد و ششـمین مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد و پخـش
سـخنرانی ضبـط شـدۀ ابراهیـم رئیسـی در ایـن نشسـت
-۵فـوت علـی لنـدی نوجوان ۱۵سـالۀ ایـذهای که در پـی نجات دو تـن از یک
حادثـۀ آتشسـوزی ،دچار سـوختگی گردید
رونـد ،دنبـال و اطالعرسـانی شـود تـا
رغبـت بـه سـرمایهگذاری در اسـتان
افزایـش یابـد ،بیـان داشـت :در سـند
سـازگاری بـا کمآبی اسـتان نگفتهایم
که سـهم اشـتغال و درآمـد این بخش
را کـم کنیـم بلکـه بـه دنبال بـاال بردن
بهـرهوری هسـتیم و معتقدیـم درآمـد
و سـهم اشـتغال حاصـل از بخـش
کشـاورزی بـا اجـرای کامـل سـند
سـازگاری با کمآبـی ،باالتر مـیرود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی
اسـتانداری کرمـان ،جعفـر رودری
رئیس سـازمان مدیریت و برنامهریزی
اسـتان کرمـان نیـز در ایـن جلسـه در
گـزارش آخریـن وضعیـت بودجـۀ
سـال جـاری اسـتان گفـت :در بخـش
اعتبـارات هزینهای اسـتان کرمان 981
میلیـارد تومـان ابالغی اسـت کـه 470
میلیـارد تومـان آن تخصیـص یافتـه و
مربـوط بـه دسـتگاههایی اسـت کـه از
محـل خزانـه و توزیع اسـتانی دریافت

حقـوق میکننـد.
وی ادامـه داد :در بخـش اعتبـارات
تملـک دارایی و سـرمایهای مربوط به
اجـرای طرحهـای عمرانـی 3 ،هـزار و
 535میلیـارد تومـان ابالغـی داشـتهایم
کـه یـک هـزار و  479میلیـارد تومـان
معـادل  42درصـد تاکنـون تخصیـص
یافتـه کـه  436میلیـارد تومـان آن نقـد
و مابقـی اسـناد خزانه اسـت.
رئیـس سـازمان مدیریـت و
برنامهریـزی اسـتان کرمـان با اشـاره به
اینکـه  88تا  90درصـد موافقتنامهها
در اسـتان مبادله شـده است ،گفت :در
جـذب اسـناد خزانه سـال گذشـته تنها
 12میلیـارد تومـان جـذب نشـد.
بنـا بـر ایـن گـزارش در این جلسـه
چارچـوب کلـی اهـداف و برنامههای
تحقـق رشـد اقتصـادی (۸/۲دو و
هشـت دهـم) درصـدی اسـتان کرمان
و شهرسـتانها در سـال  1401ارائـه
گردیـد.

کلنگ ساخت مخزن هزار متر مکعبی شهر رابر
به زمین زده شد

طرح آبرسانی به  5روستا در شهرستان رابر به
بهرهبرداری رسید

مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضلاب کرمـان از کلنگزنی و آغـاز عملیات
اجرایـی سـاخت مخزن هـزار متر مکعبی شـماره  3شهرسـتان رابـر خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان ،محمـد طاهـری با
اعلام ایـن خبـر افزود :در سـال جاری بـرای اجرای ایـن پروژه ،اعتبـاری با مبلغ
 15میلیـارد ریـال از محـل اعتبـارات اسـتانی و  9میلیـارد ریال از محـل اعتبارات
نفـت ،تخصیص یافته اسـت.
وی تصریـح کـرد :عملیـات اجرایـی ایـن پـروژه را شـرکت «نیـک نمـای
خـاوران» بـر عهـده دارد و امیدواریـم بـا تسـریع اجـرای ایـن پـروژه مشـکالت
آب مـردم مرتفـع گـردد.

طرح آبرسـانی به روسـتاهای بند سـوخته ،جنگلآباد ،ده ملک ،آدوری و
بیرمآبـاد در شهرسـتان رابـر اسـتان کرمان به بهرهبرداری رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضلاب اسـتان کرمـان ،محمد
طاهـری در ایـن خصـوص اظهـار داشـت :بـرای اجرای ایـن طرح و آبرسـانی به
 5روسـتای رابـر؛ یـک حلقـه چـاه با اعتبـار یـک میلیـارد و  200میلیـون ریال از
محـل اعتبـارات داخلـی حفر و تجهیز شـد.
مدیـر عامـل شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان ادامـه داد :از محـل اعتبـارات فاقـد
دهیـاری مبلـغ  2میلیـارد ریـال بـرای احـداث زهکـش بـه طـول یکصـد متـر و با
عمـق  3متـر در نظـر گرفته شـد.
وی بـه اجـرای تیـر زیـر خط اشـاره کـرد و افـزود :در اجرای این پـروژه 500
متـر خـط انتقـال بـا لولههایی بـه قطـر  110میلیمتر اجرا شـد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان خبر داد:

کسب مقام اول شرکت گاز استان در اجرای
طرح ملی اصالح و بهینهسازی موتورخانهها
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان
از پیشـرفت  25درصـدی اجـرای طـرح ملـی
اصلاح و بهینه سـازی موتورخانههـا در کمتر
از  3مـاه در ایـن اسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز
اسـتان کرمـان ،منوچهـر فلاح بـا اعلام ایـن
خبـر افـزود :بـر اسـاس پایـش دورهای واحـد
بهینهسـازی مصـرف گاز ایـن شـرکت ،در
پایان  5ماهۀ نخسـت سـال جاری ،از  10هزار مشـترک مشـمول طرح اصالح و
بهینهسـازی موتورخانهها 2 ،هزار مشـترک در سـامانۀ مکانیزۀ این طرح ثبتنام
کردهانـد .فلاح در خصـوص ایـن طـرح گفـت :تنظیم مشـعل ،نصب سیسـتم
ضـد رسـوب و اصلاح و ترمیـم عایـق کاری موتورخانـه ،بـا کاهـش  ۱۰تا ۱۵
درصـدی مصـرف گاز ،منجـر بـه کاهـش گاز بهـای مشـترکین نیـز میشـود.
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه مزایـای مهـم طـرح
بهینهسـازی موتورخانۀ واحدهای مسـکونی و اداری گفـت :امیدواریم با اطالع
رسـانیهای شـفاف واحد بهینهسـازی و اعالم مزایای این طرح برای مشـترکین
مشـمول ،امسـال  8هـزار واحد باقیمانده نیـز در طرح مذکور ثبتنام کـرده و از
مزایـای آن بهرهمنـد شـوند .فلاح افـزود :متقاضیان مشـمول پـس از مراجعه به
سـامانه  goc.nigc.irیا سـایت شـرکت ملی گاز به آدرس www.nigc.ir
و انتخـاب گزینۀ بهینهسـازی موتورخانه و ثبتنام ،میتوانند بـه طور کامل و به
هزینۀ شـرکت ملی گاز ایران از مزایای بهینهسـازی و اصالح موتورخانۀ واحد
مسـکونی و تجـاری خـود در راسـتای کاهش مصرف گاز برخوردار شـوند.

برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی در
مدرسه فرهنگیان دکتر شریعتی عنبرآباد

اسکندرینسب در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید؛

در سه مقطع تحصیلی ،مدارس را به تدریج به
سمت حضوری پیش میبریم
زنـگ آغـاز سـال تحصیلـی در  ۸هـزار مدرسـه
و فضـای آموزشـی اسـتان کرمـان نواختـه شـد
و آمـوزش و پـرورش فعالیـت خـود را در سـال
تحصیلـی جدیـد بـا شـعار «تضمیـن سلامت،
اسـتمرار آمـوزش و کیفیـت برنامهها» شـروع کرد.
بـه گـزارش ادارۀ اطالعرسـانی و روابـط
عمومـی آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان ،احمد
اسکندرینسـب ،مدیـر کل آمـوزش و پـرورش
اسـتان کرمـان در ایـن مراسـم بـا گرامیداشـت یـاد
و خاطـرۀ شـهدا و تبریـک هفتـۀ دفـاع مقـدس و
آغـاز سـال تحصیلی بیـان کرد :در جنـگ تحمیلی
فرهنگیـان و دانشآمـوزان بـه مـا درس مقاومـت و
ایثـار دادنـد کـه ثمـرۀ آن تقدیـم  ۳۶هـزار شـهید
دانشآمـوز و  ۵هـزار شـهید معلـم بـود.
وی بـا بیـان اینکـه در حوزۀ آمـوزش و پرورش
مکتـب شـهید سـلیمانی بایـد ترویـج داده شـود،
گفـت :امروز سـرآغاز امیـدواری به روزهـای بهتر
اسـت و امیدواریـم بـا حمایت مسـئوالن و همراهی
اولیـای گرانقـدر بتوانیـم در سـال تحصیلـی جدید
آغاز باشـکوهی داشـته باشـیم.
اسـکندری نسـب بـا اشـاره بـه آغـاز سـال
تحصیلـی و حضـور رئیسجمهـور در برنامـۀ شـاد
گفـت :حمایتهـای رئیسجمهـور از آمـوزش و
پـرورش نشـان از جایـگاه ویژۀ آمـوزش و پرورش
دارد و امـروز در اسـتان کرمـان قریـب بـه  ۸هـزار
مدرسـه و فضـای آموزشـی زنـگ آغازیـن نواخته
میشـود.
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان با
بیـان اینکـه سـال تحصیلـی جدید در اسـتان کرمان
بـا  ۶۷۰هـزار دانشآمـوز در  ۳۰هـزار کالس
درس آغـاز میشـود ،تصریـح کـرد :در سـه مقطع
تحصیلـی مـدارس را به تدریج به سـمت حضوری
پیـش میبریـم و در مـدارس روسـتایی و عشـایری
اسـتان کـه کمتر از  ۱۵نفـر دانشآمـوز دارند ،کار
آمـوزش حضـوری از امـروز آغـاز میشـود.

وی بـا بیـان اینکـه حضـور والدیـن در جشـن
غنچههـا و شـکوفهها نشـانگر اسـتقبال والدیـن
از بازگشـایی مـدارس اسـت ،گفـت :بـرای اینکـه
فضـای نشـاط در جامعـه ایجـاد شـود بایـد مدارس
را فعـال کنیـم زیـرا مدرسـه بهتریـن مـکان بـرای
انتقـال ارزشهاسـت و جامعـه را بیـدار میکنـد.
اسکندرینسـب تأکیـد کـرد :مدرسـه بایـد
بـرای همـه آموزشهای دینـی ،مذهبـی ،فرهنگی،
سیاسـی و اجتماعـی در اولویـت قـرار گیـرد .زیـرا
مدرسـه تضمیـن کننـدۀ آینـدۀ کشـور اسـت و
دانشآمـوزان را بـه رشـد حقیقـی میرسـاند.
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان با
بیـان اینکـه مدرسـه بـه نظام تعلیـم و تربیـت هویت
میبخشـد ،اظهـار کـرد :در سـال گذشـته علیرغـم
آمـوزش مجـازی ،آمـوزش و پـرورش اسـتان
کرمـان دسـتاوردهای خوبـی داشـت و میانگیـن
نمـرات دانشآمـوزان در آزمونهـای حضـوری
و همچنیـن در کنکور ،رشـد بسـیار خوبی داشـت.

وی سلامت دانشآمـوزان را خـط قرمـز
آمـوزش و پـرورش دانسـت و گفـت :در همیـن
راسـتا همـۀ توصیههـا بـرای سلامت دانشآموزان
انجـام گرفتـه اسـت .توجـه بـه سـرانۀ بهداشـتی
مـدارس در سـال گذشـته جـزو اولویتهـا بـوده
اسـت و امـروز نیـز بـا شـعار «تضمیـن سلامت،
اسـتمرار آمـوزش و کیفیـت برنامههـا» آمـوزش و
پـرورش کار خـود را شـروع میکنـد.
اسکندرینسـب بـا تشـکر از حمایتهـای
خیریـن اسـتان کرمـان در بحـث نوسـازی مدارس،
از رشـد  ۷۰۰درصـدی کمکهـای خیریـن در
حـوزۀ آمـوزش در اسـتان کرمان در سـال گذشـته
خبـر داد و گفـت :توانسـتیم بخـش بسـیاری از
مشـکالت آمـوزش و پـرورش را با کمـک خیرین
حـل و فصـل کنیـم .بازدیـد اسـتاندار و مدیـر کل
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان از کالسهـای
درس حضـوری و غیـر حضـوری از دیگـر
برنامههـای انجـام شـده در ایـن مراسـم بـود.

همزمـان بـا فـرا رسـیدن مهـر مـاه و آغـاز بهار تعلیـم و تربیـت ،مراسـم ویژۀ
بازگشـایی مـدارس شهرسـتان عنبرآباد بـا حضور دکتـر اعظمی نماینـدۀ مردم
شـریف جیرفـت و عنبرآباد ،ایزدی سرپرسـت فرمانـداری ،رئیس دادگسـتری
و دادسـتان عنبرآبـاد ،فرمانـدۀ ناحیـه مقاومـت بسـیج ،فرمانـدۀ انتظامـی ،خانـم
اسـکندری رئیـس ادارۀ غیر دولتی و مشـارکتهای مردمـی اداره کل آموزش
و پـرورش کرمـان ،بخشـدار مرکـزی و جمعی از مسـئولین و دانشآمـوزان در
مدرسـۀ فرهنگیان شـریعتی برگـزار گردید .گفتنی اسـت در این مراسـم زنگ
آغـاز سـال تحصیلـی ،زنـگ ایثـار و مقاومت و زنـگ نماز نواخته شـد.
به دلیل تعلل و خود اظهاری پیمانکار؛

پروژۀ پیادهراهسازی خیابان «شهید تجلی»
توسط شهرداری تکمیل میشود
سرپرسـت شـهرداری کرمـان گفت :بـ ه دلیل تعلل پیمانـکار برای آمادهسـازی
پیـادهراه خیابـان «شـهید تجلی» ،شـهرداری تکمیل این پـروژه را بهدسـت گرفت.
بـه گـزارش کرمانآنالیـن ،محسـن پوراسـماعیلی در نشسـت شـورای مدیران
شـهرداری کرمـان ،با بیـان اینکه برای شـروع طرح پیادهراهسـازی میـدان «توحید»
و خیابان «شـهید تجلی» ،از سـال  ۹۹با پیمانکار قرارداد بسـته شـده اسـت ،گفت:
طبـق گـزارش ناظر پـروژه ،پیادهراهسـازی میـدان «توحید» و خیابان «شـهید تجلی»
تنهـا  ۲۰درصـد پیشـرفت دارد کـه بخـش بزرگـی از آن مربـوط به خاکبـرداری
اسـت .وی بـه عواقـب عقبمانـدن پـروژه از زمـان قانونـی خـود و نارضایتـی
کسـبه اشـاره و خاطرنشـان کـرد :میـدان «توحیـد» (ارگ) و خیابان «شـهید تجلی»
بهدلیـل تأخیـر در روند اجرایی پروژه ،با مشـکالتی مواجه شـده اسـت .سرپرسـت
شـهرداری کرمان افزود :پیمانکار طی مراحل قانونی انتخاب شـده ،اما نتوانسـته در
مدتزمـان تعیینشـده کار را به پایان برسـاند .پوراسـماعیلی ضمن ابـراز نارضایتی
از پیشـرفت پـروژه ،از برگـزاری جلسـات متعـدد بـرای پیدا کـردن راهحلـی برای
پیشـبرد کار خبـر داد و گفـت :بعـد از خود اظهـاری پیمانکار در خصـوص پروژه،
پذیرفته شـد تا پیمانکار از پروژۀ پیادهراهسـازی خیابان «شـهید تجلی» خارج شـود
و فقـط در میـدان «توحیـد» (ارگ) کار کنـد .سرپرسـت شـهرداری کرمـان با بیان
اینکـه پـروژۀ پیادهراهسـازی خیابـان «شـهید تجلـی» بهصـورت کادر امانی توسـط
شـهرداری ادامـه خواهـد یافت ،گفت :برای شـروع کار در خیابان «شـهید تجلی»،
مجوزهـا گرفتـه و مقدمات الزم فراهم شـده اسـت .پوراسـماعیلی افـزود :بهزودی
سـاماندهی و پیادهراهسـازی فضای جلوی مغازهها در خیابان «شـهید تجلی» توسط
شـهرداری انجـام خواهـد شـد .وی بـه تأمیـن مصالح مـورد نیـاز از سـوی معاونت
مالـی و اقتصـادی شـهرداری کرمـان اشـاره کـرد و افـزود :در زمینـۀ تأمیـن نیروی
لونقل و امور زیربنایی شـهرداری
انسـانی و برنامـۀ زمانبندی ،کار بـه معاونت حم 
سـپرده شـده اسـت .سرپرسـت شـهرداری کرمان ،زمان را عامل مهمی در موفقیت
ایـن پـروژه برشـمرد و گفـت :در حـال حاضـر ،اولویـت بـا خیابـان «شـهید تجلی»
اسـت؛ بنابراین ،الزم اسـت کار تقسـیمبندی و ب ه صورت شـیفتبندی پیش برود.
پوراسـماعیلی بـا تأکیـد بر اینکـه کادر امانـی در پیشـبرد پروژهها بسـیار تأثیرگذار
ِ
همـکاری همـ ه جانبـه و همافزایـی بیشـتر بیـن
اسـت و کارایـی الزم را دارد ،لـزوم
بخشهای مختلف شـهرداری ب ه خصوص شـهرداریهای مناطق در جهت تکمیل
پـروژه را ضـروری دانسـت .وی سـرعت کار اجرایـی را مسـتلزم همکاریهـای
بینبخشـی دانسـت و گفـت :نمونـۀ اینگونـه اقدامـات در تکمیل بهسـازی پارک
شـورا و محوطۀ جلوی شـهرداری مرکز کام ً
ال مشهود اسـت .سرپرست شهرداری
کرمان ،بر سـرعت ،کیفیت و دقت در کار و توجه به جزئیات تأکید کرد و افزود:
بـا توجـه به نزدیکشـدن به فصل بارندگـی ،تالش خواهیم کرد پـروژه در حداقل
زمـان ممکـن اجـرا شـود .پوراسـماعیلی افـزود :در پـروژۀ خیابان «شـهید تجلی» و
ن شـده و تنها بایـد کار اجرایـی انجام
میـدان «توحیـد» ،طـرح و نـوع مصالـح ،تعیی 
شـود .سرپرسـت شـهرداری کرمـان بـا بیـان اینکه طبـق برنامـۀ زمانبندی ،بخشـی
از کار بـ ه خصـوص خدمات فضای سـبز باید در سـاعات پایانی شـب انجام شـود،
خطاب به مدیران شـهرداری گفت :الزم اسـت تمام بخشهای شـهرداری درگیر
پـروژه باشـد و در اجـرای کار ،نظـارت و دقـت الزم صـورت گیرد.پوراسـماعیلی
مصالـح باکیفیت و مستندسـازی را نیز الزم برشـمرد.
خریـداری
ِ
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با تداوم کرونا و عدم تدوین یک برنامه آموزشی مدون برای مدارس از سوی دولت؛

آیندهای مبهم در انتظار دانشآموزان
محیا احمدی
روانشناس و پژوهشگر
در حـال حاضـر با شـیوع پاندمـی کرونا
بیـش از نود درصـد آموزش کشـور اجبارا ً

از طریـق فضای مجازی صـورت میگیرد.
ایـن نـوع آمـوزش هماننـد هـر پدیـدۀ
دیگـری مزایـا و معایبـی دارد ،از مزایـای
آن میتـوان بـه :تدریـس فـارغ از
محدودیـت جغرافیایـی ،ارتقـاء سـطح
خالقیـت مدرسـان و همچنیـن زمینهسـازی
آشـنایی جامعـه بـا فنآوریهـای مـدرن
و ...اشـاره نمـود ،امـا نبایـد ایـن نکتـه را
از نظـر دور داشـت کـه آمـوزش مجـازی
هرگـز نمیتوانـد جـای آمـوزش حضوری
را بگیـرد و در خوشـبینانهترین حالـت؛ در
صـورت فراهـم بودن زیرسـاخت مناسـب

ماننـد :اینترنـت پـر سـرعت ،دسترسـی
جامعـه بـه ابزارهـای هوشـمند نظیـر رایانـه
و گوشـی ،مهـارت اسـتفاده از فضـای
مجـازی و اپلیکیشـنهای مـورد نیـاز و
همچنیـن سـواد رسـانهای ،از ایـن امکانات
تنهـا میتـوان بـه عنـوان یـک مسـیر مکمل
در کنـار آمـوزش حضوری اسـتفاده نمود.
ش
حـال بـا توجـه بـه وضعیـت بحرانـی پیـ 
آمـده کـه بـرای حفـظ سلامت جامعـه
اجبـار بر آمـوزش مجازی اسـت ،عالوه بر
محدودیتهـای ذاتی ایـن روش ،آنچه در
حـال حاضـر دغدغـۀ والدین و آمـوزش و

پـرورش میباشـد سـردرگمی و نبـود یک
برنامـۀ واحـد آموزشـی اسـت.
وجـود اپلیکشـینهای متنـوع ،وضعیت
دسترسـی بـه اینترنـت ،میـزان تخصـص و
پشـتیبانی مدرسـان در اسـتفاده از فضـای
مجـازی بـا توجـه بـه امکانـات مـدارس،
خانوادههـا یـا مناطق مختلف بیـش از پیش
بـه نابرابـری و بیعدالتـی آموزشـی دامـن
زده اسـت .همچنیـن نبـود سـواد و آگاهـی
یکسـان در والدین ،مشـکالت خانوادههای
کـم برخـوردار و کمسـواد را بیشـتر کـرده
اسـت و منجـر بـه تـرک تحصیـل یـا عقب

ماندگـی از تحصیـل خیـل بزرگـی از
دانشآمـوزان شـده اسـت.
از سـویی دیگـر زوج و فـرد کـردن
مـدارس ،در واقـع معلمـان را بـه صـورت
دو شـیفت درگیـر امـر تدریـس نمـوده که
ایـن خـود موجـب کالفگـی و خسـتگی
کادر آموزشـی مـدارس اسـت و از همـه
مهمتـر عـدم همـکاری سـایر نهادهـا مانند:
ارتباطـات و فنـاوری ،دانشـگاههای علـوم
پزشـکی و ...بـا آموزش و پـرورش در حل
بحـران پیش رو ،نگرانیهـا را افزایش داده
ا ست .

همــۀ ایــن معضــات در شــرایطی
گریبانگیــر آینــدۀ جامعــه و تکتــک
شــهروندان اســت کــه گویــی امر آمــوزش،
کمتریــن اهمیتــی بــرای مســئولین نداشــته و
پــس از گذشــت دو ســال و انــدی از بحــران
کرونــا ،همچــون یــک موضــوع کــم
اهمیــت مشــغول آزمــون و خطــا و طــرح و
برنامههــای محکــوم بــه شکســت هســتند؛
در حالــی کــه حتــی موجبــات فراهــم
نمــودن ابــزار آموزشــی مــورد نیــاز مثــل
تبلــت بــرای دانشآمــوزان کــم برخــوردار
فراهــم نشــد و ایــن مهــم در شــرایطی

اســت کــه اگــر آمــوزش حضــوری بــود،
هزینههــای جــاری مــدارس بودجــهای بــه
مراتــب باالتــر از ایــن در بــر داشــت ،بــاری
اگــر مســئولین مربوطــه نپذیرنــد کــه کرونــا
عــاوه بــر بحــران ســامتی یــک بحــران
آموزشــی نیــز میباشــد و سیاســتهای
کالن مملکــت را در جهــت حــل ایــن
بحــران تغییــر ندهنــد ،در آینــدۀ نزدیــک
شــاهد یــک فاجعــه و عقبگــرد اساســی
در ابعــاد مختلــف :علمــی ،قضایــی،
اقتصــادی ،اجتماعــی و ســامت روان
خواهیــم بــود.

به مناسبت هشتم مهرماه روز بزرگداشت حضرت موالنا؛

مولوی فراتر از زمان و مکان خویش بود

فرخ رو شهابی
دکترای ادبیات فارسی
سـرزمین کهـن و اسـطورهای ایـران از دیربـاز تـا
امـروز ادیبـان ،شـاعران ،عارفـان و نامآوران بسـیاری
را بـه جهانیـان ارزانـی داشـته ،ادبیـات گرانسـنگ
فارسـی یکـی از بارزتریـن و درخشـندهترین عناصـر
مهـم فرهنـگ دیرپـای ایرانـی اسـت بـه گونـهای که
برخـی از شـاعران و نویسـندگان ایرانـی در سراسـر
گیتـی شـهره و شـناخته شـدهاند.
شـعر فارسـی در تـار و پـود ذهـن و جـان همـۀ
ایرانیان نقش بسـته اسـت؛ از زمزمۀ اشـعار حماسـی
فردوسـی بـزرگ تـا شـور غزلهـای موالنـا ،عشـق
در غزلهـای حافـظ ،شـیرینی و حلاوت سـخن

سـعدی ،عرفـان سـنایی و عطـار ،حکمـت و انـدرز
ناصـر خسـرو و...
موالنـا ،خداوندگار اشـعار شـورانگیز و عرفانی از
برجسـتهترین و ارزشـمندترین شـاعران ایرانی اسـت
کـه شـهرت او همـۀ آفـاق را درنوردیـده اسـت ،بـه
ویـژه دو اثـر شـکوهمند و سـترگ او( مثنوی معنوی
و غزلیـات شـمس) بسـیار مورد اسـتقبال و توجـه ادبا
و عالقهمنـدان بـه شـعر و عرفـان قـرار گرفتـه اسـت،
تـا آنجـا کـه بـا وجـود پژوهشهـای بیشـماری که
دربـارۀ ایـن دو اثـر شـگفتانگیز صـورت گرفتـه،
بـاز هـم میتـوان پژوهشهایـی نـو و نوین بـا نگاهی
ژرفگرایانه به درونمایۀ اشـعار چون ُد ّر و گوهرش
به نگارش درآورد .بر همۀ اهل ادب روشـن و مبرهن
اسـت کـه اسـتاد جاویدنـام بدیعالزمـان فروزانفـر،
سـالهای زیـادی از عمر پربـار و گرانبهـای خویش
را وقـف پژوهـش و واکاوی در ادبیات ایران کردند،
بـه ویـژه دربـارۀ آثـار و احـوال موالنا ،نمونۀ بـارز آن
«شـرح مثنـوی شـریف» و «کلیـات شـمس تبریـزی»
اسـت کـه از ارزندهترین و درخشـانترین کتابهای
حـوزۀ زبـان و ادب فارسـیاند.
زندگـی موالنـا فـراز و فرودهای بسـیاری داشـته،
امـا آنچـه کـه بـه زندگـی وی رنـگ و جان تـازهای

میبخشـد دیـدار و آشـنایی وی بـا شـمس تبریـزی
اسـت و ایـن دیـدار زندگـی موالنـا را دچـار تحول،
دگرگونـی و سرشـار از عشـق ،شـور ،شـیفتگی و
شـیدایی میکنـد ،دیـدار با شـمس تبریـزی آنچنان
جوشـش و غلیانی در اندیشـه ،احساس ،تفکر و ذهن
موالنـا درانداخـت کـه گویـی خداونـدگار موالنـا،
تولـدی دیگربـار یافتـه اسـت ،بنابراین سـخنان موالنا
از عمق جان و روح او مایه میگیرد ،سـخنانی همراه
بـا تمایالت عرفانی ،طـراوت و شـور و جذبه؛ هم در
مثنـوی و هـم در غزلیات شـمس.
شـعر موالنـا در نـوع عرفانی بـر بلندتریـن قلههای
آن قـرار دارد ،هـر چنـد کـه خـود میگوید:
«عطار روح بود و سنایی دو چشم او
ما از پی سنایی و عطار آمدیم»
امـا بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کرد کـه عرفـان در
آثـار موالنـا بـا آنچـه کـه در آثـار عطـار و سـنایی
مییابیـم ،متفـاوت اسـت ،بـر همیـن اسـاس نکتـۀ
مهـم دربـاره ویژگیهـای شـعر موالنـا ،غزلیـات
اوسـت غزلهای وی بسـیار شـورانگیز ،طربانگیز و
متنوعانـد ،در واقـع موضوع ،در غزلهـای او محدود
نیسـت و تنـوع در موضوعهـای گوناگـون ویژگـی
بـارز غزلهای اوسـت ،از دیگر ویژگیهای دلنشـین

و پـر جاذبـۀ غزلهـای موالنـا ،موسـیقی درونـی
آنهاسـت کـه هـر مخاطبـی را شـیفتۀ خـود میکنـد،
چنـان شـوری ،شـوقی و کششـی دارنـد کـه احـوال
آدمـی را دگرگـون میکننـد ،موسـیقی واژههـا و
کلمات ،طنین آهنگ ،شـور و رندی ابیات آن گونه
اسـت کـه گویـی از وادی روح ،ژرفنـای اندیشـه و
جـان موالنـا میجوشـد و چنان سـیلی بنیانکن پیش
مـیرود و همـه چیـز را بـا خـود میبـرد ،بـه درسـتی
غزلهـای او گرم ،دلنشـین ،گیرا ،غمسـتیز و سرشـار
از موسـیقی و جـوش و خـروش اسـت ،از دیگـر
جذابیتهـای غزلهـای موالنـا تنـوع در وزن اسـت،
او بـه اسـتفاده از چنـد وزن مشـخص بسـنده نکـرده
و در وزنهـای مختلـف غزلهـای نـاب و رندانـهای
سـروده ،او بـا شـعرش در آفـاق و انفس سـیر میکند
و در اشـعارش جهانـی آکنـده از انسـانیت ،آدمیـت،
بازگشـت به خویشـتن خویش ،اصل و وطن خویش
را فریـاد میزنـد ،گویی روی زمین نیسـت و بیخود
و بیخویشـتن اسـت و فراتـر از زمـان ،مـکان ،منطـق
و حـرف.
بـاری شـرح شـوریدگیها و دیوانگیهـای ذهن،
زبان ،اندیشـه ،تفکر و روح موالنا چنان اسـت که هر
کس را یارای آشـنایی و شـناخت اندیشـههای ژرف

او نیسـت ،زیرا او با اندیشـهاش جهانی را تسخیر کرد
و مـا بـه بهانۀ بزرگداشـت وی به همین اندک بسـنده
میکنیـم ،در پایـان شـاهد یکـی از غزل هـای ناب او
باشیم:
ای یوسف خوش نام ما خوش میروی بر بام ما
ای درشکسته جام ما ،ای بردریده دام ما
ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما

جوشی بنه در شور ما تا مِی شود انگور ما
ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما
ای یار ما عیار ما دام دل خمار ما
پا وامکش از کار ما ب ِستان گرو َدستار ما
در ِگل بمانده پای دل جان میدهم چه جای دل!
وز آتش سودای دل ،ای وای دل ،ای وای ما

به همت معاونت مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان برگزار شد؛

اولین همایش تجلیل از پیمانکاران توسعه
و احداث شبکه توزیع برق

و نظـارت شـرکت توزیع نیـروی برق
شـمال اسـتان کرمـان نیـز گفـت :این
شـرکت در راسـتای اصـل  ۴۴قانـون
اساسـی نسـبت بـه واگـذاری و بـرون
سـپاری فعالیتهای اجرایـی خود در
بخـش توسـعه و احـداث شـبکههای
توزیـع ،پروژههـای خـود را بـه
شـرکتهای پیمانـکاری واگـذار
کرد.
رسـول عبداللهـی افـزود :در سـال
 ۱۳۹۹ایـن فعالیتهـا بـا حجمـی
قریـب بـه  ۱۰۰میلیـارد تومـان (۵۲
میلیـارد تومـان پـروژه در مجموعـۀ
شهرسـتانها و  ۴۵میلیـارد تومـان
در مدیریـت بـرق کرمـان) توسـط
شـرکتهای پیمانـکاری انجـام شـده
اسـت و در صدد هسـتیم ایـن رقم ۶۰
درصـد افزایـش پیـدا کنـد.
وی ادامـه داد :پروژههایـی کـه بـه
طـور خاص در سـال  ۹۹اجـرا کردیم
شـامل :پـروژه تعدیـل بـار و بازآرایی
پسـت فـوق توزیـع رفسـنجان،
سـاماندهی روشـنایی بلـوار شـهید
صدوقـی و شـاهد و تأمیـن روشـنایی
پـل بادپـا ،اصلاح روشـنایی مسـجد
صاحبالزمـان ،تبدیـل ۲۰۰کیلومتـر

شـبکۀ سـیمی بـه کابـل خودنگهـدار
در حـوزۀ عملیاتی شـرکت و شـروع
عملیـات اجرایـی  ۲۰۰کیلومتر تبدیل
شـبکۀ سـیمی بـه کابـل خودنگهـدار
رفسـنجان بـود.
عبداللهـی بـه پروژههـای در حـال
اقـدام و اجـرای سـال  ۱۴۰۰شـرکت
اشـاره کـرد و افـزود :پـروژه تبدیـل
 ۳۷۰کیلومتـر شـبکۀ سـیمی بـه
کابـل خودنگهـدار ،پـروژۀ توسـعه و
نگهـداری شـبکههای برق روسـتایی،
روسـتاهای فاقـد بـرق ،تبدیـل ۲۰۰
کیلومتـر شـبکۀ سـیمی بـه کابـل
خودنگهـدار؛ پروژههایـی بسـیار
کارآمد در راسـتای تقویـت ،اصالح
و جلوگیری از سـرقت شـبکه هسـتند
کـه بـه صـورت کلیـد در دسـت
واگـذاری آنهـا بـر اسـاس شـرایط
پیمـان و مناقصـات انجـام میشـود.
وی اضافـه کـرد :در راسـتای
ارزیابـی عملکـرد سـاالنۀ پیمانـکاران
نشسـت هماندیشـی بـا پیمانـکاران
انجـام میشـود.
وی افـزود :در ایـن همایـش
علاوه بـر اینکـه پیمانـکاران برتـر
سـال انتخـاب و تقدیـر میشـوند،

راهکارهایـی در خصـوص مسـائلی
کـه در طـول سـال اعـم از ایمنـی،
قراردادهـا و شـرایط پیمـان متوجـه
پیمانـکاران شـده را بـرای بهتر شـدن
نتایـج اجرایـی کار و کمتـر شـدن
آسـیب مالـی و حقوقـی آنهـا ارائـه
میکنیـم .
معـاون مهندسـی و نظـارت
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال
اسـتان کرمـان گفـت :معیـار ارزیابی
انتخـاب پیمانـکاران برتـر در ایـن
همایـش ،ریـز نمـرات حاصـل از
کیفیـت امـور اجرایی پروژههـا ،مبلغ
قـراردادی کـه در سـال  ۹۹بسـتند،
پیمانکارانـی کـه تعـداد تمدیـد
کمتـری در قـرارداد خـود دارنـد،
تعـداد قراردادهـا ،عملکـرد خـوب
در طـول اجـرای پـروژه ،شـرکت در
مناقصـات ،پیمانکارانی کـه مطالبات
بیشـتری داشـتند ،اسـت و نتایجی که
اعلام میشـود حاصـل ایـن ارزیابی
اسـت.
گفتنـی اسـت در پایـان از
شـرکتهای پیمانـکاری برتر صنعت
بـرق در شـمال اسـتان بـا اهـدای لوح
و تندیـس تجلیـل شـد.

نوبت
اول

ادار ه کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان در نظـر دارد انجـام پروژههـای آبخیـزداری و
آبخوانـداری بـه شـرح منـدرج در جـدول ذیـل طبـق مشـخصات فنـی کار را از طریـق تجدیـد مناقصـۀ
عمومـی یـک مرحلـهای از محـل اعتبـارات ملی(تملـک دارایـی) سـال ( 1400بـه صـورت اسـناد خزانه
اسلامی) آگهـی و بـه پیمانـکاران واجـد شـرایط و دارای صالحیـت واگـذار نمایـد ،لـذا از کلیـۀ شـرکتها و پیمانـکاران دارای رتبـه آب یـا
کشـاورزی کـه تمایـل بـه شـرکت در تجدید مناقصۀ مذکـور را دارند دعـوت میگردد حداکثـر تا  5روز پس از انتشـار نوبـت دوم آگهی مناقصه
( )1400/07/14بـرای دریافـت اسـناد از طریـق پایـگاه اطلاع رسـانی مناقصـات (سـایت )http//iets.mporg.ir :و درگاه سـامانه تدارکات
الکترونیـک دولـت بـه نشـانی  setadiran.irاقدام و پیشـنهادات خـود را بر اسـاس آییننامه مناقصات دولتـی به همراه ضمانتنامـۀ بانکی در
وجـه اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنوب اسـتان کرمان از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولت به ترتیب (الف-تضمین شـرکت
در مناقصـه ب-اسـناد ،مـدارک و اسـناد مناقصـه ج -برگۀ پیشـنهاد قیمـت) را حداکثر تا پایـان وقـت اداری روز  1400/7/27بارگـذاری نمایند.
 دارا بودن کد شناسه ملی برای شرکت در مناقصه الزامی است. ارسال اصل ضمانتنامه بانکی در مهلت مقرر به دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان الزامی است. ارائه گواهی صالحیت ایمنی کار الزامی است. مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد میباشد.الزام رعایت ظرفیت کار مجاز مناقصهگران.ارائه فرم بازدید محل اجرای پروژۀ تائید شده. ارائه آنالیز پیشـنهاد قیمت براسـاس فهرسـت بها  1400توسـط پیمانکار الزامی اسـت و در صورت عدم ارائه آنالیز ،پیشـنهاد قیمت بررسـینمیشـود ،الزم به یادآوری اسـت که پیشـنهادات بایسـتی شـفاف ،واضح و عاری از هرگونه ابهام باشـد ،به پیشـنهادات مخدوش ،مشـروط و یا
فاقـد اسـناد کافـی ،فاقـد سـپردۀ قانونـی و یا پیشـنهاداتی که بعد از مهلـت قانونی به کمیسـیون مناقصه برسـد ،ترتیب اثر داده نخواهد شـد.
 جلسـه گشـایش پیشـنهادها رأس سـاعت  10صبـح روز  1400/7/28در محـل سـالن اجتماعات با حضور اعضاء کمیسـیون مناقصـات برگزارمیگـردد ،حضـور پیشـنها د دهنـدگان یا نماینـدۀ قانونی آنان ( بامعرفینامه رسـمی) در جلسـۀ بازگشـایی پیشـنهادات بالمانع میباشـد.
 ضمناً هزینۀ درج آگهی بر عهدۀ برندهگان مناقصه میباشد. کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.عنوان
طرح

برآورد ریالی
حجم
براساس فهرست
نوع
محل اجرای
عملیات
بها منابع طبیعی و
پروژه (حوزه عملیات
(متر
آبخیزداری سال
(مکانیکی)
آبخیز)
مکعب)
1400

ردیف

اولیـن همایـش تجلیـل از
پیمانـکاران برتـر توسـعه و احـداث
شـبکۀ توزیـع بـرق در شـمال اسـتان
کرمـان باحضـور مدیـر عامـل،
معاونیـن ،اعضـای هیئـت مدیـره
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال
اسـتان ،در محـل سـالن اجتماعـات
شـهید بافنـده برگـزار شـد.
بـه گـزارش کرمـان نـو بـه نقـل
از روابـط عمومـی شـرکت توزیـع
نیـروی بـرق شـمال اسـتان کرمـان ،
مهنـدس سـلیمانی «مدیـر عامـل» در
ایـن همایـش بـا تشـکر از خدمـات
پیمانـکاران صنعـت بـرق گفـت:
توسـعه و اصلاح شـبکۀ توزیـع
نیازمنـد ارتبـاط دو سـویه بیـن
پیمانـکاران و صنعـت خواهـد بـود.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه
پیمانـکاران بـازوی اجرایـی صنعـت
برق هسـتند ،داشـتن تـوان عملیاتی و
مهارتـی پیمانـکاران را مهـم و حیاتی
توصیـف کـرد و گفـت :شـرکت
نیروهـای پیمانـکاری در دورههـای
آموزشـی مسـتمر و ارتقـاء تـوان
عملـی و علمی آنـان میتواند ضامن
کیفیت کار و تضمین کنندۀ سلامت
جانـی افـراد شـود.
سـلیمانی ،تقویـت دانـش شـرکت
داری در شـرکتهای پیمانـکاری
را یـک نیـاز اساسـی دانسـت و بـر
آمـوزش و تقویـت دانـش عملـی و
ایمنـی کارکنـان تأکیـد کـرد.
وی انجـام ارزیابـی مناسـب از
وضعیـت پیمانـکاران صنعـت بـرق
بـرای حصول اطمینـان از دسـتیابی به
اهـداف برنامهریـزی شـده پروژههـا
را یکـی از دغدغههـای مدیـران
اجرایـی صنعـت برق دانسـت و اظهار
داشـت :بـرای انجـام فرآینـد ارزیابی
عملکـرد موفـق پیمانـکاران علاوه
بـر بـه کارگیـری بهتریـن و کاراترین
ابزارهـای سـنجش ،بایسـتی اقـدام
بـه طراحـی شـاخصهای ارزیابـی
مناسـب و خـاص آن نمـود.
رسـول عبداللهـی معاون مهندسـی

آگیهتجدیدمناقصهعمویم
یکمرحلهای

عنوان پروژه

1

پروژه آبخیزداری
حسین آباد
اسفندقه

2

پروژه آبخیزداری آبخیزداری
وآبخوانداری بلوک سایت 3سنگی مالتی 1432
بلوک سایت3

حسین آباد
اسفندقه

سنگی مالتی 3290
خاکی

خشکه چین
3

پروژه آبخیزداری
جبالبارز

جبالبارز

21546004737

سال توضیحات
مبلغ ضمانت مدت
تامین (مدت
قرارداد
نامه
اعتبار قرارداد)

1077300236

 6ماه

1400

47135
32379413274

1618970663

 10ماه

1400

200

سنگی مالتی 3247

21571663100

1078583155

 6ماه

1400
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 ۲۸سپتامبر ۲۰۲۱

چون شنید آوای ساز ارغنون

گفت صدقنا الیه راجعون

همکاران ارجمند سرکار خانمها شیرین و لیال اقلیما

قلـم از بیـان درد و اندوه شـما قاصر اسـت و جدایی از خواهر جـوان و همبازی
دوران کودکـی مصیبتـی جانـکاه ،بدینوسـیله درگذشـت خواهـر عزیزتـان را
محضـر شـما و خانـوادۀ محترمتان تسـلیت عرض نمـوده و از حضرت دوسـت
بـرای آن فقیدۀ سـعیده ،غفران واسـعۀ الهی مسـئلت دارم.
احسان احمدی
مدیر مسئول نشریات روشنفکری و شور کویر

 ۲۱صفر ۱۴۴۳

قیمت  2000 :تومان

4

با مدیریت خردمندانه مهدوینیا ،برای چندمین سال پیاپی محقق شد؛

کسب رتبه برتر شرکت توزیع
نیروی برق جنوب استان کرمان
در جشنواره شهید رجایی
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق جنــوب اســتان کرمــان ،ایــن شــرکت بــرای ششــمین
ســال متوالــی در مجمــوع دو بعــد شــاخصهای عمومــی
و اختصاصــی بــه عنــوان دســتگاه اجرایــی برتــر اســتان
بــر اســاس ارزیابــی عملکــرد ســال  ۱۳۹۹در بیســت
و ســومین جشــنواره شــهید رجایــی اســتان کرمــان،
انتخــاب گردیــد.
ایــن آییــن بــا حضــور دکتــر زینیونــد اســتاندار
کرمــان ،معاونیــن و جمعــی از مدیــران ارشــد ادارات و
دســتگاههای اجرایــی اســتان ،در محــل ســالن شــهید
مرتضــوی اســتانداری کرمــان ،در تاریــخ بیســت و یکــم
شــهریورماه برگــزار گردیــد.
در ایــن جشــنواره از برگزیــدگان و تالشگــران عرصــۀ
خدمــت در حــوزۀ نظــام اداری و دســتگاههای اجرایــی
برتــر در ارزیابــی عملکــرد ســال  ۱۳۹۹در راســتای اجــرای
سیاس ـتهای کلــی ابالغــی مقــام معظــم رهبــری و نقشــه
راه اصــاح نظــام اداری ،تقدیــر بــه عمــل آمــد.

اســتاندار کرمــان بــا انتقــاد از غیــر شــفاف بــودن
بخشهایــی از نظــام اداری و تأکیــد بــر اصــاح آن،
توســعۀ دولــت الکترونیــک را ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر و
در راســتای فســاد ســتیزی در نظــام اداری دانســت.
قابــل ذکــر اســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب
اســتان کرمــان بــه عنــوان دســتگاه برتــر در کســب
باالتریــن امتیــاز در مجمــوع دو بعــد شــاخصهای
عمومــی و اختصاصــی برگزیــده شــد.
اهــم اقدامــات صــورت گرفتــه توســط ایــن شــرکت کــه
منجــر بــه کســب موفقیــت مذکــور گردیــد بــه شــرح زیــر
اســت:
 کســب رتبــه نخســت کشــوری برقرســانی بــهروســتاهای فاقــد بــرق در ســال ۹۹
 بهبــود چشــمگیر شــاخصهای کلیــدی عملکرداز جملــه کاهــش تلفــات انــرژی از  5/17درصــد
بــه  4/11درصــد
 -کاهــش خاموشــی هر مشــترک در ســال (از ۷۵۰

دقیقــه بــه  ۱۵۰دقیقه)
 نصــب بیــش از  ۱۵هــزار کنتــور هوشــمند بــهمنظــور پایــش مصــرف مشــترکان
 ارائــۀ بیــش از  ۸۰خدمــت غیــر حضــوری درپورتــال شــرکت
 پیادهســازی دریاچــه داده و راهانــدازیگــذرگاه ســرویس  ESBدر راســتای یکپارچگــی
نرمافزارهــا و مدیریــت کالن داده
 انجــام پروژههــای بهبــود از جملــه :بهبــودمدیریــت فرآیندهــای کســب و کار و طرحریــزی
نظــام مدیریــت داراییهــای فیزیکــی ،اســتقرار
نظــام اســتعدادیابی و توانمندســازی نیــروی
انســانی
در پایــان ایــن مراســم لــوح تقدیــر و تندیــس ایــن
جشــنواره توســط اســتاندار بــه عبدالوحیــد مهدوینیــا
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب کرمــان
اهــدا و از تالشهــای وی قدردانــی شــد.

به همت مدیر عامل کشت و صنعت جیرفت صورت پذیرفت؛

تجلیل سخاوتمندانه از سعید افروز
بــه گــزارش نشــریۀ روشــنفکری
طــی آیینــی بــا حضــور مســئولین
شهرســتا ن هــای جیرفــت و
عنبرآبــاد ،امــام جمعــه جیرفــت،
مهنــدس ســیدعبدالرضا موســوی
مدیــر عامــل ،پرســنل شــرکت
کشــت و صنعــت جیرفــت و
اصحــاب رســانه از ســعید افــروز
قهرمــان پرتــاب نیــزۀ رقابتهــای
پاراالمپیــک  ۲۰۲۰توکیــو ،در
محــل دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت
قدردانــی بــه عمــل آمــد.
مهنــدس موســوی میزبــان
مراســم تجلیــل و قدردانــی،
ضمــن ســتایش عملکــرد ایــن
قهرمــان ملــی در کســب رتبــۀ اول
رقابتهــای پاراالمپیــک ،ســخنانی
از ایــن قهرمــان ملــی را کــه گفتــه
بــود( :در لحظــۀ پیــروزی آنچــه
کــه برایــم مهــم بــود و بــرای
رســیدن بــه آن لحظــه شــماری
میکــردم ایســتادن در مقابــل
پرچــم مقــدس ایــران و نواختــه
شــدن ســرود ملــی کشــورم بــود)
را یــادآوری کــرد و بــا مقایســۀ
عملکــرد ســعید افــروز بــا برخــی
از ورزشــکاران کــه حاضــر بــه
بــازی در زیــر پرچــم کشــوری
شــدند کــه حملــۀ وحشــیانۀ آنهــا
بــه ایــن میهــن در حافظــۀ تاریــخ
مــا ثبــت گردیــده اســت ،گفــت:
آنچــه کــه از طــای المپیــک

گرانبهاتــر و بــا ارزشتــر اســت
تعهــد و پایبنــدی ســعید افــروز
بــه وطــن و پرچــم مقــدس ایــران
عزیــز اســت.
ســید عبدالرضــا موســوی ،بیــان
کــرد :کار بــزرگ ایــن ورزشــکار
مثــل ایــن میمانــد کــه یــک چهــرۀ
علمــی جایــزۀ نوبــل گرفتــه اســت
و چــه افتخــاری باالتــر از اینکــه
ســعید بــه عنــوان نماینــدۀ ورزشــی
ایــران ،پرچــم پــر افتخــار کشــور
را در یــک میــدان بینالمللــی بــه
اهتــزار درآورده اســت.
مدیــر عامــل کشــت و صنعــت
بــا اشــاره بــه پیــام مقــام معظــم
رهبــری بــه قهرمانــان مســابقات
پاراالمپیــک ،گفــت :چــه مــاک
و معیــاری از ایــن بهتــر کــه رهبــر
معظــم انقــاب اســامی در پیــام
خــود از ایــن قهرمانــان تشــکر و
از آنهــا بــه عنــوان مــدال آوران
ســرافراز یــاد کردنــد.
موســوی در ادامــه بیــان کــرد:
ســعید افــروز اولیــن ورزشــکار
جیرفتــی اســت کــه در طــول
تاریــخ هفــت هــزار ســالۀ ایــن
منطقــه؛ چنیــن افتخــاری کســب
کــرده و ایــن نقطــۀ عطفــی در
شــروع ورزش منطقــۀ جنــوب
اســتان کرمــان خواهــد بــود.
مدیــر عامــل کشــت و صنعــت
شهرســتان جیرفــت بــا بیــان

مثــال زدنــی اهالــی

وحــدت
جنــوب اســتان کرمــان گفــت:
افــروز فرزنــد جنــوب اســتان
اســت و هیــچ فرقــی میــان فرزنــدان
جنــوب اســتان از ایــن حیث نیســت
و افتخــار آفرینــی آنهــا بــرای تمــام
مــردم ایــن خطــه اســت.
موســوی قهرمانــی افــروز را
فقــط در ورزش ندانســت و بــا
بیــان خصائــل اخالقــی ایشــان
افــزود :افــروز بــا کمتریــن
امکانــات بــه چنیــن موقعیتــی
دســت یافتــه اســت و ایشــان
باعــث بلنــد آوازه شــدن نــام شــهر
جیرفــت و جنــوب اســتان شــده و
ایــن شــخصیت ورزشــی عــاوه
بــر ورزش در زمینــۀ اخــاق و
معنویــت هــم الگــوی جوانــان
ایــن منطقــه خواهــد بــود.
وی در ادامــه بــا بیــان
حمایتهــای شــرکت کشــت و
صنعــت از ایــن ورزشــکار افتخــار
آفریــن ادامــه داد :همــۀ مــا موظــف
هســتیم کــه از ایشــان بــرای
پیشــبرد اهــداف ورزشــی و افتخــار
آفرینیهــای مجــدد حمایــت
کنیــم.
موســوی بــا اشــاره بــه
مســئولیتهای اجتماعــی کشــت
و صنعــت جیرفــت گفــت :در
کنــار اقدامــات مؤثــر و متعــددی
کــه در زمینههــای مختلــف در

منطقــه داشــتهایم ،حمایــت از
اســتعدادهای جنــوب کرمــان در
بخشهــای مختلــف ،در دســتور
کار قــرار خواهــد گرفــت.
پــس از آن حجتاالســام
تــارم نماینــدۀ ولــی فقیــه ،ابــوذر
عطاپــور فرمانــدار شهرســتان
جیرفــت و همچنیــن مدیــر تربیــت
بدنــی شهرســتان بــا ایــراد ســخنانی،
عملکــرد درخشــان ایــن قهرمــان
جیرفتــی را مــورد ســتایش و
تحســین قــرار دادنــد.
در پایــان هدایایــی از طــرف
هیئــت مدیــرۀ شــرکت کشــت و
صنعــت جیرفــت و ســایر مســئولین
بــه رســم یادبــود و قدردانــی
بــه ســعید افــروز اهــدا و وعــدۀ
اســتخدام بــا حقــوق دکتــرا در
شــرکت کشــت و صنعــت جیرفت
بــه وی داده شــد.
شــایان ذکــر اســت شــرکت
کشــت و صنعــت در راســتای
مســئولیتهای اجتماعــی خویــش
همــواره بــه فرهنــگ ،هنــر،
ورزش و همچنیــن حمایــت از
زندانیــان و ...خدمــات ارزشــمندی
ارائــه نمــوده اســت کــه بــه دلیــل
ویژگیهــای شــخصیتی و مناعــت
طبــع مدیــر عامــل ایــن مجموعــه
و همچنیــن حفــظ حرمــت جامعــۀ
هــدف ،کمتــر رســانهای و اعــان
عمومــی شــده اســت.

