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رییس  کل دادگستری استان کرمان: با درخواست دهیاری و مطالبهبا حضور گرم اقشار مردم؛
 نشریه روشنفکری محقق شد؛

گیه مناقصه نوبتنوبتآ
اولاول

محمدرضا سعیدی شهردار جبالبارز

شهرداری جبالبارز در نظر دارد به استناد مجوز شمارۀ ۳۰۰۲۲۶ در تاریخ ۳۱ شهریورماه
 ۱۴۰۰ سازمان مدیریت و برنامه  ریزی استان کرمان، نسبت به اجرای پروژۀ توسعه

 و بهبـود شـبکۀ حمل و نقل درون شهری)زیرسـازی، جدول گذاری و آسـفالت معابر( تا مبلـغ ۲۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریـال از محـل اعتبـارات سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان کرمان به  صـورت اسـناد و اوراق خزانـه و نقدی 
از طریـق مناقصـۀ عمومـی بـه پیمانـکاران و شـرکت های واجـد  شـرایط اقـدام نمایـد، لـذا از شـرکت  کننـدگان 
واجد الشـرایط کـه دارای رتبـه و صالحیـت از سـازمان مدیریت و برنامه ریـزی بوده، دعوت به عمـل می آید از تاریخ 
۲۴ آبان مـاه ۱۴۰۰ جهـت دریافت اسـناد مناقصه به سـامانۀ سـتاد الکترونیکـی دولت، مراجعه و اسـناد مناقصه را 

نمایند. دریافت 
شرایط شرکت در مناقصه:

۱-ارائـه ضمانت نامـۀ بانکی به مبلـغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یا واریز نقدی به حسـاب سـپردۀ ۲۶۵۰۶۷۷۸۰ نزد 
بانک کشـاورزی به نام شـهرداری جبالبارز بابت شـرکت در مناقصه                  

۲-هزینۀ درج آگهی در دو نوبت به عهدۀ برندۀ مناقصه می باشد.                  
۳-آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰ می باشد.

۴-آخریـن مهلـت تحویـل پـاکات پیشـنهادی، پایـان وقـت اداری ۷ آذرمـاه ۱۴۰۰ بـه دفتر حراسـت شـهرداری 
می باشـد.             

۵-مبلـغ سـپردۀ برنـدۀ نفـرات اول تـا سـوم تـا انجـام تشـریفات قانونـی و انعقاد قـرارداد، مسـترد نخواهد شـد و 
در صـورت انصـراف هـر یـک از شـرکت  کننـدگان سـپردۀ آنـان بـه ترتیـب و بـه اسـتناد مـادۀ ۸ آیین نامـۀ مالی 

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

۷-سـایر جزئیـات و اطالعـات الزم در اسـناد مناقصه قید شـده اسـت و با مراجعه به سـامانۀ تـدارکات الکترونیکی 
دولـت ضمن ثبت نـام و بارگذاری اسـناد، قابل مشـاهده می باشـد.

۸-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
۹-جلسـۀ کمیسـیون معامالت جهت بازگشـایی پاکات در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰ سـاعت ۸ صبح در محل دفتر 

شـهردار برگزار می شود.
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یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری
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روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشاراستان کرمان در مدت انتشار

یکصد و هفتمین مدرسه پویش
 »ایران من« با اعتبار طرح های ملی و 

مشارکتی در قالب هنرستان 14 کالسه در 
شهرستان جیرفت به بهره برداری رسید
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 مهندس رضا سنجری:

روربار جنوب پایلوت اجرای 
طرح بادشکن بیولوژیک

 اطراف مزارع
2
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با همکاری شهرداری کرمان و صندوق کارآفرینی امید؛

نخستین فروشگاه زنجیره ای 
»سی سی« )دست آفرین( در 

کرمان افتتاح شد

3

گرانی، فقر و تبعیض، اشک مردم را درآورده
آدمـی بـه عنـوان اشـرف مخلوقـات و خلیفـۀ پـروردگار بـر روی زمیـن دارای حـق و 
حقوقـی اسـت کـه در همـۀ ادوار بـرای آنها تالش کـرده و گاهی به قیمت فـدا کردن جان 
خویـش سـعی در احقـاق این حقوق داشـته اسـت، مردم ایـران با تمـدن و فرهنگی کهن و 
پیشـینۀ غنـی تاریخـی همواره خواسـتار زندگـی آزاد و رفاه مناسـب بـوده و در بسـیاری از 

دوره هـا نیز از ایـن مواهب برخوردار گشـته اند، در انقالب 
سـال 1۳۵۷ مـردم بـه دلیـل نگرانـی و نارضایتی از سیسـتم 
حکومـت و وجـود برخی بی عدالتی ها بـا قیامی میلیونی به 
دعـوت بنیان گـذار انقـالب لبیـک گفته و انقراض سلسـلۀ 
پهلـوی را رقـم زدنـد، امـا انتظـار این مـردم نجیـب، صبور 
و بردبـار ایـن بـود کـه دیگـر شـاهد برخـی بی عدالتی ها و 
تبعیض هـا نباشـند و بـه مـدد توانمندی هـا و پتانسـیل های 
بی شـمار این اقلیم اسـتثنایی شـاهد رونـق اقتصـادی، رفاه، 
اشـتغال مناسـب و زندگـی آرام و بی دغدغـه باشـند کـه 
متأسـفانه با کارشـکنی قدرت های خارجـی و آغاز جنگ 

تحمیلی، توسعۀ اقتصادی در کشور پیشرفت مطلوبی به خود نگرفت. اما در دوران جنگ، 
وضعیـت معیشـت و قـدرت خرید مـردم با کمک دولت و سیسـتم کوپنـی رضایت بخش 
بـود و رفـاه و کیفیـت مناسـب زندگـی پـس از دوران سـازندگی در دولـت اصالحـات به 
شـاخص های نرمـال نزدیـک گردیـد که متأسـفانه بـا شـروع بـه کار دولت احمدی نـژاد و 
آغـاز دور جدیـد تحریم هـا به بهانۀ فعالیت های هسـته ای در کشـور و سیاسـت گذاری های 
غلـط در مدیریـت و اقتصاد، روند گرانی، بیکاری و مشـکالت اقتصادی آغـاز و در هنگام 
تحویـل دولـت به حسـن روحانی به اوج خود رسـید که با تدبیر دولت روحانـی و برقراری 
آرامـش بین المللـی بـا تصویـب برجام، شـرایط به ثبات نسـبی رسـید که با انتخـاب ترامپ 
در آمریـکا و مشکل تراشـی کاسـبان تحریـم در داخـل، ایاالت متحـده از برجام خـارج و با 
وضـع تحریم هـای بی سـابقه، شـرایط اقتصـادی شـکننده و گرانـی غیر قابل   تحمـل گردید 
و عـده ای هـم در داخـل کشـور در سـایۀ ویـروس مرگبـار کرونـا با سـوء اسـتفاده از وضع 
موجـود بـا احتـکار اجنـاس مـورد نیـاز مـردم، ایجاد جـو روانـی، عدم پایبنـدی بـه قانون و 
افزایش بی حسـاب و کتاب قیمت ها شـرایط بغرنجی برای قشـر فقیر و متوسـط جامعه رقم 
زدند؛ تا آنجا که مردم در تهیۀ ارزاق روزانۀ خود با مشـکل مواجه شـده و بیشـتر کارگاه ها 
و مشـاغل خـرد و تولیـدی در آسـتانۀ تعطیلـی قرار گرفته انـد و کارگـران روزمزد و اقشـار 
فرودسـت از خریـد یـک عدد نـان عاجزند، امـا دولت ابراهیم رئیسـی برخالف شـعارهای 
مطروحه در این چند ماهه، هیچ گامی در راسـتای حل مشـکل معیشـت و گرانی برنداشـته 
و بـا در پیـش گرفتـن سیاسـت تقابـل با دنیـا، صدای خرد شـدن اسـتخوان مردم بـه وضوح 
شـنیده می شـود و علیرغم صبـوری این مردم نجیب در تصمیماتی عجیـب و تحقیرآمیز ده 
لیتـر بنزیـن سـهمیه ای کـه یارانـۀ آن پانـزده هـزار تومان اسـت به مـردم هدیه می دهنـد، اما 
دولـت و حاکمیـت بایـد بداننـد که شـرایط برای مـردم غیر قابـل تحمل گردیـده و تبعات 
اجتماعـی، فرهنگـی، امنیتـی، اخالقـی و... آن بـه ارکان جامعـه لطمه هـای جبران ناپذیـری 
خواهد زد، لذا تا وضع از این وخیم تر نشـده، برای معیشـت مردم چاره ای اندیشـیده شـود.

۲۰ خانوار عشایری شهربابک با سامانه 
خورشیدی از نعمت برق ، برخوردار شدند
با حضور نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی انجام شد؛

کلنگ زنی احداث شبکه فشار متوسط، جهت ایجاد 
مانور بین فیدرهای فشار متوسط گلباف و شهداد

بررسی نقش دولتها و زوجین در تربیت نسلی سالم و اخالق مدار؛

 آموزش فرزند پروری 
ضرورتی اجتناب ناپذیر
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احسان احمدی

 به مناسبت ۲4 آبان ماه، روز گرامی داشت کتاب؛

 واکاوی رمان خواندنی »غالمحسین یاغی«  
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پـس از کـش و قوس هـای فـراوان 
و تـالش عـده ای بـرای خـارج کـردن 
ریـل،  از  جیرفـت  آبادانـی  قطـار 
همدلـی  و  درایـت  بـا  خوشـبختانه 
محمـود  »مهنـدس  شـورا،  اعضـای 
پاک دسـت،  نیروهـای  از  معناصـری« 
خـدوم و بـا تجربـۀ ایـن شهرسـتان کـه 
برخاسـته از خانواده ای انقالبـی و برادر 
اولیـن شـهید سـرافراز این شـهر اسـت 
بـه عنوان شـهردار شـهر کهـن جیرفت 
انتخـاب و در روز شـنبه ۲۲ آبان مـاه در 
سـالن ابرار این شـهر با حضور پرشـمار 
مـردم از اقشـار و دیدگاه های مختلف، 
مسـئوالن  روحانیـون،  و  جمعـه  ائمـه 
اسـتانی، فرمانداران، مسـئوالن ادارات، 
شـهرداران مناطـق، شـوراهای اسـالمی 
عنـوان  بـه  رسـماً  و...  روسـتا  و  شـهر 

شـهردار جیرفـت معرفـی گردیـد.
حجت االسـالم  مراسـم  ایـن  در 
علـی  جیرفـت،  جمعـۀ  امـام  تـارم 
شهسـواری مدیـر کل امـور شـهری و 
شـوراهای اسـتانداری، ابـوذر عطاپـور 
وزیـری فرمانـدار شهرسـتان جیرفـت، 
رضـا سـاالری فر رئیـس شـورای شـهر 
جیرفـت و محمـود معناصری شـهردار 
ایـن شـهر بـه ایـراد سـخن پرداختنـد؛ 
بـه  معناصـری  صحبت هـای  گزیـدۀ 

شـرح زیـر اسـت:
خـود  مخالفـان  جیرفـت  شـهردار 
را بـه وحـدت دعـوت کـرد و گفـت: 
همـۀ مـا فرزنـد ایـن نظـام و انقـالب 
هسـتیم، محمود معناصری با بیان اینکه 
شـهرداری جای سیاسـی کاری نیست، 
بر معطوف شـدن تمرکز همۀ مجموعۀ 
شـهرداری بـر خدمت رسـانی بـه مردم 
تأکیـد کـرد، وی با بیان اینکـه آرامش 
امـروز مرهون خون شهداسـت، گفت: 
افغانسـتان،  بـه کشـورهای  بـا نگاهـی 
عراق، سـوریه، یمـن و بحرین باید قدر 

امنیت امـروز را دانسـت.
معناصری افـزود: اگر امـروز امنیتی 
بـر جامعـه حاکـم اسـت نتیجـۀ خـون 
شـهدا و شـهید سـردار سـلیمانی است.

را  شـهدا  بچه هـای  حضـور  وی 
ایـن  برکـت  جیرفـت  شـهرداری  در 
مجموعـه دانسـت و گفت: مـن افتخار 
شـهدا  فرزنـدان  خدمـت  در  می کنـم 
شـهرداری  در  کـه  مادامـی  و  هسـتم 
جیرفـت حضـور دارم، آنـان را پیـش 
نـور چشـم  و  می دانـم  امانـت  خـودم 

شـهرداری هسـتند و با قاطعیت از آن ها 
می کنـم. حمایـت 

وی بـه تجربـۀ اولیـن کار خـود در 
ِسـَمت شـهرداری رودبار جنوب اشاره 
و تصریح کرد: حدود ۲۵ سـال قبل در 
اواخـر آبـان در ۲۵ سـالگی بـه عنـوان 
شـهردار رودبـار جنوب انتخاب شـدم.

شـهرهای  شـهرداری  معناصـری   
جیرفـت،  و  عنبرآبـاد  رودبارجنـوب، 
معاونت فرمانداری جیرفت، سرپرست 
دو  عضویـت  و  جیرفـت  فرمانـداری 
دوره شـورای شهر جیرفت را از سوابق 

۲۵ سـالۀ کاری خـود اعـالم کـرد.
شـهردار جیرفت ضمـن اعالم اینکه 
بـا اصرار بزرگان شـهر و همـکاران این 
جایگاه را قبول کرده ام، افزود: پیشـنهاد 
ِسـَمت های باالتر از شهرداری جیرفت 

را نیـز داشـته ام ولی با هـدف خدمت به 
مـردم زادگاهـم، ایـن خدمتگـزاری را 

قبول کـرده ام.
شـهرداری  انتخـاب  انگیـزۀ  وی 
مـردم  بـه  خدمتگـزاری  را  جیرفـت 
عنـوان کـرد و گفـت: اگـر این جانـب 
بـودم،  جایـگاه  و  مقـام  پسـت،  تشـنۀ 
سـال های سـال مسـئولیت های متعـدد 
داشـتم و اگر دنبال رانت و سوءاستفاده 
مالـی بـودم طی ۲۵ سـال سـابقه، امروز 

بـا افتخـار در اینجـا نبـودم.
معناصـری بـا بیـان اینکـه ۲۵ سـال 
گفـت:  کـرده ام،  کار  افتخـار  بـا 
مـردم،  شـما  محضـر  در  امـروز 
قـول  جنـگ  پیشکسـوتان  و  شـهدا 
را  موهایـم  کـه  همانطـور  می دهـم  
در شـهرداری ها سـفید کـردم، روی 

کسـانی کـه به مـن اعتمـاد کردنـد را 
کـرد. خواهـم  سـفید 

شـهردار جیرفـت اظهار داشـت: در 
طـول ۲۵ سـال مسـئولیت حتـی یکبـار 
احضـار  نظارتـی  نهادهـای  توسـط 
نشـده ام، لـذا اگر امروز اینجا هسـتیم به 

برکـت خـون شهداسـت.
معناصـری بیـان کـرد: ایـن هفتمین 
معارفـۀ مـن در طـول ۲۵ سـال اسـت، 
لـذا از خداوند متعال خواسـتار مراقبت 
از خـود در برابـر نفـس امـاره هسـتم و 
می خواهـم کـه  هرگز مـن را بـه خودم 

وامگـذارد.
در  را  مـردم  پرشـور  حضـور  وی 
آییـن معارفـۀ خود نشـان از لطف مردم 
بـه ارزش ها  دانسـت و گفت: تمام فکر 

و ذهنـم تمرکـز بـرای خدمت اسـت.

با حضور گرم اقشار مردم؛

معناصری به عنوان شهردار جیرفت معرفی شد
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

بازدید مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق جنوب استان کرمان از مدیریت برق 

شهرستان های شرقی

اسـتان  بـرق جنـوب  نیـروی  توزیـع  روابـط عمومـی شـرکت  بـه گـزارش 
کرمـان، مهنـدس مهدوی نیـا مدیـر عامل این شـرکت طـی سـفر دو روزۀ خود به 
شهرسـتان های شـرقی از مدیریت هـای بـرق بـم، فهرج نرماشـیر و ریـگان بازدید 

بـه عمـل آورد.
وی ضمـن بازدیـد از بخش هـای مختلف مدیریت برق شهرسـتان های شـرقی 
از نزدیـک و بـه صـورت چهـره بـه چهـره بـا همـکاران قسـمت های مختلـف بـه 
گفتگـو پرداخـت و راهکارهـای سـازنده ای بـرای حـل برخـی مسـائل موجـود، 
ارائـه نمـود. وی بـا تأکیـد بـر ضـرورت ارائـه خدمـات مشـترکین بـه صـورت 
غیرحضـوری، افـزود: وظیفـۀ اصلـی ایـن شـرکت، خدمت رسـانی بـه مشـترکین 
می باشـد، لـذا بایسـتی خدمت رسـانی بـه مشـترکین بـه بهترین شـکل ممکـن و با 
کیفیـت بـاال صـورت پذیـرد و همچنیـن بـا توجـه به شـیوع ویـروس کرونـا ارائه 
خدمـت بـه صـورت غیـر حضـوری از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت. مدیـر 
عامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق جنـوب اسـتان کرمان بـا همراهی مسـئوالن از 
واحدهـای بهره بـرداری، مشـترکین، بازرسـی و اتفاقـات مدیریت هـای بـرق بـم، 
فهـرج، ریـگان و نرماشـیر بازدیـد و دسـتورات، راهکارهـا و توصیه هـای الزم را 
ارائـه نمـود. همچنیـن مهدوی نیـا بـه همراه مدیـر برق بم بـا حضـور در فرمانداری 
بـا فرمانـدار ایـن شهرسـتان دیـدار و در خصـوص تعرفه هـای زمسـتانه و اهمیـت 

مدیریـت مصـرف بـرق در زمسـتان بـه گفتگـو پرداختند.

برگزاری مانور ترکیبی دفاع از مقر، آلودگی 
آب شرب و حمله سایبری و قطع سیستم های 

ارتباطی در شرکت گاز استان کرمان

مدیر عامل شـرکت گاز اسـتان کرمان از برگزاری مانور ترکیبی دفاع از مقر، 
آلودگی آب ُشـرب و حمله سـایبری و قطع سیسـتم های ارتباطی با حضور مدیر 
کل پدافنـد غیـر عامـل اسـتانداری کرمان به مناسـبت هفتۀ پدافند در این شـرکت 

خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان کرمـان، منوچهـر فـالح در 
تشـریح ایـن خبـر افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه حمـالت سـایبری امـروزه نسـبت به 
گذشـته شـدت بیشـتری پیـدا کـرده اسـت، بنابرایـن تقویـت تیم هـای مدیریـت 

حـوادث یکـی از کارهایـی اسـت کـه بایـد بیـش از پیـش بـه آن اهمیـت داد.
وی ادامـه داد: از آنجایـی کـه تجربه نشـان داده اسـت ناکارآمـدی در تیم های 
مدیریـت حادثـه می توانـد بـه وخامت اوضـاع دامن بزند، بر این اسـاس ایـن امر را 
بر خود واجب دانسـتیم تا با برگزاری مانور، میزان آمادگی نیروهای شـرکت گاز 
اسـتان کرمـان را  سـنجیده و به نقـاط قوت آنهـا بیفزاییم. به گفتۀ فـالح این مانور 
در دو مرحله اجرا شـد که مرحلۀ اول توسـط حراسـت شـرکت گاز استان کرمان 
بـا محوریـت حملـه در مقـر و آلودگـی آب ُشـرب و مرحلـۀ دوم توسـط واحـد 
فنـاوری و اطالعـات این شـرکت بـا محوریت حملۀ سـایبری و قطع سیسـتم های 
ارتباطـی برگزار گردید. مدیر عامل شـرکت گاز اسـتان کرمان گفـت: از اهداف 
مهـم برگـزاری مانور دفـاع در مقر نیز می تـوان به باال بردن آمادگی و حساسـیت 
کارکنـان بـه ویژه پرسـنل حراسـت، همچنین ایجـاد هماهنگی واحدهـا در مقابل 
بحـران و شـرایط اضطـراری و شناسـایی نقاط قوت و ضعف پرسـنل اشـاره کرد. 
فـالح افزود: خدا را شـاکریم که شـرکت گاز اسـتان کرمـان در رابطه با مدیریت 
حادثـه از آمادگـی مطلوبـی برخـوردار اسـت و تیم های ما به خصـوص همکاران 
محتـرم حراسـت، امـروز نشـان دادنـد در ایجـاد نظـم و کنتـرل شـرایط بحرانـی 
و اغتشـاش بـه خوبـی وارد عمـل شـده و آمادگـی الزم را دارنـد. وی در پایـان، 
جلوگیـری از قطعـی گاز و رسـیدگی به شـکایات و درخواسـتهای مردم شـریف 
اسـتان کرمان را یکی از وظایف مهم شـرکت گاز اسـتان کرمان دانسـت و گفت: 
تـالش همۀ نیروهای شـرکت گاز اسـتان کرمان بر این اسـت که با یـاری خداوند 
بتوانیـم در ایـن خصـوص با تمام توان خدمت رسـان همۀ مشـترکین عزیز باشـیم.

1-برگـزاری کنفرانـس مهـم تغییرات اقلیمی در گالسـکو اسـکاتلند با حضور 
رهبـران جهان

۲-درگذشـت احمد آزاد خواننده، مجری و هنرمند شـهیر ایرانی و دفن وی در 
آرامسـتان  باغ رضوان اصفهان

۳-جدال و تقابل نیروهای سـپاه پاسـداران ایران و نظامیان آمریکایی در دریای 
عمـان بر سـر توقیف یـک نفت کش

۴-حملـه بـه منـزل مصطفـی الکاظمی نخسـت وزیر عراق، توسـط چنـد پهپاد 
انفجـاری و نـاکام ماندن تـرور وی

 مهندس رضا سنجری:
روربار جنوب پایلوت اجرای طرح بادشکن 

بیولوژیک اطراف مزارع
معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعـی 
و آبخیـزداری جنـوب کرمـان گفـت: 
اجـرای بادشـکن بیولوژیـک، باغـات و 
مـزارع را از خطر سـرمازدگی، طوفان و 
مدفون شـدن در شـن در امان می دارد و 
ثمربخشـی محصول را بهبود می بخشد.
»رضـا سـنجری« در گفـت و گـو بـا 
روشـنفکری با اشـاره به اینکه شهرستان 
و  پایلـوت  عنـوان  بـه  جنـوب  رودبـار 

همچنیـن نمونـۀ اجـرای طرح بادشـکن زنـده اطـراف مزارع در کشـور اسـت، 
افـزود: اجـرای بادشـکن بیولوژیـک، باغـات و مـزارع را از خطر سـرمازدگی، 
طوفـان و مدفـون شـدن در شـن در امان می دارد و ثمربخشـی محصول را بهبود 
می بخشـد. وی بـا اشـاره بـه اینکه منطقۀ جنوب کرمان قطب کشـاورزی اسـت 
و ظرفیـت بسـیار باالیـی برای اجـرای طرح بادشـکن بیولوژیک اطـراف مزارع 
و زراعـت چـوب دارد، بـر اطالع رسـانی و تشـریح کامـل مزایا و فوایـد اجرای 
این طرح ها برای کشـاورزان تأکید کرد. سـنجری با بیان اینکه توسـعۀ زراعت 
چـوب فرصتـی مغتنـم و راهـکاری موثر بـرای احیای جنگل هـا و جلوگیری از 
تخریـب آن هـا بـه شـمار مـی رود بـر اهمیـت اجـرای طـرح زراعت چـوب در 
هفـت شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمان تأکید کـرد و گفت: از همۀ کشـاورزان 
جنـوب کرمـان تقاضـا داریـم در فصـل توزیـع نهـال بـه ادارات منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری شهرسـتان های محـل سـکونت خـود مراجعـه نمـوده و بـا دریافت 
نهـال رایـگان بـه منظور اجـرای بادشـکن بیولوژیک اطـراف مزارع مشـارکت 
نماینـد. معاون فنـی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان اسـتفاده  
از مزایـای اقتصـادی طرح هـای بادشـکن را مـورد تأکیـد قـرار داد و افـزود: در 
صـورت اسـتفاده از گونه هـای مثمـر و چوبده)گز، اکالیپتـوس و…( بهره بردار 
می توانـد از مزایـای اقتصـادی دیگـر ایـن طـرح نیـز بهره منـد شـود. وی اظهـار 
کـرد: ۳۶ هـزار مرتـع در مناطـق بیابانـی جنـوب کرمـان بـوده که باید براسـاس 
رویکـرد شـرایط مناطـق بیابانی تهیه طرح یا مورد بازبینـی و اصالح قرار گیرند.

تیمور رجائی نژاد:
اجرای شبکه فاضالب امتیازی بزرگ برای 

زرند است
مدیـر امـور آبفـا شهرسـتان زرنـد 
فاضـالب  پـروژۀ  اجـرای  گفـت: 
آسـایش و رفـاه را در آینـدۀ نزدیـک 
و  مـی آورد  ارمغـان  بـه  مـردم  بـرای 
بـزرگ  امتیـازی  پـروژه  ایـن  اجـرای 
بـرای زرنـد اسـت. بـه گـزارش روابط 
عمومـی شـرکت آبفـا اسـتان کرمان، 
تیمـور رجائی نـژاد مزیت هـای اجرای 
شهرسـتان  بـرای  را  فاضـالب  پـروژۀ 

زرنـد بی شـمار دانسـت و افـزود: وجـود چاه هـای جذبـی، مخاطراتـی دارد و 
بـه دلیـل بافـت خـاک که سسـت اسـت ما در سـطح شـهر شـاهد خسـارتهایی 
هسـتیم و در ایـن خصـوص بـه مـردم آسـیب هایی وارد می شـود کـه بـا اجرای 
پـروژۀ فاضالب دیگر شـاهد آسـیب و خسـارت به شـهروندان نخواهیـم بود و 
از ایـن مـوارد جلوگیـری می شـود. وی مزیـت دیگـر اجـرای پـروژۀ فاضـالب 
را ذخیـرۀ آب سـفره های زیـر زمینـی زرنـد بـرای ُشـرب عنـوان کـرد و ادامـه 
داد: بـا توجـه بـه نیـاز و مصـرف بـاالی آب در کارخانۀ فـوالد با اجـرای پروژۀ 
فاضـالب می توانیـم پسـاب را به این کارخانه انتقال دهیم و آبـی را که اکنون از 
سـفره های زیر زمینی برداشـت می کنیم به نحو مطلوب برای ُشـرب شـهروندان 
در سـال های آتـی ذخیـره و اسـتفاده کنیـم. رجائی نـژاد اضافـه کـرد: بـا توجـه 
بـه سیاسـت دولتمـردان جمهـوری اسـالمی در جهـت اجـرای ایـن طرح هـا و 
مشـابه آن توسـط بخشـهای خصوصـی مزیـت دیگر طـرح، اجرای آن توسـط 
سـرمایه گذار بخـش خصوصـی ) شـرکت فـوالد ایرانیـان ( اسـت. وی ایجـاد 
اشـتغال بـرای ۲۵0 نفـر را از جملـه مواهـب پـروژه فاضـالب برشـمرد و افـزود: 
گـردش سـرمایه در شهرسـتان زرنـد و ایجـاد شـرایط الزم جهت افـراد جویای 
کار مشـاغل آزاد از جملـه صاحبـان وسـایط نقلیۀ سـبک و سـنگین و کسـبه از 
مزایـای ایـن طـرح اسـت. رجائی نـژاد بـا قدردانـی از شـرکت سـرمایه گذاری 
فـوالد گفت: از مشـاور شـرکت سـرمایه گذاری فـوالد تقاضـا داریم که جهت 
رعایـت رفـاه حال شـهروندان و طـرح اختالط مصالـح جهت ایجـاد تراکم در 
حفاری هـای انجـام شـده دسـتور کار الزم کارگاهی بـه پیمانکاران ارائه شـود. 
مدیر امور آبفا شهرسـتان زرند بر لزوم حمایت و همکاری مسـئوالن شهرسـتان 
زرنـد در رفـع موانـع اجـرای پـروژۀ فاضـالب تأکیـد کـرد و گفـت: براسـاس 
شـرایط و موقعیـت شهرسـتان زرنـد و بـا توجه بـه نیاز بـاالی کارخانۀ فـوالد به 
آب، اجـرای پروژه فاضالب منفعت بسـیاری برای مـردم دارد که انتظار می رود 
مسـئوالن شهرسـتان زرند و به ویژه شـهردار و اعضای شـورا در این زمینه به ما 
کمک رسـانند و موانعی که بر سـر راه اجرای این پروژه اسـت را مرتفع نمایند.

رئیس بهزیستی بافت:
هم افزایی و همکاری مسئوالنه و فعال همه مسئوالن، 

از آسیب های اجتماعی پیشگیری خواهد کرد
بـه گـزارش روابـط عمومی بهزیسـتی اسـتان کرمـان، فرمانداری بافـت میزبان 
کارشناسـان و متخصصیـن حوزه هـای اجتماعی در حوزۀ پیشـگیری از آسـیبهای 
اجتماعی بود. مسـعود صادقی مقدم، رییس بهزیسـتی بافت در ابتدای این نشسـت 
تخصصـی کـه با حضور بهرام نژاد نمایندۀ دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان برگزار 
گردید، در سـخنانی با اشـاره به اهمیت مقولۀ پیشگیری در حوزۀ مسائل اجتماعی 
گفـت: از آنجـا که کنتـرل و مهار مؤثر مسـائل اجتماعی در تمـام جوامع منوط به 
همراهـی و همـکاری همۀ دسـتگاه های اجرایی در کنار تشـکل های مـردم نهاد و 
غیردولتی اسـت، هم افزایی و همکاری مسـئوالنه و فعال همۀ مسئوالن تأثیر گذار، 
دسـتگاه های خدماتـی و اجرایـی و تشـکل های مردم نهاد در کنـار صاحب نظران 
ایـن حـوزه تنهـا ابزاری خواهد بود که توان مقابله و مهار مسـائل پیچیدۀ اجتماعی 
را خواهـد  داشـت.  وی در ادامـه بـه خدمات و مأموریت های تخصصی بهزیسـتی 
در مسـائل اجتماعـی اشـاره نمود و افـزود: تالش در ایجاد زمینۀ مناسـب به منظور 
جذب نیروهای متخصص و عالقه مند و همچنین تأمین سـخت افزارها و امکانات 
الزم، خدمتـی ارزشـمند و مانـدگار بـه جامعـه خواهـد بـود.  در ادامۀ این نشسـت 
حضار و شـرکت کنندگان با توجه به محوریت جلسـه، شـاهد مقایسـۀ عملکرد و 
فعالیت هـای واحـد اورژانـس اجتماعی طی سـه سـال اخیر و ماه های ابتدایی سـال 

جدیـد در شهرسـتان بافت در قالب نمـودار بودند.

اطالع رسـانی  پایـگاه  گـزارش  بـه 
علـی  دکتـر  کرمـان،  اسـتانداری 
زینی ونـد ۲۲ آبـان مـاه در یکصـد و 
هفتمین جلسۀ ستاد استانی پیشگیری و 
مبـارزه با بیماری کرونـا ویروس عنوان 
کـرد: مهمترین دسـتورالعمل در مقابله 
هوشـمند  مدیریـت  طـرح  کرونـا،  بـا 
اسـت که از هفتۀ آینده مبنای کار قرار 
می گیـرد و مـوارد را به صـورت جزئی 

اعـالم کـرده اسـت.
از  یــکـــی  کــرد:  بـیــان  وی 
لـزوم  طـرح،  ایـن  دسـتورالعمل های 
بـرای  روزه   1۵ پی سـی آر  تسـت 
کارمندانـی اسـت کـه واکسـن تزریـق 
نکرده انـد، ضمن اینکه حضورشـان در 
محل کار ممنوع بوده و کسـر حقوق و 

بـه هیئـت تخلفـات را دارد. معرفـی 
اسـتاندار کرمان از دستورالعمل های 
سـختگیرانه در طرح مدیریت هوشمند 
کرونـا گفـت و ادامـه داد: در این طرح 
بـرای همـۀ گروه هـا دسـتورالعمل های 
خاصـی دیـده شـده و مبنـای آن نیـز 
واکسیناسـیون و رعایـت پروتکل هـای 

بهداشـتی است.
مـورد  را  واکسیناسـیون  زینی ونـد 
تأکیـد قـرار داد و تصریـح کـرد: همـۀ 
جدیـت  واکسـن  بـرای  بایـد  اسـتان 
داشـته باشـند، میانگیـن واکسیناسـیون 
دوز اول در اسـتان بـه نسـبت جمعیـت 
۷9 درصـد اسـت، امـا عملکـرد پاییـن 
در برخـی از شهرسـتان ها بـر آمار کلی 
اسـتان تاثیر می گذارد. اسـتاندار کرمان 

به افزایش شـهرهای قرمز در استان های 
اطـراف اشـاره و بر مراقبت بیشـتر برای 
جلوگیری از ورود اسـتان به موج ششم 
تأکیـد کـرد و گفـت: شهرسـتان هایی 
ماننـد راور کـه محـل تـردد مسـافران 
هسـتند، همچنـان بایـد بـر اقامـت در 
پارک هـا و بوسـتان ها محدودیت قائل 
شـوند. زینی وند بیـان کـرد: فرمانداران 
و  خوابگاه هـا  از  بازدیـد  بـه  نسـبت 

دانشـگاه ها اقـدام کننـد.
مقـام عالی دولـت در اسـتان کرمان 

همچنیـن بـا اشـاره بـه دومین سـالگرد 
قاسـم  حـاج  سـپهبد  سـردار  شـهادت 
اقصـی  از  زوار  حضـور  و  سـلیمانی 
نقـاط کشـور در گلزار شـهدای کرمان 
گفـت: فعال برنامه  ای بـرای محدودیت 
اعـالم نکردیـم، امـا در صـورت تغییـر 
شـرایط، احتمـاال سـفر از مبـدا را لغـو 
کنیـم. اسـتاندار کرمـان گفـت: بـرای 
بیت الزهـرا و گلـزار  حضـور زوار در 
بهداشـتی  ناظـران  کرمـان  شـهدای 

حضـور مراقبتـی داشـته باشـند.

دکتر زینی وند:

سراسر استان باید برای تزریق 
واکسن جدیت داشته باشند

 تداوم محدودیت اقامت در بوستان های مسافرپذیر

بـا حضـور نایب رئیس کنفدراسـیون 
بازرگانـی، صنایـع، معـادن و  اتاق هـای 
کشـاورزی آسـیا و اقیانوسیه، رئیس اتاق 
کرمـان، مدیـر کل آمـوزش و پـرورش، 
مدیـر موسسـه نیکـوکاری »مهـر گیتی«، 
از  جمعـی  و  مدرسه سـاز  خیـر  نجفـی 
مدرسـۀ  هفتمیـن  و  یکصـد  مسـئوالن، 
پویـش »ایـران مـن« بـا اعتبـار طرح هـای 
هنرسـتان  قالـب  در  مشـارکتی  و  ملـی 
بـه  جیرفـت  شهرسـتان  در  کالسـه   1۴

رسـید. بهره بـرداری 
و  اطالع رسـانی  اداره  گـزارش  بـه 
پـرورش  و  آمـوزش  عمومـی  روابـط 
اسـتان کرمـان، این هنرسـتان 1۴ کالسـه 
در زمینـی بـه مسـاحت 10 هـزار و ۶9۲ 
مترمربـع و زیـر بنـای یـک هـزار و 9۷0 
مترمربـع، بـا اعتبـار ۶ میلیـارد تومانـی از 
محل طرح های ملی و مشـارکتی سـاخته 
اعتبـارات  از  آن  درصـد  کـه 80  شـده 

دولتـی و ۲0 درصد توسـط خیران تأمین 
شـده و ۳۷۶ هنرجـوی دختـر را تحـت 

پوشـش قـرار می دهـد.
بـر پایـۀ ایـن گـزارش، این هنرسـتان 
1۴ کالسـۀ دخترانـه از مـدارس پویـش 

»ایـران مـن« بـا حضـور پـدرام سـلطانی 
نایب رئیس اتاق هـای بازرگانی، صنایع، 
معـادن و کشـاورزی آسـیا و اقیانوسـیه، 
اتـاق  رئیـس  طبیـب زاده  مهـدی  سـید 
کرمـان، احمـد اسـکندری  نسـب مدیـر 

کل آمـوزش و پـرورش، زهرا گیتی  نژاد 
مدیـر مؤسسـه نیکـوکاری »مهـر گیتی«، 
محمـود نجفی عـرب خیر مدرسه سـاز و 
جمعی از مسـئوالن در شهرستان جیرفت 

بـه بهره بـرداری رسـید.

یکصد و هفتمین مدرسه پویش »ایران من« با اعتبار طرح های ملی و مشارکتی 
در قالب هنرستان 14 کالسه در شهرستان جیرفت به بهره برداری رسید

گفـت:  کرمـان  اسـتان  دادگسـتری  کل  رییـس  
اسـت. عمرانـی  طرح هـای  پشـتیبان  قضـا  دسـتگاه 

در  موحـد  یـداهلل  آنالیـن،  کرمـان  گـزارش  بـه 
آییـن بهره بـرداری از بزرگتریـن پارکینگ هوشـمند 
جنوب شـرق کشـور که با حضور اسـتاندار، شـهردار 
و دیگـر مسـئوالن اسـتان کرمـان برگـزار شـد، ضمن 
ابـراز خرسـندی از افتتـاح و بهره بـردارِی بخشـی از 
پـروژه »صاروج پارس«، به  سـابقۀ ایـن مکان با عنوان 
»گودال خشـت مال ها« اشـاره کـرد و گفت: این محل 
از لحـاظ بهداشـتی و امنیتـی سـال ها معضـل جـدی 

بـرای شـهر کرمـان بود.
مدیـران  پیگیـری  علیرغـم  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
وقـت بـرای سـاماندهی ایـن منطقـه، سـال ها یکـی از 
محل هـای فسـاد شـهر بـود، گفـت: ایـن پـروژه موانع 

قانونـی زیـادی را پشـت سـر گذاشـته اسـت.
رییـس  کل دادگسـتری اسـتان کرمـان با اشـاره به 
اینکـه علیرغـم مشـکالت پیـِش رو، تـالش مدیـران 
بـرای سـاماندهی ایـن پـروژه، نتیجـه داده و در نهایت 
»صـاروج  شـرکت  بیـن  قـرارداد  عقـد  بـه  منجـر 
پـارس« بـا شـهرداری کرمـان شـده اسـت، ادامـه داد: 
طبـق ایـن قـرارداد، شـهرداری مؤظـف شـد زمیـن و  
پروانـه سـاخت در اختیـار سـرمایه گذار قـرار دهـد و 
سـرمایه گذار موظف شـد ۲۴00 پارکینگ بسازد و به 

شـهرداری واگـذار کنـد.
موحـد بـا تأکیـد بـر اینکـه بـار اصلـی تملـک و 
تجمیع سـند این پروژه بر روی دوش دسـتگاه قضایی 

بـود، خاطرنشـان کـرد: تملـک ایـن اراضـی بـا تمـام 
قوانیـن کشـور در تعـارض بـود و در ایـن خصـوص 

موانـع زیـادی پیـِش رو وجـود داشـت.
سـرمایه گذار  بـا  مذاکـره  چندیـن  انجـام  از  وی 
عمانـی مشـارکت کننده در پـروژه خبـر داد و افـزود: 
تملـک  مسـتلزم  کشـور  قوانیـن  طبـق  پـروژه  ایـن 
امـالک مسـیری بـود کـه در ایـن راسـتا بـا مذاکرات 
متعـدد، طـرف عمانـی را قانـع کردیـم تا طبـق قوانین 
را  تملـک  هزینـۀ  کشـورمان  عمرانـی  پروژه هـای 

پرداخـت کنـد.
رییـس  کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـه وجـود 
۲۲۴ پـالک بـا تنـوع مالکیتـی متعـدد در محـدوده 
پـروژه اشـاره کرد و افزود: بخشـی از امالک موقوفه، 

بخشـی دولتـی و تعـدادی دیگـر خصوصـی بودنـد.
موحد با اشـاره بـه اینکه تجمیع پالک هـای پروژه 
بسـیار مهم و سـنگین بـود، خاطرنشـان کرد: بـه  دلیل 
اینکـه این پـروژه بـا قوانین میراث فرهنگـی و تملک 
اراضـی دولتـی در تعـارض بـود، مجبور شـدیم برای 
موانـع  بـا  پـروژه،  مسـیری  امـالک  کامـل  تملـک 

متعـددی مقابلـه کنیم.
وی بیـان کـرد: باالخـره بـا پیگیـری دادگسـتری، 
موانـع موجـود در جهـت اجـرای این پـروژه برطرف 
شـد و امروز شاهد افتتاح بخشـی از این پروژه هستیم.

رییـس  کل دادگسـتری اسـتان کرمان بـا تأکید بر 
پشـتیبانی از پـروژه »صـاروج پـارس« در ایـن مـدت، 
ایـن پـروژه را مجموعـۀ بـزرگ عمرانـی و آبـروی 
شـهر کرمـان دانسـت و گفـت: از همـۀ مدیـران و 
ایـن  بـرای تکمیـل  تـا  دسـت اندرکاران می خواهـم 
پـروژه تـالش کنند. موحـد با اشـاره به اینکه بـرای به 
نتیجـه رسـیدن مجتمـع وکیـل نیـز تالش هـای زیادی 
در جهـت تملک امالک مسـیری انجام شـده اسـت، 
افـزود: در حـال حاضـر، مشـکالت قانونـی در جهت 
تملـک امـالک مسـیری ایـن پـروژه حـل  و فصـل و 
زمینـۀ پیشـرفت عملیـات عمرانـی مجتمـع »وکیـل« 

فراهم شـده اسـت.
وی تأکیـد کـرد: دسـتگاه قضایـی اسـتان کرمـان 
درجهـت اجـرای طرح هـای عمـران و توسـعۀ شـهر 
کرمـان از تمـام ظرفیت ها پشـتیبانی می کنـد و از هیچ 

تالشـی دریـغ نخواهـد کرد.

رییس  کل دادگستری استان کرمان:

دستگاه قضایی پشتیبان طرح های عمرانی است

نخستین فروشـگاه زنجیره ای »سی سی« 
شـهرداری  همـکاری  بـا  )دسـت آفرین( 
در  امیـد  کارآفرینـی  و صنـدوق  کرمـان 

کرمـان افتتـاح شـد.
بـه گـزارش کرمـان  آنالیـن، شـهردار 
کرمـان در آییـن افتتاح این فروشـگاه که با 
حضور پورابراهیمی، نماینـدۀ مردم کرمان 
و راور در مجلـس شـورای اسـالمی، مدیر 
عامـل صنـدوق کارآفرینی کشـور، برخی 
از اعضـای شـورای اسـالمی شـهر کرمان، 
مدیـر کل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتي 
و گردشـگری اسـتان، مدیر عامل صندوق 
کارآفرینـی امیـد اسـتان و معـاون اسـتاندار 
در محـل این فروشـگاه در پارک »شـهید« 
کرمان برگزار شـد، گفت: سال هاسـت که 
در حـوزۀ اقتصادی شـامل تولیـد، توزیع و 
مصـرف، به  عنـوان سـه ضلع اصلـی مثلث 
اقتصـادی، بایـد برنامه ریزی درسـتی انجام 
دهیـم. سـعید َشـعرباف تبریـزی، بـا بیـان 
بـه   اینکـه اگـر بخواهیـم یـک محصـول 
درسـتی و بـا کارآمدی مصرف شـود، باید 

هزینـۀ تولیـد و توزیـع آن بـه  طـور کامـل 
و درسـت دیـده شـود، گفـت: بـرای ایـن 
زنجیـره بایـد به  درسـتی برنامه ریزی شـود. 
وی افزود: سـال ها در عـرف اقتصادی دنیا، 
تولیـد و توزیـع دارای نـگاه متمرکزی بود؛ 
یعنـی تصور می شـد بنگاه هایـی در مقیاس 
متوسـط بـه بـاال بایـد تولیـد را انجـام دهند 
و صرفه جویـی ناشـی از مقیـاس وقتـی بـه  
وجـود می آیـد که بتوانیـم همۀ اینهـا را در 
کنار هم جمع کنیم. شـهردار کرمـان ادامه 
داد: توزیـع هـم وقتی معنا پیـدا می کرد که 
بتوانیـم بـه سـمت بنگاه هـای کالن توزیـع 
برویـم تـا بـه هـر روشـی توزیـع را انجـام 
دهنـد. َشـعرباف بـا بیـان اینکـه نزدیـک به 
چهل سـال -از سـال 19۷0 به بعـد- ادبیات 
تولیـد و توزیـع در دنیـا، کامـاًل متغیر شـده 
و بـه عبـارت دیگـر، تولیـد دیگـر تولیـد 
انبوه نیسـت، گفـت: امروز سـرمایه گذاری 
مطلـوب، لزومـاً بـه معنـای سـرمایه گذاری 
در مقیـاس کالن و انبـوه نیسـت؛ بـه همین 
دلیـل، ادبیات به سـمت تأمین مالـی انبوه و 

ایجـاد مجموعه هـای تولید کوچـک اما به  
هـم  پیوسـته در یک شـبکه رفته اسـت.

وی افـزود: در ایـن راسـتا شـکل توزیع 
هـم متفـاوت شـده و شـبکه های اجتماعی 
نیـز در ایـن سـال ها بـه ایـن مهـم کمـک 
کـرده تا کاالهای مختلفی وارد بازار شـود. 
شـهردار کرمـان ادامـه داد: بـا جمع بنـدی 
ایـن مـوارد، بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه 
اگـر امـروز قـرار اسـت کار مهمـی بـرای 
تولیـد انجام شـود کـه دغدغۀ اصلـی رهبر 
معظم انقالب و مشـکل اول کشـور اسـت، 
بایـد از فرصت هـای موجـود انبـوه مـردم 
اسـتفاده کنیم. َشـعرباف بیان کـرد: در این 
زمینـه چاره ای جـز طراحِی این سـاز و کار 
نداریم که هر کسـی متناسـب بـا توانمندی 
در  او  کاالی  دهـد،  انجـام  تولیـد  خـود، 
چارچـوب کلـی ارزیابـی شـود و در ادامه، 

در یـک نظـام قابـل قبـول توزیع شـود.
وی ادامـه داد: بـا کمـی تأمـل می بینیـم 
ایـن سـاز و کار، شـبیه کاری اسـت کـه 
امـروز در ایـن فروشـگاه انجـام می شـود. 

شـهردار کرمـان بـا بیـان اینکـه شـاید ایـن 
و  پُرطمطـراق  جـای  مـکان،  و  محفـل 
بزرگـی نیسـت، گفت: امـا این اقـدام، کار 
بـه مدلـی کار می شـود  بزرگـی اسـت و 
کـه می توانـد بـه  سـرعت گسـترش پیـدا 
کنـد، و مـردم را جدب کرده و متناسـب با 
توانایـی افـراد، کاالها تولید و توزیع شـود. 
َشـعرباف افـزود: شـهرداری کرمـان نیـز از 
ایـن حرکـت  اسـتقبال می کنـد. وی ادامـه 
داد: ایـن اقـدام و کارهـای مشـابه را تقریبـاً 
در همـۀ حوزه هایـی که در هویت شـهری 
بـه  آن نیاز داریم، هم تشـویق خواهیم کرد 
و هم توسـعه خواهیم داد.  شـهردار کرمان 
بـا بیـان اینکـه در بافـت تاریخـی کرمـان 
بـه  شـدت بـه مرمـت نیـاز داریـم، گفـت: 
موضـوع مرمـت آثـار تاریخـی همـواره به 
لحـاظ اقتصـادی مسئله سـاز بـوده و اداره  
کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی و شـهرداری، بعضـاً توانایـی انجـام 
ایـن کار را ندارنـد، امـا اگـر تیم هایـی بـا 
اسـتفاده از نگاه دانش بنیـان، کاری باصرفه 

بیـن مرمـت آثـار تاریخـی و کار اقتصادی 
از  بسـیاری  می توانیـم  کننـد،  تعریـف 
پروژه هـای کوچـِک بافـت تاریخـی را بـه 
تیم هـای دانش بنیـان بسـپاریم و یـک نـوع 
تولیـد غیرمتمرکـز انجـام دهیـم. َشـعرباف 
اقـدام می توانیـم در یـک  بـا ایـن  افـزود: 
مقیـاس وسـیع، بخـش زیـادی از بناهـای 
بـه  جـای  یعنـی  احیـا کنیـم؛  را  تاریخـی 
اتـکا بـه پیمانـکاران بـزرگ، ایـن پروژه ها 
را بـه پیمانـکاران ریـز بـا بروکراسـی کمتر 
بدهیـم. وی ادامـه داد: برایـن اسـاس ایـن 
بسـیار  مـن،  نظـر  از  فروشـگاهی  مـدل 
مطلـوب اسـت؛ بنابرایـن، از ایـن اتفاقـات 

قـرار  کـه  آموزش هایـی  و  رخدادهـا  و 
اسـت در ایـن مـکان ارائـه شـود، اسـتقبال 
کـرد:  بیـان  کرمـان  شـهردار  می کنیـم. 
همچنیـن اگر مجموعۀ دیگـری در کرمان 
متقاضـی چنیـن کارهایـی باشـد، چـه در 
توانمندسـازی اقتصادی، چه در حوزه های 
فنـی و خدمات شـهری و چه در حوزه های 
دانش بنیان، حتماً از آن اسـتقبال کرده و در 
قالـب پروژه های بناهای مانـدگار هم حتماً 
بسـته های تشـویقی به آن هـا ارائـه خواهیم 
کاِر  ادامـۀ  بـرای  افـزود:  َشـعرباف  کـرد. 
تمـام  بـا  »سی سـی«  زنجیـره ای  فروشـگاه 

تـوان همـکاری خواهیـم کـرد.

با همکاری شهرداری کرمان و صندوق کارآفرینی امید؛

نخستین فروشگاه زنجیره ای »سی سی« )دست آفرین( در کرمان افتتاح شد
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بررسی نقش دولتها و زوجین در تربیت نسلی سالم و اخالق مدار؛

 آموزش فرزند پروری ضرورتی اجتناب ناپذیر

و  بحرانی تریــن  از  یکــی  حاضــر  حــال  در 
ــئلۀ  ــا مس ــۀ م ــود در جامع ــائل موج ــن مس بغرنج تری

می باشــد. روان  و  اخــالق  ســالمت 

وجـود شـاخص های نگـران کننـده ای همچـون: 
آمـار بـاالی خودکشـی، بزهـکاری، اعتیـاد، طالق، 
و...  افسـردگی  اضطـراب،  اخالقـی،  انحراف هـای 

نشـان از حـال خـراب جامعـه دارد.
از  پیشـگیری  و  روانـی  سـالمت  ارتقـاء  لـذا 
بـرای  مهـم  و وظیفـۀ  یـک هـدف  مشـکالت آن 
حـوزۀ  دسـت اندرکاران  و  مسـئوالن  مدیـران، 
جـو  چنـد  هـر  اسـت،  کشـور  در  روان  سـالمت 
کلـی حاکـم بـر جامعـه اعـم از شـرایط آموزشـی 
اثرگـذار  ایـن شـاخص ها  تمامـی  بـر  اقتصـادی  و 
می باشـد، امـا نبایـد از نظـر دور داشـت کـه اولیـن 
ایـن  اجتماعـی در شـکل گیری  نهـاد  و مهم تریـن 
بحـران؛ خانـواده می باشـد. در واقع نداشـتن درک 
سـهل انگاری  و  فرزند پـروری  اصـول  از  درسـت 
نهادهـای ذیربـط در آگاهی بخشـی بـه والدیـن در 

ایـن رابطـه، زمینه سـاز شـرایط کنونی شـده  اسـت. 
فرزنـد سـالم مجموعـه ای  یـک  تربیـت  بی گمـان 
از ابعـاد از جملـه: تربیـت معنـوی، تربیـت جنسـی، 
اخالقی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشـی، جسـمانی 
و... را در برمی گیـرد کـه متأسـفانه در جامعـۀ مـا 
تنهـا حـوزۀ سـالمت جسـم و تحصیل فرزنـدان مد 
نظـر قـرار می گیـرد. مجموعۀ ایـن سـهل انگاری ها 
دالیـل  بـه  خودخواهانـه  فرزنـدآوری  عـالوۀ  بـه 
غیـر علمـی مانند: حـل اختـالف زناشـویی، درمان 
از  یکـی  اجبـار  یـا  و  والدیـن  روانـی  اختـالالت 
طرفیـن ازدواج در پیوندهـای متعـارض برای پایبند 
نمـودن زوج ناراضـی، همـه و همه تنهـا یک نتیجه 
در پـی دارد و آن هـم تربیـت نسـلی رنج کشـیده و 
ناراضـی اسـت. البتـه تولـد فرزنـد در شـرایطی که 
باشـد،  موفقـی  ازدواج  گرفتـه،  صـورت  ازدواج 

موجـب ارتقـای سـطح سـالمت روانی همسـران و 
تقویـت رابطۀ آن ها می شـود. زوجهایـی که دارای 
کارکـرد روانـی سـالم هسـتند، می تواننـد بـه طـور 
مناسـب بـا نقش هـای جدیـد پـدر و مـادری تطابق 
پیـدا کننـد، در حالـی کـه همسـرانی کـه قبـل از 
تولـد فرزندشـان از سـازگاری زناشـویی مطلوبـی 
برخـوردار نبوده انـد، پـس از تولـد فرزندشـان در 
رابطـۀ  پاشـیدن  هـم  از  و  جدایـی  خطـر  معـرض 

می گیرنـد. قـرار  زناشـویی 
در نتیجـه آنچـه کـه ذکر شـد این مهـم ضروری 
فرزنـد،  یـک  پـرورش  و  فرزنـد آوری  کـه  اسـت 
نیازمنـد آمادگـی و آگاهـی در این رابطه می باشـد، 
لـذا هـر پـدر و مادری بایسـتی بـر خود فـرض بداند 
کـه در ایـن مسـیر دلپذیـر از راهنمایـی متخصصـان 
کارآمـد و کتاب هـا و محتواهـای علمـی در تمامـی 

ابعـاد رشـد کـودک خـود کمـک بگیرند، چـرا که 
بـه عنـوان مثـال تنهـا اگر یـک فرآینـد جـدا نمودن 
کودک از شـیر مادر یا فرسـتادن کودک به مدرسـه 
بـا روشـی غیراصولـی صـورت بپذیـرد ایـن احتمال 
مـی رود کـه ابعـاد روانـی ایـن پدیـده مادام العمر در 

شـخصیت کـودک پابرجا بمانـد. همچنین ضروری 
اسـت کـه دولت هـا هماننـد تمامـی جوامـع توسـعه 
یافتـه، ایـن آموزش هـای حیاتـی، سرنوشت سـاز و 
جامعه سـاز را بـه صـورت رایـگان و همه شـمول در 

اختیـار همـگان قـرار دهند.

محیا احمدی
روانشناس، آموزگار و مدرس دانشگاه

به مناسبت ۲4 آبان ماه، روز گرامی داشت کتاب؛

واکاوی رمان خواندنی »غالمحسین یاغی«
چنـدی قبـل جشـن امضـای رمـان 
»غالمحــسین یــاغی« اثـر سـهــراب 
براهـام و مجموعـه شـعر »نوشـتن از 
شـیبانی نژاد  ساسـان  اثـر  زندگـی« 
بـه  عامـه  فرهنـگ  نشـر  توسـط  کـه 
بودنـد  شـده  آراسـته  طبـع  زیـور 
در  شـد.  برگـزار  جیرفـت  شـهر  در 
سـلطانی رمون،  رسـتم  مراسـم  ایـن 
ادبیـات و حسـین  نویسـنده و منتقـد 
پژوهشـگر  و  شـاعر  سـبزه صادقی، 
ادبیـات بـه صحبـت، نقـد و بررسـی 
و  پرداختنـد  مذکـور  کتـب  دربـارۀ 
شـعر  جنـوب  شـاعران  از  تعـدادی 
پهلـوان،  یاسـر  همچنیـن  خواندنـد. 
نغمـه  موسـیقی  آموزشـگاه  مدیـر 
و  موسـیقی  اجـرای  بـه  نیـز  کرمـان 

پرداختنـد. سـنتی  آواز 
یادداشـتی که در ادامـه می خوانید 
صـحـبـت هــای مـکـتـــوب رســتم 
جشـن  در  کـه  اسـت  سـلطانی رمون 
یاغـی«  »غالمحسـین  رمـان  امضـای 
بیـان شـده و در اینجـا بـه بهانـۀ هفتـه 

می گـردد: تقدیمتـان  کتـاب 
قبـل از معرفـی و صحبـت دربـارۀ 
وجـود  یاغـی«  »غالمــحسین  رمـان 
داسـتانی  و ظرفیـت  یـک ضـرورت 
مجبـورم  هلیـل  فرهنگـی  حـوزۀ  در 
پیـش  یـک  عنـوان  بـه  کـه  می کنـد 

را مطـرح کنـم: گفتـار آن 
رئالیسم جادویی از نوع 

جیرفتی 
جغرافیـای ژئوپلیتیـک ایـن حوزه 
کـه هفـت شهرسـتان جنوبـی و حتی 
و  سیسـتان  و  هرمـزگان  از  قسـمتی 
دارای  برمی گیـرد  در  را  بلوچسـتان 
واحـه هــایی  و  وسیــع  دشــت هایی 
مرتفـع  کوهسـتان های  بـا  خلـوت 
گذشـته  در  و  اسـت  کم جمعیـت  و 
زندگانـی  از  خاصـی  گسـترۀ  دارای 
بُعـد  در  و  کشـاورزی  چوپانـی- 
را  پیلـه وری  از  نــوعی  تجـارت، 
داشـته اسـت و زندگـی مـردم اینجـا 
ناشـی  خیـال  و  تـرس  تأثیـر  تحـت 
از جغرافیـای سـخت بـا بـاور وجـود 
خـورده  گـره  فراواقعـی  موجـودات 
اسـت. یعنـی در کنـار زندگـی رئـال 
وجـود  بـه  عامیانـه  باورهـای  خـود، 
زیسـت  فراواقعـی؛  موجـودات  ایـن 
آنهـا را متأثـر کرده اسـت و این نگاه 

و  الالیی هـا  افسـانه ها،  قصه هـا،  در 
و  فرهنگ هـا  ُخـرده  کلـی  طـور  بـه 
ادبیـات عامـۀ آنهـا جـاری و سـاری 
بیـش  و  کـم  هـم  هنـوز  و  بـوده 
رئـال  اینکـه  از  قبـل  و  دارد  وجـود 
جادویـی بـه عنـوان یـک مکتـب در 
ادبیـات  شـود،  مطـرح  دنیـا  ادبیـات 
رئـال  از  نوعـی  منطقـه  ایـن  عامیانـۀ 
الزم  کـه  هسـت  و  بـوده  جادویـی 
ایـن  بـه  منطقـه  نویسـندگان  اسـت 
ظرفیـت مهـم توجـه کننـد چـرا کـه 
مـورد پسـند ذائقـه مخاطبـان ادبیـات 
داسـتانی امـروز جهـان که از شـهری 

می باشـد. خسـته اند،  نویسـی 
 وجـود آل در زندگـی زنـان تـازه 
زائیـده، وجـود مردآزماها در مردمان 
سرگشـته و ره گـم کـرده در بیابـان، 
وجـود جـن در زندگی مردمـان تنها، 
رهگـذر، بیمـار و آدم هـای خیالبـاف 
و ده هـا بـاور عامیانـۀ دیگـر از جملـه 
بـرای  می تـوان  کـه  مواردی سـت 
موضـوع یـاد شـده بـه عنـوان شـاهد 

مثـال ذکـر کرد. 
 یــا در نمونــه ای دیگــر هنــوز کــه 
هنــوز اســت بــر دور ســیاه چــادر 
عشــایر منطقــه، نخــی کــه اورادی 
ــد کــه  ــده شــده می بندن ــر آن خوان ب
ــرگ  ــا م ــد ی ــو بَِرمان آل را از زن زائ
ــوز  ــت را هن ــد عل ــه ص ــو ب ــان زائ زن
بــا دخالــت آل و دل بــردن زائــو 
کــه  فلــزی  یــا  می داننــد  مرتبــط 
کشــاورز بــا خــود برمــی دارد تــا 
جالیزیــش  در  مردآزماهایــی  اگــر 
کردنــد  برخــورد  او  بــا  نیمه شــب 
آنهــا را از کنــار خــود دور کنــد، یــا 
وجــود جــن در شــب و در قبرســتان 
ــوع کــه در  ــاور از ایــن ن و هــزاران ب
بســیاری از مناطــق هنــوز هــم جزیــی 

عامه انــد. باورهــای  از 
نیازمنــد  امــروز  جهــان  آنچــه 
ــتان  ــتن داس ــه نوش ــت ن ــه آن اس ارائ
حیوانــی،  فانتــزی  نــه  آپارتمانــی، 
بلکــه  شــهری،  خیالبافی هــای  نــه 
بیشــتر ارائــه نــوع زیســت و نشــان 
ــوم و  ــر ب ــات و تأثی ــۀ حی دادن چرخ
بومی نویســی اســت و در اختصــاص 
دادن جایزه هــای بــزرگ جهانــی بــه 
نویســندگان ملــل مختلــف کامــاًل 

ــت. ــن و هویداس ــر روش ــن ام ای

و اما رمان »غالمحسین یاغی« 
یـاغــی«  »غـالمــحسین  داسـتــان 
از  دوره  یــک  از  اســت  روایــتی 
زندگـی در مواجهـه بـا رویدادهـای 
گـونـاگــون، کـنـــش و واکــنــش 
آدم هـای درون صـحــنه و تـحــمل 
سـختی و مـرارت یـا خوشـی و لذت 
و گاه نشـان دادن نـوع زیسـت و نهاد 
بشـری کـه جایـی بـا فلسـفه، جایـی 
بـا  گاهـی  و  جغرافیـا  و  تاریـخ  بـا 
روانشناسـی و جامعه شناسـی و غیـره 
پیونـد می خـورد و اگـر بگوییـم کـه 
هنرهاسـت  اکثـر  آبشـخور  داسـتان 
پُـر بیـراه نگفته ایـم و ایـن اسـت کـه 
یـا  مسـلط  داسـتان نویس  می طلبـد 
حداقـل آگاه بـه تمامـی هنرها باشـد.

رمـان آقای براهام، داسـتانی بومی 
اسـت و در محیط و جغرافیای روسـتا 
و بـا خـو، خصلـت و زیسـت مردمان 
خـاص ایـن حـوزه مرتبط می باشـد و 
بدیـن علت بـه چند ویژگـی این نوع 

داستان نویسـی اشـاره می کنم:
در جغرافیایـی  بایـد  بومی نویسـی 

مشـخص بـا آداب و سـنن، باورهـا، 
پــوشــش،  نــوع  و  مـردم شـنــاسی 
مـنطقــه ای،  دیـالوگ هــای  غــذا، 
ضرب المثل هـای منحصـر بـه محیـط 
و  باشـد  ملمـوس  و  عینـی  فضـای  و 
کشـور  در  داستان نویسـی  نـوع  ایـن 
و  شـده  شـروع  چهـل  دهـۀ  از  مـا 
اسـت  نویسـی  کالسـیک  از  نوعـی 
و رمان هـای مطرحـی در کشـور مـا 
و دیگـر نقـاط جهـان خلـق گردیـده 
هسـتند  محـور  شـخصیت  اکثـراً  و 
سووشـون  در  یوسـف  مثـال:  بـرای 
در  گل محمـد  دانشـور،  سـیمین 
رمـان چنـد جلـدی کلیـدر )محمـود 
دولت آبـادی( اینجـه ممـد در رمانـی 
بـا همیـن نـام از نویسـندۀ تـرک بـه 
حتـی  و  ترکیـه(   ( یاشـارکمال  نـام 
بـه فیلم هـای شـناخته  در سـینما هـم 
شـده، مثل عمـر، مختـار و... می توان 
رمان هـا  ایـن  آنچـه  و  کـرد  اشـاره 
شـناخت  می کنـد  خواندنـی  را 
جغرافیـای  در  آدم  یـک  تأثیـر  و 
زیسـت مردمـان و اطـراف و اکنـاف 

در  گل محمـد  تأثیـر  مثـاًل  اوسـت؛ 
در  یوسـف  تاثیـر  یـا  ایلـی  زندگـی 
اینجـه  تأثیـر  یـا  روسـتایی  زندگـی 
بـازی  سیاسـت  و  سیاسـت  بـر  ممـد 
و انعـکاس مبـازره مردمـان فقـر زدۀ 
منطقه روسـتایی و رمان »غالمحسـین 
یاغـی« آن طـور که از اسـمش معلوم 
اسـت بایـد خلـق یـک اثـر باشـد یـا 
و  قانون شـکن  شورشـی-  مضمونـی 
داسـتان  قهرمـان  گاه  کـه  نابهنجـار 
مکــان  و  زمـان  بــه ضــرورت  بــنا 
مجرمانـه  عمـل  نـوع  هـر  بـه  دسـت 
زنـده  بتوانـد  تـا  بزنـد  غیرقانونـی  و 
باشـد و تأثیـر حـوادث مـردان قانـون 
و مردمـان عـادی دور و اطـراف او، 
رویدادهـا را شـکل بدهـد و ایـن نوع 
شـخصیت  بایـد  معمـوالً  داسـتان ها 
اصلـی  شـخصیت  و  باشـند  محـور 
داسـتان کـه در این رمان غالمحسـین 
اسـت رویدادهـای اصلـی را به دوش 
بکشـد و آنچه این رمـان را خواندنی 
از  گروهــی  شنــاساندن  می کــند 
بـا  یاغــی هاست،  نـام  بــه  مــردمان 

رفتارهـای غیرمتعـارف، ناخواسـته و 
اجبـار شـده و در حالی کـه جنایتـی 
اتفـاق افتـاده ولـی مؤلـف خواننده را 
مجـاب می کند کـه اگر نمی کشـت، 
کشـته می شـد و ایـن شـکل مجـاب 
کـردن و منطقـی جلـوه دادن رویـداد 
و عملکـرد شـخصیت محـوری رمان 
را بـرای مؤلف سـخت می کنـد و در 
رمـان غالمحسـین یاغی آقـای براهام 
بـا بیـان شـگردهای خـاص و توجیـه 
شـخصیت محوری )غالمحسـین( در 
مخاطـب  کشـتار،  و  قتـل  خصـوص 
را بـه دلسـوزی  و گاه جانبـداری و 
همزاد پنداری می کشـد و شـخصیت 
را لـوث و منفـور نمی کنـد و از او نـه 
یـک قهرمـان، بلکه انسـانی در چنبرۀ 
می سـازد  اختیـار  از  بریـده  و  جبـر 
برایـش  از طـرف مخاطـب  کـه گاه 
انسـان هایی  دل سـوزانده می شـود و 
غالمحسـین  شـخـصــیت  پـیرامــون 

شــده اند. نوشـته  واقعـی 
 زندگـی روسـتایی آنهـا به شـکل 
صـورت  بـه  نـه  شـده  ارائـه  واقعـی 

تصنعـی و ایـن ضرورتـی اسـت کـه 
نویسـندگان جـوان گوشـزد  بـه  گاه 
می شـود، آنچـه کـه تجربۀ شماسـت 

بنویسـید نـه آنچـه دوسـت داریـد.
 آقـای براهـام زندگـی روسـتایی 
را تجربـه کرده، آدمی روسـتایی زاده 
اسـت و ایـن اسـت کـه بـرای مـکان 
می سـازد  عینیتـی  رمانـش  فضـای  و 
آن طـور کـه هسـت. شـخصیت های 
داسـتان هـر چنـد کـه بعضـی از آنهـا 
حضـور  داسـتان  در  معرفـی  بـدون 
را  رویــدادی  و  مـی کـنـنــد  پـیــدا 
شـکل می دهنـد ولـی بـه طـور کلـی 
نمایانـدن  از  آگاهـی  بـا  نویسـنده 
انسـان کنش گـر در صحنـه از رمـان 
شـخصیت را بـه مـا معرفـی می کنـد.

روایت: 
زمـان  عنصـر  ریختـن  هـم  بـه  بـا 
بیـان  و  رویـداد  کـردن  دوپـاره  و 
زمـان حـال کـه شـخصیت محـوری 
)غالمحسـین( در سـلول زندان منتظر 
اجـرای حکـم اعـدام اسـت و فـالش 

بک به گذشـته و برگشـتن بـه دیروز 
منجـر  و  داده  شـکل  را  حادثـه  کـه 
از  ایـن فرجـام شـده، روایـت را  بـه 
نوشـتن خـارج کـرده  شـکل خطـی 
بـرای  کننـده  سـرگرم  شـگردی  و 
مخاطـب در پیـش گرفتـه اسـت کـه 
پیـش  و  اسـت  آشـنازدایی  نوعـی 
 A نقطـه  از  داسـتان  اینکـه  فـرض 
شـروع بـه نقطـه B ختـم شـود در آن 

نـدارد. وجـود 

دیالوگ ها:
ــاری اســت   دیالــوگ امــری اختی
ضــرورت  بــه  بنــا  نویســنده  کــه 
در  روایــت  بــه  دادن  ســامان  و 
ــان  ــد، در رم ــرح می کن ــتان مط داس
غالمحســین بعضــی از دیالوگ هــا 
از زبــان بومــی بــه زبــان محــاورۀ 
معیــار رفتــه اســت )دیالــوگ معمــوالً 
ــان شــخصیت کــه بیــرون  ــد از زب بای
و  تیــپ شــخصی  بیانگــر  می آیــد 
نــوع لهجــه و بوم گفتــار او باشــد(

شروع رمان:
 چه خوب بود که نویسـنده بــدون 
آن کـه بخواهـد دخالـت و قــضاوت 
شـخصیت های  زندگـی  نحـوۀ  در 
داسـتان کنـد و نظـر بدهـد )کـه یـک 
یـا  می کـرد  چـه  بـود  خـوب  یاغـی 
نمی کـرد( می رفت به سـراغ داسـتان، 
فرامـوش  نبایـد  داسـتان نویس  زیـرا 
کنـد که راوی اسـت نـه نظریه پـرداز.

تعلیق داستان:
ایــــن رمــــان از  تـعلـیـق خـوبـی 
برخــوردار اســت و رویدادهــای پــی 
در پــی اشــتیاق مخاطــب را بــرای 
رســیدن بــه اینکــه بــر ســر شــخصیت 
ــه  ــام کار ب ــت و فرج ــده اس ــه آم چ
رمــان  آخــر  تــا  می کشــد  کجــا 
ــان  ــوع رم ــد، در مجم ــظ می کن حف
ــوش  ــی خ ــی« رمان ــین یاغ »غالمحس
ســاخت، خواندنــی و بــه فــرم رســیده 
ــای  ــه از جغرافی ــد ده ــه چن ــت ک اس
طبـــیعی  و  تـاریـــخی  فـــرهنگی، 
مخاطــب  بــه  را  کرمــان  جنــوب 
را  آن  خوانــدن  و  می دهــد  نشــان 
ــات داســتانی  ــه ادبی ــدان ب ــه عالقمن ب

می کنــم. توصیــه 

کلنگ زنـی احـداث 1۷ کیلومتـر 
ایجـاد  متوسـط جهـت  فشـار  شـبکۀ 
بیـن  انـرژی(  تبـادل  )نقطـۀ  مانـور 
گلبـاف  متوسـط  فشـار  فیدرهـای 
آبان مـاه   1۳ روز  صبـح  شـهداد  و 
محمدمهـدی  دکتـر  حضـور  بـا 
در  کرمـان  مـردم  نماینـدۀ  زاهـدی 
مدیـر  سـلیمانی  مهنـدس  مجلـس، 
شـمال  بـرق  توزیـع  شـرکت  عامـل 
اسـتان، معـاون مهندسـی و نظـارت، 
معـاون  کرمـان،  بـرق  توزیـع  مدیـر 
فرمانـداری کرمـان، رئیـس شـورای 
شـهر گلبـاف و جمعـی از مدیـران و 

شـد. انجـام  محلـی  مسـئوالن 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مهنـدس  شـمال،  توزیـع  شـرکت 
مراسـم،  ایـن  حاشـیۀ  در  سـلیمانی 
را  طـرح  ایـن  اجـرای  از  هـدف 

و  شـبکه  اطمینـان  قابلیـت  افزایـش 
مانـور در شـرایط بحـران ذکـر کـرد 
و گفـت: ایـن پـروژه در مـدت زمان 
اجـرا  پیمانـکار  توسـط  مـاه   سـه 

خواهد شـد کـه با احـداث این خط، 
1۵ هزار مشـترک خانگـی از مزایای 
ایـن طـرح بـه طـور مسـتقیم بهره منـد 

شـد. خواهنـد 

خانوارهـای  بـه  برق رسـانی  افتتـاح  مراسـم 
عشـایر کوچ رو شهرسـتان شـهربابک، بـا حضور 
شـهربابک،  جمعـۀ  امـام  و  ولی فقیـه  نماینـدۀ 
مهندسـی  معـاون  محلـی،  مسـئوالن  فرمانـدار، 
اسـتان  شـمال  بـرق  توزیـع  شـرکت  نظـارت  و 
کرمـان و مجـری برق روسـتایی، در منطقۀ میمند 

شـد.  برگـزار  شـهربابک 
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت، معـاون 
مهندسـی و نظـارت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
شـمال اسـتان کرمان گفـت: ۲0 خانوار عشـایری 
ایـن شهرسـتان بـا نصـب و توزیـع ۲0 دسـتگاه 
محـالت  در  حمـل  قابـل  خورشـیدی  سـامانۀ 

عشـایری از نعمـت بـرق  برخـوردار شـدند.
افتتـاح  مراسـم  عبداللهـی در حاشـیۀ  رسـول 
برق رسـانی به عشـایر شهرستان شـهربابک افزود: 
برای تأمین این تعداد سـامانۀ خورشـیدی مختص 
شـهربابک، 180 میلیون تومان هزینه شـده  اسـت.

پنـل  بیـان کـرد: همچنیـن 80 دسـتگاه  وی 
میلیـون   ۷۵0 اعتبـار  بـا  نیـز  سـیار  خورشـیدی 
تومـان بـرای برنامۀ سـال 1۴00 خریداری شـده 
کـه تـا پایـان امسـال تحویـل عشـایر کـوچ رو 

شـمال اسـتان خواهـد شـد.
عبداللهی عنوان کرد: سـامانه های خورشـیدی 
در مناطق عشـایری به منظور استفاده از روشنایی، 
شـارژ گوشـی های تلفن همراه، شـارژ چراغ قوه، 
اسـتفاده از رادیـو و تلویزیـون و مشـک برقـی بـه 

کار گرفته می شـود.
وی بـا اشـاره بـه خدمـات چهـل سـالۀ صنعت 
بـرق از طـرح توسـعه و اصـالح بـرق روسـتایی 
در گام دوم انقـالب بـا هـدف خدمت رسـانی بـه 

عشـایر شـمال اسـتان خبر داد و گفت: برق رسانی 
بـه 180 خانـوار عشـایر فاقـد بـرق در محـدودۀ 
بـا  کرمـان  اسـتان  شـمال  بـرق  توزیـع  شـرکت 
اعتبـاری بالغ بر یک میلیـارد و ۶00 میلیون تومان 
انجـام خواهـد شـد کـه براسـاس تفاهم نامه هـای 
طـرح روشـنایی منعقـد شـده؛ تعـداد 100 سـامانه 
از اعتبـارات سـال 1۳99 و 80 سـامانه از اعتبارات 
ضوابـط  مبنـای  بـر  و  برنامه ریـزی   1۴00 سـال 
تعییـن شـده، اقدامـات الزم بـا هماهنگـی امـور 

عشـایر اسـتان کرمـان انجـام گردیده و بـه زودی 
ایـن  بـه  حمـل  قابـل  خورشـیدی  سـامانه های 

تحویـل می شـود. خانوارهـا 
پنـل  هـر  نصـب  هزینـۀ  کـرد:  عنـوان  وی 
خورشـیدی در هر یـک از چادرها و آالچیق های 
عشـایری میانگیـن 9 میلیـون تومـان اسـت کـه 
شـرکت  بیـن  شـده  امضـا  تفاهم نامـۀ  براسـاس 
توزیـع بـرق و امـور عشـایر اسـتان، 90 درصـد از 
ایـن هزینه توسـط این شـرکت و 10 درصد نیز به 
عنوان خودیاری توسـط عشـایر تأمیـن می گردد. 
معاون مهندسـی و نظارت شـرکت توزیع برق 
شـمال اسـتان افزود: در واگذاری پنل خورشیدی 
اولویـت اول بـا عشـایری اسـت کـه در هیچ یک 
از مناطق اسـکان آنها )سردسـیری و گرمسـیری( 
بـرق وجـود نـدارد یا دو سـر کوچ هسـتند که در 
ایـن خصـوص 180 خانـوار عشـایری فاقـد بـرق 

شناسـایی و بـه این شـرکت معرفی شـده اند.
شـایان ذکر اسـت که در هفته هـای آینده نظیر 
این مراسـم در دیگر شهرسـتا ن های شـمال استان 
برگـزار و بـه عشـایر سـامانۀ خورشـیدی واگـذار 

خواهد شـد.

با حضور نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی انجام شد؛

کلنگ زنی احداث شبکه فشار متوسط، جهت ایجاد 
مانور بین فیدرهای فشار متوسط گلباف و شهداد

۲۰ خانوار عشایری شهربابک با سامانه خورشیدی از نعمت برق ، برخوردار شدند
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و  دهیاری هــا  اخیــر  دهــۀ  در 
شــوراهای اســالمی روســتا یکــی از 
برنامه ریــزی  مطالعــه،  مهــم  ارکان 
کشــاورزی،  طرح هــای  اجــرای  و 
ســطح  در  گردشــگری  و  صنعتــی 
از  می شــوند،  محســوب  روســتاها 
طــرف دیگــر بــا عنایــت بــه اینکــه 
ادارات وابســته بــه ســازمان میــراث 
ــاورزی  ــگری، کش ــی و گردش فرهنگ
ــتان ها  ــز اس ــاً در مراک ــع عمدت و صنای
و شهرســتان ها اســتقرار دارنــد و در 
روســتاها معمــوالً شــعبه ای ندارنــد، 
و  اســالمی  شــوراهای  مســئولیت 
فعالیت هــای  زمینــۀ  در  دهیاری هــا 
هـــنری،  فـرهنـــگی،  اقـتصـــادی، 
میــراث  از  حفاظــت  و  گردشــگری 
فرهنگــی بیشــتر می باشــد، تحقیقــات ما 
نشــان می دهــد اجــرای طــرح هــادی و 
ایجــاد زیرســاخت های اساســی از قبیل: 
راه، آب، تلفــن و بــرق در توســعۀ همــه 
ــی دارد،  ــش اساس ــتاها نق ــۀ روس جانب
برنامه هــای  اســت  واضــح  بنابرایــن 
در  دهیاری هــا  عمومــی  خدمــات 
نقــش  روســتاها،  متــوازن  توســعۀ 
تــا  اســت  الزم  و  داشــته  کلیــدی 
و  ظرفیت هــا  خوبــی  بــه  دهیــاران 
پتانســیل های گردشــگری، کشــاورزی 

و صنعتــی هــر منطقــه را بــه طــور واقعی 
شناســایی کــرده و امکانــات الزم بــرای 
ــتا را  ــوۀ روس ــای بالق ــعۀ ظرفیت ه توس
ــد.  ــخص نماین ــق مش ــی دقی ــا ارزیاب ب
ــن  ــل روســتای زاری ــن دلی ــه همی ــذا ب ل
و سلســله آبادی هــای وابســته بــه آن 
ــمار در  ــیل های بی ش ــه دارای  پتانس ک
زمینــۀ گردشــگری و جذب گردشــگر 
از  یکــی  ســو  دیگــر  از  و  بــوده 
ــون  ــات و زیت ــد مرکب ــای تولی قطب ه
ــان  ــوب کرم ــتان جن ــوب کوهس مرغ
همراهــی  بــا  را  می شــود  محســوب 
ــین  ــدس حس ــتا »مهن ــن روس ــار ای دهی
ــرار داده و  ــی ق ــورد ارزیاب ــهابی« م ش
قصدمــان معرفــی پتانســیل های ایــن 
ــاخت های  ــعۀ زیرس ــرای توس ــتا ب روس
خانه هــای  جملــه:  از  گردشــگری 
ــرم  ــز آبگ ــعه و تجهی ــردی، توس بومگ
درمانــی، معرفــی ده هــا میــوۀ ارگانیک 
ــات،  ــد: مرکب ــه مانن ــود در منطق موج
معرفــی  و...،  انــار  انگــور،  زیتــون، 
ــل:  ــت از قبی ــا کیفی ــی ب گیاهــان داروی
آویشــن، زیــره و...، راه انــدازی صنایــع  
محصــوالت  بــا  مرتبــط  تبدیلــی 
مــــیوه های  مــــعرفی  کشــاورزی، 
طبیعــی و وحشــی ماننــد پســتۀ کوهــی، 
منطقــه  معرفــی حیات وحــش غنــی 

ایجــاد  بــرای  برنامه ریــزی  نهایتــاً  و 
در  ســاحلی  جــادۀ  و  اســتراحت گاه 
ــه  ــتا ک ــی روس ــۀ دائم ــیۀ رودخان حاش
ــور و  ــۀ ش ــه رودخان ــود ب ــیر خ در مس
ــردد  ــی می گ ــان منته ــاالب جازموری ت
از مســیرهای  یکــی  بــه  و می توانــد 
مهــم آفـــرودسواری ایران بــدل گردد، 

مـــی باشد. 
و  دهیــاری  اســت  ذکــر  شــایان 
مجموعــۀ شــورای اســالمی روســتا 
زیرســاخت های  کــردن  فراهــم  بــا 
ابتدایــی از جملــه: راه ایمــن، بــرق، 
روشــنایی معابــر، تابلوهــای راهنمــا 
و... شــرایط ایــن روســتا را بــا گذشــته 
متفــاوت کــرده و ضمــن جامــۀ عمــل 
ــه تحقــق شــعار مهاجــرت  پوشــاندن ب
ــم  ــه کم ک ــی ک ــوس، آبادی های معک
خالــی از ســکنه شــده بــود را بــه یکــی 
از آبادتریــن مناطــق بخــش تبدیــل 
ورود  بــرای  را  شــرایط  و  نمودنــد 
ادارۀ میــراث فرهنگــی و گردشــگری، 
اتــاق بازرگانــی منطقــه بــه عنــوان 
ــت  ــتان جیرف ــادی شهرس ــن اقتص معی
ــداری و بخشــداری  ــاد، فرمان و عنبرآب
هرگونــه  آمــادۀ  و  ســاخته  مهیــا 
ــرای  ــا نهادهــای مســئول ب همــکاری ب
تحقــق مــوارد مطــرح شــده می باشــند.

ایــن  مشــکل  اساســی ترین  امــا 
باغــات  همــۀ  کنــار  در  روســتا 
و  شــده  ایجــاد  امکانــات  پهنــاور، 
مواهــب خــدادادی، ایــن بــود کــه 
راه روســتا از رودخانــۀ دائمــی زاریــن 
می گذشــت و عبــور و مرور اهـــالی را 
ــا مشــکالت عدیــده ای طــی ســالیان  ب
اخیــر مواجــه ســاخته بــود؛ بــه شــکلی 
کــه بیــش از شــش مــاه در ســال مســیر 
کــه  اوقــات  برخــی  در  و  مســدود 
بارندگی هــای سیل آســا رخ مــی داد 
ــا  ــی ب ــرددی حت ــه ت ــکان هیچ گون ام
و شاســی بلند  ســنگین  ماشــین آالت 
نبــود و ایــن مســئله می توانســت در 
صــورت وقــوع حــوادث یا بیمارشــدن 
اهالــی، مخاطره آمیــز شــود. از ایــن 
فصــل  روزهــای  اکثــر  در  گذشــته 
ــای  ــار خودروه ــتان و به ــز، زمس پایی
اهالــی در ســیل و مســیر آب، گیــر 
آفریــن  حادثــه  ضمــن  و  می کــرد 
بــه  بی شــمار  خســارات  بــودن، 
ــتاییان  ــار روس ــباب و ب ــا، اس خودروه
وارد می نمــود کــه ایــن معضــل بــه 
عامــل اصلــی عــدم توســعه و پیشــرفت 
روســتا طــی ســالیان اخیــر، تبدیــل 
ــای  ــالش اعض ــا ت ــه ب ــود، ک ــده ب ش
شــورا و دهیــاری و انعــکاس خواســتۀ 

اهالــی توســط نشــریۀ روشــنفکری 
پــل   ،1۳99 تیرمــاه   ۷ تاریــخ  در 
ارتباطــی روســتا توســط وزارت راه 
اداره   توســط  هم اینــک  و  مصــوب 
حــال  در  جنــوب  راهــداری  کل 
ــه  ــک ب ــده ای نزدی ــت و در آین اجراس
بهره بــرداری خواهــد رســید، هم چنیــن 
و جداره ســازی  ســنگ فرش  پــروژۀ 
بــا اعتبــاری معــادل هشــت میلیــارد 
ــاد  ــط بنی ــال توس ــون ری ــد میلی و پانص
و  تصویــب  روســتا  بــرای  مســکن 
کلنــگ اجــرای آن بــا حضــور نماینــدۀ 
مــردم در مجلــس شــورای اســالمی 
بــه زودی  بــه زمیــن زده شــد کــه 
عملیــات اجرایــی آن شــروع می شــود، 
همچنیــن در آینــدۀ نزدیــک عملیــات 
ایجــاد چنــد بوســتان در روســتا توســط 
ــاد مســکن آغــاز خواهــد شــد کــه  بنی
پــس از احــداث، چهــرۀ روســتا بــه 

کلــی تغییــر می نمایــد.
در پایــان مهنــدس حســین شــهابی 
دهیــار دوره هــای چهــارم و پنجــم 
و سرپرســت دهیــاری دورۀ ششــم 
ــش،  ــین پروی ــان: حس ــتا و آقای روس
بشــکار  حســن  و  پیمانــه  حامــد 
اعضــای شــورای پنجــم و آقایــان: 
پرویــش  حســین  شــهابی،  مهــدی 

و محمــد پیمانــه اعضــای شــورای 
همیــاری  و  همــکاری  از  ششــم؛ 
وزیــری  عطاپــور  ابــوذر  مهنــدس 
فرمانــدار جیرفــت، مهنــدس مســعود 
جمیلــی مدیــر کل راهــداری جنوب، 
ــه ریاســت  ــدس مهــدی پورجمع مهن
ادارۀ راهــداری جیرفــت، مهنــدس 
بنیــاد  مدیــر  امیرشــکاری  امیــر 
مســکن شهرســتان، مهنــدس علــی 
ــارز،  ــدار جبالب ــاک بخش ــاالری پ س

مهنــدس ســیاوش بیدشــکی و دکتــر 
ــی  ــان فن ــری کارشناس ــه امی معصوم
اســحاقی  محمدجــواد  دهیاری هــا، 
مســئول مالــی دهیاری هــا، پرســنل 
بخشــداری و اعضــای شــورای اداری 
ــوده  ــکر نم ــتان؛ تش ــش و شهرس بخ
و خواســتار توجــه ویــژۀ فرمانــدار 
ــتا  ــن روس ــه ای ــت ب ــتان جیرف شهرس
مطروحــه،  خواســته های  تحقــق  و 

ــدند. ش

با درخواست دهیاری و مطالبه نشریه روشنفکری محقق شد؛

ساخت پل روستای گردشگری زارین

بهار 1۳۹۹

پاییز 14۰۰


