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مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در 

حاشیه بازدید از مناطق سیل زده جنوب:
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استان کرمان در مدت انتشاراستان کرمان در مدت انتشار
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دیدار مستقیم مددجویان
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طرح آبرسانی به 15 روستای فاقد آب 
در رابر کلنگ زنی شد 

بیش از 700 خانوار در رابر از نعمت 
آب آشامیدنی برخوردار شدند
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لزوم هوشیاری سیستم قضایی، ناجا و یگان حفاظت محیط زیست؛

تفنگ های پی سی پی، تهدیدی نوظهور
بـا مجـوز نهادهـای مسـئول  تنهـا  ایـران حمـل و نگهـداری سـاح گـرم  در 
امکان پذیـر اسـت و در مـاده ۲ از کلیـات قانـون حمـل سـاح، مـوارد مشـمول 
دریافـت مجـوز را به این شـکل تعریف نموده اسـت: )مقصود از سـاح و مهمات 
در ایـن قانـون انـواع سـاح های گرم و سـرد جنگی و شـکاری اعـم از گلوله زنی 

و غیرگلوله زنـی و مهمـات مربـوط بـه آنهـا اسـت.
شــبه  از  دســته  آن  و  لیــزری  اســلحۀ  تبصــره: 
ســاح هایی کــه بــه  دلیــل مشــابهت و کاربــرد، 
حیــث  از  دارنــد  را  ســاح  جایگزینــی  قابلیــت 
احــکام منــدرج در ایــن قانــون، حســب مــورد، تابــع 
ــاح های  ــد و س ــرم قرارمی گیرن ــاح گ ــکام س اح
احــکام ســاح  تابــع  بیهوش کننــده  و  آموزشــی 

می باشــند.( شــکاری 
نظـر بـه قانـون مذکـور افـرادی کـه قصـد خریـد 
سـاح شـکاری یـا آموزشـی داشـته باشـند از طـرق 

قانونـی اقـدام نمـوده و پس از بررسـی صاحیت شـخص توسـط نهادهـای امنیتی 
مجـوز حمـل و نگهـداری دریافـت می کننـد و در قبـال قانـون پاسـخگوی رفتـار 
قابـل رصـد  امنیتـی شـناخته  شـده و  و  انتظامـی  بـرای سیسـتم  بـوده و  خویـش 

می باشـند.
بـادی  تفنگ هـای  از  پیشـرفته ای  نسـل  کـه  اسـت  سـالی  چنـد  متأسـفانه  امـا 
موسـوم بـه پـی سـی پـی، به وفـور در اختیـار متقاضیـان قـرار گرفتـه و خریـدار 
بـدون هیچ گونـه مقدمـه، اسـتعام و  مجـوزی و بـه مثابـۀ یـک کاالی ورزشـی یا 

قرار می دهـد. اسـتفاده  مـورد  و  خریـداری  فروشـگاه  از  را  آن  اسـباب بازی 
ایـن سـاح دارای تنـوع بسـیار از حیـث ظاهـری بـوده و مشـابهت بسـیاری بـا 
برخـی اسـلحه های جنگـی خارجـی دارد کـه می توانـد در عملیات هـای فریـب 
و تهدیـد بـه  راحتـی بـه  عنـوان یـک ابـزار ُرعـب آور مـورد اسـتفاده قرار گیـرد. 
امـا بخـش تأسـف بار رواج ایـن سـاح ها، آسـیب جـدی آنهـا بـه محیط زیسـت، 
خصوصـا حیات وحـش اسـت و با ایـن رویه تا چند سـال دیگر جمعیـت پرندگان 
وحشـی و حتـی گنجشـک ها و قمری هـای شـهری بـه مـرز انقراض می رسـد زیرا 
اسـلحۀ مذکـور دارای قـدرت تخریبـی فوق العـاده، مجهـز بـه دوربیـن پیشـرفته 
و فاقـد صـدای انفجـار اسـت و بـدون هیـچ محدودیتـی توسـط خاطیـان حمـل 
می گـردد، لـذا می طلبـد که مسـئوالن امنیتی اسـتان به ویـژه مدیرکل دادگسـتری، 
فرماندهـی انتظامـی و اداره کل محیـط  زیسـت برای ممنوعیت حمـل و نگهداری 
ایـن قاتـان خامـوش در اسـرع وقت تصمیمـی عملـی و اجرایی اتخـاذ نمایند که 

فـردا دیر اسـت.

نگاهی به نقش کلیدی شرکت فوالد سیرجان ایرانیان در 
توسعه استان؛

اشتغال زایی مستقیم برای 
۲۲۰۰ نفر

در پی بررسی انتقادات روستاییان از دستگاه های اجرایی؛

اداره کل راهداری جنوب در صدر نارضایتی ها

1

احسان احمدی

 نگاهی به پدیده مذموم زباله گردی؛ 

 زوال کرامت انسانی در سطل های زباله
3

علیرغــم هشــدارها و پیش بینی هــای صــورت 
گرفتــه، ســیل اخیــر خســارات ســنگین و زیــادی به 
بخشــی از کشــور خصوصــاً مناطــق جنوبــی اســتان 
کرمــان وارد کــرد، در ایــن ســیل کشــاورزان 
ــل  ــیب را متحم ــترین آس ــتایی بیش ــازل روس و من
ابتــدای وقــوع حادثــه حضــور  از  امــا  شــدند، 
مســئوالن اعــم از محلــی، اســتانی، کشــوری و 
لشــکری در میــان مــردم دلگــرم کننــده بــود و 
در صــورت تحقــق وعده هــا بخشــی از خســارات 

ــد . ــد ش ــران خواه ــار جب ــن دی ــروم ای ــردم مح م
ــیل  ــوع س ــدو وق ــه از ب ــئوالنی ک ــی از مس یک
ــران  ــایر مدی ــی س ــه و همراه ــور در منطق ــا حض ب
اســتانی و ملــی در صــدد جبــران خســارات و 
کمــک بــه اهالــی منطقــه برآمــد مهنــدس علی اکبر 
انقــاب  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل  ســلطانی نژاد 
اســامی اســتان بــود کــه بــا توجــه بــه نقــش 
کلیــدی بنیــاد در بهســازی و بازســازی واحد هــای 
ــر  ــر ثم ــی مثم ــرای اهال ــد ب ــیب دیده، می توان آس

ــان  ــا ایش ــن بازدیده ــی از ای ــیۀ یک ــد. در حاش باش
بــه خبرنــگار روشــنفکری چنیــن گفــت: بــا توجــه 
ــاد  ــی انجام شــده توســط کارشناســان بنی ــه ارزیاب ب
مســکن تعــداد 400 واحــد مســکونی روســتایی 
ــداث  ــه اح ــاز ب ــهری نی ــکونی ش ــد مس و 50 واح
و همچنیــن 1457 واحــد مســکونی روســتایی و 
ــورت  ــه در ص ــد ک ــر دارن ــه تعمی ــاز ب ــهری نی ش
بنیــاد مســکن در اســرع وقــت  تأمیــن اعتبــار، 

آمادگــی الزم بــرای شــروع عملیــات را دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده جنوب:

1457 واحد مسکونی روستایی و شهری نیاز به تعمیر دارند

یک عمر آدمی به جهان رنج ها کشید         تا نیک و بد شناسد و از هم جدا کند

دوست عزیز و بزرگوار جناب آقای مهندس علی ساالری پاک، 
بخشدار محترم جبالبارز

انتخـاب شـما از سـوی شـورای شـهر عنبرآبـاد بـه  ِسـمت 
تعهـد، تخصـص و تجربـۀ  از  ایـن شـهر، نشـان  شـهرداری 
ارزشـمند جنابعالی دارد، بی گمان دوران مسـئولیت بی حاشیه 
و صادقانـۀ شـما به عنوان بخشـدار منطقۀ فرهنگـی جبالبارز 
بر کسـی پوشـیده نیسـت و همـۀ اهالی از شـما بـه نیکی یاد 
خواهندکرد، لذا ضمن تشـکر از اعضای شـورای اسـامی شهر 
عنبرآبـاد به واسـطۀ ایـن انتخـاب هوشـمندانه و تبریک ویژه 
خدمـت جنابعالـی، از پـروردگار منان برایتـان آرزوی موفقیت 

و سـربلندی داریم.
حسین سعیدی نژاد دهیار و اعضای شورای اسالمی

              روستای دردسک جبالبارز
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

برگزاری پنجمین دوره مسابقات والیبال بانوان 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنوب اسـتان 
کرمـان، پنجمیـن دورۀ مسـابقات والیبـال بانـوان شـرکت با حضـور ۶ تیم و 
بـه میزبانـی مدیریت برق شهرسـتان جیرفت در دی ماه سـال  جـاری برگزار 

گردید.
ضمـن  شـرکت  مدیرعامـل  مهدوی نیـا  عبدالوحیـد  مراسـم،  ایـن  در 
تبریـک بـه بازیکنانـی که بـا تاش، مقام کسـب نمودنـد بیان نمـود: هدف 
از ایـن مسـابقات ایجاد نشـاط، شـادی، همدلـی و تجدید دیدارها می باشـد 
کـه همـکاران بتواننـد بـا روحیـه ای بهتـر و پرانرژی تـر، کار خدمت رسـانی 

بـه مـردم را انجـام دهند.
مهدوی نیـا گفـت: سـازمان هایی کـه دارای نیـروی انسـانی ورزشـکار و 
توانمنـد می باشـند، دارای جـو سـازمانی خاصـی هسـتند کـه پویا بـودن آن 

می توانـد باعـث ارتقـاء رضایـت شـغلی کارکنـان گردد.
وی همچنیـن بیان نمـود: اهمیـت ورزش و نشـاط کارکنـان در جهـت 
رشـد و توسـعۀ سـازمان و در پـی آن ایجـاد یـک سـازمان پیشـرو نقـش 
انـرژی مضاعـف می دهـد.  انسـان  بـه  اساسـی و کلیـدی داشـته و ورزش 
مدیرعامـل بـرق جنـوب در پایـان افـزود: کارکنانـی کـه  ورزش می کنند با 
انـرژی بیشـتری در محـل کار حاضـر و طبیعتـاً دیرتـر از سـایرین هم خسـته 

می شـوند.
قبـل از اظهـارات مدیرعامـل شـرکت، مریم نامـی نماینـدۀ ورزش بانوان 
گـزارش ایـن مسـابقات را ارائـه و بیـان نمـود: مسـابقات در قالـب ۶ تیـم به 
صـورت دوره ای برگـزار گردیـد کـه ۳ تیـم به شـرح ذیل مقام اول تا سـوم 

را کسـب نمودند:
تیم ستاد ۲ مقام اول
تیم ستاد 1 مقام دوم

تیم جیرفت مقام سوم
ایـن آییـن بـا حضـور مدیرعامـل، مدیـران دفاتـر حراسـت، خدمـات، 
روابـط عمومـی و مدیـران بـرق شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآبـاد برگزار 
و از تیم هـای برتـر، میزبـان و دسـت اندرکاران ایـن دوره از مسـابقات تقدیر 

و تشـکر به عمـل آمـد.

سرهنگ رضا محمدرضایی:
دستگیری سارق موبایل در جیرفت

از  جیرفـت  انتظامـی  فرمانـدۀ 
در  موبایـل  سـارق  یـک  دسـتگیری 

داد. خبـر  شهرسـتان  ایـن 
محمدرضایـی  رضـا  سـرهنگ 
پایـگاه  خبرنـگار  بـا  گفت و گـو  در 
خبـری پلیـس اظهار داشـت: مأموران 
کانتـری 14 محمدآباد با گشـت زنی 
هدفمنـد در محـور جیرفـت بـه بـم به 
یـک دسـتگاه خـودرو سـواری پراید 

مشـکوک و آن را جهـت بررسـی بیشـتر متوقـف کردنـد.
وی افـزود: مأمـوران پـس از هماهنگـی بـا مقـام قضایـی، در بازرسـی از 
ایـن خـودرو موفـق بـه کشـف 19 دسـتگاه گوشـی تلفـن  همـراه، قطعـات 
داخلـی خـودرو از قبیـل: پخـش، بانـد، آچـار و مقـداری سـیم و کابل برق 

شدند.
ایـن مقـام انتظامـی بیان داشـت: متهـم در ابتدا منکـر هرگونه سـرقتی بود 
امـا در مواجهـه بـا مسـتندات و شـواهد پلیـس لب بـه اعتراف گشـود و پس 
از تشـکیل پرونـده جهـت سـیر مراحل قانونی بـه مرجع قضائی معرفی شـد.

فرمانـدۀ انتظامـی شهرسـتان جیرفـت در پایـان از شـهروندان خواسـت 
توصیه هـای پلیسـی را جـدی بگیرنـد و در صـورت مشـاهدۀ هرگونه موارد 
مشـکوک، موضـوع را سـریعا از طریـق تلفـن 110 بـه مرکـز فوریت هـای 

پلیسـی اطـاع  دهند .

با اعالم اسامی برگزیدگان؛
رویداد »چای نبات« شهرداری کرمان به کار 

خود پایان داد
  آییـن اختتامیـۀ رویـداد مردم محـور »چای نبـات« شـهرداری کرمـان، با 
حضور شـهردار و برخی از اعضای شـورای اسـامی شـهر کرمان و جمعی 

از شـهروندان در محل شـهرداری برگزار شـد.
هویـت  احیـای  هـدف  بـا  رویـداد  ایـن  آنایـن،  کرمـان   به گـزارش 
محلـه ای و جلـب مشـارکت های مردمـی به خصـوص جوانـان در مدیریـت 
شـهر کرمـان و با شـعار »بر هـر درد بی درمان، دواسـت«، از تاریـخ پانزدهم 
آذرمـاه تـا بیست وسـوم دی مـاه 1400 برگـزار شـد و شـرکت کنندگان بـا 

روایـت خاقانـۀ مشـکل محلـۀ خـود، بـا یکدیگـر بـه رقابـت پرداختنـد.
رقابت کننـدگان پـس از شـرکت در کارگاه هـای آموزشـی بـا همراهـی 
و همیـارِی راهبـر )منتـور( خـود، محصول نهایـی خویش را کـه ایدۀ فردی 
آن هـا بـود، در قالـب 400 کاراکتـر )حـدود 100 کلمـه( ارائـه دادنـد کـه 

مرحلـۀ اول رویـداد، گزینـش براسـاس ارزیابـی همیـن ایده هـا انجام شـد.
مراسـم  در  و  انتخـاب  سـطح  سـه  در  نهایـی  برگزیـدگان  نهایـت،  در 

شـدند. معرفـی  برگزیـدگان  به عنـوان  رویـداد  ایـن  اختتامیـه  
شـایان ذکـر اسـت؛ سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری 
کرمـان، بـرای ادامـۀ رونـد مشـارکت مردمـی در حـوزۀ تصمیم گیـری و 
تصمیم سـازی بـرای مدیـران و تسـریع ایـن رونـد، واحـدی بـا نـام »مرهـم« 
)مرکـز راهبـردی همیـار محلـه( راه انـدازی کـرده کـه رویـداد »چای نبات« 
به عنـوان اولیـن عملیـات واحـد »مرهـم« اجـرا شـد و در ادامـه، برنامه هـای 

مردمـی دیگـری در ایـن قالـب اجـرا خواهـد شـد.
سـاختار شـوراهای اجتماعـی محلـه کـه در دوره هـای قبلـی مدیریـت 

شـهری مطـرح بـود، ذیـل واحـد »مرهـم« بازتعریـف خواهـد شـد.

مجید جمالی زاده به عنوان سرپرست امور 
آب  و  فاضالب شهرستان زرند معرفی شد

طـی مراسـمی بـا حضـور فرمانـدار شهرسـتان زرنـد، معاونیـن ایشـان، 
بخشـدار مرکـزی، مدیرعامـل شـرکت مهندسـی آب و فاضـاب اسـتان 
کرمـان، معـاون بهره بـرداری و توسـعۀ آب شـرکت و مدیـر روابط عمومی 
آقـای  از زحمـات  ایـن شهرسـتان  فرمانـداری  سـاختمان  محـل  در  سـتاد 
مهنـدس تیمـور رجایـی مدیـر امـور آبفـا زرنـد، تقدیـر و آقـای مهنـدس 
مجیـد جمالـی زاده بـه عنـوان »سرپرسـت امـور آب و فاضـاب شهرسـتان 

زرنـد« معرفـی گردیـد.

1-وقـوع سـیل در جنـوب و شـرق ایـران با خسـارت های فراوان و کشـته 
و مصدوم شـدن ده هـا نفر

فدراسـیون  مجموعـۀ  زیـر  رشـته های  در  بانـوان  فعالیـت  ۲-ممنوعیـت 
جوانـان و  ورزش  وزارت  سـوی  از  پرورش انـدام  و  بدنسـازی 

۳-حذف قطعی استقال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا
4-گرامیداشـت سـالگرد حـوادث بی شـمار تلـخ دی مـاه از جملـه: وفات 
آیـت اهلل هاشمی  رفسـنجانی، شـهادت سـردار سـلیمانی و سـقوط هواپیمـای 

اوکراینی
5- بحـران و ناآرامـی در قزاقسـتان در پـی افزایـش قیمت سـوخت با ده ها 

کشـته و صدهـا زخمی و هزاران بازداشـتی
۶-درگذشـت بکتـاش آبتیـن، شـاعر و روزنامه نـگار زندانـی به دلیـل ابتا 

بـه کرونا
7-اعتراضات شـدید به انتصاب علی عسـکری ریاسـت سـابق صدا و سیما 
بـه مدیرعاملـی ُهلدینـگ خلیج فـارس و انتشـار شـایعۀ اسـتعفای وی به دلیل 

حجـم مخالفت ها

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور:
نجات تاالب جازموریان نیازمند مشارکت 

عمومی است

رئیـس سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور گفـت: پیشـنهاد 
می شـود بـا محوریـت محیط زیسـت همـۀ دسـتگاه ها بـرای احیـای تـاالب 

جازموریـان کمـک کننـد.
مسـعود منصـور رئیـس سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور 
در بازدیـد از مناطـق سـیل زدۀ جنـوب کرمـان با اشـاره بـه اجـرای پروژه های 
آبخیـزداری در ایـن منطقـه گفـت: طـی بارندگی هـای اخیـر از 400 میلیـون 
مترمکعـب سـیاب، ۲00 میلیون مترمکعب آن توسـط اقدامـات آبخیزداری 
در  می گویـد:  منصـور  شـد.  جلوگیـری  مخـرب  سـیاب  از  و  کنتـرل 
بارندگی هـای اخیـر قریـب بـه 70 میلیـون مترمکعـب آب در پشـت  بند هـا 
ذخیـره شـد کـه می توانیـم از آن اسـتفاده کنیم. بـه گفتۀ منصـور، پژوهش ها 
نشـان می دهد کـه 70 درصـد خسـارت سـیاب در مکان هایـی کـه پـروژۀ 
آبخیـزداری اجـرا شـده کاهش پیدا می کنـد. رئیس سـازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیـزداری کشـور گفـت: مـا در اسـتان هایی کـه مانند اسـتان کرمـان این 

مشـکل را دارنـد سیاسـت افزایـش عملیـات آبخیـزداری را داریـم.
منصـور می گویـد: مـا اعتبـاری بالـغ بـر 170 میلیـارد تومـان را در حوضـۀ 
آبخیـزداری جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر گرفته ایـم و تـا پایـان سـال بیـش 
از 100 هـزار هکتـار از عرصـۀ اسـتان مشـمول عملیات آبخیزداری می شـود.
رئیـس سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری کشـور با اشـاره بـه جبران 
خسـارت های ناشـی از سـیل از سـوی دولت گفت: پیشـنهاد ما این اسـت که 
بخشـی از ایـن اعتبـارات در بخش آبخیـزداری هزینه شـود و از دولت تقاضا 
داریـم در آسـتانۀ بودجـه 1401 سـازمان را در حوضـۀ آبخیـزداری تقویـت 
کنـد. منصـور می گویـد: ۸ اسـتان در دی مـاه درگیـر سـیاب شـدند کـه در 
مجمـوع 4 هـزار و 91۶ مترمکعـب روان آب داشـتیم، در ایـن حوضه هـا ۲5 
الـی ۳0 درصـد عملیـات آبخیـزداری انجـام داده بودیـم کـه قریب بـه ۲000 
میلیـون مترمکعـب آب را کنتـرل و 750 میلیـون مترمکعب آب پشـت  بند ها 
ذخیـره کردیـم. بـه گفتۀ منصور برای حفـظ آب و خاک بایـد ۳ مقولۀ آب، 
خـاک و پوشـش گیاهـی مدیریت شـود و رمـز کارایـی آبخیـزداری در این 

اسـت کـه همزمـان این مقوله ها اثربخشـی داشـته باشـند.
رئیـس سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیزداری کشـور با اشـاره بـه اجرای 
۲ پویـش سراسـری در امسـال گفـت: اولین رویـداد، بذرکاری بـرای احیای 
زاگـرس بـود کـه 40 درصـد چرخـۀ آب شـیرین کشـور را زاگـرس تأمیـن 
می کنـد. منصـور می گویـد: پویـش دیگـری که در حال اجرا اسـت کاشـت 
نهـال بـه یاد هر شـهید اسـت که با کمـک 70 دسـتگاه اجرایی از جـوار حرم 
مطهـر امام رضـا آغـاز شـد و تـا پایـان سـال ادامـه دارد و قـرار اسـت تـا سـال 
1414 تکـرار شـود. رئیـس سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور 
گفـت: همچنیـن قـرار اسـت 515 میلیون نهال کاشـته شـود که ایـن عاوه بر 
برنامه هایـی اسـت که سـازمان دارد. به گفتۀ منصور، زراعـت 40 هزار هکتار 
چـوب و جنـگل کاری اقتصـادی 15 هـزار هکتار در دسـتور کار اسـت که با 
گونه هـای مختلـف انجـام می شـود. منصور در خصـوص تـاالب جازموریان 
نیـز گفـت: ایـن تاالب مسـئولیت بیـن بخشـی دارد و پیشـنهاد می شـود که با 
محوریـت محیط زیسـت همـۀ دسـتگاه ها کمـک کننـد و یـک برنامـۀ ملـی 
کشـور  آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان  رئیـس  شـود.  پیش بینـی 
گفـت: اگـر وضـع جازموریـان بـه همین منـوال پیش بـرود قطعا مشـکل حل 
نمی شـود و ایـن منحصـرا در حـوزۀ اختیارات سـازمان جنگل ها نیسـت، پس 

بایـد همـه با هم مشـارکت داشـته باشـند تـا جازموریان نجـات یابد.

معاون مرکز بهداشت جیرفت:
استقبال نمازگزاران جمعه از تزریق واکسن 

کرونا در مصلی جیرفت

 
به گـزارش روابـط عمومـی مرکـز بهداشـت شهرسـتان جیرفـت، مهندس 
اصغـر سـلیمانی، معـاون مرکـز بهداشـت جیرفـت در حاشـیۀ نمـاز جمعه که 
اتوبـوس سـیار واکسیناسـیون جهـت تزریق واکسـن کرونـا به نمازگـزاران و 
همشـهریان در محـل مصلی مسـتقر شـده بـود، گفت: سـویه جدیـد ویروس 
کرونـا »اُمیکـرون« سـرعت انتقـال باالیـی دارد و الزم اسـت همـه بـا دریافت 
نوبـت سـوم واکسـن کرونـا، زدن ماسـک و رعایـت پروتکل های بهداشـتی 

سـامتی خـود، خانـواده و اطرافیانشـان را تضمیـن کنند.
وی ضمـن قدردانـی از دکتر تارم امام جمعه، سـتاد نمـاز جمعه و مهندس 
معناصـری شـهردار جیرفـت کـه در راه انـدازی اتوبوس سـیار واکسیناسـیون 
که روز پنجشـنبه در بهشـت زهرا و روز جمعه در محل مصلی به همشـهریان 

ارائـۀ خدمـت نمود، از مسـاعدت صمیمانـۀ آنها تقدیر و تشـکر نمود.
 معـاون مرکـز بهداشـت در پایـان ضمـن دعـوت از مـردم جهـت مراجعه 
بـه سـالن های واکسیناسـیون و دریافت واکسـن کرونـا، از تمامی مسـئولین و 
همـۀ کسـانی که تریبـون دارنـد تقاضا  نمود مـردم را جهت دریافت واکسـن 

کرونا تشـویق نمایند.

بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
در  صـورت  گرفتـه  هشـدارهای 
ارتبـاط بـا سـویۀ اُمیکـرون بـر مـرور 
آمادگـی دانشـگاه های علوم پزشـکی 
شهرسـتانی  و  اسـتانی  سـتادهای  و 
مدیریـت بیمـاری کرونـا در مواجهـۀ 
احتمالـی بـا موج جدیـد تأکیـد کرد.

اطاع رسـانی  پایـگاه  به گـزارش 
علـی  دکتـر  کرمـان،  اسـتانداری 
زینی ونـد ۲5 دی مـاه در سـتاد اسـتانی 
مدیریـت بیمـاری کرونا بـه اعام نظر 
وزیـر بهداشـت و کمیتـۀ علمی سـتاد 
بـودن  قطعـی  بـر  مبنـی  کرونـا  ملـی 

ورود مـوج اُمیکرون به کشـور اشـاره 
و تأکیـد کـرد تـا دانشـگاه های علـوم 
پزشـکی، فرمانداران و سـتاد اسـتانی، 
داشـته  را  بـر آمادگـی الزم  مـروری 

. شند با
وی بـه تجربـۀ دنیـا بـر اثرگـذاری 
واکسیناسـیون در کاهش موارد ابتا و 
شـدت بیمـاری اشاره داشـت و گفت: 
اُمیکـرون  ورود  کارشناسـان  همـۀ 
بـه ایـران را قطعـی می داننـد، لـذا بـر 
آگاهـی  بخشـی ها  و  رسـانی  اطـاع  
و  موجـود  واکسـن های  بـه  نسـبت 
اهمیـت تزریـق نوبت سـوم تشـویق ها 

بایـد صورت گیـرد. زینی وند تصریح 
کـرد: بـرای پوشـش کامل و درسـت 
در توزیـع کمک های مؤمنانه، سـامانۀ 
فراگیـر در رابطه بـا بانک اطاعاتی از 
نهادهـای مختلـف حمایتـی، خیریه ها 

و بسـیج شـکل گیرد.
داشـت:  ابـراز  کرمـان  اسـتاندار 
عـادی  انـگاری در جلسـات بـه هیـچ 
 وجـه نبایـد صـورت گیرد و جلسـات 

همچنـان با رعایت پروتکل بهداشـتی 
انجـام شـوند.

تأکیــد  از  همچنیــن  زینی ونــد 
بازگشــایی  بــرای  رئیــس  جمهــور 
مــدارس  و  دانشــگاه ها  حضــوری 
ــن  ــر همی ــت: ب ــت و گف ــاره داش اش
اســاس بــرای خوابگاه هــا بایــد دقــت 
و رصــد کامــل در رعایــت اصــول 

اولیــه صــورت گیــرد.

دکتر زینی وند:

فرمانداران و دانشگاه های 
علوم پزشکی امکانات موجود 

را بررسی کنند

 معـدن مـس کـرور عنبرآبـاد به عنـوان یکـی از 
بزرگتریـن معادن مس کشـور با ذخیـرۀ 500 میلیون 
تـن روز جمعـه ۲4 دی مـاه بـا حضور وزیـر صنعت، 

معـدن و تجـارت آغـاز بـه کار کرد.
رییـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت جنوب 
معـدن  بـه کار  آغـاز  آئیـن  در  کرمـان روز جمعـه 
کـرور عنبرآبـاد، ظرفیـت تولیـد سـاالنۀ معـدن مس 
کـرور را ۲0 هـزار تـن اعـام کـرد و از اشـتغالزایی 
۳00 نفـری در مرحلـۀ ابتدایـی ایـن طـرح خبـر داد.

مسـلم مروجـی افـزود: محصـول تولیـدی معـدن 
مس کرور کنسـتانتره مـس و میزان سـرمایه گذاری 

ایـن طـرح، پنج  هـزار میلیـارد ریال اسـت. 
وی اظهـار داشـت: معـدن مـس کرور شهرسـتان 
عنبرآبـاد بـا ذخیـرۀ احتمالـی 500 میلیـون تـن مس، 
یکـی از ذخایـر بـزرگ و ارزشـمند معدنـی کشـور 

اسـت که در روسـتای رودفَـرق شهرسـتان عنبرآباد 
اسـت. واقع 

مروجـی بـه آخریـن وضعیـت کارخانجات مس 
در جنـوب کرمـان اشـاره کـرد و گفـت: در حـال 
حاضـر چهـار کارخانـۀ مـس در ایـن منطقه توسـط 
کارخانـۀ  یـک  و  احداث شـده  خصوصـی  بخـش 
جدیـد نیـز در بخـش اسـماعیلی ایـن منطقـه آمـادۀ 

احـداث اسـت.
و  معـدن  وزیـر صنعـت،  فاطمی امیـن  سـیدرضا 
تجـارت )صمـت( روز جمعـه بـه منظـور سـفر بـه 
ایـن  بازدیـد از چنـد پـروژه در  جنـوب کرمـان و 
منطقـه، وارد ایـن اسـتان شـد و در بـدو ورود مـورد 

قرار گرفـت.   اسـتانی  مسـئوالن  اسـتقبال 
پایان بخـش سـفر وزیر صمـت به جنـوب کرمان 
در شهرسـتان جیرفـت بـا بازدید از شـهرک صنعتی 
شـماره ۲ شـامل پایانـۀ صادراتـی و کارخانـۀ مـس 

بود. سـبزواران 

مهندس مروجی:

ظرفیت تولید ساالنه معدن مس کرور ۲0 هزار تن است

عمومـی  روابـط  بـه  گـزارش 
بهزیسـتی اسـتان کرمان، اولین نشست 
ماقـات مردمـی سرپرسـت بهزیسـتی 
دکتـر  و  شـد  برگـزار  کرمـان  اسـتان 
علیرضـا وحیـدزاده با حضـور در دفتر 
میـز خدمـت بهزیسـتی بـا مددجویـان 
متقاضـی ماقات حضـوری، دیـدار و 

گفتگـو کـرد.
فاطمه وجودی مسـئول میز خدمت 
همیـن  در  کرمـان  اسـتان  بهزیسـتی 
رابطـه گفـت: با شـیوع ویـروس کرونا 
حضـوری  ماقـات  امـکان  عـدم  و 
اجرایـی،  مدیـران  بـا  هـدف  جامعـۀ 
ارتبـاط متقاضیان ماقـات حضوری با 
مدیران اجرایی از طریق سـامانۀ سـامد 

شـکل می گرفـت کـه اخیراً بـا کاهش 
شـیوع ویروس کرونا بـا رعایت اصول 
پروتکل هـای  رعایـت  و  پیشـگیری 

شـکل  بـه  ماقات هـا  ایـن  بهداشـتی 
کامـًا محـدود و با توجه بـه ضرورت 

بـه شـکل حضـوری انجـام می شـود.

وی افـزود: در همیـن رابطـه اولیـن 
ماقات حضوری سرپرسـت اداره کل 
بهزیسـتی اسـتان بـا متقاضیـان ماقات 
در سـاختمان مرکـز جامـع توانبخشـی 

بهزیسـتی کرمـان انجـام پذیرفت. 
ــات  ــن ماق ــت در اولی ــی اس گفتن
کل  اداره  سرپرســت  حضــوری 
بهزیســتی کــه با حضــور کارشناســانی 
از هــر یــک از حوزه هــای تخصصــی 
از  تــن  ده  شــد  انجــام  بهزیســتی 
متقاضیــان بــا وی دیــدار و گفتگــو 
کــرده و ایشــان نیــز پــس از طــرح 
مددجویــان،  مشــکات  و  مســائل 
ــری و  ــت پیگی ــتورات الزم را جه دس

ــود. ــادر نم ــان ص ــکل آن ــع مش رف

دیدار مستقیم مددجویان
با سرپرست اداره کل بهزیستی استان کرمان

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریـت آموزش و 
پـرورش شهرسـتان جیرفت، ابـوذر عطاپـور  وزیری 
و  آمـوزش  مدیـر  سـنجری نیا  مهـران  و  فرمانـدار 
پـرورش ایـن شهرسـتان بـه مناسـبت گرامیداشـت 
هفتـۀ شـوراهای آمـوزش و پـرورش پیـام مشـترکی 

صـادر کردنـد، متـن پیـام به شـرح ذیـل می باشـد:

بسمه تعالی
شـور و مشـورت یکی از مهم تریـن مفاهیم مورد 
تأکیـد در ادارۀ امـور و از اصول اساسـی مورد توافق 
پـرورش  و  جمعـی در عرصـۀ تحـوالت آمـوزش 
می باشـد و از ایـن رو تشـکیل شـوراها در آمـوزش 
و پـرورش و مـدارس بـه عنـوان رکنـی از ارکان آن 

محسـوب می شـود.
آمـوزش و پـرورش در سـاختار توسـعۀ کشـور، 
به عنـوان اسـاس و شـالودۀ پیشـرفت و ترقـی نظـام 
در  مهمـی  نقـش  و  می آیـد  حسـاب  بـه  اسـامی 
برنامه های توسـعۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایفا 

می کنـد. بـه همیـن منظـور قانون تشـکیل شـوراهای 
مجلـس  سـال 1۳7۲  پـرورش مصـوب  و  آمـوزش 
شـورای اسـامی کـه از مترقی ترین قوانیـن در حوزۀ 
آمـوزش و پـرورش اسـت، گامـی مهـم و مانـدگار 
در عرصـۀ فرهنگ سـازی، مشـارکت و بهره گیـری 
از خـرد جمعـی و بهره منـدی از امکانـات محلـی و 
منطقـه ای و نظـارت مـردم و مسـئولین در آمـوزش 
و پـرورش را فراهـم آورده اسـت. مشـاوره موجـب 

رشـد اندیشـه و تفکر در جامعۀ اسـامی و مشـارکت 
مـردم در امـور، سـبب تحکیم پیوندهـای اجتماعی و 
تقویـت روحیـۀ مسـئولیت پذیری گردیـده و از ایـن 
منظـر، شـوراهای آموزش و پـرورش با برخـورداری 
به کارگیـری  و  فرهنگـی  عظیـم  ظرفیت هـای  از 
افـراد فرهیختـه و صاحب نظـر موفقیت هـای اساسـی 
به دسـت آورده انـد و بـا اسـتفاده از قابلیت هـای همـۀ 
آحـاد ملت، مشـکات به تدریج رفع گردیـده و امید 
مـی رود در نهایـت شـاهد ایفـای نقـش بهتر و بیشـتر 
توسـط شـوراهای آمـوزرش و پـرورش در پیشـرفت 
امر مهم تعلیم و تربیت باشـیم. لذا ضمن گرامیداشت 
و عرض تبریک هفتۀ شـوراهای آمـوزش و پرورش، 
امیـد اسـت در سـال 1400 کـه مزیـن به شـعار تولید، 
اسـتمرار  بـا  می باشـد،  مانع زدایی هـا  و  پشـتیبانی ها 
فعالیت هـای خود موجبات پیشـرفت و تحقق اهداف 
نظـام مقـدس جمهوری اسـامی ایـران و آمـوزش و 
پرورش را در دسـتیابی به اهداف سـند تحول بنیادین 

و حیـات طیبـه فراهـم آوریم.

پیام مشترک فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان جیرفت 
به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان 
ــعاب  ــزار انش ــب ۲0 ه ــان از نص کرم

گاز در ســال جــاری خبــر داد.
بـه گزارش روابط عمومی شـرکت 
گاز اسـتان کرمـان، منوچهـر فـاح بـا 
اعـام این خبر، افـزود: از ابتدای سـال 
جـاری تاکنـون ۲0 هـزار انشـعاب گاز 
جدید نیز در سـطح اسـتان نصب شـده 
و ۳۶0  هـزار  تعـداد، 10  ایـن  از  کـه 
علمـک در شـهرها و 9 هـزار و ۶40 
در  طبیعـی  گاز  انشـعاب  علمـک 

روسـتاها بـوده اسـت.
بـه گفتـۀ مدیـر عامـل شـرکت گاز 
اسـتان کرمـان تعـداد انشـعابات نصـب 
 شـده در سطح استان کرمان با احتساب 
تعداد علمک های نصب شـده در سـال  
جـاری، بـه بیـش از 47۳ هزار انشـعاب 

رسـیده است.
همچنیـن  گفـت:  ادامـه  در  وی 
پایـان  تـا  جـاری  سـال  ابتـدای  از 
شـهریور ماه قریـب بـه هـزار کیلومتـر 
شـبکۀ گاز بـه شـبکه های گازرسـانی 

اسـتان اضافـه شده اسـت کـه بـا ایـن 
وجـود، میزان شـبکه گذاری از ابتدای 
تأسـیس شـرکت تا به امـروز قریب به 

۲1 هـزار کیلومتـر رسـیده اسـت.
اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
کرمـان در پایـان بـا تأکیـد بـر رعایت 
نـکات ایمنی در مصـرف گاز طبیعی، 
و  همشـهریان  تمامـی  از  کـرد:  بیـان 
مشـترکین شـرکت گاز اسـتان تقاضـا 
دارم نسـبت بـه رعایـت مـوارد ایمنی، 
توجهـی خـاص و دقیق داشـته باشـند 

تـا در آینـده شـاهد حـوادث ناشـی از 
مصـرف ناایمـن گاز طبیعـی نباشـیم.

مهندس فالح:

نصب ۲0 هزار علمک گاز در استان کرمان



3شماره ۱۱8/دوشنبه 2۷ دی ماه ۱۴00

در پی بررسی انتقادات روستاییان از دستگاه های اجرایی؛

اداره کل راهداری جنوب در صدر نارضایتی ها
ــکن، راه  ــذا و مس ــس از آب، غ پ
کلیدی تریــن نیــاز بشــر از دیربــاز 
تــا کنــون بــه حســاب می آمــده و 
ــال  ــا ح ــته ت ــا از گذش ــۀ تمدن ه هم
بــه ایــن بســتر توســعه، وابســتگی 
ــته اند،  ــکار داش ــل ان ــدید و غیرقاب ش
قرن هــای  و  هزاره هــا  طــی  البتــه 
گذشــته راه هــای ارتباطــی زمینــی از 
ــدرن  ــای م ــا اتوبان ه ــرو ت ــر مال معاب
کرده انــد  پوســت اندازی  امــروزی 
ــا نقطــه ای  و امــروزه دیگــر روســتا ی
از  کــه  نداریــم  خــاک  کــرۀ  در 
ایــن موهبــت بی بهــره باشــد. امــا 
ــن  ــب پرداخت ــن مطل ــا در ای ــراد م م
ــتایی در  ــای روس ــت راه ه ــه وضعی ب

خودمــان  اســتان  و  ایــران  کشــور 
آن  جنــوب  در  به ویــژه  و  کرمــان 

ــت. اس
پــس از انقــاب و شــکل گیری 
 ۲7 تاریــخ  در  ســازندگی  جهــاد 
امــام   فرمــان  بــه   1۳5۸ خــرداد 
ــه  ــیدگی ب ــعار رس ــا ش ــی)ره( ب خمین
کــه  دورافتــاده  و  محــروم  مناطــق 
ــاد  ــن نه ــیار، ای ــت بس ــل اهمی ــه دلی ب
بــه وزارت  تاریــخ 7 آذر 1۳۶۲  در 
جهــاد ســازندگی ارتقــاء پیــدا کــرد، 
رســیدگی به وضعیــت راه روســتاییان 
بــر عهــدۀ سنگرســازان بی ســنگر بــود 
و مــردم هرگــز حــاوت آن خدمــت  
رســانی  هــای بی منــت را فرامــوش 

ــه  ــن وزارتخان ــا ای ــد کــرد، ام نخواهن
بــا ادغامــی بــی  مــورد بــا وزارت 
خــود  نقــش  کم کــم  کشــاورزی 
خدمت رســانی  و  داد  دســت  از  را 
جهــاد  عهــدۀ  بــر  روســتاییان  بــه 
از  کــه  شــد  گذاشــته  کشــاورزی 
کیفیــت خدمــت ده هــا درصد کاســته 
شــد، ولــی در حرکتــی جدیــد بخــش  
راه هــای روســتایی از وزارت جهــاد 
ــه وزارت راه  ــک و ب ــاورزی منف کش
و ترابــری محــول شــد، امــا ایــن پایــان 
ماجــرا نبــود و قصــۀ تلــخ راه هــای 
روســتایی ســر آرام شــدن نداشــت، 
ــا وزارت  ــز ب ــری نی وزارت راه و تراب
ادغــام شــد  و شهرســازی  مســکن 

شهرســازی  و  راه  جدیــد  وزارت  و 
کلیــد  کم کــم  و  گردیــد  متولــد 
فراموشــی راه هــای روســتایی زده شــد، 
ــدی  ــوز درص ــه هن ــن مرحل ــا ای ــا ت ام
روســتاییان  بیــن  در  را  رضایــت  از 
می توانســت مشــاهده کــرد کــه بــا 
ادغــام »راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای و پایانه هــا« بــا یکدیگــر و 
و  راهــداری  ســازمان  شــکل گیری 
ــع آن  ــه تب حمــل  و نقــل جــاده ای و ب
ادارات کل ایــن ســازمان در مراکــز 
اســتان ها رســماً راه هــای روســتایی 
را  آن  نتیجــۀ  و  رفــت  حاشــیه  بــه 
می تــوان در نارضایتــی بــی  شــمار 
روســتاییان جنــوب کرمــان خصوصــا 

اهالــی مناطــق کوهســتانی از راهداری 
مشــاهده کــرد کــه بیشــترین شــکایت 
ــن  ــا از ای ــه م ــده ب ــل ش ــی واص مردم
ــۀ  ــر هم ــه ذک ــت، البت ــکیات اس تش
ــن  ــاد م ــوی هفت ــادی مثن ــوارد انتق م
برخــی  مســدود بودن  امــا  اســت؛ 
راه هــای خاکــی بــه مــدت یــک ســال 
و بیشــتر، عــدم تیغ زنــی و تســطیح 
ــیل  ــس از س ــتایی پ ــای روس محوره
ــن  ــا چندی ــن روز ت ــدت چندی ــه م ب
مــاه، عــدم بــه کارگیــری ماشــین 
از  اســتفاده  و  بولــدوزر  راهســازی 
ماشــن  غیرمرتبط لــودر در بازگشــایی 
و تیغ زنی هــا، محــول  کــردن مخــارج 
بــه  راننــده  و  راهســازی  ماشــین 

روســتاییان، عــدم نگهــداری دقیــق 
ــت  ــی و حفاظ ــفالتۀ فرع ــای آس راه ه
ــر  ــد آســفالت معاب ــد ُکن ــا، َرون از آنه
خاکــی، نــگاه دوگانــه در اجــرای 
پروژه هــا، عــدم نظــارت هوشــمند 
ــخگو  ــر پاس ــکاران، غی ــر کار پیمان ب
بــودن و ... تنهــا بخشــی از مشــکات 
ــل  ــداری و حم ــدۀ اداره  کل راه عدی
و نقــل جــاده ای جنــوب کرمان اســت 
کــه می طلبــد اســتاندار اســتان کرمــان 
و نماینــدگان مــردم منطقــه در مجلس 
شــورای اســامی بــرای دفــاع از حــق 
روســتایی  مناطــق  محــروم  مــردم 
هفــت گنــج بــه ایــن نارضایتی هــا 

ــد. ــان دهن پای

معضـل  یـک  زباله گـردی  پدیـدۀ 
اجتماعـی و چالـش بهداشـتی اسـت 
کـه اخیـراً شـیوع باالیـی پیـدا کـرده 
افزایـش  حـال  در  روز  بـه  روز  و 
اسـت. افـرادی کـه بـه ایـن کار روی 
و  فقیـر  اقشـار  از  اغلـب  می آورنـد 
دهک هـای پاییـن جامعـه هسـتند کـه 
جایـگاه  مخـدوش  نمـودن  بـه  رغـم 

اجتماعی و بهداشـت فـردی خود، تن 
می دهنـد. کار  ایـن  بـه 

محیـط   کارشناسـان  از  بسـیاری 
زیسـت پدیـدۀ زباله گـردی را معلـول 
ضعـف در مدیریـت پسـماند دانسـته 
و راه حـل ایـن مسـأله را ارتقـاء زیـر 
سیسـتم  بـرای  موجـود  سـاخت های 
پسـماند  مدیریـت  و  زبالـه  تفکیـک 
شـهری از مبـدأ می دانند، امـا حقیقت 
را  نگـرش  ایـن  کـه  اسـت  ایـن  امـر 
تنهـا می تـوان بـه عنـوان یـک عامـل 
محـرک مطـرح نمـود و علـت اصلی 
و ریشـه ای پدیـدۀ زباله گردی و سـایر 
در  بایسـتی  را  اجتماعـی  معضـات 
تنگناهای اقتصـادی و ضرورت تأمین 

نمـود. جسـت وجو  معـاش 
امـا در قـدم نخسـت بایـد بـه ایـن 
ســئوال پاســخ داد کــه چــرا زبــاله 
و  اســت؟  مــذموم  عــملی   گــردی 

علـل و تبعـات ناشـی از ایـن پدیـده 
مهم تریـن  از  یکـی  می باشـد؟  چـه 
پیامدهـای منفـی زباله گـردی ابتـا به 
برخـی از بیماری  هـا ماننـد: انگل هـا، 
بیماری هـای پوسـتی، ایـدز و هپاتیـت 
بـر  عـاوه  کـه  چـرا  بـود؛  خواهـد 
آلودگی هـای میکروبـی و انگلـی در 
زبالـه شـاهد سـرنگ های  سـطل های 
حاصـل از تزریـق معتادان نیز هسـتیم، 
راحتـی  بـه  افـراد  ایـن  نتیجـه  در 
ایـن  بـه  ابتـا  معـرض  در  می  تواننـد 
نـوع بیماری هـا قـرار بگیرنـد. عـاوه 
زباله گردهـا  جسـمی،  امـراض  بـر 
ابتـا  معـرض  در  دیگـران  از  بیشـتر 
روانـی  و  روحـی  بیماری  هـای  بـه 
قـرار دارنـد کـه ایـن خـود می توانـد 
زمینه سـاز بـروز مشـکات جـدی در 
جامعـه شـود. بـه عبـارت بهتـر؛ نـگاه 
معنی دار جامعه به آنها و خشـم ناشـی 

از حق پایمال شـده و مشاهدۀ اختاف 
انـواع  موجـب  موجـود،  طبقاتـی 
در  روانـی  چالش هـای  و  عقده هـا 
این افـراد می شـود، همچنیـن افزایش 

در  بِـزه  انـواع  و  اخاقـی  انحرافـات 
از دیگـر معایـب  جامعـه را می تـوان 
زباله گـردی بـه خصـوص زباله گردی 
کـه  چـرا  دانسـت،  دختـران  و  زنـان 

حضـور زنان و دختران در هر سـاعتی 
از شـبانه روز بـر سـر سـطل های زبالـه 
می توانـد امنیـت آنهـا را بـه مخاطـره 
بینـدازد و از طرفـی این افـراد به علت 
شـرایط سـخت اجتماعـی و اقتصادی 
ممکـن اسـت تن بـه هـر کاری بدهند 
تنهـا  پدیـده  ایـن  آسـیب های  البتـه 
متوجـه خود ایـن افـراد نخواهـد بود، 
بلکـه مواجهـۀ هـر روزۀ افـراد جامعـه 
بـا صحنه هـای رقت انگیـزی همچون: 
خم شـدن زنـان، مردان و کـودکان در 
سـطل زباله موجب احسـاس ناراحتی 
از  باعـث  درازمـدت  در  و  ترحـم  و 
دسـت دادن امیـد و نشـاط اجتماعـی 
می شــود، همــچنین در سـطح وسـیع 
در  افـراد  ایــن  تــصاویر  انتشـار   تــر 
و  تلویزیونــی  مختــلف  شبکــه های 
فضـای مجازی و اسـتفادۀ رسـانه های 
مغـرض از چنیـن تصاویـری موجـب 

خدشـه دار شـدن غـرور ملـی و ضربه 
بـه حیثیـت فرهنگـی جامعـه خواهـد 

شـد.
هــمۀ این معضات در کنار رشـد 
افسارگسـیختۀ مافیـای زباله گردهـا و 
نیـروی کار  از  اسـتثمار و بهره کشـی 
جـوان و یـا حتی کـودکان آینده سـاز 
یـک جامعه در جهت مشـاغل کاذب 
در  بهـره وری،  و  تولیـد  جـای  بـه 
درازمـدت منجـر بـه آسـیب هـر چـه 
بیشـتر بـه پایه هـای اقتصـاد و اجتمـاع 
خواهـد شـد. امـا در مواجهـه بـا ایـن 
نگران کننـده  و  پیش رونـده  چالـش 
چـه باید کـرد؟ برای حـل هر معضلی 
ابتـدا بایـد بـه علـل آن پدیـده توجـه 
داشـت که مهمتریـن عوامل در پدیدۀ 
صاحب نظـران  منظـر  از  زباله گـردی 
اقتصـادی،  معضـات  از:  عبارتنـد 
بیـکاری، اعتیـاد، بـد سرپرسـتی و یـا 

بی سرپرسـتی کودکان، در نتیجه تنها 
راه حـذف زباله گـردی ایجاد اشـتغال 
و کاهـش جمعیت معتادان می باشـد و 
تحقـق ایـن امر نیـاز به انجـام اقدامات 
اجتماعـی  و  اقتصـادی  هماهنـگ 
دارد و الزم اسـت تمـام دسـتگاه های 
مرتبـط با حوزۀ آسـیب های اجتماعی 
بپردازنـد  آن  بـه  هماهنـگ  به طـور 
زباله گـردی  پدیـدۀ  به تدریـج،  تـا 

گـردد. ریشـه کن 
ختـم کام اینکـه زباله گـردی بـه 
دلیـل مشـکات اقتصـادی کشـور بـه 
وجـود آمـده و تـا زمان بهبـود اوضاع 
وجـود  نیـز  تبعـات  ایـن  اقتصـادی، 
زباله گردهـا  چـون  داشـت؛  خواهـد 
رسـمی  اقتصـاد  جـذب  نمی تواننـد 
و  شـغلی  بسـترهای  و  شـوند  کشـور 
اقتصـادی مناسـب بـرای آن هـا وجود 

نـدارد.

نگاهی به پدیده مذموم زباله گردی؛

زوال کرامت انسانی در سطل های زباله

محیا احمدی
روانشناس و مدرس دانشگاه

طرح آبرسانی به 15 روستای 
فاقد آب در رابر کلنگ زنی شد 
مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان از 
کلنگ زنـی و شـروع عملیـات اجرایی آب رسـانی به 15 

روسـتا در شهرسـتان رابر خبر داد.
ــتان  ــا اس ــرکت آبف ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کرمــان، محمــد طاهــری در آئیــن افتتــاح و کلنگ زنــی 
ــده  ــی فرمان ــردار معروف ــور س ــا حض ــه ب ــرح ک ــن ط ای
ســپاه ثــاراهلل کرمــان، نماینــده مــردم بافــت، رابــر و 
ــۀ  ــده ناحی ــامی، فرمان ــورای اس ــس ش ــه در مجل ارزوئی
انتظامــی، فرمانــدار و مســئوالن دســتگاه های اجرایــی 
شهرســتان رابــر، مســئول بســیج ادارات، نمایندۀ قــرارگاه 
پیشــرفت و آبادانــی ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان، معــاون 
اســتان  آبفــا  شــرکت  آب  توســعۀ  و  بهره بــرداری 
کرمــان، مدیــر امــور آبفــا شهرســتان کرمــان، مدیــر امور 
آبفــا شهرســتان بافــت، مدیــر امــور آبفــا شهرســتان رابــر 
ــان  ــتان کرم ــا اس ــرکت آبف ــی ش ــط عموم ــر رواب و مدی
برگــزار شــد بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: بــا بهره بــرداری 
ــر و  ــرم، لنگ ــکنوئیه، آبگ ــتاهای: اش ــرح روس ــن ط از ای
 7 قنات ملک)شــامل  مجتمــع  ســرخوئیه،  قنات بیــد، 
و  سرمشــک  بُنــدر  برف انبــار،  داس آبــاد،  روســتا(، 

می شــوند. آب دار  صالح آبــاد 
وی تصریــح کــرد: ایــن پــروژه شــامل احــداث ۲۶0 
مترمکعــب مخــزن ذخیــره و ۲۳/1 کیلومتــر لوله گــذاری 
ــه  ــز ۲ حلق ــر و تجهی ــرد: حف ــه ک ــری اضاف ــت. طاه اس
چــاه و بهســازی ۲ دهنــه چشــمه از دیگــر اقدامــات ایــن 

طــرح اســت.
آشــامیدنی  آب  از  خانــوار   741 برخــورداری  وی 
ســالم و بهداشــتی را از مزایــای بهره بــرداری از ایــن 
طــرح عنــوان کــرد و گفــت: بــرآورد هزینــه ایــن طــرح 
ــرح از  ــن ط ــار ای ــه اعتب ــت ک ــال اس ــون ری 95500 میلی
ــن  ــاد برکــت و شــرکت آبفــا تأمی ــن و بنی کمــک خیری
ــان خــرداد ســال  ــا پای ــروردگار ت ــاری پ ــا ی می شــود و ب

ــد. ــان می رس ــه پای ــده ب آین

مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضاب اسـتان 
ایـن طـرح  از  بهره بـرداری  بـا  کرمـان گفـت: 
1۲ روسـتا و 77۳ خانـوار در شهرسـتان رابـر از 
نعمت آب آشـامیدنی سـالم و پایدار برخوردار 

شدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آبفـا 
اسـتان کرمـان، محمـد طاهـری در آئیـن افتتاح 
معروفـی  سـردار  حضـور  بـا  کـه  طـرح  ایـن 
مـردم  نماینـده  کرمـان،  ثـاراهلل  سـپاه  فرمانـده 
شـورای  مجلـس  در  ارزوئیـه  و  رابـر  بافـت، 
اسـامی، فرمانـده ناحیـۀ انتظامـی، فرمانـدار و 
مسـئوالن دسـتگاه های اجرایـی شهرسـتان رابر، 
مسئول بسـیج ادارات، نمایندۀ قرارگاه پیشرفت 
و آبادانـی سـپاه ثـاراهلل اسـتان کرمـان، معـاون 
بهره بـرداری و توسـعۀ آب شـرکت آبفا اسـتان 
امـور آبفـا شهرسـتان کرمـان،  کرمـان، مدیـر 
مدیـر امـور آبفـا شهرسـتان بافـت، مدیـر امـور 
آبفـا شهرسـتان رابـر و مدیـر روابـط عمومـی 
شـد،  برگـزار  کرمـان  اسـتان  آبفـا  شـرکت 
خاطرنشـان کـرد: بـا بهره بـرداری از ایـن طـرح 

روسـتاهای زربنـان، پای زبـر، توکل آباد، کبیر، 
کنـگاو و باغ  حسـینی، قنات ملـک، زردآلوئیه، 
بـاغ شـریعتی، اسـام آباد، محمدآبـاد، چالـه و 

دارنـد. پایـدار  ُشـرب  نصرت آبـاد؛ آب 
طاهـری اعتبـار هزینـه شـده در این طـرح را 
115500 میلیـون ریـال عنوان کـرد و افزود: در 
آب رسـانی بـه این 1۲ روسـتا، 4 حلقه چاه حفر 

و تجهیز و یک دهنه چشـمه بهسـازی شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: در ایـن طـرح ۳ باب 
ایسـتگاه پمپـاژ و یـک هـزار و 5۲0 مترمکعب 
مخـزن احـداث و 51/1 کیلومتـر لوله گـذاری 

. شد

بیش از 700 خانوار در رابر از نعمت آب 
آشامیدنی برخوردار شدند

بــا حضــور  گمنــام  شــهید  بــا  وداع  مراســم 
ــت،  ــۀ جیرف ــام جمع ــارم ام ــر ت حجت االســام دکت
مهنــدس محمــود معناصــری شــهردار جیرفــت، 

ــان  ــپاه ،کارکن ــده س ــروز فرمان ــر به ــرهنگ ناص س
محــل  در  شــهروندان  از  جمعــی  و  شــهرداری 

شــهرداری جیرفــت برگــزار گردیــد.

در ایــن مراســم، حضــار ضمــن ادای احتــرام بــه 
مقــام واالی شــهید گمنــام بــا آرمان هــای واالی 

ــد. ــد بیعــت کردن شــهیدان تجدی

آئین وداع با شهید گمنام
در شهرداری جیرفت برگزار شد
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دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی 
روشنفکری
صاحب امتیاز: 

احسان احمدی تنگانی  
 مدیرمسئول و سردبیر:
 احسان احمدی تنگانی

شورای سیاست گذاری : دکتر 
فردوس حاجیان ، دکتر عنایت  اهلل 

رئیسی، دکتر عبدالرضا دانشی ، دکتر 

یحیی کمالی ، دکتر فرخ رو شهابی
و دکتر ناتاشا دربان

دبیرسرویس روانشناسی و پزشکی: 
محیا احمدی

طراحی و صفحه آرایی :
علی اکبرزاده  

لیتوگرافی و چاپ : طاها3۲456753
خیابان بهمنیار حدفاصل کوچه 18 و ۲۰

آدرس دفتر مرکزی نشریه :
کرمان، بولوار۲۲بهمن ،ک ش ۲ ، پ۲

تلفن : ۰91314137۰5
گستره توزیع : استان کرمان 

ارتباط با مدیرمسئول :
ehsan.ahmadi389@gmail.com

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:
@ehsan.aahmadi

  پیامک : ۰93914137۰5

دوست فرهیخته جناب آقای مهندس علی ساالری پاک، بخشدار معزز جبالبارز 

انتخـاب حضرتعالـی به عنوان شـهردار شـهر عنبرآباد، نشـان از درایـت، توان و 
تخصـص شـما دارد، لـذا ضمن تشـکر از ُحسـن 
انتخـاب اعضـای شـورای ایـن شـهر و تبریـک 
ویـژه خدمـت شـما، از حضـرت دوسـت برایتان 

سـعادت و موفقیـت مسـئلت داریم.
احسان احمدی

 مدیر مسئول نشریات روشنفکری و شور کویر
مسعود احمدی

 مدیرعامل شرکت کشت و صنعت گلبارز جیرفت

ایرانیـان  سـیرجان  فـوالد  شـرکت 
زیرمجموعـۀ  شـرکت های  از  یکـی 
ُهلدینگ میدکو اسـت کـه در آبان ماه 
تجهیـز،  طراحـی،  اهـداف  بـا   1۳۸۸
معـادن،  از  اسـتخراج  و  اکتشـاف 
احـداث و بهره  بـرداری از کارخانجات 
کنسـانترۀ سـنگ  آهـن، ُگنِدله سـازی، 
احیـاء مسـتقیم و فوالدسـازی تشـکیل 
را  خـود  مأموریـت  و  گردیده اسـت 
ایجـاد ارزش پایـدار و بهینـه در تکمیل 
زنجیـرۀ ایمـن و پـاک فـوالد؛ یعنـی از 

)معـدن تـا شـمش فـوالدی( بـا کمک 
به توسـعۀ اقتصـادی و اجتماعی اسـتان 
و  سـیرجان  شهرسـتان های  و  کرمـان 
بردسـیر عنـوان کرده اسـت و تـا بدیـن 
جـای کار در راسـتای عمـل بـه ایـن 
ظرفیـت  و  تـوان  همـۀ  از  مأموریـت 
بهـره   خـود  تخصصـی  و  مدیریتـی 
بـرده و موفقیت هـای چشـمگیری نیـز 

داشته اسـت.
منابـع سـنگ   بـه وجـود  بـا توجـه 
ُگل گهـر،  محـدودۀ  در  غنـی  آهـن 

شـرکت فوالد سـیرجان ایرانیـان موفق 
بـه عقـد قـرارداد 1۸ سـاله بـا ایمیـدرو 
در خصـوص بهره بـرداری از آنومالـی 
معـدن شـماره 4 شـده و هم اکنـون در 
ایـن  از  اسـتخراج سـنگ  آهـن  حـال 
معـدن می  باشـد و به صورت مشـارکت 
با شـرکت های دیگر در معادن شـماره 
۲ و ۶ منطقه هم فعالیت گسـترده دارد.

کارخانـۀ کنسـانترۀ سـنگ  آهـن بـا 
ظرفیت 4 میلیون تن در سال و کارخانۀ 
ُگنِدله سـازی به ظرفیت ۲/5 میلیون تن 

در 50  معـادن،  نزدیکـی  در  سـال  در 
کیلومتری شهرسـتان سـیرجان احداث 
و بـه بهره برداری رسیده اسـت. در ادامۀ 
تکمیـل زنجیـرۀ تولیـد فـوالد کارخانه 
احیـاء مسـتقیم بـا ظرفیت یـک میلیون 
تن در 15 کیلومتری شهرسـتان بردسیر 
احداث و در حال تولید آهن اسـفنجی 
اسـت. زنجیـرۀ تولیـد فـوالد شـرکت 
بـا  فوالد سـازی  کارخانـۀ  احـداث  بـا 
ظرفیت سـاالنه یک  میلیون تن شـمش 
فـوالدی در مجـاورت کارخانـه احیـاء 

مسـتقیم تکمیل  گردیـده و هـم اکنون 
بـه بهره بـرداری و تولیـد رسیده اسـت. 
خاطر نشان می شـود میزان اشتغال زایی 
کل شـرکت به طور مسـتقیم ۲۲00 نفر 

می باشـد.
بـا توجه بـه در اختیار داشـتن معادن 
و دسترسـی بـه سـنگ آهـن مناسـب، 
محصـوالت شـرکت مانند: کنسـانتره، 
شـمش  و  اسـفنجی  آهـن  ُگنِدلـه، 
فوالدی با تکیـه بر کارکنان متخصص 
و بهره بـرداری از تجهیـزات مناسـب، 

از باالتریـن کیفیـت در سـطح کشـور 
برخـوردار می باشـند و ایـن فرآورده ها 
و  داخلـی  بازارهـای  اسـتقبال  مـورد 

خارجـی قـرار گرفتـه  اسـت. 
دسترسـی پایـدار بـه منابـع معدنـی 
باعث  شـده کـه فوالد سـیرجان ایرانیان 
از اولیـن شـرکت های دارنـدۀ زنجیـرۀ 
کامـل تولیـد فـوالد از سـنگ آهـن تـا 

شـمش فـوالدی در کشـور باشـد.
نهایـی  محصـول  بـه  توجـه  بـا 
از  تولیـدات  رقابت پذیـری  شـرکت، 

نگـرش  بـا  طرح هـا  انتخـاب  طریـق: 
کاهـش هزینـۀ تمـام شـده، اسـتفاده از 
افـراد با تجربـه و کارکنـان متخصـص، 
افزایـش بهـره  وری، آمـوزش سـرمایه 
 های انسـانی و پیاده سـازی سیسـتم های 
شده اسـت. محقـق  مدیریتـی  بـه روز 

جاده هـای  بـه  دسترسـی  همچنیـن 
ترانزیتـی مهـم اسـتان و جنوب کشـور 
قرارگرفتـن مجتمع هـا در موقعیـت  و 
جغرافیایی مناسـب با قابلیت دسترسـی 
فاصلـۀ  و  راه آهـن  جنوبـی،  بنـادر  بـه 

مناسـب با دیگـر اسـتان های صنعتی از 
عوامـل تأثیرگـذار بـرای رقابت پذیری 
شـرکت و ایجـاد فرصت هـای تجاری 

مناسـب می باشـد.
مـدت شـرکت  بلنـد  چشـم  انـداز 
تولیـد  ایرانیـان،  سـیرجان  فـوالد 
پایـدار در سـطح ظرفیـت اسـمی طبـق 
اسـتانداردهای تعریف شـده  اسـت که 
توسـعۀ اجتماعـی و اقتصـادی منطقه و 
در نهایـت ثروت آفرینی برای شـرکت 

ارمغـان خواهـد آورد. بـه  را 

نگاهی به نقش کلیدی شرکت فوالد سیرجان ایرانیان در توسعه استان؛

اشتغال زایی مستقیم برای 22۰۰ نفر


