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مهندس محمد طاهری:

بزرگترین ثروت شرکت 
آبفا، اعتماد مردم است
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با وجود کرونا، از سیل و زلزله های 
استان غافل نشویم

ــای  ــته همه گیری ه ــال گذش ــد س ــی ص در ط
میلیون هــا  و  رخ داده  جهــان  در  گوناگونــی 
ــی  ــا ط ــرده ؛ ام ــرو ب ــرگ ف ــه کام م ــان را ب انس
چنــد دهــۀ اخیــر، جهــان، بحرانــی هماننــد کرونــا 
بــه خــود ندیــده و ایــن مهمــان ناخوانــدۀ چینــی 
ــوژی  ــم و تکنول ــریت، عل ــت بش ــت عظم توانس
ــی  ــای مترق ــان دنی ــرد و آن چن ــخره بگی ــه ُس را ب
را بی اعتبــار کنــد کــه ســران جهــان در اوج 
ــار  ــت اختی ــج عزل ــرگ، کن ــرس م ــران، از ت بح

ــر مشــکالت عدیــدۀ اقتصــادی اســت و از  ــد. در کشــور مــا کــه درگی کنن
ــرد،  ــج می ب ــی رن ــمار بین الملل ــای بی ش ــام تحریم ه ــه ن ــری ب ــران بزرگت بح
ــته اســت  ــای گذاش ــرات مخــرب بیشــتری برج ــالی خانمان ســوز اث ــن ب ای
ــکنندۀ  ــاد ش ــران و اقتص ــتباه مدی ــای اش ــایۀ تصمیم ه ــا در س ــان م و همچن
قربانی شــدن  و  ویــروس  ایــن  پیک هــای  تــداوم  شــاهد  خانوارهــا، 

هســتیم. بی گناهمــان  هم وطنــان 
امــا نکتــه ای کــه در شــروع فصل ســرما و آغــاز بارش هــا و احتمــال وقوع 
ســیل و خــدای ناکــرده زلزله هــای فصــول ســرد ســال کــه زلزلــۀ یزدان شــهر 
و چنــد زمین لــرزۀ کوچــک دیگــر آغازگــر آن شــدند، قابل توجــه اســت، 
آمادگــی و فراهــم کــردن امکانــات بــرای رویارویــی بــا ایــن بالیــا اســت؛ 
ــری از  ــب تر و خب ــور مناس ــادی کش ــاع اقتص ــه اوض ــرایطی ک ــرا در ش زی
پاندمــی کرونــا نبــود، مــا شــاهد تجربه هــای تلخــی بودیــم کــه همــواره بــا 
وقــوع ســیل یــا زلزلــه، مدیریــت بحــران مــا بســیار ضعیــف عمــل می کــرد 
و اگــر امدادهــای مردمــی نمی بــود گــره حــوادث هرگــز بــاز نمی گردیــد، 
لــذا هم  اکنــون کــه تمامــی نیروهــای امــداد و نجــات و به ویــژه کادر درمــان 
ــات امــدادی،  ــد، در ملزوم دچــار فرســودگی روحــی و جســمی گردیده ان
پزشــکی و دارویــی محدودیــت داشــته و فضاهــای درمانــی پــر از بیمــاران 
ــا هماهنگــی مرکــز،  کرونایــی اســت، از هم اینــک بایــد مدیریــت اســتان ب
ــان  ــتان کرم ــه در اس ــور ک ــی مذک ــوادث احتمال ــرای ح ــر الزم را ب تدابی
به دلیــل شــرایط خــاص جغرافیایــی و اقلیمــی غیرقابل ِاجتنــاب اســت، 
ــر  ــن بحــران ُکشــنده غافلگی ــۀ ای ــا خــدای ناکــرده در میان ــد ت اتخــاذ نماین
ــار مــردم، به ویــژه روســتاییان محــروم افــزوده نشــود. ــر ب ــاری ب نشــویم  و ب

در اولین حضور آسیایی؛

تیم والیبال فوالد سیرجان 
ایرانیان قهرمان جام باشگاه های 

آسیا شد

بررسی وضعیت نامطلوب کم سوادی و آسیب های آن در قشر تحصیل کرده؛

دانش آموختگان بی سواد
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احسان احمدی

 نگاهی متفاوت به زیباترین فصل سال؛ 

 پاییز، پادشاه فصل ها و موسیقی ایام است
3

 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
مرحلــۀ  نهایــی  ایرانیــان،  ســیرجان  فــوالد 
ــی  ــای قهرمان ــن دورۀ رقابت ه ــت  و یکمی بیس
ــه  ــر روز جمع ــیا، عص ــگاه های آس ــام باش ج
ــدار در  ــار دی ــا چه ــاه، ب ــوم مهرم ــت و س بیس
شــهر »ناخــون راتچاســیما« کشــور تایلنــد 
برگــزار شــد کــه در دیــدار نهایــی تیــم فــوالد 
ســیرجان ایرانیــان، نماینــدۀ ایــران بــه مصــاف 
العربــی قطــر رفــت و ســه بــر یــک به پیــروزی 
دســت یافــت و قهرمــان ایــن  رقابت هــا شــد، 
شــایان ذکــر اســت نماینــدۀ ایــران در مرحلــۀ 
ــک  ــر ی ــی را ســه ب ــم العرب ــم، تی ــی ه مقدمات

ــود. ــت داده ب شکس
شــاگردان ســعید رضایــی ســرمربی تیــم 

ــابقه  ــن مس ــت دوم ای ــیرجان، در س ــوالد س ف
25 بــر 21 نتیجــه را بــه نماینــدۀ قطــر واگــذار 
و  ســوم  اول،  ســت های  در  امــا  کردنــد، 
ــر 19،  ــای 25 ب ــا امتیازه ــب ب ــه ترتی ــارم ب چه
ــیدند  ــروزی رس ــه پی ــر 22 ب ــر 23 و 25 ب 25 ب
ــند و  ــدار باش ــن دی ــح ای ــک فات ــر ی ــه ب ــا س ت
ــد. ــی را کســب کنن ســهمیۀ رقابت هــای جهان
ایــن مســابقه مجتبــی  در ســت نخســت 
قلــی زاده بازیکــن شــماره 12 فــوالد ســیرجان، 
ــا مصــدوم و از زمیــن مســابقه  از ناحیــۀ مــچ پ

خــارج شــد.
ــیرجان  ــوالد س ــم ف ــت تی ــر اس ــه ذک الزم ب
ایرانیــان بــا کســب ۶ بــرد متوالــی، مقــام 
قهرمانــی ســال 2۰21 جــام باشــگاه های آســیا 

ــران  ــدۀ ای ــتمین نماین ــا هش ــت آورد ت را بدس
باشــد کــه در نخســتین  ایــن رقابت هــا  در 
ــی  ــر ســکوی قهرمان حضــور آســیایی خــود ب

ــتد. بایس
مــردان  قهرمانــی  والیبــال  مســابقات 
باشــگاه های آســیا از ســال 1999 آغــاز شــد و 
نماینــدگان ایــران تــا کنــون 22 مــدال شــامل: 
ــا  ــن رقابت ه ــز در ای ــره و 3 برن 15 طــال، ۴ نق

ــد. ــت آوردن ــه دس ب
عامــل،  مدیــر  زحمــات  از  پایــان  در 
ــم،  ــی تی ــل اجرای ــرم، عوام ــرۀ محت هیئت مدی
بازیکنــان، کارکنــان تالشــگر شــرکت و همــۀ 
کســانی کــه در رســیدن بــه ایــن قهرمانــی 

تشــکر می نماییــم. تــالش کردنــد، 

در اولین حضور آسیایی؛

تیم والیبال فوالد سیرجان ایرانیان قهرمان 
جام باشگاه های آسیا شد
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

با حضور مهدوی نیا صورت پذیرفت؛

برگزاری آیین افتتاح ساختمان مدیریت برق 
شهرستان رابر

شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان، 
ایـن مراسـم با حضـور مدیر عامل شـرکت، 
بـرق  توزیـع  در  عامـل  مدیـر  مقـام  قائـم 
شهرسـتان ها، امـام جمعـه، فرمانـدار، مدیـر 
پرسـنل  همچنیـن  و  رابـر  شهرسـتان  بـرق 
ایـن  جدیـد  سـاختمان  محـل  در  مربوطـه 
برگـزار گردیـد.  مدیریـت، مهرمـاه 1۴۰۰ 
توزیـع  شـرکت  عامـل  مدیـر  مهدوی نیـا 

نیروی برق جنوب اسـتان کرمان، در این نشسـت ضمن اشـاره به گسـتردگی شـبکه در 
مدیریـت بـرق شهرسـتان رابر بـه ارائۀ گزارشـی از خدمات کم نظیری که بـا وجود این 
گسـتردگی به مشـترکین ارائه می شـود، پرداخت و گفت: هوشمندسازی شبکه، نصب 
کلیدهای فشـار متوسـط جهـت باالبردن قابلیـت مانور و همچنین کاهش خاموشـی ها، 
الکترونیکـی کـردن خدمات در پرتال شـرکت و اپلیکیشـن برق من از جملـه اقداماتی 
اسـت کـه برای رفاه حال مشـترکین و تأمین برق مطمئـن و پایدار در حـوزۀ توزیع برق 
جنـوب اسـتان کرمان انجام شـده اسـت.  وی افزود: در سـال جـاری 1۷۰ میلیارد تومان 
سـرمایه گذاری در شـرکت صـورت پذیرفته اسـت که از ایـن میزان 5.5 میلیـارد تومان 
مربوط به شهرسـتان رابر می باشـد. مهدی رشـیدی، مدیر برق شهرسـتان رابر نیز در این 
مراسـم بـه اقدامـات انجام شـده در بـرق رابـر و ارائه گزارشـی از روند ساختمان سـازی 
آن پرداخت و گفت: مدیریت برق شهرسـتان رابر دارای 1۴233 مشـترک می باشـد که 
پراکندگـی آن بـه ازای هر کیلومتر مربع، بیش از هفت مشـترک اسـت. وی افزود: این 
شهرسـتان ۴3۷ کیلومتر شـبکۀ فشار متوسـط و ۴۰3 کیلومتر شبکۀ فشار ضعیف هوایی 
و همچنیـن 29۶ دسـتگاه پسـت توزیـع را داراسـت که 33 نفر از پرسـنل نیـز به صورت 
مسـتمر در حـال خدمت رسـانی بـه مشـترکین ایـن حـوزه می باشـند. رشـیدی در ادامـۀ 
سـخنان خـود بیان نمود: مراحل سـاخت و سـاز سـاختمان مدیریت برق رابـر از مهرماه 
سـال 9۸ آغـاز و در مهرمـاه سـال جاری با اعتباری بالغ بر 15میلیـارد و 9۰۰ میلیون ریال 
بـه متـراژ 5۰۰ متـر به بهره بـرداری رسـید. در پایان این مراسـم مهنـدس مهدوی نیا مدیر 
عامـل شـرکت به همـراه امام جمعـه، فرماندار و برخی دیگر از مسـئوالن شهرسـتان، از 

قسـمت های مختلـف ایـن مدیریـت بازدید بـه عمـل آوردند.

پیام تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
در پی درگذشت مدیر حقوقی دانشگاه

بسمه تعالی
اناهلل و انا الیه راجعون

در کمـال تأسـف باخبـر شـدیم همـکار 
ارزشـمند آقای »وحید توحیدی« مدیر ادارۀ 
حقوقی دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت، دار 
فانـی را وداع گفتنـد. ایـن ضایعۀ بـزرگ را 
به همـکاران گرامـی و خانـوادۀ ارجمند آن 
عزیـز سـفر کـرده، تسـلیت عرض نمـوده و 
از خداونـد متعـال بـرای آن مرحـوم، طلـب 
مغفـرت و بـرای خانـوادۀ محترمشـان صبـر 

جمیـل مسـئلت می نمایم.
                                                                                          دکتر اصغر مکارم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

عملکرد بی نظیر شرکت گاز استان کرمان در 
خصوص گازرسانی به روستاها

مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمان 
در  روسـتاها  بـه  گازرسـانی  رونـد  گفـت: 
خوبـی  بسـیار  پیشـرفت  از  کرمـان  اسـتان 
برخـوردار اسـت و تاکنون 1۴33 روسـتا در 
این اسـتان از این نعمت برخوردار گشـته اند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز 
اسـتان کرمـان، منوچهـر فـالح در تشـریح 
گـزارش  آخریـن  طبـق  افـزود:  خبـر  ایـن 
عملکـرد ماهیانـۀ شـرکت ملـی گاز ایـران، 
شـرکت گاز اسـتان کرمان توانسـته اسـت با 

عملکـرد مطلوبـی در امـر گازرسـانی بـه روسـتاها جـزو اسـتان های برتر باشـد. به گفتۀ 
وی در حوزۀ گازرسـانی به روسـتاهای اسـتان 33۴3 روسـتا واجد الشـرایط گازرسـانی 
هسـتند کـه از ایـن تعداد 1۴33 روسـتا، تاکنون از نعمـت گاز برخوردار شـده و در 35۰ 
روسـتا، در دسـت اجـرا می باشـد. مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان ادامـه داد: 
گفتنـی اسـت 5۷۰ روسـتا از سـال 9۷ تـا پایـان سـال 99 یعنـی تنهـا در مـدت 2 سـال از 
نعمـت گاز بهره منـد گردیده انـد کـه بـا توجـه بـه کل روسـتاهای گازدار شـدۀ فعلـی، 
عملکـرد گازرسـانی به روسـتاها در اسـتان کرمـان از پیشـرفت ۴۰ درصـدی برخوردار 
می باشـد و ایـن در صورتـی اسـت که از زمان تأسـیس شـرکت در سـال 13۷2 تا سـال 
9۷ تنهـا ۷ درصـد پیشـرفت حاصـل شـده اسـت. فالح با اشـاره بـه اینکه اسـتان کرمان 
توانسـته اسـت با این میزان ترقی در امر گازرسـانی به روسـتاها از رتبۀ برتر گازرسـانی 
در کشـور برخـوردار شـود، بیـان کـرد: شـرکت گاز اسـتان کرمـان در سـال های پیش 
رو قطعـا دسـتاوردهای بیشـتری خواهـد داشـت و برنامه ریـزی مـا به گونه ای اسـت که 
انشـااهلل تـا پایـان سـال جـاری بیـش از ۸۷ درصد مردم شـریف اسـتان کرمـان از نعمت 

گاز طبیعـی برخوردار شـوند.

چتر حمایتی کانون وکالی کرمان برای 
کودکان شیرخوارگاه مادر

به گزارش روابط عمومی بهزیسـتی اسـتان کرمان در راسـتای اجرای سیاسـت های 
حمایتـی، ارتقـاء معاضدتهـای حقوقـی بـه کـودکان جامعـه و بـه منظـور رسـیدگی به 
مشـکالت و مسـائل اطفـال و کـودکان بی سرپرسـت و بدسرپرسـت اسـتان کرمـان، 
تفاهم نامۀ دفاع از حقوق کودکان تحت حمایت بهزیسـتی، منعقد شـد . در این مراسـم 
کـه بـا حضـور محمودعباسـی؛ معاون وزیـر دادگسـتری، قویـدل معاونـت اجتماعی و 
پیشـگیری از جـرم دادگسـتری کرمـان، عباس صـادق زاده مدیر کل بهزیسـتی اسـتان، 
مدیـر کل امـور بانوان و خانوادۀ اسـتانداری و دیگر مقامـات اداری و قضایی همراه بود 
تفاهم نامۀ مشـترک بین کانون وکالی دادگسـتری اسـتان کرمان و اداره کل بهزیسـتی 
اسـتان منعقـد گردیـد و بـه امضـای علـی خواجویـی راد رییـس کانـون وکالی کرمان 
و عبـاس صـادق زاده مدیـر کل بهزیسـتی کرمـان رسـید. در حاشـیۀ این نشسـت عباس 
صـادق زاده، مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان با اشـاره به مفـاد ایـن تفاهم نامه گفت: 
از ایـن پـس همـۀ نـوزادان و نوپایـان در شـیرخوارگاه مـادر تا پایان سـن 1۷ سـالگی به 
صـورت مسـتمر از خدمـات معاضدتـی و مشـاورۀ وکالی داوطلب به صـورت رایگان 
برخـوردار خواهنـد شـد. وی افـزود: ایـن اقدام کـه از آن با عنوان »طرح وکیل مسـتمر« 
یـاد می شـود ،بـا هدف گسـترش فرهنـگ حمایـت از کـودکان و نوجوانـان در جهت 
هم افزایـی بیشـتر سـازمان بهزیسـتی و کانـون وکالی دادگسـتری در ارائـۀ خدمـات 
حقوقـی به اقشـار آسـیب پذیـر و در معـرض خطر، منعقـد گردیده اسـت. صـادق زاده 
اذعـان داشـت: بـا امضـای ایـن تفاهم نامـه در واقـع همـۀ کـودکان و نوجوانـان فاقـد 
سرپرسـت مؤثـر، می تواننـد از خدمات و مشـاوره های وکالی زبدۀ دادگسـتری تا سـن 

1۷ سـالگی بـه صـورت رایـگان بهره مند شـوند.

1-برگـزاری انتخابـات پارلمانـی عـراق و شکسـت گروه های سیاسـی نزدیک 
بـه ایران

2-انتشـار کلیپـی از بدرفتـاری پلیس ایـران با یـک زن جوان برای سـوار کردن 
به خـودرو به دلیـل بدحجابی

3-شکسـت 3 بـر صفر پرسـپولیس در مقابل الهالل عربسـتان و حـذف از لیگ 
آسیا قهرمانان 

۴-صحبت هـای عـزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگـی دربارۀ کاهش حریم 
مقبـرۀ کوروش در سـفر شـیراز و اعتراض فعاالن اجتماعی بـه این اظهارات

جدیـد  اسـتاندار  خـرم،  زین العابدیـن  سـردار  صـورت  بـه  5-سـیلی زدن 
حاضـران از  یکـی  توسـط  وی  معارفـۀ  مراسـم  در  آذربایجان شـرقی 

۶-اختـالل در سیسـتم سوخت رسـانی پمـپ بنزین های سراسـر کشـور به دلیل 
سایبری حملۀ 

۷-درگذشـت »ایـران دّرودی« بانـوی نقـاش برجسـتۀ معاصـر ایرانـی پـس از 
تحمـل سـه مـاه بیمـاری و مبـارزۀ نافرجـام بـا کرونـا

عملیات اجرایی پروژه های آبخیزداری 
حوزه های آبخیز جبالبارز شمالی و 

محمدآباد مسکون آغاز شد

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان از آغـاز عملیـات 
اجرایـی چندیـن پروژۀ آبخیزداری از محل اعتبارات ملی و اسـتانی سـال 1۴۰۰ 
در دو حوزۀ آبخیز جبالبارز شـمالی و محمدآباد مسـکون شهرستان جیرفت، با 

اعتبـار مصـوب 1۰ میلیـارد و 2۰۰ میلیون تومان خبـر داد.
 پیـش از ظهـر جمعـه هفتم آبان مـاه با حضـور دکتر اعظمی نماینـدۀ محترم 
شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلس شـورای اسـالمی، دکتر احمدی 
مدیـر کل و حجت السـالم والمسـلمین حسـینی زاده مسـئول حـوزۀ نمایندگـی 
ولی فقیـه اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمـان، عملیات اجرایی 
بنـد سـنگی مالتـی حوزۀ آبخیـز جبالبارز شـمالی این شهرسـتان طی مراسـمی 

آغاز شـد.
 در حاشـیۀ این مراسـم دکتر اعظمی ضمن تقدیر از اقدامات مؤثر مجموعۀ 
اداره کل منابـع طبیعـی در سـطح حوزه هـای آبخیـز شهرسـتان های جیرفـت و 
عنبرآبـاد، اجـرای پروژه های آبخیـزداری و آبخوانداری را در  کنترل رسـوب، 
جلوگیـری از فرسـایش و فقیر شـدن اراضی، تقویت سـفره های آب زیرزمینی 
و جلوگیری از بروز سـیالبهای ویرانگر و خسـارت ناشـی از آن مؤثر دانسـت.

وی افزایـش تولیـدات مرتعـی و دامـی، جلوگیری از مهاجرت هـای بی رویۀ 
روسـتاییان، بهبود اشتغال و ارتقاء سـطح درآمد روستاییان و آبخیزنشینان، مهار 
و کنتـرل آبهـای زیرزمینـی و تقویـت منابـع آب موجـود در منطقـه را از دیگر 

اثـرات مثبت اجـرای پروژه هـای آبخیـزداری و آبخوانداری عنـوان کرد.
در ادامـه مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری جنـوب کرمان، ضمـن ارائۀ 
گزارشـی از اقدامات آبخیزداری در سـطح حوزه های آبخیز شهرستان جیرفت 
گفت: از محل اعتبارات ملی و اسـتانی سـال 1۴۰۰ در دو حوزۀ آبخیز جبالبارز 
شـمالی و محمدآباد مسـکون شهرسـتان جیرفت، چندین پروژۀ آبخیـزداری با 
حجـم 95۰۰ مترمکعب عملیات سـنگی مالتی و با اعتبار مصـوب 1۰ میلیارد و 

2۰۰ میلیـون تومان اجرایی می شـود.
دکتـر احمـدی بیان کرد: در حالی که تزریق منابع اعتباری بسـیار مناسـب از 
محـل صندوق توسـعۀ ملـی موجب اجرای صدهـا طرح آبخیـزداری در مناطق 
مختلـف جنوب کرمان و پیشـرفت کار در توسـعۀ آبخیـزداری و افزایش منابع 
آب سـفره های زیرزمینـی شـده بـود، بـا اتمـام این منابع در سـال جـاری اجرای 
پروژه هـای جدیـد آبخیـزداری و همچنیـن ادامـه و تکمیـل عملیـات اجرایـی 

پروژه هـای آغـاز شـده از سـال های گذشـته؛ با مشـکل مواجه خواهد شـد.
وی ضمـن اشـاره به عدم پیش بینی منابع مـورد نیاز ادامـه و اجرای طرح های 
آبخیـزداری از محـل صنـدوق توسـعۀ ملـی در سـال 1۴۰۰ و در قانـون بودجـۀ 
امسال از تالش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری برای تأمین بخشی از اعتبار 

مـورد نیـاز از محل سـایر ردیف های اعتباری ملـی خبر داد.
گفتنی اسـت مهندس سـنجری معاون فنـی، مهندس تاج الدینی رئیـس ادارۀ 
کنتـرل سـیالب و آبخوانـداری اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمـان و مهندس مشـایخی رئیـس اداره منابـع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان 

جیرفـت نیـز در این مراسـم حضور داشـتند.

سرهنگ محمدرضایی:

خود مراقبتي و همکاری باغداران با 
پلیس، مؤثرترین راه پیشگیري از سرقت 

محصوالت کشاورزی است 
 فرمانـدۀ انتظامی شهرسـتان جیرفت 
همـکاری  و  مراقبتـی  خـود  گفـت: 
راه  موثرتریـن  پلیـس،  بـا  باغـداران 
محصـوالت  سـرقت  از  پیشـگیری 
کشـاورزی اسـت و پلیـس بـا اجـرای 
تمهیـدات الزم تـا پایان فصل برداشـت 
آنـان  کنـار  در  زراعـی،  محصـوالت 

بـود. خواهـد 
رضایـی«  محمـد  «رضـا  سـرهنگ 

در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس بـا اشـاره بـه نزدیک شـدن 
فصـل برداشـت انـواع مرکبـات در شهرسـتان جیرفـت گفـت: در همین راسـتا 
اکیپ هـای گشـت ویژۀ پلیس شهرسـتان به صورت شـبانه روزی فعال هسـتند، 
امـا بایـد دقت داشـت توجـه به توصیه هـای پلیسـی و همراهی مردم بـا پلیس از 
جمله کشـاورزان، در پیشـگیری از سـرقت محصوالت کشـاورزی بسـیار مهم 
اسـت. وی ادامه داد: کشـاورزان جهت پیشـگیری از سـرقت محصوالت مزارع 
و باغاتـی کـه فاقـد دیـوار و حفـاظ الزم می باشـند در بـازۀ زمانـی مشـخص تـا 
برداشـت محصـول، نسـبت بـه گمـاردن نگهبـان با صالحیـت اقدامـات الزم را 

به عمـل آورنـد تـا گشـت زنی مـداوم در باغـات داشـته باشـند. 
ایـن مقـام انتظامـی با اشـاره بـه نـکات آموزنده جهت پیشـگیری از سـرقت 
محصـوالت کشـاورزی افـزود: کشـاورزان در صـورت مشـاهدۀ خودروهـا یـا 
افراد ناشـناس و غریبه که در اطراف باغ یا مزرعه پرسـه می زنند نسـبت به ثبت 
مشـخصات ظاهـری فرد و پالک آن ها اقدام کنند تـا در صورت وقوع هرگونه 
سـرقت، اطالعـات مربوطـه در اختیار پلیس برای شناسـایی فـرد و پیگیری قرار 
داده شـود.  فرمانـدۀ انتظامـی شهرسـتان جیرفـت در پایـان نیـز از کشـاورزان 
خواسـت در زمـان حمـل و نقـل محصـوالت کشـاورزی حتمـا در هنـگام روز 
تـردد نماینـد و از خرید و یا فروش محصوالت کشـاورزی با افرادی ناشـناس و 
نامعتبـر خـودداری و از ارائـۀ هرگونـه اطالعات انبار یا مزارع خـود و دیگران به 

افـراد غریبه خـودداری نمایند.

گیه دعوت تشکیل مجمع عمویم عاید انجمن صنیف کارگیر  آ
کارگران ساختماین جنوب استان کرمان)نوبت اول(

بدین وسـیله بـه اطـاع کلیـۀ اعضای انجمن مذکور می رسـاند جلسـۀ مجمـع عمومی عـادی انجمن در روز چهارشـنبه 
مورخ ۳ آذرماه ۱۴۰۰ رأس سـاعت ۱۰:۳۰ صبح در محل: شـهر جیرفت- شـهرک شـهید بهشـتی- مسـجد امام علی)ع( 
برگـزار می گـردد. لـذا از کلیـۀ اعضـاء جهـت شـرکت در جلسـۀ مجمع دعـوت به عمـل می آید، ضمنـاً اعضـاء محترم با 
مـدارک الزم: )فیـش پرداختی بیمه(در جلسـه حاضر باشـند، همچنین کسـانی کـه تمایل به کاندیداتـوری هیئت مدیره 
و بازرسـین انجمـن را دارنـد درخواسـت خـود را با مـدارک الزم: )کپـی کارت ملی/شناسـنامه -کپـی کارت عضویت در 
انجمـن -کارت مهـارت فنـی کارگـری- کپی صفحـۀ اول دفترچه تأمین اجتماعـی( تا یک هفته قبـل از برگزاری مجمع 

بـه هیئت  مدیره تحویل و رسـید دریافـت نمایند.
دستور کار جلسه: 

-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان
-انتخاب هیئت مدیره و بازرسان

از طرف هیئت مدیره

اسـتاندار کرمـان گفـت: حداکثـر 
اسـتانداردهای الزم از میـزان آمادگی 
اسـتان بـرای بازگشـایی مـدارس باید 

گـردد. لحاظ 
اطالع رسـانی  پایـگاه  بـه گـزارش 
علـی  دکتـر  کرمـان،  اسـتانداری 
و  یکصـد  در  آبان مـاه،   ۸ زینی ونـد 
پنجمین جلسۀ اسـتانی ستاد پیشگیری 
و مقابلـه با کروناویـروس عنوان کرد: 
وضعیـت رنگ بندی کرونایی کشـور 
بـا ثبـات رو بـه افزایش اسـت و تأکید 
سـتاد ملی هم بـر رعایت نـکات برای 

جلوگیـری از پیـک ششـم اسـت.
وی با اشـاره به پاییـن بودن رعایت 
پروتکل هـا و عادی انـگاری در جامعه 
گفت: واکسیناسـیون در سـطح استان 
بـه میانگیـن کشـوری نزدیک اسـت، 
البته در حوزۀ دانشـگاه علوم پزشـکی 

بم، بایـد ارتقا صـورت گیرد.  
هـدف  داشـت:  اظهـار  زینی ونـد 
گـذاری کشـور بـرای واکسیناسـیون 
اسـت  هـدف  جمعیـت  درصـد   9۰
کـه هـم اکنـون بـه ۷۶ درصد رسـیده 
و سـرعت رونـد واکسیناسـیون پاییـن 

آمـده و لـذا بایـد مسـئلۀ اقناع سـازی 
واکسیناسـیون  کـه  باشـد  مدنظـر 

یابـد. گسـترش 
داشـت:  اظهـار  کرمـان  اسـتاندار 
مـدارس  بازگشـایی  از  نگرانی هایـی 
و دانشـگاه ها در سـطح جامعـه وجـود 
دارد کـه بـا توجه به تأکیـد بر اهمیت 
بازگشـایی برنامه هـای آموزشـی، باید 
رصـد کامل میزان آمادگی در سـطح 

اسـتان انجـام گیرد.

حداکثـر  کـرد:  تأکیـد  زینی ونـد 
اسـتانداردهای الزم از میـزان آمادگی 
اسـتان بـرای بازگشـایی مـدارس باید 

گـردد. لحاظ 
طـرح  پایلـوت  اجـرای  از  وی 
هوشـمند محدودیت ها در سـه اسـتان 
کشـور خبـر داد و گفـت: در آینـده و 
بـا ابالغ طـرح هوشـمند محدودیت ها 
بـه غیـر از شـهرهای قرمـز، فعالیت هـا 
در دیگـر شـهرها عـادی می شـود کـه 

ایـن امـر نیازمنـد آمادگـی کامـل در 
مناطـق اسـت و بایـد زیرسـاخت ها را 

کنیم. آمـاده 
نـوع  کـرد:  خاطرنشـان  زینی ونـد 
سـتادهای  عملکـرد  و  هدفگیـری 
ایـن  بـر  بایـد  شهرسـتانی  و  اسـتانی 
اجـرای  بـرای  زمینه سـازی  و  مسـائل 
علیرغـم  و  باشـد  هوشـمند  طـرح 
از  فرمانـداران  دسـتورالعمل ها  همـۀ 

نباشـند. غافـل  اقتضایـی  اقدامـات 

دکتر زینی وند:
حداکثر استانداردها برای بازگشایی مدارس باید لحاظ گردد

شـهردار کرمـان گفـت: اصل اول 
مدیریـت شـهری بـر مبنـای شـفافیت 

است.
بـه گـزارش کرمان آنالین، سـعید 
آبان مـاه،  هشـتم  تبریـزی،  َشـعرباف 
در آییـن تکریـم و معارفـۀ شـهردار 
نماینـدۀ  حضـور  بـا  کـه  کرمـان 
جمعـۀ  امـام  و  اسـتان  در  ولی فقیـه 
فرمانـدۀ  کرمـان،  اسـتاندار  کرمـان، 
سـپاه ثـاراهلل، نماینـدۀ مـردم کرمـان 
و راور در مجلـس شـورای اسـالمی، 
اسـالمی  شـورای  اعضـای  و  رییـس 
شـهر کرمـان و اعضـای دورۀ پیشـین 
شـهردار  کرمـان،  فرمانـدار  شـورا، 
سـابق، جمعـی از مدیـران اسـتانی و 
شـهری و جمعـی از اهالـی محله؛ در 
مسـجد ابوالفضـل )ع( شـهرک قمـر 
بنی هاشـم برگزار شـد، بعـد از قرائت 
حکـم خـود ازسـوی وزیـر کشـور و 
اعطـای آن توسـط نمایندۀ ولـی فقیه 
در اسـتان و امام جمعۀ کرمان، ضمن 
تشـکر از شـرکت کنندگان حاضر در 
ایـن آییـن، از ُحسـن اعتمـاد اعضای 
شـورای اسـالمی شـهر بـرای انتخاب 
وی به عنـوان شـهردار کرمـان تشـکر 
کـرد و بـا اشـاره بـه زحمـات تمـام 
شـهرداران سـابق ایـن شـهر در تمـام 
ادوار گذشـته درجهت پیشـبرد شـهر 
افـزود:  پایـدار،  توسـعۀ  سـمت  بـه 
ادوار  در  کسب شـده  موفقیت هـای 
گذشـتۀ مدیریـت شـهری را مدنظـر 
قـرار داده و اقدامـات الزم در حـوزۀ 

شـهری را ادامـه خواهـم داد.
از  اینکـه  بـر  تأکیـد  ضمـن  وی 
پیشـبرد  در  شـهری  مدیـران  تجربـۀ 
کـرد،  خواهـم  اسـتفاده  شـهر  امـور 
و  نجیـب  را  کرمـان  شـهر  مـردم 
شـریف قلمـداد و خاطرنشـان کـرد: 
در مـدت  حضـورم در شـهر کرمان، 
به صـورت  مـردم  توجـه  و  لطـف  از 
برخـوردار  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم 
الزم  خـود  بـر  بنابرایـن،  شـدم؛ 
درجهـت  وجـود  تمـام  بـا  می دانـم 

کنـم. تـالش  مـردم  بـه  خدمـت 
اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  شـهردار 
بـرای  را  کلیـدی  اصـل  هشـت 
نظـر گرفتـه ام،  مدیریـت شـهری در 
ارزیابـی  مبنـای  اصـول  ایـن  گفـت: 
مدیریـت شـهری آینـده خواهـد بود.

َشـعرباف در تشـریح اصول کاری 
خـود، اصـل اول را داشـتن شـفافیت 
حداکثـری با مردم  دانسـت و گفت: 
نخواهـد  پنهـان  مـردم  از  هیچ چیـز 
مانـد و قصـد دارم براسـاس و اصـل 
بنیـادی حکومت جمهوری اسـالمی، 
سـخن  مـردم  بـا  شـفافیت  کمـال  بـا 
مبتنـی  را  اولیـه  اصـل  وی  بگویـم. 
و  صداقـت  شـفافیت،  بـه  تعهـد  بـر 
صراحـت بیان کرد و افزود: در حوزۀ 
اولویت سـنجی،  داده هـا،  اطالعـات، 
نظـارت  و  بهره بـرداری  طراحـی، 
خواهـم  شـفاف  اطالع رسـانی،  و 
هیچ چیـز  دارم  اعتقـاد  زیـرا  بـود؛ 
در  نمی توانـد  شـفافیت  انـدازۀ  بـه 

باشـد. مؤثـر  خدمت رسـانی 
اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  شـهردار 
اصـل دوم بـر مبنـای احیـا و حرکـت 
جهان شـهری  هویـت  سـمت  بـه 
کرمـان گذاشـته شـده اسـت، کرمان 
مقاومـت  و  ایرانـی  تمـدن  مهـد  را 
دانسـت و گفـت: مفهـوم مقاومت در 
گوشـه و کنار شـهر تنیده شده است؛ 
زیـرا کرمـان صاحب تاریخچـه ای از 

حضـور پهلوانـان نامـی، سـرداران و 
اسـت. شـهیدان واالمقـام 

و  شـاخص  چهـرۀ  بـه  َشـعرباف 
سـپهبد  شـهید  مقاومـت،  بین المللـی 
و  کـرد  اشـاره  سـلیمانی  حاج قاسـم 
بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد در راسـتای 
مقاومـت  هویـت  ارتقـای  و  تجلـی 
افـزود: سـپهبد شـهید  تـالش کنیـم، 
چنـان وصـف  سـلیمانی،  حاج قاسـم 
جهـان  سـطح  در  کـه  دارد  جامعـی 
شـالودۀ  و  ماهیـت  و  بـوده  مطـرح 
اسـوۀ  ایـن  بـه  مفتخـر  کرمـان  شـهر 
سـوم  اصـل  وی  اسـت.  مقاومـت 
بـه  رسـیدگی  و  اولویت دهـی  را 
تمـام  در  محرومیـت  و  مسـتضعفان 
کـرد  اعـالم  شـهر  برنامه ریزی هـای 
و اصـل چهـارم را مبتنـی بـر تـالش 
بـرای مدیریـت عالمانه و هوشـمندانه 
افـزود:  کرمـان  شـهردار  دانسـت. 
بـر مبنـای اصـل چهـارم، اسـتفاده از 
ظرفیت هـای نیـروی انسـانی در تمـام 
اصـول  هشـت  جملـه  از  حوزه هـا 

اسـت. شـهری  مدیریـت  کاری 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  َشـعرباف 
دارای  حوزه هـا  همـۀ  در  شـهر  ایـن 
اسـت،  بی نظیـری  ظرفیت هـای 
گفـت: در همـۀ حوزه هـا صاحب نظر 
وجـود دارد؛ بنابرایـن، بایـد از وجود 
نخبـگان بـرای مدیریت عالمانۀ شـهر 

گرفـت. کمـک 

امـور  تسـهیل  بـرای  تـالش  وی 
و  معنـوی  مـادی،  زمینـۀ  در  مـردم 
گسترش اقدامات الزم در حوزه های 
تفریحـی، زنان، کودکان و ورزش را 
از دیگـر اصـول هشـت گانۀ مدیریت 
شـهری برشـمرد و گفت: اصل ششم 
تمـام  از حضـور  اسـتقبال  مبنـای  بـر 
صاحبان سـرمایه گذاشـته شده است.

شـهردار کرمـان افـزود: براسـاس 
بـرای  اسـت  الزم  ششـم  اصـل 
نحـو عالقه منـد  بـه هـر  کسـانی کـه 
کرمـان  در  سـرمایه گذاری  بـه 
و  شـود  فراهـم  الزم  زمینـۀ  هسـتند، 
فرصت هـای  بـزرگ سـرمایه گذاری 

یابـد. گسـترش 
شـعرباف تأکید کـرد: در صورتی 
سـرمایه گذاری  فرصت هـای  کـه 
شـهر  اختیـار  در  معنـوی  و  مـادی 
قـرار گیـرد، کارهـای بزرگـی انجـام 

می شـود.
وی اصـل هفتم را مبتنـی بر تعامل 
و  مـردم  اقشـار  تمـام  بـا  حداکثـری 
افـراد تأثیرگذار اعالم کـرد و گفت: 
پیشـبرد  بـرای  کـه  کسـانی  تمـام  از 
آن هـا   همراهـی  و  کمـک  بـه  امـور 

نیـاز داریـم، یـاری می طلبـم.
شـهردار کرمـان در تشـریح اصـل 
آخـر بـا تأکید بـر اینکه شـهردار همۀ 
مـردم و همـۀ اقشـار جامعـۀ کرمـان 
مکتـب  مبنـای  بـر  گفـت:  هسـتم، 
سـلیمانی  حاج قاسـم  شـهید  سـپهبد 
و  حـزب  شـهردار  و  می کنـم  عمـل 

نیسـتم. خاصـی  گـروه 
اصـول  تمـام  افـزود:  َشـعرباف 
کار  سـطوح  تمـام  در  هشـت گانه 
ارزیابـی  مبنـای  و  می شـود  دیـده 

بـود. خواهـد 
شـهید  روح  بـه  داد:  ادامـه  وی 
واالمقـام، سـپهبد شـهید حـاج  قاسـم 
همـراه  و  عزیـز  یـار  و  سـلیمانی 
همیشـگی ایشان، شـهید یوسف الهی، 
توسـل کـرده و از ایـن دو شـهید الهی 
بـرای شـروع کار خود مـدد می طلبم.

شهردار کرمان:

اصل اول مدیریت شهری بر مبنای شفافیت است
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فرخ رو شهابی
دکترای ادبیات فارسی

بدیهـی اسـت که سـهم بزرگـی از 
دسـتیابی به توسعه و پیشـرفت مادی و 
معنـوی هر جامعـه ای در گرو سیسـتم 
آموزشـی آن جامعـه اسـت و متقابـاًل 
شـرایط سیاسـی و اقتصادی و فرهنگ 
حاکـم بر هـر جامعه ای بر این سیسـتم 
گواهـی  بـه  بـود.  خواهـد  اثرگـذار 

باستان شناسـان و متخصصـان از آغـار 
تاریخ بشـریت، جامعۀ ایرانی خاستگاه 
بی شـماری  هنرهـای  و  فنـون  علـوم، 
و  علـم  تـارک  بـر  همـواره  و  بـوده 
فرهنـگ جهـان درخششـی سـتودنی 
حاضـر  حـال  در  امـا  اسـت،  داشـته 
نظـام آموزشـی کشـور بـا مشـکالت 
گوناگونـی دسـت بـه گریبـان اسـت. 
آسـیب ها  ایـن  شـناخت  رو  ایـن  از 
می توانـد بـر کارآمـدی و ثمربخشـی 
ایـن نهـاد بیفزایـد. البته درسـت اسـت 
کـه نمی تـوان نظـام آموزشـی کشـور 
را بـدون نقـص ارزیابـی نمـود امـا بـر 
بی شـمار  مثبـت  خروجی هـای  روی 
نظـام  همیـن  کـه  هـم  نخبگانـی  و 
بی امکانـات بـه جامعـۀ علمـی جهـان 
تقدیـم نمـوده اسـت، نمی توان چشـم 
قصورهایـی  گفـت  بایـد  امـا  بسـت، 

در  کـه  چـرا  دارد؛  وجـود  جـدی 
ایـن  جـای  بـه  آموزشـی  نظـام  ایـن 
مسـیر  در  ابتدایـی  دانش آمـوز  کـه 
مهارت هـای  کسـب  و  کنجـکاوی 
اساسـی و کشـف اسـتعدادهایش قرار 
بگیـرد بـا مجموعـه ای از محفوظـات 
غیرکاربـردی احاطـه شـده و از مسـیر 
رشـد خـالق و طبیعـی خـود فاصلـه 
می گیـرد و هم چنیـن در مقاطـع باالتر 
بـه جـای تأکیـد بـر حـوزۀ نگرشـی و 
بـه جهان بینـی و سـاخت  شـکل دهی 
یـک نظـام ارزشـی کـه در آن خـدا 
وطن دوسـتی،  اخالقیـات،  محـوری، 
علـم  آمـوزی،  بـه  گـذاری  ارج  
احتـرام  آفرینندگـی،  و  پژوهشـگری 
بـه محیـط زیسـت، حقـوق انسـان ها و 
کسـب فضیلـت و دسـتیابی بـه نوعـی 
سـبک زندگـی کـه در آن سـالمت 

جسـم و روان خـود و جامعـه و تربیت 
بـا  مطابـق  کارآمـد  انسـانی  نیـروی 
تمامـی نیازهـای کشـور مدنظر باشـد، 
فقط چند رشـتۀ محدود دانشـگاهی به 
تنهـا هـدف نوجوانـان ایـن مـرز و بوم 
بـدل شـده اسـت و در رقابتـی نابرابـر 
سـرمایه های انسـانی جامعـه از جملـه: 
جازموریـان  کپرنشـین  دانش آمـوزان 
بـا دانش آمـوزان مـدارس  و بشـاگرد 
و  مـدرن  فـوق  آموزشـگاه های  و 
پیشـرفتۀ پایتخت پـس از قربانی کردن 
و  روان  اخـالق،  سـالمت  و  جوانـی 
جسـم بـه بهـای بازمانـدن از هـر آنچه 
بـرای  سـنی  محـدودۀ  ایـن  در  بایـد 
زندگـی آینـدۀ خـود می اندوختنـد به 
دنبـال خوشـبختی موهـوم می دونـد و 
در نهایـت در ایـن رقابـت، بیـن پـول 
هـدف  بـه  قلیلـی  عـدۀ  امکانـات،  و 

و  سرشکسـته  عـده ای  و  می رسـند 
درمانـده جـا می ماننـد و در ایـن میانـه 
بـه  کنکـور  مافیـای  آلـودۀ  دسـتان 
ناجوانمردانه ترین شـکل ممکن جیب 
خانواده هـای ایرانـی را خالـی نموده و 
بـا تداخـل در اهـداف آموزشـی نظام 
آمـوزش و پـرورش، بـه کلـی دروس 
متوسـطه را از فلسـفۀ اصلـی خود جدا 
نموده اسـت و هر روز گسـترۀ فعالیت 
خـود را توسـعۀ بیشـتری می دهـد بـه 
پـای  حاضـر  حـال  در  کـه  گونـه ای 
آنهـا بـه دبسـتان نیز باز شـده و بـا دور 
هـدف  از  سـمپاد  برنامه هـای  نمـودن 
اولیـۀ خـود، ایـن مسـیر را هم بـه جای 
کشـف اسـتعداد بـه ماراتـن تسـت و 

نموده انـد! تبدیـل  پول خواهـی 
کـه  اسـت  آن  حقیقـت  امـا   
فرزنـدان  همـۀ  بیراهـه  راه  ایـن  در 

بـه  ایـران قربانی انـد؛ چـرا کـه آنهـا 
جـای کسـب مهـارت، حـل مسـئله، 
زیسـتن،  شـاد  و  هیجـان  کنتـرل 
خودکشـی  و  زده انـد  تسـت  تنهـا 
زنجیـره ای رزیدنت هـا و دانشـجویان 
دانشـگاه های مختلف نمونـۀ بارز آن 
اسـت و سـهم دیگران: سرخوردگی، 
بیـکاری، افسـردگی و درس خواندن 
اسـت  دانشـگاهی  رشـته های  در 
انتظـار  در  شـغلی  آینـدۀ  هیـچ  کـه 
آنهـا نیسـت. امـا ایـن قصـۀ پـر غصـه 
در  و  نمی شـود  ختـم  جـا  همیـن  بـه 
علم آمـوزی  بـه  عشـق  دانشـگاه؛ 
بـه  را  خـود  جـای  پژوهشـگری  و 
پایـان  نامـه  فروشـی،  مقاله فروشـی، 
سـرقت علمـی، بیـگاری از دانشـجو 
ترجمـۀ  و  پژوهـش  انجـام  بـرای 
در  اسـت،  داده  اسـتادان  کتاب هـای 

نتیجـه بدیهی اسـت دانش آموخته ای 
عاشـق  و  شـریف  دسـتان  از  کـه 
و  آمـوزش  دبیـران  و  آمـوزگاران 
مسـیر  در  و  شـده  ربـوده  پـرورش 
اهـداف مافیـای پـول و ثـروت قـرار 
زدن  تکیـه  از  پـس  اسـت،  گرفتـه 
بـر کرسـی اسـتادی دانشـگاه هرگـز 
محمـد  دکتـر  و  خانلـری  فروزانفـر، 
قریـب و امثالهـم نخواهـد شـد، بلکه 
کـه  می شـود  منفعت طلـب  مدرسـی 
پژوهشـی  علمـی-  مقـاالت  داوری 
تومـان  میلیـون  چنـد  بهـای  بـه  را 

باطـل  دور  ایـن  بـاری  می فروشـد، 
تمام شـدنی نخواهد بـود مگر آن که 
قاطبـۀ شـریف دانشـگاه و آمـوزش و 
پـرورش بـا حمایت نهادهای مسـئول 
نگـرش  تغییـر  در  راسـخ  عزمـی  بـا 
بـر  بـا ارج نهـادن  جامعـه بکوشـند و 
اهمیـت  و  حرفه هـا  و  مشـاغل  تمـام 
بـه  مهـارت  بـه کسـب علـم و  دادن 
تربیـت  زمینه سـاز  مـدرک،  جـای 
نسـلی کارآمـد، متعهـد و برخـوردار 
از سـالمت روان بـرای توسـعۀ همـه 

باشـند. اجتمـاع  جانبـۀ 

بررسی وضعیت نامطلوب کم سوادی و آسیب های آن در قشر تحصیل کرده؛

دانش آموختگان بی سواد

پاییـز از چشـمان تو آغاز می شـود وقتی به سـمتم 
و  درخت هـا  بـا  برگ هـا  وداع  از  را  ایـن  می آیـی، 
ِخش ِخـش آنهـا در زیـر قدم هایـت می دانـم، وقتـی 
می آیـی و نمی رسـی و در انتظـار تـو بـاران می شـوم!

عشـق همین گونـه اسـت، وقتـی خبـر می شـوی 

اسـت،  ریختـن  هنـگام  پاییـزی  بـرگ  چـون  کـه 
وقتـی می فهمـی کـه نیمـت در تـو نیسـت و وقتـی 
بـا او می رقصـی کـه در خیالـت بـا او بـر پُـل عشـق 
ایسـتاده ای همچـون انارهایـی کـه دانه هایشـان چون 
سـتاره های المـاس  در شـب می درخشـند تـا آسـتانۀ 
شـب یلدایی چشـمان تـو، آن هنگام کـه برگ برگ 
می شـوی تـا سـبوی تـازه ای از هـزار رنـگ پاییـز را 
بـر تـن کنـی و مهمـان پنجره هـای شـهالیی شـهر 
شـوی و باریـدن را بُسـرایی چـون الالیـی جویبارانی 
کـه در کوچه هـای کاهِگلـی، سـر هـر معشـوقی را 
بـه رقـص بسـمل می نـوازد. مـن اینگونـه مـی زی ام 
کـه طلـوع و غـروب و پاییـز را نشـانی از تـو می دانـم 
و در اتـاق دلتنگـی خویشـتن، ترانه هایـی از جنـس 
وصـال می خوانـم، هـر چنـد بسـیار دورم از حافظیـۀ 
بلنـد شـعر ایـران و آن پاییـز دلکـش بی مثالـش که به 
شـاهچراغ عشـق می رسـد و یـا در تبریـز بـه ایل گلی 

می پیونـدد و یـا در کرمـان گـذرش بـه بـاغ شـازده 
می افتـد و در اصفهـان سـی و سـه خـان می شـود و 
یـا بـه نـام مذهـب عشـق در بادگیرهـای یزد شـکوفه 
می کنـد. آری عشـق این گونه اسـت چـون طعم پاییز 
در کافه هـای شـب، اگـر کسـی باشـد کـه گفته هـا و 
ناگفته هایـت را مزه مـزه کنـد و در کاخ هـای قجـری 
بـا تو قـدم بزند تـا بلنـدای زیباترین فریادهای شـادی 
شـاهزاده ای کـه هیچ عروسـی جـز دختر بختیـاری با 
آن لبـاس سراسـر پاییـزی نـدارد، برای او کـه پاییز را 
پـرواز می کنـد و در آغـوش معشـوق  بـه عشـق جای 
فـرار  و  مادربـزرگ  قدم هـای  از  پاییـز  می گیـرد. 
پدربـزرگ بـه سـوی او آغـاز می شـود، آن روز کـه 
ما کودکانی بیش نیسـتیم در نادانی عشـق و چه کس 
می دانـد کـه عشـق پدربزرگ هـا و مادربزرگ هـا از 
جنـس خـوب پاییـز اسـت بـه وقتـی کـه گونه هـای 
سـرخ مادربـزرگ لبخنـد را بر لبـان انار می ِکشـند تا 

رسـالت خوشـبختی را در  پاییز به تماشـا بنشینند و به 
مثال سـیب های لبنان، بر لبان هر عاشـق و معشـوق به 
لبخند رویایی بدرخشـند. پاییز شـب های کرسـی دار 
آیه هـای گنجه هـای کهـن قصه هـای دختـری اسـت 
کـه شـاهزاده اش را هنـوز می پرسـتد و بـا او شـاهنامه  
و غزل هـا را به تماشـا می نشـیند و گل هایـی از حافظ 
و سـعدی را می آفریننـد تـا پاییـز دیگـری کـه بـاران 
بـر چترهـای هیچ کس جـز عاشـقان نمی رویـد. پاییز 
بهتریـن آهنـگ سـال اسـت، مـن در هـزار رنگـی 
پاییـز، یـک رنگی خـود را جشـن می گیـرم، چرا که 
مـن، خـودم را در گوشـۀ آالچیـق هـزار رنـگ پاییز 
بـه نوشـیدن یـک لیـوان چـای خوشـرنگ دعـوت 
می کنـم، پاییـز داد کالغـان شـهر را درآورده اسـت، 
آنهـا می خواهنـد از ایـن سـرما بگریزنـد، امـا دل مـن 
گـرم اسـت بـه اینکـه خـدا هسـت و پاییز  پادشـاهی 

خـود را جشـن می گیـرد بـا تاجـی بـر سـرم!

نگاهی متفاوت به زیباترین فصل سال؛

پاییز، پادشاه فصل ها و موسیقی ایام است

محیا احمدی
روانشناس، آموزگار و مدرس دانشگاه

مدیـر عامل شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان کرمـان در گردهمایـی مدیـران 
مدیـران  آبفـا،  شـرکت های  عامـل 
بهره بـرداری  و  مالـی  مسـئولین  و  امـور 
شهرسـتان های تابعـۀ اسـتان کرمـان کـه 
در امـور آبفـا شهرسـتان کرمـان برگـزار 
شـد گفـت: شـرکت آبفـا یک شـرکت 
خدمت رسـان اسـت و فـارغ از مسـائل 
سیاسـی و بـا اسـتفاده از تمـام ظرفیت هـا 
عمـل  خـود  خدمت رسـانی  وظیفـۀ  بـه 
ثـروت  بزرگتریـن  کـه  چـرا  می کنـد؛ 
مـا، مـردم و اعتمـاد آنـان به این شـرکت 

اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت 
آبفـا اسـتان کرمـان، محمـد طاهـری بـا 
قدردانی از تالش های کارکنان شـرکت 
آبفا در تابسـتان امسـال گفت: با توجه به 
اینکه امسـال کم بارش ترین سـال در نیم 
قـرن گذشـته بـود امـا با تـالش مضاعف 
توانسـتیم بـا کم تریـن مشـکل، کارنامـۀ 
قابـل قبولـی را ارائـه دهیم و مـن قدردان 

تالش هـای تـک تک شـما هسـتم.
وی بـا اشـاره بـه ادغـام شـرکت های 
روسـتایی  و  شـهری  فاضـالب  و  آب 
گذشـته  یکسـال  در  کـرد:  خاطرنشـان 
اتفـاق  دسـتگاه  دو  بیـن  انسجام بخشـی 
افتـاد و این یک تصمیم کالن در سـطح 
کشـور بـوده اسـت کـه نقطـۀ آغـاز آن 
در دولـت دهـم شـکل گرفـت امـا بنـا 
بـه دالیلـی اجـرای آن بـه تعویـق افتـاد، 
تـا یکسـال و نیـم پیـش کـه عملیاتـی و 

اجرایـی شـد. 
آبفـا  شـرکت های  ادغـام  طاهـری 
مثبـت  اقدامـی  را  روسـتایی  و  شـهری 
انسجام بخشـی  افـزود:  و  کـرد  ارزیابـی 
فـارغ از سـالیق شـخصی افـراد، بـرای 
کشـور یک اتفـاق خوب و مثبت اسـت 
و اولین منفعت آن کاهش هزینه هاسـت.

وی تصریـح کـرد: دومیـن موهبـت 
مـوازی  از  کـه  بـوده  ایـن  ادغـام  ایـن 
منفعـت  و  شـود  جلوگیـری  کاری هـا 
بـوده  کار  رونـد  تسـریع  آن  دیگـر 
اسـت کـه ایـن امـر بایـد اتفـاق می افتـاد 
بایـد  نیسـت  این گونـه  اکنـون  اگـر  و 

شـود. چاره اندیشـی 
طاهـری رویکـرد خـود را، مدیریـت 
مشـارکتی عنـوان کـرد و گفـت: تمـام 
تصمیمـات شـرکت بـا تصمیـم جمـع و 
در شـورای معاونیـن و با نظـر آنان گرفته 
کـه  اسـت  ایـن  خواسـته ام  و  می شـود 

شـرکت را بـه صـورت مشـارکتی اداره 
کنیـم و انتظار دارم در تمام شـهرها نیز به 

همیـن سـبک و سـیاق اداره شـود.
اسـتان  آبفـا  شـرکت  عامـل  مدیـر 
کرمـان بـا اشـاره بـه حـوزۀ منابع انسـانی 
و  خـروج  ورود،  کـرد:  خاطرنشـان 
جابجایـی نیروها نبایـد خودسـرانه انجام 
شـود و ایـن موضـوع حتماً بایـد با مجوز 
انسـانی  منابـع  معـاون  سـوی  از  کتبـی 
صـورت گیـرد و در خصـوص آموزش 
مـدت  ظـرف  کـه  شـود  توجـه  بایـد 
متناسـب  آموزش هـای  افـراد  کوتاهـی 
ایـن  بـا کار خـود را دریافـت کننـد و 

دارد.  اهمیـت  بسـیار  موضـوع 
و  قوانیـن  رعایـت  و  توجـه  وی 
همـۀ  قرمـز  خـط  را  کار  در  مقـررات 
کارکنان دانسـت و تأکید کـرد: رعایت 
قوانیـن و مقـررات خـط قرمـز کار همـۀ 
ماسـت؛ بـه خصـوص در حـوزۀ مالـی 
همـه بایـد بـه ایـن امـر واقـف باشـند و 
هیـچ کـس نبایـد درخواسـت های غیـر 
قانونـی را انجـام دهد حتی اگر شـخص 
دسـتور دهنـده، مافـوق او باشـد.لذا همۀ 
درخواسـتها بایـد بـا ضوابـط و قوانیـن 
تطبیق یابـد و اگر مغایرتی با قانـون دارد 

نبایـد انجـام شـود.
طاهـری توجـه بـه بهداشـت آب را 
یکـی از اولویت هـای مهـم این شـرکت 
برشـمرد و افـزود: بهداشـت آب و توجه 
بـه سـالمت آب، یکـی از موضوعـات 
مهمـی اسـت کـه همـواره بایـد بـه آن 
توجـه شـود و غفلتـی در ایـن خصـوص 

صـورت نگیـرد.
وی هدررفـت آب را دیگـر موضوع 
گفـت:  و  کـرد  عنـوان  اهمیـت  حائـز 
چالش هایـی  از  یکـی  آب  هدررفـت 
اسـت که بایـد سـامان دهی شـود و برای 
حـل ایـن مشـکل نیازمند همـت جمعی 

اسـت.
اسـتان  آبفـا  شـرکت  عامـل  مدیـر 
کرمـان بـه برنامه ریـزی بـرای مواجهـه با 
بحـران تابسـتان سـال آینـده تأکیـد کرد 
و افـزود: تابسـتان 1۴۰1 در پیـش اسـت 
هواشناسـی  پیش بینی هـای  براسـاس  و 
و  داشـت  خواهیـم  کمـی  بارش هـای 
در نتیجـه مـا از هفتـۀ آینـده جلسـاتی را 
برگـزار می کنیـم و براسـاس نیـاز آبـی 
هـر نقطـۀ جمعیتـی و تـوان تولیـد در هر 
شهرسـتان بـرای آن برنامه ریزی می کنیم 

تـا در تابسـتان غافلگیـر نشـویم.

مهندس محمد طاهری:

بزرگترین ثروت شرکت آبفا، اعتماد مردم است
مــا  دولتــی  سیســتم  متأســفانه 
حــادث  مشــکالت  دلیــل  بــه 
شــده از قبیــل: جنــگ تحمیلــی، 
بین المللــی  بی ســابقۀ  تحریم هــای 
و عوامــل دیگــر طــی چنــد دهــۀ 
ــری  ــکل کس ــا مش ــواره ب ــر، هم اخی
ــوزش و  ــوده و آم ــه ب ــه مواج بودج
پــرورش بیشــترین آســیب را از ایــن 
مشــکالت متحمــل شــده اســت، 
زیرســاختی  چالــش  اصلی تریــن 
در حــوزۀ دســتگاه تعلیــم و تربیــت، 
فضاهــای  و  درس  کالس  کمبــود 
آموزشــی اســت کــه همــواره یکــی 
ایــن  مســئوالن  دغدغه هــای  از 
ــت  ــا هم ــه ب ــت ک ــوده اس ــوزه ب ح
ــدودی  ــا ح ــل ت ــن معض ــران، ای خی
مرتفــع گردیــده اســت، امــا کمــک 
خیــران و جــذب اعتبــارات آنهــا 
بســتگی بــه تــوان و درایــت مدیــران 
ــتان ها دارد  ــرورش اس ــوزش و پ آم
اسکندری نســب«  »احمــد  کــه 
پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر 
اســتان کرمــان، در دورۀ حضــور 
ــته  ــگاه توانس ــن جای ــش در ای خوی
ایــن نقــش مهــم را بــه بهتریــن نحــو 
ــوان  ــت می ت ــه جرئ ــد و ب ــرا کن اج
گفــت کــه بــه انــدازۀ همــۀ مدیــران 
قبــل از خــود، در ســاخت مدرســه و 
ــا  ــه خصــوص ب مجتمــع آموزشــی ب
کمــک خیــران؛ ایفــای نقــش کــرده 
اســت، آخریــن نمونــۀ ایــن خدمــت 
در  خیرســاز  مدرســۀ   23 افتتــاح 
ــاری  ــا اعتب ــب ۸۸ کالس درس ب قال
در  تومــان  میلیــارد   2۴ بــر  بالــغ 
اســتان  جنوبــی  شهرســتان های 
کرمــان در تاریــخ ششــم آبان مــاه 
ــدارس در  ــن م ــت. ای 1۴۰۰ بوده اس
شهرســتان های جیرفــت، فاریــاب، 
بــه  جنــوب  رودبــار  و  کهنــوج 
ــا  ــوکاری موالن ــۀ نیک ــت مؤسس هم
کرمــان،  اســتاندار  حضــور  بــا 
ــاد  ــدۀ مــردم جیرفــت و عنبرآب نماین
ــوزش  ــران  کل آم ــس، مدی در مجل
تجهیــز  و  نوســازی  و  پــرورش  و 
مســئوالن  و  اســتان  مــدارس 
محلــی بــه صــورت همزمــان بــه 

رســید. بهره بــرداری 
از  روشــنفکری  گــزارش  بــه 
اسکندری نســب  احمــد  جیرفــت، 
پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر 

ایــن  افتتــاح  آییــن  در  اســتان، 
مــدارس خیرســاز بــا بیــان اینکــه 
مدیــون خیریــن بزرگــوار هســتیم 

خاطــر نشــان کــرد: بیــش از نیمــی از 
مــدارس اســتان در چنــد ســال اخیــر 
ــن ســاخته شــده اســت  توســط خیری

و در تمامــی پروژه هــای آموزشــی 
پررنــگ  خیریــن  نقــش  اســتان، 

اســت.
ــال  ــان اینکــه تمامــی آم ــا بی وی ب
پــرورش  و  و آرزوهــای آمــوزش 
در مــدارس محقــق می شــود گفــت: 
ــک  ــت، ی ــکان نیس ــک م ــه ی مدرس
امــکان و یــک ظرفیــت برای ســاخت 
ایــران و تربیــت دانش آموزانــی در 

ــت. ــالمی اس ــوری اس ــراز جمه ت
آغــاز  از  اســکندری  نســب 
ــزار  ــش از 2 ه ــاخت بی ــات س عملی
ــال  ــه س ــی س و 5۷۰ کالس درس ط
ــزود:  ــر داد و اف ــتان خب ــر در اس اخی
ــاخت  ــات س ــر عملی ــال اخی در یکس
هــر  و  درس  کالس  دو  روز  -هــر 
شــده  محقــق  مدرســه-  دو  هفتــه 

اســت.
مدیــر  کل آمــوزش و پــرورش 
ــا اشــاره بــه تکمیــل  اســتان کرمــان ب
31۰ پــروژۀ نیمــه  تمــام آموزشــی 
باقی مانــده از ســال های قبــل از 91 
و 92 در اســتان بــه همــت خیریــن 
و بــا اســتفاده از اعتبــارات دولتــی 
خبــر داد و افــزود: رتبــۀ اســتان در 
ــزان  ــه می ــی ب ــای آموزش ــرانۀ فض س
ــر رســیده  ــن کشــوری 5/2 مت میانگی
و ضمــن ابــراز امیــدواری افــزود: 
متــر  بــه زودی ســرانۀ مطلــوب ۸ 
ــق  ــتان محق ــی در اس ــای آموزش فض

می شــود.

در ادامه دوران طالیی مدیریت اسکندری نسب، محقق شد؛

افتتاح مدارس خیرساز موالنا در جنوب کرمان
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دوست ارزشمند جناب آقای عبدالرضا کریمی
بی گمـان پـدر زیباتریـن واژۀ ایـن جهـان بی اعتبـار اسـت و جدایـی از ایـن 

تکیـه گاه مسـتحکم، تلخ تریـن خاطـرۀ زندگـی هـر انسـان.
بدینوسیله درگذشـت ابوی بزرگوارتان شادروان »غالمرضا کریمی« را محضر 
شـما و خانـوادۀ گرامی، تسـلیت عـرض نموده و از حضرت دوسـت بـرای آن 
پـدر مهربـان، غفـران واسـعۀ الهـی و هم نشـینی بـا اباعبداهلل الحسـین را مسـئلت 

داریم.
نادر، مسعود و احسان احمدی

مشـارکت   مسـتلزم  شـهری  توسـعۀ 
خصوصـی  بخـش  حضـور  و  مردمـی 
در کنـار فعالیت سـایر نهادهـای دولتی 
اسـت، در صورتـی ایـن ایـده و روش؛ 
قابـل اجـرا، تحقـق و اسـتمرار خواهـد 
بـود کـه مبتنـی بـر سیاسـت های مدون 
و کار  برنامه ریـزی شـده  و طرح هـای 
سـتادی هماهنـگ دسـتگاه ها، ارگانهـا 
توسـعه،  امـر  در  دخیـل  نهادهـای  و 
تحـول و مدیریت شـهری باشـد که در 
ایـن راسـتا مدیریـت شـهرداری عاملی 
و  عوامـل  مجموعـه  ایـن  از  کلیـدی 
موضـوع  در  بنابرایـن  مؤلفه هاسـت. 
تدویـن  شـهری؛  مدیریـت  و  توسـعه 

برنامـه، تعییـن سیاسـت ها و شـیوه های 
متوجـه  اصلـی  مسـئولیت  اجرایـی، 
شـهرداری  و  شـهر  اسـالمی  شـورای 
فرهنگ سـازی  بـا  بایـد  کـه  اسـت 
امـر  در  را  مـردم  اعتمادسـازی،  و 
فعالیت هـای  بـا  همسـو  مشـارکت 
نمایـد؛  بسـیج  و  آمـاده  شـهرداری، 
وگرنـه در شـرایط امـروز بـا توجـه بـه 
ابعـاد مشـکالت و پیچیدگی هـای علـم 
مدیریـت و از سـویی انباشـت مطالبات 
مـردم و بضاعت محدود شـهرداری ها؛ 
مالـی،  زمینه هـای  در  خصـوص  بـه 
رسـیدن بـه توسـعه و مدیریـت موفق و 
سـازنده بـدون اسـتفاده از ظرفیت هـای 

عظیـم مردمـی، کم بازده خواهـد بود و 
هدف هـای اصلـی و راهبـردی محقـق 

شـد. نخواهـد 
ــک و  ــهرهای کوچ ــفانه در ش متأس
ســنتی هماننــد عنبرآبــاد، مشــارکت 
ــگ و  ــا کمرن ــن فرآینده ــردم در ای م
حتــی بســیاری از مــردم، شــهرداری 
را نوعــی نهــاد حمایتــی می پندارنــد 
ــت  ــرای مدیری ــر کار را ب ــن ام ــه ای ک
ــا مشــکل مواجــه می ســازد و  شــهری ب
در ایــن شــرایط بغرنــج اقتصــادی، تنهــا 
ــهردار  ــل ش ــت و تعام ــه، درای ــا تجرب ب
می تــوان چــرخ شــهرداری را چرخانــد 
و گام هــای توســعۀ شــهری را براســاس 

برنامــه برداشــت کــه خوشــبختانه ایــن 
شــورای  و  شــهرداری  در  رویکــرد 
اســالمی دوره ششــم شــهر عنبرآبــاد 
وجــود دارد و مــا شــاهد پیشــرفت های 
خوبــی در ابعــاد مختلــف در چنــد مــاه 
ــات  ــن اقدام ــم کــه آخری ــر بوده ای اخی
ــدس  ــل از »مهن ــه نق ــده را ب ــام ش انج
ــی« در دوران سرپرســتی  مســعود توکل
صــورت  بــه  شــهرداری  بــر  وی 

فهرســت وار ذکــر می نماییــم:
زیرسـازی  و  شـن ریزی  تسـطیح،   -
باعـث  معبـر مهـم شـهید اهلل دادی کـه 
کاهـش بـار ترافیکـی در معابـر مجـاور 

اسـت گردیـده  آن 

و  زیرسـازی  شـن ریزی،  عملیـات   -
حمـزه ای)  شـهید  خیابـان  سـاماندهی 
پلیـس +1۰ (کـه طـی چنـد روز آینـده 

شـد آسـفالت خواهـد 
زیـارت  محلـۀ  میـدان  سـاماندهی   -
ایـن  احـداث  کـه  )ع(  ابوالفضـل 
میـدان در ایـن نقطـه از شـهر، در حـل 
مشـکالت ترافیکـی این قسـمت بسـیار 

بـود خواهـد  مؤثـر 
- کـاشــت درخــتان خـرمـا در نـقـاط 

مختلف فــضای سـبز شـهر 
- تـعمـیــر و راه انـدازی مــوتــور آب 
فـضــای سبــز بــعد از چـندیــن سـال 

بـالتــکلیفی

- زیرسـازی و سـاماندهی معبر ورودی 
بهشـت زهرا)س(

- ساماندهی روشنایی پارک ها و معابر
در  شـورا  بوسـتان  بـه  آب رسـانی   -
شـهرک امـام )ره( کـه کمـک بسـیار 
زیبا سـازی  و  نگهـداری  در  زیـادی 
فضـای سـبز ایـن بوسـتان خواهـد نمود

- همـکاری و کمک مالـی در برگزاری 
یادوارۀ شـهدا

برگـزاری شـب شـعر  - همـکاری در 
رضـوی

- آغـاز شـن ریزی و زیرسـازی معابـر 

خاکـی سـطح شـهر
- و فعالیت ها همچنان ادامه دارد...

توکلـی  مسـعود  مهنـدس  پایـان  در 
همـکاری  از  شـهرداری؛  سرپرسـت 
و همیـاری ریاسـت و اعضـای شـورا، 
ســرپرست فــرمـانــداری و اعـضــای 
عنبرآبـاد،  شــهرستان  اداری  شــورای 
امـور شـهری و شـوراهای  اداره  کــل 
استانــداری و پرسـنل شهــرداری کـه 
در امـر آبادانـی شهــر وی را همراهـی 
کردنـد، کمـال تشـکر و امتنـان را بـه 

آورد. عمـل 

در گفتگوی روشنفکری با مسعود توکلی سرپرست شهرداری عنبرآباد؛

اهم اقدامات این دوران تشریح شد


