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حوزه وقف نیاز 
به تحوالت 

و ایجاد 
زمینه های 
جدید دارد

همۀ افراد 
باالی ۱۲ سال 

برای تزریق 
واکسن کرونا 

اقدام کنند

از تحوالت چشمگیر تا 
پایبندی این واحد به 

مسئولیت اجتماعی
2

دکتر مکارم در مراسم رونمایی از تمثال نخستین شهید سالمت جنوب کرمان؛ در گفتگوی روشنفکری با مدیر عامل و مدیر استاندارکرمان در پیامی به مناسبت دهه وقف:
مجتمع فوالد بافت مطرح شد؛

گیه مناقصه نوبتنوبتآ
 اول اول

مسعود علی توکلی- سرپرست شهرداری عنبرآباد

  چاپ آگهی نوبت اول: ۱۴۰۰/۷/2۰   
چاپ آگهی نوبت دوم: ۱۴۰۰/۷/2۷

شـهرداری عنبرآبـاد در نظـر دارد بـه اسـتناد مجـوز شـماره ۱۵۰2۰۰2/۱۰۷ سـال ۱۴۰۰ سـازمان مدیریت و 
برنامه  ریـزی اسـتان کرمـان، نسـبت بـه اجرای پروژۀ توسـعه و بهبود شـبکۀ حمـل و نقل درون شـهری )تهیه 
و اجـرای موزاییـک معابـر شـهر عنبرآباد( تـا مبلـغ ۶۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محـل اعتبارات سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی اسـتان کرمـان بـه  صـورت اسـناد و اوراق خزانـه از طریـق مناقصـۀ عمومـی بـه پیمانـکاران و 
شـرکت های واجـد  شـرایط اقـدام نمایـد، لذا از شـرکت  کنندگان واجد الشـرایط کـه دارای رتبـه و صالحیت از 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی بـوده دعوت بـه عمل می آیـد از مورخۀ 2۰ مهـر ۱۴۰۰ جهت دریافت اسـناد 

مناقصـه بـه سـامانۀ سـتاد الکترونیکـی دولت، مراجعـه و اسـناد مناقصه را دریافـت نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

۱-ارائـه ضمانت نامـۀ بانکـی بـه مبلـغ ۳/۳۷۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال )سـه میلیارد و سـیصد و هفتـاد و هفت میلیون 
و پانصـد هـزار ریـال( و یـا واریـز نقدی به حسـاب سـپردۀ ۳۱۰۰۰۰۳۶۰۵۰۰۸ نـزد بانک ملی بنام شـهرداری 

عنبرآبـاد بابت شـرکت در مناقصه                  
2-هزینۀ درج آگهی در دو نوبت به عهدۀ برندۀ مناقصه می باشد.                  

۳-آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری ۳ آبان ۱۴۰۰ می باشد.
۴-آخریـن مهلـت تحویـل پـاکات پیشـنهادی پایـان وقـت اداری ۱۶ آبـان ۱۴۰۰ به دفتر حراسـت شـهرداری 

می باشـد.             
۵-مبلـغ سـپردۀ برنـدۀ نفـرات اول تا سـوم تـا انجام تشـریفات قانونـی و انعقاد قرارداد، مسـترد نخواهد شـد و 
در صـورت انصـراف هـر یـک از شـرکت  کننـدگان سـپردۀ آنان بـه ترتیب و بـه اسـتناد مـادۀ ۸ آیین نامۀ مالی 

شـهرداری ها ضبـط می گـردد. 
۶-به پیشنهادات مخدوش، خط خورده و ناخوانا ترتیب اثر، داده نخواهد شد.   

۷-سـایر جزئیات و اطالعات الزم در اسـناد مناقصه قید شـده اسـت و با مراجعه به سـامانۀ تدارکات الکترونیکی 
دولت ضمن ثبت نام و بارگذاری اسـناد، قابل مشـاهده می باشـد.

۸-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
۹-جلسـۀ کمیسـیون معامـالت جهـت بازگشـایی پاکات در تاریـخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ سـاعت  ۱۰ صبـح در محل 

دفتـر شـهردار برگزار می شـود.
۱۰-قیمت اجرای کار بر اسـاس فهرسـت بهای سـال ۱۴۰۰ ابنیه می باشـد که سـر  رسـید اوراق متعاقباً اعالم 

می گردد.
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یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری

2

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشاراستان کرمان در مدت انتشار

در دیدار سردار ناظری و مدیر عامل برق شمال مطرح شد؛

هم افزایی پلیس و صنعت برق 
در راستای کاهش سرقت 

تجهیزات برق رسانی 
3

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

3

مدیر کل بهزیستی کرمان:

اولین اردوی دو و میدانی 
نوجوانان و جوانان نابینا و کم  بینای 

کشور در کرمان برگزار می شود

2

اجرای پروژه فاضالب،
صبر شهروندان کرمانی را سرآورده

اجـرای پـروژۀ فاضـاب یکـی از اصلی ترین و 
زیرسـاخت های  توسـعۀ  برنامه هـای  اساسـی ترین 
بـه ویـژه  شـهری اسـت و در اسـتان کویـری مـا 
شـهر کرمان کـه درگیـر معضاتی ماننـد: کم آبی 
در  زیرسـطحی  آب هـای  آمـدن  بـاال  و  جـدی 
ایـن زیـر  مناطـق شـهر می باشـد، اجـرای  برخـی 
سـاخت کمکـی بنیادیـن و اساسـی بـه مدیریـت 
آب و سـامت شـهروندان می کنـد. بـا نگاهـی بـه 
بودجـۀ هنگفـت اختصـاص داده شـده به ایـن امر، 

درمی یابیـم کـه اسـتان کرمـان رکـورددار ایـن امـر اسـت و از این حیـث باید 
از مسـئوالن شـرکت آب و فاضاب اسـتان تشـکر کرد، از دیگر سـو اجرای 
ایـن پـروژۀ عظیـم کـه بایـد همـۀ معابـر اصلـی و فرعـی، محله ها و شـهرک ها 
را شـخم زد، معضلـی بـزرگ فـراروی شـهرداری و شـهروندان قـرار داده که 
ضمـن ایجـاد زحمـت بـرای پرسـنل زحمت کـش شـهرداری، هزینۀ بسـیاری 
بـرای ترمیـم آسـفالت نیز در پی دارد، اما مسـئله ای که مدتی اسـت به شـدت 
شـهروندان را آزار می دهـد، نابسـامانی های ایجـاد شـده توسـط پیمانـکاران 
در اجـرای پروژه هاسـت کـه بـه سـرعت عملیـات حفـاری و تسـطیح انجـام 
نمی گیـرد و گاهـی یـک معبر چندین هفته زخمی و مسـدود بـوده و در رفت 
و آمـد شـهروندان و ایجـاد ترافیـک؛ مشـکات عدیـده ای ایجـاد می کند، از 
همـۀ مـوارد یاد شـده کـه بگذریم، اساسـی ترین مشـکل فعلـی در این راسـتا، 
هـزاران تُـن خـاک ایجـاد شـده در سـطح کوچه هـا و معابـر اسـت کـه عبـور 
خودروهـا و عابـران از میـان آنهـا هماننـد گذشـتن از کوره هـای زغـال اسـت 
و در صـورت عـدم اقـدام بـه  موقـع و بـا اولیـن بـاران پاییـزی، شـهر بـه یـک 
منجـاب پـر از ِگل بـدل خواهد شـد و قطعا رفت و آمد مردم بـه ویژه عابران 
پیـاده، موتورسـواران و دوچرخه سـواران را بـا مشـکل جـدی مواجـه می کند، 
لـذا ضمـن قدردانـی از زحمات و تاش هـای مجموعۀ آب و فاضاب اسـتان 
و شـهرداری کرمـان در اجـرای ایـن پـروژۀ عظیـم، تقاضـا می شـود در اسـرع 
وقـت اقدامـی اساسـی بـرای جمـع آوری و سـاماندهی خاک های ایجاد شـده 
و آسـفالت نقـاط آسـیب دیدۀ کوچه هـا و معابـر انجـام پذیـرد تـا شـیرینی و 
حـاوت ایـن پـروژۀ بـزرگ در کام مـردم بـه تلخـی نگراید و خـدای ناکرده 

نارضایتـی عمومـی را بـه دنبال نداشـته باشـد.

احمد اسکندری نسب:

نقش مدیر مدرسه در نظام 
تعلیم و تربیت راهبردی و 

سازنده است

به مناسبت بیستم مهرماه روز بزرگداشت خواجه شیراز؛

حافظ، ستایشگر عشق و آزادی
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احسان احمدی

 به مناسبت پانزدهم مهرماه روز روستا و عشایر؛ 

 الزامات کمک به پدیده زیبای مهاجرت معکوس
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عاشق نباشی این ره دشوار سخت است                   تا صبح بر بالین یک بیمار سخت است
همشـهریان عزیـز و فرهیخته، پزشـکان معـزز، خانم ها و آقایـان: الهه افتخـاری، هانیه 
جعفـری، مهسـا حاتمـی، محمدصـادق صباحـی و حامـد جعفـری، بی گمان سـرزمین 
بـزرگ و پـرآوازۀ جبالبـارز از دیربـاز تـا کنـون بـه یمـن داشـتن فرزندانـی چون شـما 
زبانـزد خـاص و عـام بـوده و نیروی انسـانی، ارزشـمندترین دارایی و سـرمایۀ این اقلیم 
اسـت، لـذا بـه رسـم ادب و ابـراز شـوق و شـعف، پذیرفته شـدن شـما بزرگـواران در 
رشـته های -تخصصی پزشـکی- دانشـگاه های معتبر کشـور را تبریک عرض نموده و 

از حضرت دوسـت سـامت، سـعادت و توفیق خدمت به همنوعان 
بـه ویـژه همشـهریان را، برایتان مسـئلت داریم.

محمدرضا سعیدی شهردار و اعضای شورای اسالمی 
شهر جبالبارز
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

احمد اسکندری نسب:
نقش مدیر مدرسه در نظام تعلیم و تربیت 

راهبردی و سازنده است
پـرورش  و  آمـوزش  کل  مدیـر 
مدیـران  جمـع  در  کرمـان  اسـتان 
گفـت:  کشـکوییه  منطقـۀ  مـدارس 
نقـش مدیـر مدرسـه در نظـام تعلیم و 
اسـت. سـازنده  و  راهبـردی  تربیـت 

بـه گـزارش اداره اطاع رسـانی و 
روابـط عمومـی آمـوزش و پـرورش 
اسـتان کرمان، احمد اسکندری نسـب 
سـاماندهی  گذشـته  سـال  از  گفـت: 

نیـروی انسـانی بـه گونـه ای انجام شـده کـه در سـال تحصیلی جـاری کمبود 
نیـروی انسـانی نداریـم و در حـد امـکان در نقـل و انتقاالت هم بـه همکاران 
کمـک کرده ایـم تـا جابجایـی محـل خدمـت همـکاران، در نهایـت دقـت 
انجـام شـود. وی افزود: از سـوم مهـر ماه مدارس با همـکاری مدیران مدارس 
در مناطـق روسـتایی و عشـایری، آمـوزش حضـوری را آغـاز کردنـد، همـه 
واقـف هسـتند کـه آمـوزش غیر حضـوری تبعات پیـدا و پنهان زیـادی دارد، 
10 تـا 15 درصد دانش آموزان در سـال تحصیلی گذشـته دچـار افزایش وزن 
و چاقـی شـدند. مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان اظهار داشـت: 
شـیوه نامه بازگشـایی مـدارس بـه همـۀ مناطـق ارسـال شـده، از سـوم مهـر در 
مناطـق عشـایری و روسـتایی و کاس هـای زیـر 15 نفـر آمـوزش حضـوری 
داشـتیم، از 15 مهـر مـدارس 30 نفـر، از اول آبـان مـدارس زیـر 300 نفـر و 
از 15 آبـان همـه مـدارس بـرای آمـوزش حضـوری بازگشـایی می شـوند که 
الزمـه اش این اسـت کـه همۀ معلمـان و دانش آموزان واکسـن دریافت کرده 
باشـند و تاکنون حدود 100 هزار نفر از دانش آموزان اسـتان واکسـینه شـده.
انـد. اسکندری نسـب بیـان کـرد: مدیـران مـدارس کلیدی تریـن نقـش را در 
تحقـق آمـوزش حضـوری دانش آمـوزان دارنـد، خـط مقـدم نظـام تعلیـم 
و تربیـت، مـدارس هسـتند و مـدارس هـم تحـت مدیریـت مدیـران هسـتند، 
هـر چـه مدیـران توانمندتـر باشـند نتیجـه و خروجـی مناسـب تری از مدارس 
خواهیم داشـت. وی گفت: بر اسـاس سـند تحول بنیادین بیشـترین جایگاه را 
مدرسـه و مدیر مدرسـه دارد، توجه به مدرسـه بسـیار ضروری اسـت و مدیر 
مدرسـه سـکان دار اصلی هدایت و رهبری مدرسـه اسـت، نقش مدیر بسـیار 
راهبـردی اسـت و در نظـام تعلیـم و تربیـت یکـی از باارزش تریـن نقش هـا، 
نقـش مدیـر مدرسـه اسـت، مدیـر بایـد خـاق و منـش وی آموزنـده باشـد، 
خطیرتریـن مسـئولیت بـر دوش مدیـر مدرسـه اسـت و مدیـر مدرسـه مجری 
قوانیـن، مقـررات و دسـتورالعمل ها اسـت. مدیـر کل آمـوزش و پـرورش 
اسـتان کرمـان ضمـن قدردانـی از تـاش همـۀ معلمـان دلسـوز اسـتان خاطـر 
نشـان کرد: در سـال تحصیلی گذشـته با وجـود آموزش مجـازی در میانگین 
نمـرات نهایـی دانش آمـوزان پایه هـای نهـم و دوازدهم و قبولی هـای کنکور 

بـه ویـژه رتبه هـای تـک رقمـی و رتبه هـای زیـر 1000 رشـد داشـته ایم.

فرمانده یگان حفاظت اداره  کل منابع طبیعی جنوب کرمان؛
از تصرف و تعرض به اراضی ملی شهرستان 

عنبرآباد جلوگیری شد
فرماندهـی  امیرافضلـی  سـرهنگ 
یگان حفاظـت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری جنوب کرمـان گفت: 
فرماندهـی  مرکـز  بـا  تمـاس  برابـر 
اینکـه  بـر  و کنتـرل گزارشـی مبنـی 
فرصت طلـب  و  سـودجو  افـرادی 
قصد تصرف اراضی ملی روسـتاهای 
کوشـک مـور، تیـغ سـیاه و کلجـک 
شهرسـتان عنبرآباد را دارند، دریافت 

کردیـم. وی اضافـه کـرد: بافاصلـه پس از دریافـت گزارش به اتفاق ارشـلو 
رئیسـی، جانشـین فرماندهـی ایـن یـگان جهـت بررسـی بـه منطقـه رفتـه و بـا 

اقـدام بـه موقـع از ایـن تعـرض جلوگیـری بـه عمـل آورده شـد.
سـرهنگ امیرافضلـی در ادامـه ضمـن تأکیـد بـر لـزوم مشـارکت جوامـع 
محلـی در حفاظـت و حمایـت از عرصه های ملی، نسـبت به تعییـن حد و مرز 
اراضـی ملـی و مسـتثنیات و عـدم تجـاوز بـه اراضـی ملـی تأکیـد و حاضرین 
را  توجیـه کـرد. وی در پایـان خاطـر نشـان کـرد: مـردم طبیعـت  دوسـت 
می تواننـد در تمـاس بـا »شـماره های 13۹ و 150۴ کـد امـداد جنـگل و مرتـع 
اداره  کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان« گزارش هـا و اخبـار 
خـود را در زمینـۀ آتش سـوزی عرصه هـای منابـع طبیعی، تخریـب و تصرف 
اراضـی ملـی، قاچـاق گیاهـان دارویـی، حفـر چاه غیـر مجـاز در اراضی ملی 
و... اطاع رسـانی کننـد تـا از ورود خسـارت های جبران ناپذیر بـه عرصه های 

مرتعـی و جنگلـی جلوگیری شـود.

برگزاری جلسه معرفی و تست دستگاه عیب یاب 
تجهیزات برقی به میزبانی شرکت توزیع نیروی 

برق جنوب استان کرمان

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان 
کرمـان، جلسـه ای بـه منظـور معرفـی و تسـت دسـتگاه عیب یابـی تجهیـزات 
برقـی )کاوشT۲۲( توسـط محققـان پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه تهران 
بـا حضـور روح اهلل فدایی نـژاد، معـاون اداری و مالـی دانشـگاه تحصیـات 
تکمیلـی صنعتـی و فنـاوری پیشـرفته و مشـاور و عضـو کمیسـیون تحقیقـات 
شـرکت توزیع برق جنوب اسـتان کرمان، مدیر دفتر تحقیقات و کارشناسـان 
دفتـر مهندسـی و برنامه ریـزی و دفتـر بهره بـرداری و دیسـپاچینگ، اسـاتید و 
دانشـجویان دانشـگاه تحصیات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشـرفته در محل 

شـرکت برگـزار گردید.
کریمی افشـار، مدیـر دفتر تحقیقات شـرکت، در حاشـیۀ این نشسـت بیان 
نمـود: ایـن اقـدام در راسـتای تفاهم نامـۀ مبادله شـده بین شـرکت و دانشـگاه 
تحصیـات تکمیلـی و فناوری پیشـرفته می باشـد که با هدف تسـت دسـتگاه 
از سـمت دانشـگاه صورت گرفته اسـت. وی با اشـاره به تعامل سـازنده میان 
شـرکت و دانشـگاه اعـام نمود: فعالیت هـای تحقیقاتی و پژوهشـی در قالب 
انعقـاد تفاهم نامـه بـا دانشـگاه های برتر اسـتان مانند دانشـگاه های  تحصیات 
تکمیلـی، شـهید باهنـر کرمـان و پـارک علـم و فنـاوری کرمـان، حمایـت از 
انجـام پروژه هـای تحقیقاتـی مشـترک و اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود در 

شـرکت و دانشـگاه از سـال 13۹۶ در حال انجام می باشـد.

1-انتصاب پیمان جبلی به ریاست سازمان صدا و  سیما از سوی رهبری
۲-تنـش میـان ایـران و جمهـوری آذربایجـان به دلیـل برگـزاری مانورهای 

طرفیـن و مواضـع الهـام علـی اف علیه ما
3-کسـب مقـام سـوم رقابت هـای کشـتی آزاد نروژ توسـط ایران بـا 3 طا، 

3 نقـره و یـک برنـز و شکسـت تیلور آمریکایی توسـط حسـن یزدانی
۴-درگذشـت فتحعلـی اویسـی و عـزت اهلل مهـرآوران از هنرمندان مشـهور 

سـینما و تلویزیـون ایـران بـر اثـر بیماری
پیامبـر)ص(،  رحلـت  جملـه:  از  مختلـف  مناسـبت های  5-گرامیداشـت 
شـهادت امـام رضـا)ع(، هفتۀ نیروی انتظامی، روز دامپزشـکی، روز روسـتا، 

هفتـۀ وقـف، روز حافـظ، روز موالنـا و...
۶-فـوت ابوالحسـن بنی صـدر؛ اولیـن رئیس جمهـور ایران پـس از انقاب، 

در ۸۸ سـالگی بـر اثر بیمـاری در پاریس
۷-انفجـار مسـجد شـیعیاِن قنـدوز بـا بیـش از 100 کشـته و زخمـی توسـط 

داعش عوامـل 

پیام استاندار کرمان به مناسبت ۱۷ مهرماه 
روز جهانی پست

شـبکۀ پسـتی جهانـی، شـبکۀ عظیمی اسـت کـه نقـاط مختلف جهـان را 
به یکدیگر متصل نموده و این شـبکۀ عظیم، سـهم بسـیار مهمی در توسـعه 

دارد.
بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی اسـتانداری کرمـان متـن پیـام بدیـن 

می باشـد: شـرح 
خوشـبختانه کارکنـان شـبکۀ پسـتی اسـتان بـا تأسـی از ایـن روش و بـا 
همـکاری سـایر دسـتگاه های مرتبـط، خدمـات ارزنـده و قابـل قبولـی را به 
مردمـان دیـار کریمـان ارائـه نمودنـد. در ایـام همه گیـری بیمـاری منحوس 
کرونـا زحمـات کارکنـان پسـت دو چنـدان شـد و تـاش آنهـا به سـامتی 

جامعـه، کمـک شـایانی کرد.
اقدامـات پسـت در پرتـو منویـات مقـام معظـم رهبـری در سـال مزین به 
»تولیـد، پشـتیبانی ها و مانـع زدایی هـا« و در قالـب سیاسـت ها و برنامه هـا، 
در گسـتره ارتباطـات جهانـی بـا انتقـال پیام هـا، بسـته و امانـت، بارقـۀ امیـد 
را بـر دلهـای مـردم نشـانده و حرکت و شـتاب مضاعفـی با اسـتفاده از توان 
شـرکتهای اسـتارت آپی در بسـتر اینترنـت تکنیک های جدیـد و روزآمد و 
بـا شـعار »نـوآوری، کلیـد بازگشـت بـه وضعیت عـادی«، برچرخـۀ صنعت 

پسـت ایجـاد نمـوده اسـت و بایـد با شـتابی مضاعـف تـداوم یابد.
اینجانـب ضمـن تقدیر و تشـکر از زحمات مجموعۀ مدیـران و کارکنان 
بـزرگ  بـه خانـوادۀ  خـدوم پسـت اسـتان کرمـان، روز جهانـی پسـت را 
وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات و تاشـگران گمنـام شـبکۀ پسـتی 
تبریـک گفتـه، از خداوند سـبحان، سـامت، سـعادت و سـرافرازیتان را در 

سـایۀ توجهـات حضـرت ولی عصـر ) عـج( مسـئلت می نمایـم.
علی زینی وند
استاندار کرمان

۴ کیلومتر از شبکه توزیع آب راور 
بازسازی شد

راور  شهرسـتان  آبفـا  امـور  مدیـر 
از  جلوگیـری  منظـور  بـه  گفـت: 
هـدر رفـت آب بـه میـزان 3 کیلومتـر 
سـطح  در  آب  توزیـع  شـبکۀ  از 
 ۴ و  کوهسـاران  بخـش  روسـتاهای 
ُهِجـدک  و  راور  کیلومتـر در سـطح 

شـد. بازسـازی 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کرمـان،  اسـتان  آبفـا  شـرکت 

اسـماعیلی با بیان اینکه خشکسـالی های اخیر در 50 سـال گذشـته بی سـابقه 
بـوده خاطـر نشـان کـرد: جهـت عبـور از بحـران تابسـتان 1۴00 مشـکات 
بسـیاری را پشـت سـر گذاشـتیم و بـا فضـل خـدا و یـاری مـردم توانسـتیم 

کنیـم. سـپری  را  تابسـتان 
وی اظهار داشـت: در تابسـتان امسـال به 3۶ روسـتا در بخش کوهسـاران 
تأمیـن آب  بـه صـورت سـیار آب رسـانی شـد و جهـت  و مرکـزی راور 

روسـتاها، چـاه حرجنـد تجهیـز و وارد مـدار شـد.
اسـماعیلی بـه تعویض کنتورهای فرسـوده در این شهرسـتان اشـاره کرد 
و افزود: کنتورهای فرسـوده در سـطح شـهر به تعداد ۲5۸ فقره و در سـطح 

روسـتاها به تعـداد 1۷1 فقره تعویض شـد.
مدیـر امـور آبفـا شهرسـتان راور تصریـح کـرد: در سـطح شـهر راور و 
ُهِجـدک 313 فقره انشـعاب و در روسـتاها ۶5 فقره انشـعاب جدید واگذار 

. شد

مدیر کل بهزیستی کرمان:
اولین اردوی دو و میدانی نوجوانان و 

جوانان نابینا و کم  بینای کشور در کرمان 
برگزار می شود

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بهزیسـتی اسـتان کرمـان اولین اردوی 
جوانـان  و  نوجوانـان  میدانـی  و  دو 
نابینـا و کـم بینـای کشـور در کرمـان 

می شـود. برگـزار 
رئیـس  صـادق زاده  عبـاس  دکتـر 
هیـأت نابینایـان و کـم بینایـان اسـتان 
کرمـان اظهـار داشـت: اولیـن مرحلـه 
جوانـان  ملـی  تیـم  آمادگـی  اردوی 
و  نابینایـان  میدانـی  دو  نوجوانـان  و 

کـم بینایـان بـرای اعـزام بـه مسـابقات پـارا آسـیایی جوانـان بحریـن ۲0۲1 
بـا حضـور ورزشـکارانی از اسـتانهای مختلـف کشـور در کرمـان برگـزار 

خواهـد شـد.
وی افـزود: در ایـن اردو ۲۴ نفـر از ورزشـکاران دختـر و پسـر شـامل 
از  5 دختـر و 11 پسـر و 5 مربـی، دو  دونـده همـراه و یـک سرپرسـت 
اسـتانهای: آذربایجـان شـرقی، اصفهـان، تهران، خراسـان رضـوی،  فارس، 
کردسـتان، لرسـتان،  کهکیلوئـه و بویـر احمد، همـدان و کرمـان از 1۷ مهر 
مـاه لغایـت ۲5 مهـر ماه در کرمـان، اردوی آماده سـازی را برگـزار خواهند 
کـرد. شـایان ذکر اسـت به همیـن منظور علی اصغـر هـادی زاده نایب رئیس 
فدراسـیون ورزشـهای نابینایـان و کـم بینایـان کشـور و سـر مربـی تیـم ملی 
دو و میدانـی نابینایـان و کـم بینایـان کشـور امـروز وارد کرمان شـد و مورد 
اسـتقبال رئیـس و نایـب رئیـس و دبیـر هیـأت ورزشـهای نابینایـان و کـم 

بینایـان کرمـان قـرار گرفت. 
صـادق زاده اذعـان داشـت: بازی هـای پـارا آسـیایی ۲0۲1 جوانـان در 
روزهـای 11 تـا 15 آذر مـاه بـه میزبانـی کشـور بحریـن برگـزار می شـود 
و نزدیـک بـه ۸00 ورزشـکار زیـر ۲3 سـال در ۹ رشـتۀ ورزشـی بـا هـم بـه 

رقابـت خواهنـد پرداخـت.

بـه  پیامـی  در  کرمـان  اسـتاندار 
مناسـبت دهـۀ وقـف بـا گرامیداشـت 
سـنت حسـنۀ وقـف گفـت: بخشـی از 
موقوفـات اسـتان کرمـان به حـال خود 
رها شـده اند و الزم اسـت بـا بازنگری؛ 
و  نـوآوری  حوزه هـای  در  موقوفـات 
توسـعۀ اسـتان کرمـان فعال تـر شـوند.

اطاع رسـانی  پایـگاه  گـزارش  بـه 
اسـتان کرمـان، متـن پیـام دکتـر علـی 

زینی ونـد بـه شـرح زیـر اسـت:
به نام خداوند بخشنده

بـه  وقـف  متعالـی  فرهنـگ  رشـد 
عنـوان یـک سـرمایۀ عظیـم اجتماعـی 
در جامعـه یکـی از عوامـل اصلـی در 
توسـعۀ فرهنـگ دینـی، معـارف غنـی 
قرآنـی و اسـامی و بهبـود وضعیـت 
و  اجتماعـی  و  فرهنگـی  اقتصـادی، 
پشـتوانۀ نیرومندی برای تأمین زندگی 
کـم  مـردم  بـرای  خصوصـا  مـادی 

اسـت.  مسـتضعفان  و  درآمـد 
وقـف بـه عنوان یک سـنت حسـنه 
اسـام  مبیـن  دیـن  سـفارش  مـورد 
و  رسـتگاری  بـرای  مسـیر  بهتریـن  و 

اسـت.  باقیات الصالحـات 
مهربانـی، آییـن مـردم نیک اندیش 
شـده   باعـث  و  اسـت  کریمـان  دیـار 
اسـتان کرمـان دارای جایـگاه واالیـی 
و  باشـد  کشـور  در  خیـر  امـور  در 
موسسـات  و  بـزرگ  موقوفه هـای 

مهمـی در سـطح اسـتان تشـکیل شـود 
کـه بخش عظیمـي از میراث فرهنگی، 
علمی، آموزشـی، درمانـی و اجتماعی 

می شـود.  شـامل  را 
جامعـۀ  تحـوالت  بـه  توجـه  بـا 
بـه  نیـاز  نیـز  وقـف  حـوزۀ  اسـامی، 
تحـوالت و ایجـاد زمینه هـای جدیـد 

دارد. 
بـه  ضـروری  نیـاز  کرمـان  اسـتان 
بهره گیـری از ظرفیت عظیم این سـنت 
حسـنه و نیـات خیرخواهانـۀ واقفان در 
درمـان،  فنـاوری،  و  علـم  حوزه هـای 
امنیت و کاهش آسـیب های اجتماعی 

دارد. 
بخشـی از موقوفـات اسـتان کرمـان 
بـه حال خـود رهـا شـده اند، بنگاه های 
سـودآور  وقـف  زمینـۀ  در  اقتصـادی 
موقوفـات  در  اسـت  الزم  و  نیسـتند 
اسـتان بازنگـری شـود. موقوفـات باید 
دانش بنیـان  پژوهـش،  حوزه هـای  بـه 
و نـوآوری و توسـعۀ اسـتان کرمـان در 

حوزه هـای مختلـف شـتاب  بخشـد.
در شـرایطی کـه بـا محدودیت های 
یکـی  هسـتیم،  مواجـه  دولتـی  منابـع 
و  رونـق  جایگزین هـا،  بهتریـن  از 
خیرخواهانـه  فعالیت هـای  گسـترش 
و  اسـت  مردمـی  مشـارکت های  و 
دسـتگاه های اجرایـی باید در راسـتای 
را  الزم  همـکاری  موقوفـات  احیـای 

رسـانه ها  اسـت  امیـد  باشـند.  داشـته 
بـه عنـوان یـاور وقـف  بـا قلـم خـود 
تبلیغـی  و  فرهنگـی  دسـتگاه های  و 
فرهنگ سـازی  و  آگاهی رسـانی  بـا 
در راسـتای ترویـج فرهنـگ وقـف و 
تبدیـل آن به سـرمایۀ عظیـم اجتماعی 
تاش کنند و زمینه را برای اسـتفاده از 
ایـن قابلیت و ظرفیت مطلوب سـرمایۀ 
اجتماعـی در جهـت اعتـا و آبادانـی 

اسـتان کرمـان فراهـم سـازند. 
اینجانـب ضمـن گرامیداشـت دهۀ 
دسـت اندرکاران  تمامـی  از  وقـف، 
این سـنت حسـنه در تمامی دسـتگاه ها 
و نهادهـا و مـردم نیک اندیـش و خیـر 
اسـتان کرمـان قدردانی نمـوده و تداوم 
توفیقـات آنهـا را در زنـده نگه داشـتن 
این فرهنگ معنـوی و متعالی و ترویج 
و توسـعۀ ارزش هـای انسـانی و الهی از 

درگاه ایـزد منـان مسـئلت دارم.
علی زینی وند

استاندار کرمان

جالـی مدیـر کل اوقـاف نیـز در 
پیامـی از ابـراز لطف اسـتاندار تشـکر 
کـرد، متـن ایـن پیـام بـه شـرح زیـر 

اسـت:
سرور مکرم

جناب آقای دکتر زینی وند 
استاندار محترم کرمان

 سام علیکم  
تسـلیت  عـرض  ضمـن  احترامـاً 
رحلـت پیامبـر اکـرم -صلـی اهلل علیـه  
و  آلـه- و شـهادت امام حسـن مجتبی 
السـام-  -علیهـم  رضـا  حضـرت  و 
محضـر جنابعالـی و گرامیداشـت دهۀ 
وقـف، از پیام  حضرتعالی به مناسـبت 

دهـۀ وقـف سپاسـگزارم.

 ارادتمند شما 
جالی مدیر کل اوقاف و امور 

خیریۀ استان کرمان

استاندار کرمان در پیامی به مناسبت دهه وقف:

حوزه وقف نیاز به تحوالت و 
ایجاد زمینه های جدید دارد

مدافـع  نخسـتین شـهید  رئیسـی«  »ناصـر  تمثـال   
سـامت جنـوب کرمـان کـه در جریـان مبـارزه بـا 
بیمـاری منحوس کرونا بـه درجۀ رفیع شـهادت نائل 
آمـد بـا حضـور جمعـی از مسـئوالن محلـی در ایـن 

منطقـه رونمایـی شـد.
بـه گـزارش روشـنفکری، رئیـس دانشـگاه علـوم 
پزشـکی جیرفت در آئین رونمایی از تمثال نخسـتین 
شـهید سـامت جنـوب کرمـان افـزود: شـهید ناصـر 
مجموعـۀ  پرسـتاری  خوشـنام  پرسـنل  از  رئیسـی 

دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت بـود.
اصغـر مـکارم اظهـار داشـت: شـهید رئیسـی در 
دوران بازنشسـتگی و در حین خدمت در بیمارسـتان 
خصوصـی قائـم جیرفـت درگیـر کرونـا شـد و بـه 

درجـۀ رفیـع شـهادت نائـل آمـد.
ارزشـی  پرسـتار  ایـن  شـهادت  داد:  ادامـه  وی 
و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  بـه  کـه  مسـتنداتی  بـا 
آموزش پزشـکی ارسـال شـد، قطعی و اعام شـد و 
امروز شـاهد رونمایی از تندیس این شـهید بزرگوار 
هسـتیم کـه بـه عنـوان یـک نمـاد و عـزم ملی اسـت.

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت تصریح 
کرد: دو سـوم کادر درمان بهداشـت و درمان منطقۀ 
جنـوب کرمـان درگیـر بیمـاری کرونـا شـدند کـه 
حـدود یک هـزار نفـر از ایـن تعـداد، پرسـتار و بقیـه 

از پرسـنل بهداشـت بودنـد.
وی بـا بیـان اینکه مدافعان سـامت بـا تاش خود 
توانسـتند بیمـاری کرونـا را مدیریـت کننـد، گفـت: 
بیـش از 1۶ هـزار مـورد مثبـت و ۸000 هـزار مـورد 
بسـتری از ابتـدای کرونـا در منطقـۀ جنـوب کرمـان 

ثبت شـد.
مـکارم افـزود: بـا توجـه بـه ظرفیت هـای موجـود 
در منطقـۀ جنـوب کرمان شـاید فکـر نمی کردیم که 

بتوانیـم ایـن تعـداد از  بیمـار را مدیریت کنیم.
وی ادامـه داد: بیمارسـتان های منطقه به تخت های 

ونتیاتـور مجهـز شـد تا مـردم جنـوب در شـهرهای 
خـود ایـن خدمـات سـامت را دریافت کنند.

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت بـا بیـان 
اینکه میزان مرگ ناشـی از کرونـا در جنوب کرمان 
اسـتان و کشـور کمتـر اسـت،  بـه متوسـط  نسـبت 
گفـت: ایـن مهـم در درجـۀ نخسـت مرهـون تـاش 
بی وفقـه و هماهنگـی پرسـنل بهداشـت و درمـان در 

حـوزۀ سـامت اسـت.
وی افـزود: مـرگ و میـر ناشـی از بیمـاری کرونا 
در جنـوب کرمان از متوسـط کشـور پائین تر اسـت.
علـوم  دانشـگاه  موفقیت هـای  از  یکـی  مـکارم، 
بیمارسـتان های  در  بیمـاری  ابتـدای  از  را  پزشـکی 
مسـائل  اعمـال  دانشـگاه،  ایـن  مجموعـۀ  و  دولتـی 
حفاظتـی برشـمرد و گفـت: اولیـن موضـوع مهـم، 
پیشـگیری و سـامت وجـود پرسـنل بود کـه در این 

زمینـه تحـت هیـچ شـرایطی کمبـود نداشـتیم.
در  حاضـر  حـال  در  کـرد:  تصریـح  مـکارم 
پائین ترین سـطح درگیری بیمـاری در منطقۀ جنوب 
کرمـان هسـتیم و میـزان بسـتری به کمتـر از 50 بیمار 

کرونایـی رسـیده اسـت.
این پزشـک متخصص افزود: موارد سـرپایی مبتا 

بـه کرونا نیز به همین میزان کاهش داشـته اسـت.

وضـعیـــت  آخــریـــن  بـــه  مکـــارم  اصـــغر 
ــاره  ــان اش ــوب کرم ــۀ جن ــیون در منطق واکسیناس
کــرد و گفــت: تاکنــون بیــش از 53۴ هــزار ُدز 
واکســن وارد منطقــه شــد کــه 3۴0 هــزار مــورد ُدز 
ــزان نیــز مرحلــۀ دوم  اول تزریــق و نصــف ایــن می

ــت. ــده اس ــق ش تزری
وی افـزود: هنوز بسـیاری از مردم منطقه واکسـن 
دریافـت نکرده انـد لذا واکسیناسـیون را به همۀ مردم 

عزیز توصیـه می کنیم.
بـا  جیرفـت  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
در  موفقیـت  بـه  بسـتگی  بعـدی  مـوج  اینکـه  بیـان 
مـردم  اگـر  کـرد:  تصریـح  دارد،  واکسیناسـیون 
همـکاری الزم را داشـته باشـند، سـطح ایمنی جامعه 
افزایـش یافتـه و اگـر هـم بیمـاری مجدد عـود کند، 
حداقـل مـرگ و میر یک دهم دوران بدون واکسـن 

خواهـد بـود.
مـکارم افـزود: همـۀ مـردم از 1۲ سـال بـه بـاال بـا 
هـر شـرایطی به جـز موارد معـدودی هر چه سـریعتر 

بـرای دریافـت واکسـن مراجعـه کنند.
وی ادامـه داد: فضـای الزم و واکسـن کافـی در 
منطقـۀ جنـوب کرمـان موجـود اسـت لذا همـه برای 

دریافـت واکسـن اقـدام کنند.

دکتر مکارم در مراسم رونمایی از تمثال نخستین شهید سالمت جنوب کرمان؛

همۀ افراد باالی ۱۲ سال برای تزریق واکسن 
کرونا اقدام کنند

گیه انتخابات مسئوالن انجمن صنیف کارگیر  آ
رانندگان حمل و نقل جاده ای بار جنوب استان کرمان

بدیـن  وسـیله بـه اطـالع می رسـاند بـه موجب مـدارک تسـلیمی از سـوی انجمن مذکور، اسـامی و سـمت هر 
یـک از اعضـاء اصلـی و علی البـدل هیئـت  مدیـره و بازرسـان کـه از تاریـخ ۱۴۰۰/۷/۸ به  مدت ۳ سـال انتخاب 

شـده اند بـه شـرح ذیل می باشـد:
۱-روح اهلل دلیری - رئیس هیئت  مدیره و دبیر انجمن           2-محسن رئیسی - نایب  رئیس

۳-رضا ده شتری زاده - خزانه دار                                     ۴-ایمان پورشنبه - عضو علی البدل هیئت  مدیره
۵-مسعود گروهی - عضو علی البدل هیئت  مدیره                ۶-حمید فاریابی - بازرس اصلی

۷-ایمان فرخی - بازرس علی البدل
ضمنـا مطابـق با مادۀ 22 اساسـنامه، کلیۀ اسـناد و اوراق مالـی و بهادار با امضای مشـترک رئیس هیئت  مدیره 

یـا دبیـر و خزانه دار ممهور بـه مهر انجمن معتبـر خواهد بود.
                                                                         ابوذر آیین

رئیس ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جیرفت
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کس چو حافظ نگشاد از رِخ اندیشه نقاب
تا سِر زلف سخن را به قلم شانه زدند

آسمان فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی را ستارگان 
بی شـماری اسـت، اما در میـان خداونـدگاران ذوق و 
شـعرای بزرگ و فصیـح ایران »خواجه شـمس الدین 
محمـد حافـظ شـیرازی« تشـخص و درخشـندگی 
خـاص دارد کـه می تـوان او را نمونـۀ کامـل زبـان 
فارسـی گفـت، ایـن وقـار و ترنـم، این ظرافـت و این 
اصالـت و نجابـت که در زبان حافظ دیده می شـود او 

را در اوج ادبیـات و »حـد کمـال بیـان« قـرار می دهد.
مشـرب وسـیع، وارسـتگی، نکته هـای اخاقـی و 
اجتماعـی و ماحظـات فلسـفی کـه بـه زبان غـزل ادا 
شـده او را بـه صـورت »انسـان کامـل« در مـی آورد، 
همـان صـورت ایده آلـی کـه بسـیار کمیاب اسـت و 

بشـر عاقـل و مُـدِرک دنبـال او می گـردد.
حافـظ همان گونـه کـه از حیـث زبـان در میـان 
از وی کسـی  پـس  و  می درخشـد  بـزرگان سـخن 
در صحنـۀ ادب فارسـی پیـدا نشـد کـه بـه حریـم او 
نزدیـک شـود، شـیوۀ خاصـی آفریـده اسـت کـه او 
را از گذشـتگان ممتـاز می کنـد و از حیـث آزادی 
فکـر و جهـش خیال نیز شـخصیتی به کلـی متمایز و 

دارد. ارجمنـد  درگاهـی 
غزلیات دلنشـین، زیبا، نغز و پر مغز خواجۀ شـیراز 
یکی از بهترین شـاهکارهای جاویدان بشـریت است 
کـه تا دنیا برپاسـت و تا زبان فارسـی باقـی و ماندگار 
آن  جالـب  و  جـاذب  اثـرات  پیوسـته  بـود  خواهـد 
موجبـات اقبـال و دلباختگـی مـردم با ذوق را نسـبت 

بـه او راغب تـر خواهد سـاخت.
انیـس  پـرورش،  جـان  و  روح بخـش  غزلیـات 
خاطـِر  آرام بخـش  و  رمیـده  دل هـای  مونـس  و 
افسـردۀ گرفتـاران بنـِد محبـت اسـت، آشـفته دالن و 
سرگشـتگان دسـت توسـل و تفأل به دامن او می زنند 
و ناامیـدان وادِی عشـق و وفا رهبـری او را در گرداب 
مهالـک بـه جـان طلـب می کنند، بیـدالن را بـه وجد 
و ُسـرور می کشـاند و ِرنـدان را بـه عشـق و رهایـی 
از خـود دعـوت می کنـد، عارفـان را گفتار آسـمانی 
تنهایـی همـدم و عامیـان را غزلیـات  او در گوشـۀ 

شـورانگیز او مایـۀ طـرب و شـادمانی اسـت.
پژوهشـگر  نُدوشـن  اسـامی  محمدعلـی  دکتـر 
ادبـی، منتقـد و حافظ شـناس برجسـتۀ معاصـر معتقد 
اسـت: »در اندیشـۀ حافـظ سـه بدنـه اصلی تشـخیص 
شـاخه هایش،  و  درخـت  ماننـد  کـه  می شـود  داده 
شـاخه های دیگری از آن جدا می شـوند، این سه بدنه 
عبارتنـد از: عشـق، یکرنگـی و روشـن بینی و»عشـق« 
مهم تریـن موضوعـی اسـت کـه وی جهان بینـی خود 

را بـر  پایـۀ آن می گـذارد و متوقـع اسـت کـه جواب 
همـه سـئوال های خـود را از آن بگیـرد.

خواجه شـیراز »رهایی بشـر« را به موهبت »عشـق« 
می دانـد، بنابرایـن مـا کـه چنـد قرن اسـت کـه از این 
بـزرگان دور شـده ایم باید خود را در زمان و شـرایط 
آنـان بگذاریم تا اندکی به درک معنا نزدیک شـویم 

و این کار آسـانی نیست«.
شـیوع  دروغ،  رواج  تزویـر،  و  ریـا  از  حافـظ 
اصـِل  مـرگ  خودکامگـی،  و  اسـتبداد  خرافـات، 
عـدل و انصـاف و فقـدان آزادِی فکـر و بی اعتنایـی 
بـه هنـر رنـج می بـرد، او در جامعـه ای کـه اسـاس آن 
بـر بندگـی و هتک َشـرف انسـان گذاشـته شـده بود 
و قُبـح از ظلـم و تجـاوز گرفتـه و انصـاف و مـروت 
ایـن  در  و  می کشـید  عـذاب  بـود  گشـته  فرامـوش 
تیرگی هـای مشـوش و هراسـناک، سـیمای حافظ به 
دور از فرومایگـی محیـط، منّـزه از دنائت هـای رایـِج 
آز و طمـع و پاکیـزه از تعصب هـای جاهانـه در افـق 
شـیراز طلـوع می کند و فکـِر روشـن او می خواهد بر 

تاریکی هـای زمـان نـور بپاشـد و فـروغ بریـزد!
حافـظ دلـی درد آشـنا داشـت، وی بـه خوبـی از 
ورای آتـش بیـداِد حاکمـان و سـتمگران زمـان خود 
دوِد دِل هموطنـان مظلومـش را استشـمام می کـرد و 
از زبـان دل آنهـا بر سـِر ظالمان عصر فریاد می کشـید 
و بـا مـردم و ستم کشـان همـدردی می کـرد و آنهـا 
و  رئـوف  پرسـتاری  همچـون  و  مـی داد  تسـلی  را 
مهربـان جراحت هـا را می ُشسـت و بـر آن هـا مرهـم 

می گذاشـت.
حافظ این فیلسـوف و شـاعر عالی مقام در آسمان 
ادبیات پارسـی، مهر فروزنده  ایسـت که همتا ندارد و 
مـا بیـش از زباِن فاخر و تعبیرات زنده و محتشـمانۀ او 

روح و اندیشـه اش را دوست داریم.
اسـتغنا، آزادگـی، وارسـتگی از عایق، درویشـی 
و رهایـی از هـر چـه مـا را رنـج می دهـد یـا خشـنود 
می کنـد، مشـرب وسـیع و روح پر از مدارا و شـفقت 
او بـه وی شـخصیتی متعالـی و جـذاب می بخشـد. 
خواجۀ شـیراز انسـانیت خود را به اینکه خود »انسـان« 

باشـد ختـم نمی کنـد و دیگران را هم به انسـان شـدن 
می کند. تشـویق 

حافظ مسـلمانی بـود که قرآن را در سـینه داشـت 
و آن را در چهـارده روایـت می خوانـد، در پرتو نبوغ 
و حافظـه و تأثیـر سـازندۀ کام الهـی اسـت کـه دل 
حافـظ سـراچۀ راز شـده و بهـار خاطـر او را قـوس و 
قَـزح عشـق، ایمـان، عرفـان، حقیقـت و... طـراوت و 

شـکوهی جاودانه بخشـیده اسـت.
بـه تعبیـر زنده یـاد اسـتاد پرتـو علـوی نویسـنده، 

مترجـم و حافـظ پـژوه هـم روزگار مـا:
» شـاید بـه گزاف نگفته باشـیم، اگر آسـمان ادب 
ایـن مـرز و بـوم را تنهـا ایـن آفتـاب جهان تـاب شـعر 
منـور می سـاخت، بـاز هـم هم چنـان صیـِت عظمـت 
وی و آوازه و اشـتهار لطـف معنـی و ذوق و عشـق و 
ادب ایـران بـه همین غنای امروز، جهان را در تسـخیر 

داشت.«
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

به مناسبت بیستم مهرماه روز بزرگداشت خواجه شیراز؛

حافظ، ستایشگر عشق و آزادی

مهدی دانشور

یکی بازی به بازی گفت در دشت
که تا کی کوه و صحرا می توان گشت

بیا تا سوی شهر آریم پرواز
کـه با شهزادگان باشیم دم ساز

گهی باشیم انیس بزم شاهان
گهی هم صحبت زرین کاهان
به شب ها شمع کافوری گدازیم

به روزان با شهان نخجیر بازیم
جوابش داد شهباز نکو رای

کـه ای نادان دون همت سراپای
اگر صدسال باشی در بیابان
جفای برف بینی جور باران

کشی هر لحظه صد اندوه و خواری
ز چنگال عقابان شکاری

بسی بهتر که بر تخت زراندود
دمی محکوم حکم دیگری بود

قناعت جنتی با تلخ و با شور
بود نوش عسل با نیش زنبور

                  »جنتی اصفهانی«
ایـران، هـر  در تقویـم کشـور عزیزمـان 
و  روسـتائیان  روز  مهرمـاه  پانزدهـم  سـال 
آیـا  امـا  می شـود،  داشـته  گرامـی  عشـایر، 

کارکـرد  از  اسـت  شایسـته  کـه  آن گونـه 
بـرای  قشـر سـختکوش  ایـن  اثرگـذاری  و 
توسـعه اسـتفاده می شـود؟ یـا اینکـه سـطح 
زندگی این قشـر از جامعه وضعیت مطلوبی 
دارد؟ بـه همیـن بهانـه مطالبـی درخصـوص 
علـل تـرک روسـتاها و لـزوم شـکل گیری 
مهاجـرت معکـوس )از شـهر بـه روسـتا( از 
نظرتـان می گـذرد؛ مهاجـرت معکـوس در 
ایـران بـه عنـوان یـک پدیدۀ نسـبتاً نـو که به 
مـرور بـه یک جریـان تأثیرگـذار بـر جامعۀ 
روسـتایی تبدیل می شـود نیازمند بررسـی از 
ابعاد مختلف اسـنادی و میدانی اسـت. چهار 
عامـل: سـطح توسـعه در روسـتاها، شـرایط 
میـزان درآمـد مهاجـران  زندگـی شـهری، 
و تعلّـق قومـی و محلّـی بـه عنـوان عوامـل 
احتمالـی مؤثّر بـر مهاجرت معکـوس، حائز 
اهمیـت اسـت. لـذا هرچه سـطح توسـعه در 
روسـتاها افزایـش یابـد، مشـارکت فـرد فرد 
روسـتاییان در امر توسـعه دخالت داده شـود 
منطقـه  و  محیـط  بـا  متناسـب  تولیـدات  و 
بومی شـود، رشـد منابع انسـانی در روسـتاها 
بیشـتر خواهـد شـد. مهاجـرت نقـش بسـیار 
مهّمـی در کاهـش فقـر و آسـیب پذیری در 
می کنـد  بـازی  درآمـد  کـم  خانواده هـای 
اقتصـادی،  مختلـف:  دالیـل  بـه  مـردم  و 
محیطـی،  زیسـت   فرهنگـی،  اجتماعـی، 
بایـای طبیعـی و... زادگاه بومـی خـود را 
تـرک می کننـد. تـا کنـون در کشـور مـا، 
سـوی  بـه  روسـتاها  از  مهاجرت هـا  اغلـب 

شـهرها بـوده اسـت.
بـه  بازگشـت  یـا  معکـوس  مهاجـرت   

مبـدأ کـه عمومـاً بـه برگشـت از شـهرها بـه 
روسـتاها و از شـهرهای بزرگ به شـهرهای 
امـروزه مـورد  قلمـداد می شـود،  کوچـک 
تـوجـّـه جـامعه شـناســان، جـغرافــی دانان، 
سیاسـت مداران و دولت مـردان قـرار گرفتـه 
و  مهاجـرت  بـودن  الیـه  چنـد  امـا  اسـت. 
بـر  مهاجـران  تأثیـر  و  آن  پیچیـدۀ  فرآینـد 
از  گوناگونـی  عوامـل  بـه  مقصـد  و  مبـدأ 
جمله: کار، دسترسـی به خدمات بهداشـتی، 
درمانـی و تحصیلـی و جاذبه هـای شـهری 
مخـرب  عوامـل  همچنیـن  دارد.  بسـتگی 
آتش سـوزی  زلزلـه،  سـیل،  ماننـد:  طبیعـي 
ازدیـاد  سـرمازدگی،  جنگل هـا،  و  مراتـع 
جمعیـت، کمبـود منابـع تولیدی مثـل زمین 
کشـاورزی، آب و نـزوالت آسـمانی نیز در 
ایـن امر تأثیرگذارنـد. عاوه بـر آن، عوامل 
سیاسـی مثـل جابجایـی جمعیتـی، نزاع های 
امـر  ایـن  موجـب  نیـز   جنـگ  و  قومـی 
می شـوند. حتّـی می تـوان به عوامـل دیگری 
همچـون تخریـب محیـط زیسـت نیز اشـاره 
کـرد، البته بـر عکس آن نیز صادق اسـت و 
مهاجـرت نیـز محیط زیسـت را تحـت تأثیر 
قـرار می دهـد و بـر منابـع زیسـت محیطـی 
از  دیگـر  یکـی  می گـذارد.  مخـّرب  تأثیـر 
فرآیندهـای مهاجـرت معکـوس فراگیـری 
در  تولیـدی  و  فنّـی  علمـی،  مهارت هـای 
مهاجـرت اسـت کـه مهاجران در بازگشـت 
تجربـی  و  علمـی  اندوخته هـای  مبـدأ،  بـه 
امـر در  ایـن  و  بـه کار می گیرنـد  را  خـود 
ابعـاد مختلف بر توسـعۀ روسـتاها تأثیرگذار 
اسـت. در آینـده فاکتـور علـم و دانـش بـه 

علّـت قابلیـت در نوآوری، کشـف، توسـعه 
و رشـد در عرصـۀ جهانـی مزیّـت رقابتـی 
بـه خـود خواهـد گرفـت. بررسـی ها نشـان 
می دهـد کـه بیـن سـطح توسـعه و مهاجرت 
رابطـه وجـود دارد؛ کاهـش فاصلـۀ سـطح 
سـطح  افزایـش  و  شـهر  و  روسـتا  توسـعۀ 
مسـئله  روی  می توانـد  روسـتا  در  توسـعه 
مهاجـرت اثـر مسـتقیم بگـذارد؛ لـذا رشـد 
فزاینـدۀ  تراکـم  غیررسـمی،  اسـکان های 
جمعیّتـی در شـهرها و کان شـهرها، خالـی 
تولیـدات  اُفـت  سـکنه،  از  روسـتاها  شـدن 
کشـاورزی و بسـیاری از مـوارد دیگر باعث 
شـده کـه دولت هـا در ایـن زمینـه تدابیـری 
اتخـاذ کننـد، از جملـۀ ایـن تدابیـر می تـوان 
گسـترش  کـرد:  اشـاره  ذیـل  مـوارد  بـه 
خدمـات روسـتایی، مقاوم سـازی خانه هـای 
و  آموزشـی  امکانـات  ایجـاد  روسـتایی، 
وضعیّـت  بهبـود  و  گسـترش  بهداشـتی، 
بـه  و  جاده هـا، گسـترش شـبکۀ مخابراتـی 
ویـژه اینترنـت، تخصیـص تسـهیات بانکی 
بـرای اسـتفادۀ بهینـه از آب هـای زیرزمینی، 
خانه سـازی، تغییر سـاخت روسـتاها و غیره. 
همچنیـن تقویـت و ایجـاد زیرسـاخت ها و 
افزایش سـطح درآمد در روسـتاها نیز منجر 
بـه افزایـش میـزان تولیـد و رونـق اقتصـادی 
شـده و از پدیـدۀ مهاجـرت از روسـتاها بـه 
شـهر کاسـته و برگشـت از شـهر به روستا را 
افزایـش می دهد. شـایان ذکر اسـت اهمیت 
و نقـش روسـتاها در امر تولید کشـاورزی و 
بـرای جلوگیری از تراکم و تمرکز شـهرها، 
مسـئوالن را بـر آن داشـته تـا بـه ایـن مسـأله 

توّجـه بیشـتری شـود و نـگاه برنامه ریـزان و 
سیاسـت گذاران و تخصیـص منابـع و ایجاد 
فرصت هـای بیشـتر بـرای اهالـی روسـتاها و 
بـرای  روسـتایی  توسـعۀ  زمینه هـای  ایجـاد 
رشـد ایـن مناطـق بیـش از گذشـته مـد نظـر 
اینجـا  در  اصلـی  مسـألۀ  امـا  گیـرد.  قـرار 
تولیـد و مهم تـر از آن، بومـی کـردن تولیـد 
امکانـات  بـرای  شـرایط  بایـد  لـذا  اسـت، 
اهالـی  مشـارکت  بـا  گونـه ای  بـه  تولیـدی 
بـدون  تـا مهاجـران  فراهـم شـود  روسـتاها 
دغدغـۀ تأمیـن مایحتـاج، بـه مبدأ خودشـان 
بازگردنـد و جایـگاه خـود را بـه عنوان یک 
واحـد تولیـدی در نظر بگیرنـد. همچنین در 
کنـار تولیـد کشـاورزی و دامـی، راه اندازی 
تعـدادی واحد تولیـدی و خدماتی کوچک 

خیّاطـی،  بافندگـی،  ماننـد:  رشـته هایی  در 
میـوه ای  تولیـد فرآورده هـای  جوشـکاری، 
و  درب  قالیبافـی،  دامـی،  فرآوری هـای  و 
پنجره سـازی، تولیـد قطعـات کشـاورزی و 
امثـال ایـن شـغل ها می توانـد رونـق و تنـوع 
بایـد  دهـد.  افزایـش  را  روسـتا  در  تولیـد 
دقـت کـرد کـه اهمیّـت روسـتاها بـه عنوان 
واحدهـای تولیـدی کوچـک از ایـن نظـر 
نیـز قابـل توّجـه اسـت کـه خالـی از سـکنه 
شـدن هـر یـک از ایـن روسـتاها، بـه معنای 
تبدیـل  و  تولیـدی  واحـد  یـک  تعطیلـی 
جمعیـت تولیدکنندۀ دارای شـغل و مسـکن 
بـه جمعیـت مصـرف کننـدۀ فاقـد شـغل و 
مسـکن اسـت. همان طور که گفته شـد، بین 
افزایـش سـطح توسـعه در روسـتاها و تغییـر 

وجـود  مسـتقیم  رابطـۀ  مهاجـرت  الگـوی 
سـطح  چـه  هـر  دیگـر،  عبـارت  بـه  دارد؛ 
افـراد  یابـد،  افزایـش  روسـتاها  در  توسـعه 
بیشـتری از شـهرها بـه روسـتاها بازخواهنـد 
بـه  روسـتاها  از  کمتـری  افـراد  و  گشـت 
شـهرها مهاجـرت خواهند کرد. لـذا با توّجه 
بـه ایـن موضـوع می تـوان توسـعۀ روسـتایی 
را مقولـه ای چند بعـدی از مسـائل اقتصادی 
نتیجـه گرفـت کـه  و اجتماعـی دانسـت و 
ماننـد:  اجتماعـی  زیرسـاخت های  توسـعۀ 
امنیتـی،  آموزشـی،  بهداشـتی،  امکانـات 
اینترنـت و زیرسـاخت هایی ماننـد راه، برق، 
آب شـرب و کشـاورزی کـه باعـث رشـد 
منابع انسـانی در روسـتاها خواهد شـد، یکی 

اسـت. دولت هـا  وظایـف  اصلی تریـن  از 

به مناسبت پانزدهم مهرماه روز روستا و عشایر؛

الزامات کمک به پدیده زیبای مهاجرت معکوس

مهندس شهاب شهابی

همزمـان با اولیـن روز از هفتۀ ناجا، 
کارکنـان  از  جمعـی  و  عامـل  مدیـر 
شـمال  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت 
اسـتان با فرماندۀ انتظامی اسـتان دیدار 
و در خصـوص هم افزائی بـا پلیس در 
تجهیـزات  سـرقت  کاهـش  راسـتای 
برق رسـانی، اعـام آمادگـی کردنـد. 
ایـن  در  اسـتان  انتظامـی  فرمانـدۀ 
سـیم  سـرقت  داشـت:  بیـان  نشسـت 
از  یکـی  برق رسـانی  تجهیـزات  و 
کـه  اسـت  پلیـس  مهـم  دغدغه هـای 
البتـه در ایـن راسـتا طرح هـا و تدابیـر 
داریـم. اجـرا  دسـت  در  را  خاصـی 

افـزود:  ناظـری«  سـردار«عبدالرضا 
در خصوص سـرقت سیم و تجهیزات 
سـری  یـک  اسـت  الزم  برق رسـانی 
بگیـرد  صـورت  بیشـتر  نظارت هـای 
همچـون  تدابیـری  کنـار  در  تـا 
کاهـش زمینه هـای سـرقت تجهیزات 
معضـل  ایـن  کاهـش  در  برق رسـانی 

موثـر واقـع شـود.
ایـن  سـایۀ  در  داشـت:  بیـان  وی 
کـه  برسـد  روزی  امیدواریـم  تدابیـر 
حتـی سـرقت یـک متـر سـیم بـرق را 
هـم نداشـته باشـیم کـه الزمۀ ایـن امر 
ایـن اسـت بـه همـت پلیـس آگاهی و 
خـود شـرکت های توزیع بـرق محیط 
را برای سـرقت تجهیزات برق رسـانی 
نا امـن کنیـم و یـک سـری مراقبت هـا 
و  موسسـات  سـوی  از  تجهیـزات  و 
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت های 

لحـاظ شـوند.
تصریـح  اسـتان  انتظامـی  فرمانـدۀ 
کـرد: در ایـن رابطـه تمـام نیروهـای 

مـا حتـی پلیس هـای راه و راهـور در 
حـوزۀ مراقبت از خطـوط انتقال برق، 
و  محسـوس  پایش هـای  بـه  مکلـف 
کنـار  در  و  می شـوند  نامحسـوس 
تدابیـر  سـری  یـک  اسـت  الزم  آن 
بـرق  ادارات  سـوی  از  پیشـگیرانه 
دوربین هـای  از  بهره گیـری  همچـون 
پایشـی متحـرک لحـاظ شـود. مدیـر 
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  عامـل 
بـا  داشـت:  بیـان  نیـز  اسـتان  شـمال 
حـوزۀ  در  کـه  جدیـدی  روش هـای 
کشـف سـرقت تجهیزات برق رسـانی 
رقـم خـورده تـا االن بیـش از ۲۲00 
دسـتگاه رمـز ارز جمـع آوری شـده 
اسـت. دکتر«محمـد سـلیمانی« افزود: 
در  غیرمجـاز  دسـتگاه های  ایـن 
دیگـر  همچـون  نیـز  کرمـان  اسـتان 
نقـاط کشـور بـه یـک دغدغـه بـرای 

تبدیـل  بـرق  توزیـع  شـرکت های 
شـده اند چـرا که بـر بروز خاموشـی ها 

بوده انـد. اثرگـذار 
توزیـع  شـرکت  عامـل  مدیـر 
ضمـن  اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروی 
قدردانـی از زحمـات گسـتردۀ پلیـس 
در حـوزۀ کشـف سـرقت تجهیـزات 
دسـتگاه های  کشـف  و  برق رسـانی 
اسـتخراج ارز دیجیتـال تصریـح کرد: 
در ایـن زمینه با هم افزایی کارشناسـان 
پلیـس آگاهـی و ادارۀ بـرق و با انجام 
خواهیـم  تـاش  معکـوس  مهندسـی 
مصـرف  اصلـی  باندهـای  سـر  کـرد 
کننـدۀ مـس و دیگـر آلیاژهـای بـکار 
برق رسـانی،  تجهیـزات  در  رفتـه 
تـا شـاهد  منهـدم شـوند  و  شناسـایی 
کاهـش چشـمگیر سـرقت ایـن قبیـل 

باشـیم. تجهیـزات 

در دیدار سردار ناظری و مدیر عامل برق شمال مطرح شد؛

هم افزایی پلیس و صنعت برق در راستای 
کاهش سرقت تجهیزات برق رسانی

 در مراســمی بــا حضــور فرمانــدار 
عنبرآبــاد  شهرســتان  مســئولین  و 
بــه  انتظامــی  نیــروی  زحمــات  از 
مناســبت هفتــه ایــن نیــرو تجلیــل 

ــد. ش
ایــزدی در ایــن مراســم بــا تبریک 
هفتــۀ نیــروی انتظامــی گفــت: کافــی 
فعالیــت  روز  شــبانه  یــک  اســت 
شــود  تعطیــل  نظامــی  نیروهــای 
بنــد  ســنگ  روی  ســنگ  آنــگاه 

. د نمی شــو
وی گفــت: امنیــت مقولــۀ مهمــی 
نیــروی  خطیــر  وظیفــۀ  و  بــوده 
انتظامــی ایجــاد امنیــت اســت و همــۀ 
و  کننــد  کمــک  بایــد  دســتگاه ها 

پــای کار باشــند.
افــزود:  عنبرآبــاد  فرمانــدار 
نیــروی انتظامــی قریــب بــه ۴500 
ــت  ــاد امنی ــا ایج ــه ب ــهید در رابط ش
تقدیــم کــرده کــه ایــن ارزش واالی 
نیروهــای عزیــز انتظامــی را نشــان 

. هــد می د
در ایــن مراســم حجت االســام 
بخــش  جمعــۀ  امــام  خجســته، 
ــۀ  ــک هفت ــا تبری ــی ب ــارز جنوب جبالب
نیــروی انتظامــي گفــت: مقــام معظــم 
ــد: لباســی  ــری حفظــه اهلل فرمودن رهب
لبــاس  داریــد  تــن  بــر  کــه شــما 
رحمــت اســت و مکمــل آن دســت 

اقتــدار شماســت.
وی عنــوان کــرد: عزیــزان مــا 
ــا زحمــات  ــی واقع ــروی انتظام در نی
ــااهلل  ــه انش ــند ک ــبانه روزی می کش ش
خواهــد  مأجــور  مجاهــدت  ایــن 

ــود. ب

دادســتان  ســلیمانی  همچنیــن 
مراســم  در  عنبرآبــاد  شهرســتان 
صبحــگاه مشــترک نیــروی انتظامــی 
ــي  ــروی انتظام ــۀ نی ــک هفت ــا تبری ب
قــرآن  در  امنیــت  بحــث  گفــت: 
ــر  ــم ذک ــک مه ــوان ی ــه عن ــم ب کری

شــده اســت.
عــده ای  همیشــه  افــزود:  وی 
زیرپــا گذاشــتن  بــا  کــه  بوده انــد 
خواســته اند  ارزش هــا  و  هنجارهــا 
بــه اهــداف پلیــد خویــش دســت 
پیــدا کننــد و اینجــا ضــرورت وجــود 
نظــم مشــخص  قانــون و  حافظــان 

. د می شــو
ــان  ــتان خاطرنش ــام شهرس ــن مق ای
ــروی انتظامــی یــک مســئله  کــرد: نی

ــدون آن  ــت و ب ــی اس ــم و اساس مه
ــت. ــیرین نیس ــی ش ــچ لذت هی

ســلیمانی افــزود: نیروهــای نظامــی 
ــود در  ــۀ خ ــام وظیف ــتای انج در راس
تأمیــن امنیــت بــرای ســتمدیدگان 
ــارزه  ــی مب ــه ناامن ــر گون ــا ه ــد ب بای

ــد. کنن
وی عنــوان کــرد: رعایــت حقــوق 
شــهروندی، حفــظ آبــروی افــراد، 
خوش رفتــاری بــا اربــاب رجــوع، 
ــام  ــه انج ــه ب ــداری و توج ــاق م اخ
ــه از شــئون نیروهــای  وظایــف محول

انتظامــی می باشــد.
از  گفــت:  پایــان  در  دادســتان 
زحمــات همــۀ شــما حافظــان امنیــت 

می کنــم. تشــکر 

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کرمان خبر داد:

انجام ۲٣۱٩ عملیات و نجات ۶۵٣ نفر 
در شش ماهۀ سال  جاری

مدیـر عامـل سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمـان، از 
انجـام ۲31۹ عملیـات و نجـات جـان ۶53 نفـر توسـط آتش نشـانان کرمانـی در 

شـش ماهـۀ نخسـت سـال  جـاری خبـر داد.
 بـه گـزارش کرمـان  آنایـن، رضـا میرزایـی گفـت: در شـش ماهـۀ نخسـت 
سـال  جاری، ۸۴1 عملیات اطفای حریق و 1۴۷۸ عملیات امداد و نجات توسـط 

آتش نشـانان انجام شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه کاهـش 11 درصـدی حـوادث در شـش ماهۀ نخسـت سـال  
جـاری نسـبت به مدت  زمان مشـابه در سـال گذشـته، افـزود: در مـدت  زمان یاد 
شـده در مجمـوع ۸۴1 مـورد حریق در شـهر کرمـان اتفاق افتاده کـه 130 مورد، 
مربـوط بـه منـازل مسـکونی بـوده و آتش سـوزی منـازل نسـبت بـه مـدت  زمـان 

مشـابه در سـال گذشـته 35 درصد کاهش داشـته اسـت.
مدیـر عامـل سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمـان ادامه 
داد: 3۷۴ مـورد حـوادث حریـق مربـوط به مـواد پسـماند و بازیافتـی، 11۹ مورد 
مربـوط بـه وسـایل نقلیـه، 5۹ مورد مربوط بـه مراکز تجاری، ۸۲ مـورد مربوط به 
جنگل هـا و درختـان، پنـج مـورد مربوط بـه مراکز اداری و تأسیسـات شـهری و 

هشـت مـورد مربوط بـه مراکـز صنعتی بوده اسـت.
میرزایـی خاطـر نشـان کـرد: از 1۴۷۸ مـورد عملیـات امـداد و نجاتـی کـه در 
شـش ماهۀ نخسـت امسـال توسط آتش نشـانان کرمانی انجام شـد، بیشترین آمار 

بـا ۶31 مـورد مربـوط بـه زنده گیری مارهـای سـمی و خطرناک بوده اسـت.
وی یـادآور شـد: از مجمـوع 1۴۷۸ مـورد عملیـات امـداد و نجـات در شـش 
ماهـۀ سـال جاری، ۲33 مـورد مربـوط بـه زنده گیـری حیوانـات خطرنـاک، 1۸1 
مـورد مربـوط بـه چیـدن حلقـه و قفـل، 11۶ مـورد مربـوط بـه امـداد آسانسـور،  
۶۶ مـورد مربـوط بـه امـداد تصادفـات خودرویـی و نجـات مصدومـان محبوس  
شـده، 1۸ مـورد مربـوط بـه امـداد و نجـات از کوه و ارتفـاع، 11۹ مـورد مربوط 
بـه النه سـازی زنبورهـا در محیط منـازل مسـکونی و مابقی آن ها مربوط به سـایر 

مـوارد بوده اسـت.
مدیر عامل سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری کرمان با اشـاره 
بـه اینکـه در مجمـوع ایـن عملیات ها ۶53 نفر از شـهروندان نجـات یافتند و 11۸ 
نفـر مصـدوم شـدند، ادامـه داد: 10۶ نفـر از ایـن مصدومـان در حوادثـی نظیـر 
تصـادف و سـقوط از ارتفـاع دچار مصدومیت شـدند و 1۲ نفر از شـهروندان نیز 

در حـوادث آتش سـوزی دچار آسـیب شـدند .
از  نفـر  جـاری، 51۸  سـال   نخسـت  نیمـۀ  در  کـرد:  نشـان  خاطـر  میرزایـی 
شـهروندان، آموزش های ایمنی و آتش نشـانی را فرا  گرفتند و بنا به درخواسـت 

شـهروندان ۴۸0 مـورد مشـاورۀ ایمنـی و 1۷1 بازدیـد ایمنـی انجـام شـد.

تکریم نیروی انتظامی توسط فرماندار 
و مسئولین شهرستان عنبرآباد
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چون شنید آوای ساز ارغنون       گفت صدقنا الیه راجعون
دوست عزیز و ارجمند جناب آقای محسن ربیعی

ریاست اتحادیۀ صنف عمده   فروش، پخش و بنکداران کرمان
بـا خبـر شـدیم مصـادف بـا رحلـت پیامبـر عظیم الشـأن اسـام و شـهادت امـام 
مهربانی هـا، در سـوگ پـدر بزرگوارتـان مرحـوم اکبـر ربیعـی نشسـته اید، هر چند 
وداع بـا پـدر این دژ محکم و اسـتواِر زندگی فرزندان، سـخت اسـت، اما هم  زمانی 
فـوت ایشـان و مناسـبت های مذکـور نشـان از قلب پاک و سرشـت نیک ایـن پدِر 
مهربـان دارد، لـذا ضمـن عـرض تسـلیت محضر شـما و خانـوادۀ گرامـی، از خالق 

غفـار بـرای آن سـعید فقید، غفـران واسـعۀ الهی مسـئلت دارم.
مسعود احمدی مدیر عامل شرکت گل بارز

مناطـق  در  پیشـرفت  و  توسـعه  رونـد 
مختلـف اسـتان کرمـان و شهرسـتان های ۲3 
گانـۀ آن بـه صـورت متـوازن اجـرا نگردیده 
داشـتن  علی رغـم  شهرسـتان ها  برخـی  و 
بـی  شـمار  طبیعـی  و  انسـانی  پتانسـیل های 
بـه فراخـور توانمنـدی خـود؛ بـه آبادانـی و 
رونـق دسـت نیافته انـد، بافـت یکـی از ایـن 
شهرسـتان ها اسـت که لـزوم سـرمایه گذاری 
و انجـام زیرسـاخت های اشـتغال زا به شـدت 
در آن احسـاس می شـود کـه ایجـاد مجتمـع 
فـوالد، یکی از حرکت هـای مثبت در جهت 

تحقـق ایـن سیاسـت اسـت.
خاطـر نشـان می شـود طـرح فـوالد بافت، 
یکـی از پروژه هـای اسـتانی فـوالد می باشـد 
کـه عملیـات اجرایـی آن بـرای محرومیـت 
زدایـی و ایجـاد اشـتغال در شهرسـتان بافت، 
در سـال ۸5 توسـط شـورای اقتصـاد مصوب 
و عملیـات اجرایی آن در سـال ۸۶ در زمینی 
بـه مسـاحت ۶1۲ هکتـار آغـاز گردیـد و در 
توسـط  آن  اول  فـاز   13۹۸ سـال  آبان مـاه 
بهره بـرداری  بـه  وقـت  جمهـوری  ریاسـت 
بررسـی  بـرای  و  اسـاس  همیـن  بـر  رسـید، 
اهـداف و وضعیـت ایـن مجتمـع، از نزدیک 
بـا مهنـدس عطـارد گـودرزی مدیـر عامـل 
و  یعقـوب حاتمـی مدیـر مجتمـع  و دکتـر 
مجتمـع  آن  بهره بـرداری  معـاون  همچنیـن 
صنعتـی بـه گفتگـو پرداختیـم کـه گـزارش 

زیـر حاصـل ایـن گـپ و گفـت اسـت:
جنـاب آقای دکتـر حاتمـی لطفًا 
 پیرامـون این مجتمـع و ویژگی های 
فـاز اول آن یک شـرح مختصر ارائه 

فرمایید.
فـوالد بافت یکی از طرح هـای هفت گانۀ 
ملی ایران اسـت کـه در راسـتای خودکفایی 
محصـوالت  بـه  وابسـتگی  رفـع  و  صنعتـی 
 ۶1۲ مسـاحت  بـه  زمینـی  در  اسـتراتژیک 
هکتـار احداث گردیده اسـت، شـرکت احیا 
اسـتیل فـوالد بافـت شـامل کارخانـۀ احیـای 
مسـتقیم با تولید ۸00 هزار تن آهن اسـفنجی 
و قابـل افزایـش تـا یـک میلیـون تن در سـال 
احیـاء  فـن آوری  بـا  کارخانـه  ایـن  اسـت، 
مسـتقیم کار می کنـد، خـوراک ایـن مجتمع 
گندلـه و تولید آن، آهن اسـفنجی اسـت که 
بـا بهره بـرداری از ایـن پـروژه بـرای ۲50 نفر 
بـه طـور مسـتقیم و دو هـزار نفـر به طـور غیر 
مسـتقیم اشـتغال ایجاد شـده اسـت، در طرح 

توسـعۀ شـرکت، یـک واحد آهن اسـفنجی 
۸00 هـزار تنـی و یـک واحـد گندله سـازی 
در دسـت احـداث می باشـد، تولیـد واحـد 
احیـاء شـماره یـک بـه طـور غیـر رسـمی از 
تاریـخ 1۸ فروردیـن 13۹۸ آغـاز شـد و بـا 
ظرفیـت اسـمی در حـال انجـام اسـت، الزم 
بـه یادآوری اسـت کـه این طـرح در آبان ماه 
سـال 13۹۸ به طور رسـمی افتتـاح گردید، تا 
کنـون بالغ بـر 1.۷0۹.3۷3 تن آهن اسـفنجی 
در ایـن مجتمـع تولید شـده اسـت کـه میزان 
بـه  تفکیـک در سـال های 13۹۸  بـه  تولیـد 
 میـزان 55310۹ تن و در سـال 13۹۹ به میزان 
۷۸۸۸50 تـن و تـا پایـان شـهریور 1۴00 بـه 
بـوده اسـت. همچنیـن  میـزان 3۶۷۴1۴ تـن 
یکـی از نقـاط قـوت و بـارز ایـن کارخانـه 
کیفیت محصول تولید شـده اسـت، شاخص 
اصلـی کیفیت متالیزیشـن اسـت که بـه طور 
میانگیـن در این واحد ۹1/5 درصد می باشـد.
 جنـاب آقـای مهندس گـودرزی 
جنابعالـی کـه قبـل از مدیـر عاملی، 
معـاون اجرایـی و نظـارت شـرکت 
بوده ایـد، کامـاًل به جزئیات شـرکت 
اشـراف داریـد، لطفـا در مـورد فـاز 
دوم توسـعۀ شـرکت توضیحات الزم 

فرمایید. ارائـه  را 
در بخش فازهای توسـعۀ شرکت، احداث 
خـط احیـاء ۲ در ۲1 بهمن ماه سـال گذشـته و 
در قالب قـرارداد pc آغاز و عملیات احداث 
بـا جدیـت در حـال اجراسـت و بـر اسـاس 
برنامـۀ مصوب تا پایان سـال 1۴00، پیشـرفت 
پـروژۀ احـداث فاز دوم تولید آهن اسـفنجی، 
در حـدود 50 درصد برنامه ریزی شـده اسـت 
کـه تمام تاش شـرکت احیـاء اسـتیل بر این 
اسـت کـه بـا تمرکـز بـر اجـرای ایـن پـروژۀ 
عظیـم مطابـق بـا برنامـۀ زمان بنـدی تـا پایـان 
سـال 1۴01، واحـد احیـاء ۲ بـه بهره بـرداری 
بـرســـد. هـمـچـنیــن احــداث کـارخـانــه 
 EPC قـرارداد  قالـب  در  نیـز  گندله سـازی 
مصوب شـده اســت و سـرمـایه گــذاری در 
طـرح هــای توسـعۀ شـرکت بـا عقد قـرارداد 
بـا قـرارگاه سـازندگی خاتم األنبیای مؤسسـه 
ثـاراهلل به منظـور احداث واحد احیاء مسـتقیم 
شـماره ۲ بـا ظرفیـت ۸00 هزار تن در سـال و 
واحد گندله سـازی با ظرفیـت ۲/5 میلیون تن 
در سـال بـه ارزش 1۲5 میلیون یـورو صورت 

پذیرفته اسـت.

برنامـه ریــزی  گـودرزی  آقـای 
اسـتراتژیک و چشـم اندازهای ایـن 
شـرکت بـه چه شـکل و در چـه بازۀ 

زمانـی تعییـن گردیده اسـت؟
1-تدوین سند چشم انداز ۲0 سالۀ شرکت

۲-تدوین سند استراتژی در افق 1۴0۲
ــر  ــی ب ــزی مبتن ــام بودجه ری ــاح نظ 3-اص

برنامه ریــزی عملیاتــی
۴-استقرار مدل برنامه ریزی چابک

اقدامـات  عامـل  مدیـر  جنـاب 
شـرکت در راستای توسـعۀ سیستم ها 
و روش هـا تـا کنـون چگونـه بـوده 

اسـت؟
1-اخـذ گواهینامـۀ سیسـتم مدیریت کیفیت 

ISO9001:2015
۲-اخـذ گواهینامۀ سیسـتم مدیریـت ایمنی و 

ISO45001 :2018 بهداشـت شـغلی
3-اخـذ گواهینامـۀ سیسـتم مدیریت زیسـت 

ISO14001:2015 محیطـی 
۴-اخـذ گواهینامۀ سیسـتم مدیریت آموزش 

ISO10015:2019
5- اخــذ گـواهیــنامۀ ســیستم مـدیــریت 

ISO17025 آزمایشـگاه
 mis ۶-پیاده سازی و استقرار سیستم یکپارچه
نـــرم افزار  استـقـــرار  و  پیــاده ســـازی   -۷
ســیگنالینگ و مانیتورینــگ کامل تجهیزات

۸- استقـــرار سامـــانۀ هــوش تـــجاری و 
مـــدیریتی داشبـوردهـــای 

۹-پیاده سازی سیستم مدیریت دانش

آقـای دکتـر حاتمـی حضرتعالی 
کــه ســابقۀ مــعاونت پژوهــشی و 
مــعاونت آموزشـی دانشگــاه را در 
کـارنــامۀ خـود داریـد، بــفرمایید 
در حــوزۀ آمـوزش و پژوهـش در 
شـرکت چـه اقداماتی انجـام گرفته 

اسـت؟
در حـوزۀ پژوهـش و نظـام پیشـنهادات تا 
کنـون بالـغ بـر 30 طـرح در نظام پیشـنهادات 
مصوب و اقدامات تشـویقی الزم انجام شـده 

است.
در بخــش آمــوزش هــم اقدامــات مؤثــر 
و خوبــی صــورت پذیرفتــه اســت کــه 

عبارتنــد از:
1- برگــزاری تعــداد 11۴ دوره و کاس 

ــال 13۹۹ ــی در س آموزش

۲-برگزاری تعداد 1۹ دوره تا پایان شـهریور 
ماه 1۴00 

جهـت  شـرکت  تخصصـی  3-کارکنـان 
دوره هـای کارورزی حرفه ای و تخصصی به 

صنایـع مختلـف اعـزام می شـوند
۴-احـداث کتابخانـه بـا ۴۷۴1 جلـد کتـاب 

شـامل 1۷00 عنـوان
مـهنــدس گــودرزی  جـنــاب 
مسـئولیت اجتماعی یکـی از وظایف 
اخــالقی شــرکت ها و مــؤسسات 
بزرگ اقتصادی اسـت، فـوالد بافت 
در ایـن حوزه چـه اقداماتـی انجام 

داده اسـت؟
اجتماعـی  مسـئولیت  انجـام  راسـتای  در 
اقدامـات خوبـی صورت پذیرفته که بخشـی 

از آنهـا عبارتنـد از :

تـأمیــن  در  درصــدی  مشـارکــت 50   -1
هزینه هـای اصـاح سـرریز آب سـد بافـت 

۲-مشارکت در الیروبی رودخانه های بافت 
3-سـاخت انبـار مسـجد جامع اهل بیـت )ع( 

روسـتای قنات ملک 
نیـروی  فرماندهـی  بازداشـتگاه  ۴-سـاخت 

بافـت  شهرسـتان  انتظامـی 
5-مشارکت در سـاخت نماد )اِلِمان( یادوارۀ 

شـهدای گمنام دانشگاه آزاد بافت 
۶-تجهیـز بخـش عفونـی و درمـان مبـازره با 
بیمـاری کرونـا بیمارسـتان خاتم االنبیاء بافت 
۷-خرید و نصب مخزن اکسـیژن بیمارسـتان 

خاتم االنبیـاء بافت 
۸-تجهیز دفتر امام جماعت شهر بزنجان 

۹-تخصیـص لولـۀ خط انتقـال آب به پارک 
فدک شـهرداری بافت 

نبی اعظـم  و  کوثـر  سـالن های  10-تجهیـز 
شهرسـتان بافـت بـه امکانـات ورزشـی الزم 
11-پشـتیبانی از تیم هـای ورزشـی: کشـتی، 
کوهنـوردی  و  والیبـال  بسـکتبال،  فوتبـال، 

شهرسـتان بافـت 
1۲-تجهیـز دفتـر فرماندهـی نیـروی انتظامی 

فت  با
رفـاه  و  تعـاون  ادارۀ  سـاختمان  13-تجهیـز 

اجتماعـی 
1۴-تخصیص دو سیسـتم کامپیوتر به میراث 

فرهنگی شهرستان بافت 
زیسـت  محیـط  سـاختمان  15-تجهیـز 
شهرسـتان بافت به سیسـتم کامپیوتـر و پرینتر 
1۶-کمـک بـه مرکـز توانبخشـی و درمـان 

بیمـاران روانـی فاطمیـه شهرسـتان بافـت 
1۷-مرمت و تسـطیح جادۀ روستای رحمت آباد 

در چندین مرحله 

1۸- کمک به رفع خسارات سیل کیسکان 
حمایتـی  و  معیشـتی  بسـته های  1۹-توزیـع 
و نـذورات در چنـد مرحلـه بیـن نیازمنـدان 

شهرسـتان
۲0-پشـتیبانی از تکمیـل سـالن چنـد منظورۀ 

سـپاه پاسـداران بافت
جناب حاتمی در بحث اسـتراتژی، 
افــق کـوتــاه مــدت ۱۴۰۲ و افـق 
بلنـد مـدت چـه چشـم اندازی بـرای 

متصورید؟ شـرکت 
بـا   ۲ شـماره  احیـاء  کارخانـه  افتتـاح 
ظرفیت ۸00 هزار تن و رسـیدن به پیشـرفت 
فیزیکـی بـاالی 50 درصـد تـا اوایـل سـال 
گندله سـازی  کارخانـه  اجـرای  در   1۴0۲
از مـوارد عمـدۀ توسـعه ای هسـت و بالطبـع 
بـا بهره بـرداری از کارخانـه احیـاء ۲، بالـغ 
بـر 150 نفـر دیگـر بطـور مسـتقیم اسـتخدام 

خواهنـد شـد.
همچنیـن بایـد اضافـه کنـم کـه در بحث 
پرسـنل، سـاخت 300 واحـد  امـور رفاهـی 
زمیـن،  تخصیـص  صـورت  در  مسـکونی 

اسـت. مدنظـر 
آنکـه  بـه  توجـه  بـا  اسـت  ذکـر  قابـل 
زیرسـاخت های انـرژی در شهرسـتان بافـت 
بـا توسـعۀ صنعتـی متناسـب نیسـت، عملیات 
 ۶۴ اختصاصـی  خـط  یـک  بـا  گاز  انتقـال 
کیلومتری از سـیرجان آغاز و در ابتدای سال 

اتمـام می رسـد. بـه  اجـرای آن   1۴01
کارخانـه  بـرق  تأمیـن  بـرای  همچنیـن 
گندله سـازی و طرح هـای دیگـری کـه در 
شـرکت  سـالۀ  بیسـت  اسـتراتژیک  برنامـۀ 
دسـت  در  نیـروگاه  اجـرای  شـده،  تدویـن 

اسـت. مطالعـه 

در گفتگوی روشنفکری 
با مدیر عامل و مدیر مجتمع فوالد بافت مطرح شد؛

از تحوالت چشمگیر 
تا پایبندی این واحد 
به مسئولیت اجتماعی


