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مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد: اهم اقدامات شهرداری عنبرآباد در دوران سرپرستی به همت و میزبانی کشت و صنعت جیرفت؛
مسعود علی توکلی تشریح شد؛

1

یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری

2

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

به نقل از مهندس فالح به مناسبت دهه فجر 
تشریح شد؛

چشم انداز روشن گازرسانی 
در استان کرمان

2

دیدار نماینده مردم شهرستان های 
بافت، ارزوئیه و رابر در مجلس 

شورای اسالمی با مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب استان

2

3

دکتر زینی وند:
مدارس مقاطع ابتدایی و 

پیش دبستانی در شهرهای قرمز تا 
۲۳ بهمن غیرحضوری هستند

2

به جای دید و بازدید، بدهی های معوق 
کشاورزان هفت گنج را ببخشید 

کشـاورزان در هر کشـوری سـربازان جبهۀ تولید بوده و با تالش و مجاهدت، امنیت غذایی 
جامعـه را بـر عهـده دارنـد، بی گمـان کشـوری در عرصـۀ بین الملـی پیـروز و موفـق اسـت که 
در کنـار توسـعۀ صنعـت، تـوان دفاعـی و پیشـرفت علـوم، بـه کشـاورزی خویـش نیز بهـا داده 
و کشـاورزان را قُـرب و ارج نهنـد وگرنـه هماننـد قطـر بـا آن اقتصـاد پویـا و تولید نفـت و گاز 
در برابـر یـک تحریـم چنـد روزه از گرسـنگی و کمبـود غـذا بـه زانـو در خواهـد آمـد، با این 

تفاسـیر انتظـار مـی رود دولت هـا حمایـت از کشـاورزان را 
سـرلوحۀ برنامـۀ خویـش قـرار دهند، اما متأسـفانه در کشـور 
ما عکس این مسـئله صادق اسـت و کشـاورزی و کشاورزان 
مـا در حالـت احتضـار به سـر می برند؛ زیـرا عوامـل متعددی 
از قبیـل خشکسـالی ممتـد و سـی  سـاله، سـرمازدگی های  
پشـت سـر هـم، بـاد و طوفـان، تگـرگ، آفـات و امـراض، 
حـذف یارانـۀ نهاده های کشـاورزی، نابسـامانی بـازار فروش 
جبـران  قالـب  در  اعطایـی  تسـهیالت  سـردرگم  کالف  و 
خسـارت، فعـاالن ایـن بخـش را بـه لبـۀ پرتـگاه کشـانده و 
شـمارش معکوس برای نابودی کشـاورزان به ویژه در جوامع 

کوچـک و سـنتی مدت هاسـت کـه آغاز گردیـده و رها کردن باغـات و مـزارع و مهاجرت به 
شـهرها، فرزنـد نامیمـون این پدیده اسـت. اما بیـش از دو دهه از ارائه تسـهیالت ناچیز با ارقامی 
خرد و بعضاً زیر یک میلیون تومان به کشـاورزان خسـارت دیده از خشکسـالی و سـرمازدگی 
می گـذرد و شـخصی کـه بـه خاطـر این مبلـغ ناچیـز مجبور بـه پرونده سـازی، تهیـۀ ضمانت و 
معطلـی در بانـک شـده قطعاً مسـتأصل و درمانده بوده و این مبلـغ را برای خریـد ارزاق خانوادۀ 
خویـش هزینـه کـرده و بـا خشک شـدن بـاغ یا مزرعـه اش روز بـه روز فقیرتـر شـده و اکنون با 
این گرانی وحشـتناک قطعاً قادر به پرداخت وام خویش نبوده و نیسـت، اما متأسـفانه این ارقام 
ناچیـز هماننـد نمـد به آب افتـاده روز بـه روز حجیم تر شـده و در برخی موارد تا چنـد برابر آن 
از کشـاورز پس گرفته شـده و دولت ها هر سـاله با صدور بخشـنامه های مبهم و چند پهلو اقدام 
به تقسـیط، امهال و یا بخشـش سـود و دیرکرد یک قرارداد تسـهیالت کشـاورزان نموده اند و 
ایـن قوانیـن شـامل همۀ بدهکاران بانکـی اعم از دالل، فعال مسـکن، فعال خـودرو و... گردیده 
و در این آشـفته بازار شـاید چند کشـاورز هم مشـمول این قانون شـده اند، حال سـؤال اساسـی 
کـه بایـد مسـئوالن و به طور ویـژه، نمایندۀ عالی دولت در اسـتان کرمـان و همچنین نمایندگان 
مجلـس به آن پاسـخگو باشـند این اسـت کـه در میان سـیل حیف و میل بیت المـال و همچنین 
تقسـیم قانونمنـد بودجۀ سـاالنه که لیسـت دریافتـی برخی نهادهـای غیرضروری اشـک آدمی 
را درمـی آورد، دلیـل اینکـه مسـئوالن در مجلـس و دولـت تصمیـم نگرفته انـد کـه بدهی خرد 
کشـاورزان در مناطق بحران زده همچون جنوب کرمان را ببخشـند چه عاملی اسـت و آیا جمع 
ایـن مبلـغ تأثیـری بر بودجۀ عمومی کشـور دارد؟ که قطعا جواب منفی اسـت و ای بسـا تمامی 
ایـن تسـهیالت به نصف رقم یک اختالس نخواهد رسـید، پـس توقع مردم به ویژه کشـاورزان 
هفـت شهرسـتان جنوبـی که با سـیل اخیر پـازل بالیـای آنها تکمیل گردیـد، این اسـت که در 
یـک اصالحیـه یـا یـک طـرح و الیحۀ مجزا بخشـش تسـهیالت خرد کشـاورزان )زیر بیسـت 

میلیـون تومـان( را در مناطـق بحرانـی در اولویـت کاری خویش قـرار دهند.

مهندس طاهری:
در ایام اهلل دهه فجر قریب ده  هزار نفر 
از مردم شهر و روستا در سطح استان از 

نعمت آب شرب بهداشتی و پایدار بهره مند 
خواهند شد

به مناسبت چهارم فوریه روز جهانی سرطان؛

مداخالت روانشناختی،
حلقه مفقوده درمان این بیماری

4

احسان احمدی

 نظر به حجم باالی انتقادات و شکایات از اجرای پروژه فاضالب کرمان؛ 

  خنجر بوتیا در قلب کریمان
3

بـه گـزارش روابط عمومـی بنیاد مسـکن انقالب 
اسـالمی اسـتان، علی اکبر سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد 
مسـکن انقالب اسـالمی اسـتان کرمـان از افتتاح ۷۰ 
پروژه طرح هادی روسـتایی در روسـتاهای اسـتان با 
اعتبـاری بالغ بـر ۴۰ میلیارد تومان خبـر داد و گفت: 
ایـن پروژه هـا شـامل: عملیـات اجرایـی، زیرسـازی، 

آسـفالت معابـر روسـتایی و جدول گـذاری همزمان 
بـا دهۀ مبـارک فجر می باشـد.

 وی افـزود: یکـی از فعالیت هـای بنیـاد مسـکن 
انقالب اسـالمی در حوزۀ عمران روسـتایی بهسازی 
محیـط روسـتاها و اجـرای طـرح هـادی روسـتایی 
اسـت کـه از محـل اعتبـارات ملی، اسـتانی و داخلی 

بنیـاد مسـکن و قیر مشـارکتی و همچنین مشـارکت 
دهیاری هـا اجـرا می گـردد. 

مدیـر کل بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی اسـتان 
اضافـه کـرد: در سـال 1۴۰۰، طـرح هـادی در ۶۰۰ 
روسـتا بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۳۵۰ میلیـارد تومـان در 

حـال اجراسـت.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد:

 افتتاح ۷۰ پروژه 
طرح هادی روستایی 
در دهه مبارک فجر
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

دیدار نماینده مردم شهرستان های بافت، 
ارزوئیه و رابر در مجلس شورای اسالمی با مدیر 

عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنوب اسـتان 
کرمـان، دکتـر محمـدی ضمـن حضـور در دفتـر مدیـر عامـل شـرکت برق 

جنـوب بـا ایشـان دیـدار و گفتگـو نمود.
دکتـر محمـدی در ایـن دیـدار ضمـن تشـکر از زحمـات همـکاران این 
شـرکت جهـت ارائـه خدمت بـه مردم، بـه طرح مسـائل و مشـکالت حوزۀ 
زمینـۀ  در  سـرمایه گذاری  همچـون:  مـواردی  و  پرداخـت  خـود  انتخابیـۀ 
احـداث نیروگاه هـای مقیـاس بـزرگ خورشـیدی، نیروگاه هـای خانگـی و 
محـدود بـه ظرفیـت انشـعاب جهـت مددجویـان کمیتـه امـداد و بهزیسـتی 

مـورد بحـث و بررسـی قرارگرفـت.

اکبر سلیمانی سرپرست معاونت فنی و 
نظارت اداره کل راهداری جنوب شد

مهنـدس مجتبـی محمـودی مدیـر کل راهـداری و حمل و نقـل جاده ای 
جنـوب اسـتان کرمـان در حکمـی مهنـدس اکبـر سـلیمانی را بـه سـمت 
سرپرسـت معاونـت فنـی و نظـارت و سـاخت راه هـای فرعـی و روسـتایی 
اداره  کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان منصوب 

کرد.
سوابق مهندس سلیمانی به شرح زیر است:

- ناظر اجرایی و نقشه برداری در شرکت های خصوصی به مدت ۸ سال 
- ناظر پروژه های کمیته امداد و بنیاد مسکن به مدت 1 سال 

- ناظر عالی پروژه های اداره  کل راه و شهرسازی به مدت ۵ سال 
- رئیـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای شهرسـتان جیرفـت بـه 

مـدت ۴ سـال 
- عضو سازمان نظام مهندسی

سعید افروز نامزد جایزه بهترین ورزشکار 
پاراالمپیکی جوان آسیا

 
بــه گــزارش روابــط عمومــی بهزیســتی اســتان کرمــان ســعید افــروز 
ورزشــکار دو و میدانــی کار کرمانــی کــه توانســت در ســال گذشــتۀ 
میــالدی بــا شکســتن رکــورد پاراالمپیــک در پرتــاب نیــزه بــه مقــام 
قهرمانــی جهــان دســت یابد بــه عنــوان یکــی از پنــج نامــزد عنــوان بهتریــن 
ورزشــکار جــوان آســیا انتخــاب شــده اســت، در ایــن لیســت کــه توســط 
ــکارا  ــی ل ــار آوان ــام ســعید افــروز در کن ــۀ پاراالمپیــک منتشــر شــد ن کمیت
ــی بونیاوگوســتین)پاراپاور لیفتینــگ(  ــدازی( از کشــور هنــد، بون )پاراتیران
ــگ  ــن، جون ــور چی ــنا( از کش ــگ جینگ)پاراش ــزی، یویان ــور مال از کش
ــوان  ــب عن ــت کس ــی جه ــور کره جنوب ــدو( از کش ــو )پاراتکوان ــون ج ه

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــیا ق ــان آس ــی جوان ــکار پارالمپیک ــن ورزش بهتری

چون جان تو می ستانی چون شکر است مردن
با تو ز جان شیرین شیرین تر است مردن

بردار این طبق را زیرا خلیل حق را
باغ است و آب حیوان گر آذر است مردن

در کمــال تأســف باخبــر شــدیم بهــزاد ســلیمانی همــکار بازنشســتۀ مرکــز 
بهداشــت شهرســتان کهنــوج بعــد از ســالها تحمــل رنــج بیمــاری، دار فانــی 
را وداع گفــت. ایــن ضایعــه 
بــه خانــواده و همــکاران  را 
محتــرم آن مرحــوم تســلیت 
ــد  ــوده و از خداون ــرض نم ع
متعــال بــرای آن ســفر کــرده، 
بــرای  و  مغفــرت  طلــب 
صبــر  محترمشــان  خانــوادۀ 

می نمایــم. مســئلت  جمیــل 
                                                            

دکتر علی اصغر خیرخواه
سرپرست دانشگاه علوم 

پزشکی جیرفت

1-اعـالم آغـاز اجـرای قـرارداد ۲۵ سـاله میـان چیـن و ایـران و اعتراضـات 
بی شـمار ایرانیـان بـه ایـن پیمان

سـازندۀ  و  ایرانـی  سـرمایه گذار  گلزارشبسـتری،  رحمـان  ۲-درگذشـت 
شـهرک اکباتـان تهـران، در ۹۲ سـالگی در فلوریـدای آمریـکا

۳-حملـۀ موشـکی و پهبـادی حوثی هـای یمـن بـه چنـد نقطـه در ابوظبی با 
چندیـن کشـتۀ غیـر اماراتـی و واکنش هـای بی شـمار بـه ایـن حادثه

۴-وقوع سیل ویرانگر در جنوب کرمان با خسارات سنگین
۵-سـفر ابراهیم رئیسـی، رئیس جمهور ایران به روسـیه و رزمایش مشـترک 

ایران، روسـیه و چیـن در اقیانوس هند
۶-شکسـت یـک بـر صفـر تیم ملـی فوتبال عـراق در برابـر تیم ملی ایـران و 

صعـود یوزهای آسـیا به جـام جهانی
۷-هک شـدن چند ثانیه ای تلویزیون جمهوری اسـالمی ایران توسـط گروه 

منافقیـن و پخش تصاویر رهبـران این گروه
۸-درگذشـت آیـت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی مرجع تقلید شـیعیان بر اثر 

کهولت سـن در قم
۹-شـهادت سـتوان یکـم علی اکبـر رنجبـر بـر اثـر ضربـۀ سـالح سـرد)قمه( 

توسـط اراذل و اوبـاش در شـیراز و دسـتگیری قاتـل وی

به نقل از مهندس فالح به مناسبت دهه فجر تشریح شد؛
چشم انداز روشن گازرسانی در استان کرمان

سـومین  و  چهـل  گرامیداشـت  در 
شـکوهمند  انقـالب  پیـروزی  سـالگرد 
دهـۀ  ایـام اهلل  پاسداشـت  و  اسـالمی 
اسـتان  گاز  شـرکت  فجـر،  مبـارک 
کرمان بـا افتتاح و کلنگ زنـی ۲۷ پروژۀ 
گازرسـانی به اسـتقبال دهۀ فجر می رود.

بـه  گـزارش روابـط عمومی شـرکت 
گاز اسـتان کرمان، منوچهر فالح دربارۀ 
افتتـاح پروژه هـای قابل بهره بـرداری دهۀ 
مبـارک فجر، گفـت: خوشـبختانه قطار 

توسـعۀ گازرسـانی در اسـتان کرمـان بـا شـتاب بسـیار خوبـی در حرکـت  بوده 
و در حـال حاضـر درصد بهره مندی خانوار شـهری و روسـتایی %۸۰ می باشـد. 
وی افـزود: بحـث آالیندگـی در صنعـت اسـتان اهمیـت زیـادی دارد و بـا 
تحقـق گازرسـانی بـه حـوزۀ صنعـت می تـوان شـاخص های زیسـت محیطـی 
صنایـع اسـتان در تولیـد گازهای گلخانه ای را به حداقل ممکـن کاهش داد و به 

وضعیت مطلـوب ارتقـاء داد.
افتتـاح  مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان در خصـوص جزئیـات 
پروژه هـای گازرسـانی بـه صنایـع مشـمول مصوبـه شـورای اقتصـاد اسـتان در 
دهـۀ مبـارک فجـر بیان کـرد: به مناسـبت گرامیداشـت این ایـام مبـارک تعداد 
1۸۴ صنعـت جزء در سـطح اسـتان افتتـاح می گردد.فـالح در مـورد پروژه های 
کلنگ زنـی بخـش صنایـع در دهـۀ مبـارک فجر چنین گفـت: با گازرسـانی به 
1۸۴ صنعـت بـزرگ و کوچک در سـطح اسـتان مجموعاً از ابتدای سـالجاری 
بیـش از ۷ میلیون لیتر در مصرف سـوخت مایـع صرفه جویی خواهد گردید که 
ایـن امـر بـا عنایت بـه هم  مرز بودن اسـتان کرمـان با اسـتان های مـرزی، اقدامی 

مؤثـر در راسـتای جلوگیـری از قاچـاق سـوخت مایع می باشـد. 
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمان افزود: سـهم هر شهرسـتان از صنایع 
قابـل افتتـاح دهـۀ مبارک فجر شـامل 1۳۰ واحد صنعتی در شهرسـتان جیرفت، 
۲۸ واحـد صنعتـی کهنـوج، ۲۵ واحـد صنعتـی در شـمال اسـتان و 1 واحـد در 

شهرسـتان قلعه گنج  می باشـد.
بـه گفتـۀ فـالح در این ایام مبـارک عملیات گازرسـانی به تعـداد ۷1۳ واحد 
تولیدی و صنعتی آغاز خواهد گردید.  مدیر عامل شـرکت گاز اسـتان کرمان 
گفـت: در ادامـۀ رونـد توسـعه گازرسـانی و خدمات رسـانی در اسـتان، تاکنون 
گازرسـانی بـه ۶۵ شـهر و 1۴۳۸ روسـتا و همچنین 11۵۰واحـد تولیدی صنعتی 
انجـام شـده اسـت.  وی ادامـه داد: در ایـام دهـۀ فجـر سـال جاری نیـز 1۴ پـروژۀ 

گازرسـانی در بخش هـای شـهری ، روسـتایی و صنعتی افتتاح می شـود.
فالح در ادامه افزود: این پروژه ها شـامل ۲ شـهر )درب  بهشـت، قلعه  گنج(، 
۴۲ روسـتا )از شهرسـتان های: جیرفـت، قلعه گنـج، کرمـان، ریـگان، زرنـد، 
نرماشـیر و راور( اسـت کـه در ایـام  مبـارک دهـۀ فجر مـورد بهره بـرداری قرار 
می گیرنـد و منجـر بـه بهرمندشـدن قریـب بـه ۹ هـزار خانـوار شـهری و ۵ هزار 

خانـوار روسـتایی می گردند.
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان گفـت: ۴۰۰۰ کیلومتـر خطـوط 
فـوالدی تغذیـه و توزیـع گاز در اسـتان کرمـان در ایـام مبـارک فجـر افتتـاح و 

می شـود. کلنگ زنـی 
فالح در تشـریح این خبر افزود: بیش از 1۲۰۰ کیلومتر شـبکه، 1۰۷ کیلومتر 
خطـوط فـوالدی تغذیـه و قریـب بـه ۵ هـزار انشـعاب در ایام مبـارک دهۀ فجر 
بهره بـرداری می گردد. شـایان ذکر اسـت از ابتدای سـال جاری تاکنـون بیش از 

۲۳ هزار انشـعاب در سـطح اسـتان نصب گردیده است. 
به گفتۀ مدیر عامل شـرکت گاز اسـتان کرمان از ابتدای سـال جاری تاکنون 
قریب به 1۲۰۰ کیلومتر شـبکه گازرسـانی در سـطح استان اجرا شـده که بر این 
اسـاس تنها تـا پایان دی ماه سـال جاری %1۰۷تعهـد کل سـال )11۲۵ کیلومتر( 

بر مبنای بودجۀ مصوب سـالیانه محقق گردیده اسـت. 
فـالح در پایـان ایـن گـزارش با بیان اینکه ایـن اقدامات ارزشـمند با زحمات 
شـبانه روزی کارکنان خدوم شـرکت گاز اسـتان کرمان، به انجام رسـیده است، 
گفـت: امیدواریـم همچنـان گامهای اسـتوار خـود را به عنـوان تأمین کنندۀ گاز 
طبیعی شـهروندان کرمانی که نقش مهمی در سـاختار زیربنایی اقتصاد اسـتان و 

کشـور ایفا می کنـد، برداریم.

اسـتاندار کرمـان گفـت: مـدارس 
در  پیش دبسـتانی  و  ابتدایـی  مقاطـع 
شـهرهای قرمـز تـا شـنبه ۲۳ بهمـن بـه 

هسـتند. غیرحضـوری  صـورت 
اطالع رسـانی  پایـگاه  بـه گـزارش 
علـی  دکتـر  کرمـان،  اسـتانداری 
سـتاد  در  مـاه  بهمـن   1۶ زینی ونـد 
کرونـا  بیمـاری  مدیریـت  اسـتانی 
رویکـرد  هیچ وجـه  بـه  کـرد:  عنـوان 
سـتاد ملـی، تعطیلـی گسـتردۀ مدارس 
براسـاس  امـا  نیسـت،  دانشـگاه ها  و 
گـزارش  و  صورت گرفتـه  مشـورت 
آمـوزش و پـرورش و دفاتر بازرسـی، 
ابتدایـی و پیش دبسـتانی در  مـدارس 
شـهرهای قرمـز تـا شـنبه ۲۳ بهمـن بـه 
صـورت غیرحضـوری خواهنـد بـود.

مقاطـع  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
راهنمایـی و دبیرسـتان شـهرهای قرمز 
از  متشـکل  کمیتـۀ  تصمیـم  بـا  نیـز 
آمـوزش  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
بازرسـی  نظـارت دفتـر  پـرورش و  و 

و  نقطـه ای  صـورت  بـه  اسـتانداری 
باشـند. غیرحضـوری  مدرسـه ای 

داشـت:  ابـراز  کرمـان  اسـتاندار 
نیـز  عالـی  آمـوزش  خصـوص  در 
دانشـگاه ها،  رؤسـای  هماهنگـی  بـا 
و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
فرمانداری هـا بـه صـورت اقتضائی در 
مـورد مقاطـع مختلـف تصمیم گیـری 
داشـت:  اظهـار  زینی ونـد  کننـد. 
جشـن های عروسـی و تولـد و غیـره 
در قالـب بحـث محدودیـت اصنـاف 
فرمانـداران  و  شـوند  نظـارت  بایـد 
بـا  اقتضائـی  و  محلـه ای  بـه صـورت 
واکنـش سـریع  تیم هـای  فعال کـردن 

کننـد. ورود 
اسـتاندار کرمـان ابراز داشـت: همۀ 
بیمارسـتان ها و امکانات مـورد نیاز در 
حالـت آماده بـاش کامـل قـرار گیرند 
نیـز،  نظامـی  نیروهـای  ظرفیـت  از  و 
کمک گرفته شـود. وی در خصوص 
ایـن  گفـت:  فجـر  دهـۀ  جشـن های 

مشـخص  مکان هـای  در  جشـن ها 
سـقف  در  و  پروتکل هـا  رعایـت  بـا 
برگـزار  می تواننـد  اعالمـی  جمعیـت 
فراخـوان  صـورت  بـه  امـا  شـوند، 
مسـقف  سـالن های  در  و  گسـترده 
اُمیکـرون،  اوج گیـری  بـه  توجـه  بـا 

داشـت.   نخواهیـم  برنامـه ای 
زینی ونـد ابراز داشـت: جشـن های 
عروسـی و تولـد نیـز بایـد بـا رعایـت 
اصـول بهداشـتی و پروتکل هـا باشـد 
در غیـر این صورت تعطیل می شـوند.  
در  اعتـکاف  مراسـم  گفـت:  وی 

شـهرهای نارنجی و زرد بـا ۲۰ درصد 
ظرفیـت مکان هـای مشـخص شـده با 
رعایـت پروتکل هـا و نظـارت علـوم 
واکسـن  دوز  دو  تزریـق  و  پزشـکی 
بـه  توجـه  بـا  امـا  اسـت،  امکان پذیـر 
احتمـال  اُمیکـرون  انتشـار  سـرعت 
افزایـش شـهرهای قرمـز وجـود دارد.

بـرای  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
برگـزاری راهپیمایـی ۲۲ بهمـن، قرار 
اسـت وزارت بهداشـت و کشـور طی 
را  مشـخصی  برنامـۀ  آینـده  روز  دو 

اعـالم کننـد.

دکتر زینی وند:

مدارس مقاطع ابتدایی و 
پیش دبستانی در شهرهای قرمز 
تا 23 بهمن غیرحضوری هستند

بــه گفتــۀ مهنــدس محمــد طاهــری رئیــس هیئت 
ــی آب و  ــرکت مهندس ــل ش ــر عام ــره و مدی مدی
ــر و  ــۀ فج ــام اهلل ده ــان در ای ــتان کرم ــالب اس فاض
ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی ۲۶ 
ــهری  ــای ش ــانی در بخش ه ــزرگ آبرس ــروژۀ ب پ
و روســتایی در سراســر اســتان افتتــاح و مــورد 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــرداری ق بهره ب
بــرای  هزینه شــده  ریالــی  ارزش  افــزود:  وی 
ــال  ــارد ری ــادل ۸۵۲ میلی ــی مع ــا رقم ــن طرح ه ای

می باشــد.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
پــروژۀ   1۳ کلنگ زنــی  کــرد:  خاطرنشــان 
ــا ارزشــی معــادل  آبرســانی و ارتقــاء کیفــی آب ب
ــرکت  ــای ش ــر برنامه ه ــال از دیگ ــارد ری ۷۲۶ میلی

می باشــد. فجــر  دهــۀ  ایــام اهلل  در 
بــا  ســاخت:  خاطرنشــان  طاهــری  مهنــدس 
افتتــاح و بهره بــرداری از پروژه هــای آبرســانی، 
۲۲ مجتمــع روســتایی و تــک روســتایی بــا دارا 
بــودن ۵۵۰۰ خانــوار و جمعیتــی معــادل ۲۲۰۰۰ 
ــا  ــوار ب ــز 1۴۶۵۰ خان ــهری نی ــش ش ــر و در بخ نف
جمعیتــی قریــب ۶۰ هــزار نفــر بــه شــبکۀ آبرســانی 
متصــل و از نعمــت آب ُشــرب بهداشــتی بهره منــد 

ــد. ــد ش خواهن
وی افــزود: ایــن اقــدام مبــارک و آبرســانی بــه 
ــد،  ــت، زرن ــتان های باف ــریف در شهرس ــردم ش م
ارزوئیــه، راور، رودبــار جنــوب، عنبرآبــاد، فهــرج، 
ــورت  ــوج ص ــیر و کهن ــت، بردس ــج، جیرف قلعه گن

خواهــد پذیرفــت.
مدیــر عامــل شــرکت آبفــا اســتان یــادآور 
در  آبرســانی  پروژه هــای  کلنگ زنــی  شــد: 
بــا  روســتایی  مجتمــع   ۴ در  فجــر  دهــۀ  ایــام 
ــهر  ــن ۴ ش ــر و همچنی ــادل ۴۰۰۰ نف ــی مع جمعیت
تحــت  بــا  و کهنــوج  زرنــد، جیرفــت  رابــر، 
ــا  ــوار ب ــزار خان ــب 1۷ ه ــراردادن قری ــش ق پوش
ــت  ــام خواهدگرف ــر، انج ــزار نف ــت ۶۸ ه جمعی
ــس  ــاه پ ــدت 1۰ م ــرف م ــی رود ظ ــد م ــه امی ک
ــرداری  ــه بهره ب ــا ب ــن پروژه ه ــی، ای از کلنگ زن
رســیده و مــردم شــریف شــهر و روســتا از نعمــت 

ــد  ــدار بهره من ــالم و پای ــتی س ــرب بهداش آب ُش
ــد. گردن

تصفییه خانــۀ  کلنگ زنــی  همچنیــن  طاهــری 
فاضــالب شــهر زرنــد را در ایــن ایــام بــه یــاد 
ماندنــی، از جملــه برنامه هــای شــرکت عنــوان 

ــرد. ک
پــروژۀ تصفیه خانــۀ فاضــالب زرنــد بــا ظرفیــت 
ــط  ــرای خ ــبانه روز و اج ــب در ش 1۶۰۰۰ مترمکع
 ۲۵۰۰ مالــی  بــرآورد  بــا  کیلومتــر   ۵/۶ انتقــال 
ــار  ــاحت ۷ هکت ــه مس ــی ب ــال در زمین ــارد ری میلی

ــد. ــد ش ــرا خواه اج

مهندس طاهری:
در ایام اهلل دهه فجر قریب ده  هزار نفر از مردم شهر و روستا در سطح 

استان از نعمت آب شرب بهداشتی و پایدار بهره مند خواهند شد

برگزاری دوره آموزشی تدوین فیلم و کلیپ سازی
ائمه جماعات و رابطین فرهنگی توزیع برق شمال استان کرمان

ائـمـــه جـمـاعـــات و رابـطیـــن 
فرهنگــی و روابــط عمومــی شــرکت 
ــان  ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــع ب توزی
در دورۀ یــک روزۀ کارگاه تدویــن 
شـــرکت  کلیـــپ سازی  و  فیـلـــم 

کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 

بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت 
امــور  کرمــان،  اســتان  شــمال 
عمومــی،  روابــط   و  فرهنگــی 
ایــن دوره را در ادامــۀ برگــزاری 
بـــرای  آمـــوزشی  بـرنامـــه های 
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــن رواب رابطی
شــنبه  روز  در  شهرســتان ها  در 

رابطیــن  حضــور  بــا  دی مــاه   ۲۵
روابــط عمومــی و فرهنگــی و ائمــه 

کردنــد. برگــزار  جماعــات 
در ایــن کارگاه مرتضــی دامغانــی، 
مجــری و تدوین گــر برجســتۀ صــدا و 
ســیمای کرمــان بــا تشــریح مقدمــات 
و تئوری هــای مربــوط بــه تصویــر، 

را   inshut و   you cut نرم افــزار 
ــوزش داد. آم

بــه گفتــۀ محمدعلــی امیــری دبیــر 
فرهنگــی تــا پایــان امســال دوره هــای 
ــژۀ  ــز وی آمــوزش ســواد رســانه ای نی
ــی  ــن فرهنگ ــات و رابطی ــه جماع ائم

و بســیج برگــزار خواهــد شــد.
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به مناسبت چهارم فوریه روز جهانی سرطان؛

مداخالت روانشناختی، حلقه مفقوده درمان این بیماری

بیماری هـای  از  یکـی  سـرطان 
بالقـوۀ وحشـت آور و شـایع در قـرن 
را  بسـیاری  افـراد  کـه  اسـت  حاضـر 
مبتـال می کنـد. ایـن بیمـاری از یـک 
نقطـه در بدن آغاز شـده و در صورت 
تشـخیص دیرهنـگام، می تواند تمامی 
بـدن فـرد را درگیـر نمایـد. اگـر چـه 
نـام ایـن بیمـاری، همـواره وحشـت و 
ترس زیـادی را برای بیمـار و خانوادۀ 
وی بـه همـراه دارد، امـا خوشـبختانه 
پیشـرفت هایی کـه در راسـتای درمان 
اخیـر رخ داده،  سـرطان در سـال های 
ایـن  بـر  غلبـه  بـرای  امیـدی  نقطـۀ 

کابـوس دهشـتناک اسـت. امـا آنچـه 
مهم اسـت، داشتن شـناخت و آگاهی 
ایـن  اسـت و  بیمـاری  ایـن  از  کافـی 
کـه بـا آگاهـی از علـل رشـد آن بـه 
دنبـال پیشـگیری از آن باشـیم. نتایـج 
ایرانـی  پژوهشـگران  مهـم  مطالعـات 
کـه براسـاس آخریـن داده هـای ملـی 
ثبـت سـرطان مبتنـی بـر کل جمعیـت 
کشـور )بـا پوشـش صـد در صـدی( 
صورت گرفتـه، افزایـش ۴۳ درصدی 
مـوارد جدید ابتال به سـرطان در سـال 
دهـۀ  بـا  مقایسـه  در   )1۴۰۴/  ۲۰۲۵(
پیـش از آن را پیش بینـی کرده اسـت.
پیش بینـی  اسـاس  همیـن  بـر 
می شـود تعـداد مـوارد جدیـد ابتـال به 
سـرطان در ایـران از 11۲ هـزار مـورد 
سـرطان  محاسـبۀ  بـدون  ثبت شـده، 
هـزار   1۶۰ بـه   ۹۵ سـال  در  پوسـت 
مـورد پیش بینـی شـده در سـال 1۴۰۴ 
افزایـش یابد کـه این میزان، رشـد ۴۳ 

می دهـد. نشـان  را  درصـدی 
بـه گفتۀ رئیـس انجمن متخصصین 
 ۲۹ حـدود  ایـران،  کبـد  و  گـوارش 
درصـد افزایـش سـرطان ها در ایـران 

طـی سـال )۲۰۲۵ /1۴۰۴( مربـوط بـه 
تغییـرات در سـاختار جمعیتـی ایـران 
جمعیـت(  پیـری  و  جمعیـت  )رشـد 
و 1۴ درصـد نیـز بـا سـایر عوامـل از 
عوامـل  تشـدید  و  »توسـعه  جملـه: 
خطـر بـروز سـرطان ها« مرتبط اسـت. 
لـذا در ایـن نوشـتار برآنیـم تـا نقـش 
کمرنـگ مداخـالت روان شـناختی به 
عنـوان حلقۀ مفقودۀ درمان سـرطان را 

بررسـی کنیـم:
 سـازمان بهداشـت جهانی در سـال 
بـه پزشـکان در  1۹۹۳ در توصیـه ای 
بیمـار  بـا  مشـاوره  اصـول  بـا  رابطـه 
عنـوان می کنـد کـه از بـه کار  بـردن 
کلمـات با بار وحشـت زا نظیر: تومور، 
بدخیمـی و... خـودداری نمایند. وقتی 
بـرای فـردی بیمـاری مزمن تشـخیص 
داده می شـود ممکن اسـت به سـرعت 
واقـع  بسـیار  ترس هـای  و  نگرانی هـا 
گرایانـه ای در ذهـن او ایجـاد گـردد؛ 
مثـاًل آیـا حیـات مـن بـه خطر افتـاده؟ 
آیـا مـن توانایـی تحمـل ایـن درد را 
دارم؟ یـا چـه کسـی حاضـر می شـود 
از مـن مراقبـت کنـد؟ در نتیجـۀ ایـن 

افسـردگی  و  اضطـراب  تفکـرات، 
شـایع ترین واکنش های روان شـناختی 
هسـتند که در بیمـاران سـرطانی دیده 
می شـوند و حتـی درمان هـای در حال 
اضطـراب زا  فـرد  بـرای  هـم  انجـام 
کـه  اسـت  ذکـر  شـایان  هسـتند. 
افسـردگی و اضطراب و سرطان با هم 
رابطۀ مسـتقیم داشـته و هر کدام روی 
پیشـرفت دیگـری تأثیـر می گذارنـد؛ 
بـه ایـن ترتیـب کـه سـرطان باعـث به 
اضطـراب  و  افسـردگی  وجود آمـدن 
نیـز  اضطـراب  و  افسـردگی  و  شـده 
می شـوند.  سـرطان  پیشـرفت  باعـث 
روان  شـناختی  مداخـالت  لـذا 
چنیـن  مطرح نمـودن  بـرای  می توانـد 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  نگرانی هایـی 
باعـث  ایـن رویکـرد  بگیـرد و قطعـاً 
ارتقـاء کیفیـت زندگـی و سـازگاری 
مزمـن  بیماری هـای  بـه  مبتـال  افـراد 

می شـود.
از طرفی مبتال شـدن بـه این بیماری 
خانـواده،  روی  را  عمیقـی  تأثیـرات 
سـالمت روانـی فـرد و بـه طـور کلـی 
زندگـی او می گـذارد، لـذا بـا توجـه 

مشـکالت  کـه  مخربـی  تأثیـرات  بـه 
بـر سـالمتی و رونـد درمـان  روحـی 
مشـکالت  بهبـود  می گـذارد،  بیمـار 
روحـی فـرد بیمـار بـه انـدازۀ درمـان 

سـرطان مهـم اسـت.
در  درد  تحمـل  سـو  دیگـر  از 
بیمـاران سـرطانی اثـر شـدیدی روی 
جنبه هـای  و  بیمـار  زندگـی  کیفیـت 
جسـمانی و روانـی زندگـی دارد. بـر 
همین اسـاس مشـکالت روان شناختی 
شـایع  بسـیار  سـرطانی  بیمـاران  در 
اسـت؛ افسـردگی، اضطـراب، اختالل 
فشـار روانی پـس از سـانحه و حاالت 
شـایع ترین  روان شـناختی  عصبـی 
مشـکالت همـراه بـا سـرطان هسـتند. 
همچنین عوامل جسـمی نظیـر: اثرات 
شـیمی درمانی،  درمان هـای  مسـتقیم 
ماننـد  داروهایـی  و  درمانـی  پرتـو 
اسـتروئیدها وضعیـت بیمار را تشـدید 
می کنـد و در ایـن میـان ناامیـدی در 
بیمـاران دچار سـرطان پدیده ای شـوم 

می شـود. بـارز  و 
مطروحـه  مباحـث  براسـاس  لـذا 
نقـش  سـالمت،  روانشناسـی  در 

در  سـرطان  بیمـاری  در  روانشـناس 
اول  می گـردد:  بررسـی  سـطح  دو 
در بخـش پیشـگیری کـه آموزش هـا 
سـبک  در  روانشناسـی  مداخـالت  و 
الکلیسـم،  نظیـر:  خطرسـاز  زندگـی 
بـه  بی اعتنایـی  چاقـی،  اعتیـاد، 
غربالگـری  سـالمتی،  مراقبت هـای 
و  خطرپذیـر  شـخصیتی  سـبک  و 
در  و  دارد  مدنظـر  را  بی احتیـاط 
سـطح بعـدی پـس از ابتـالی فـرد بـا 
نظیـر:  درمانـی  حمایت هـای  ایجـاد 
بـا روش هایـی  درد  و  اسـترس  مهـار 
همانند: آرام سـازی عضالنـی، خواب 
مصنوعـی، معنـا درمانـی، پسـخوراند 

منظـم،  حساسـیت زدایی  زیسـتی، 
بـه رونـد درمـان  بینـش درمانـی و... 
نتیجـه مطلـوب  کمـک می کنـد. در 
اسـت کـه در هـر زمینـه ای از بیمـاری 
یـا مشـکالت دیگـر اگـر فـرد دچـار 
مشـکالت روانـی شـد بـه روانشـناس 
زمینـۀ  در  بتواننـد  تـا  کنـد  مراجعـه 
مـورد نظـر بـه بیمـار کمـک کننـد و 
راه هـای درمـان را بـرای وی همـوار 
نماینـد، زیـرا مشـکالت روحی باعث 
بـه وجـود آمـدن عـوارض جدیدتـر 
می شـود و بیمـاری را حادتـر می کند.
قابـل ذکـر اسـت اگـر چه سـرطان 
دارای اسم وحشتناکی بوده و بسیاری 

از بیمـاران را می ترسـاند، امـا امـروزه 
روش های زیادی همچون موسـیقی و 
امور روانشناسـی توانسـته اند در بهبود 
داشـته  مثبتـی  تأثیـرات  بیمـاری  ایـن 
باشـند. بیماری سـرطان دارای استرس 
و تنش هـای عصبـی و روانـی زیـادی 
بـوده و تـا زمانـی که برطرف نشـوند، 
می تواننـد اسـتقامت و قـدرت بیمـار 
بـا سـرطان کاهـش  مبـارزه  بـرای  را 
روانشـناس  از  اسـتفاده  لـذا  دهنـد. 
خبـره در ایـن زمینه می تواند بسـیاری 
را  بیمـاران  عصبـی  واکنش هـای  از 
کاهـش داده و مانـع پیشـرفت بیمـاری 

شود.

محیا احمدی
روانشناس و مدرس دانشگاه

اجـرای پـروژه فاضـالب در شـهر کرمـان یکـی 
اسـت،  خسـته کننده  و  مـدت  بلنـد  پروژه هـای  از 
پـروژه ای کـه حـدود ۳۰ سـال پیـش لـزوم احـداث 
زیسـت  معضـالت  دلیـل  بـه  کرمـان  شـهر  در  آن 

محیطـی، منابـع بسـیار محـدود آب کرمـان و خطـر 
آلوده شـدن آب به وسـیله فاضالب احسـاس شـد و 
بر همین اسـاس در سـال 1۳۷۲ مطالعات مرحله اول 
شـبکه فاضـالب کرمـان آغاز و نتیجه ایـن مطالعات 

درسـال 1۳۷۴ به تصویب رسـید و عملیـات اجرایی 
پـروژۀ فاضـالب در اسـتان کرمان به طور رسـمی از 

سـال 1۳۷۶ بـا اجـرای خـط انتقـال آغاز شـد. 
بـه گفتـۀ محمـد طاهـری مدیـر عامـل شـرکت 
لغایـت سـال  از سـال ۷۶  اسـتان  فاضـالب  و  آب 
۹۸ ایـن پـروژه فقـط ۲۵ درصـد پیشـرفت فیزیکـی 
داشـت تـا اینکـه در سـال 1۳۹۸ بـا همت اسـتاندار 
وقـت کرمـان و وزارت نیـرو قـرارداد این پـروژه با 

بخـش خصوصـی بسـته شـد.
سـرمایه گذار  امـر،  مسـئوالن  گفته هـای  طبـق 
)شـرکت فـوالد بوتیـا( بـا اجـرای ایـن پـروژه حـق 

سـال   ۲۹ در  مکعـب  متـر  میلیـون   ۷۵۰ برداشـت 
از فاضـالب کرمـان را دارد کـه کل ایـن مقـدار 
بـرای صنعـت و کارخانه هـای مرتبـط بـا شـرکت 
بوتیـا خواهـد بـود. امـا گذشـته از فوایـد اجـرای 
مترقـی،  شـهری  جوامـع  بـرای  فاضـالب  پـروژۀ 
شهرشـان  کـه  کرمـان  سـنتی  شـهر  شـهروندان 
را  مـدرن  شـهر  یـک  مؤلفه هـای  از  هیچ کـدام 
ایجـاد  ایـن جهنـم  در  تـا کـی و چگونـه  نـدارد، 
شـده بـرای آنهـا می تواننـد زندگـی کننـد، بـدون 
خویـش  روزنامه  نـگاری  عمـر  تمامـی  در  اغـراق 
ایـن حـد  در  هیـچ موضوعـی  از  را  مـردم  هرگـز 

شـاکی و خشـمگین ندیده ام تـا آنجا کـه ادامۀ این 
رونـد و حرکـت الک پشـتی اجـرای فاضـالب در 
آینـدۀ نزدیـک بـه یـک معضـل اجتماعـی تبدیـل 
معابـر  و  خیابان هـا  تمامـی  زیـرا  شـد،  خواهـد 
در چهـار سـوی شـهر شـخم خـورده و بـا ایجـاد 
رسـماً  گـودال  و  دسـت انداز  کانـال،  میلیون هـا 
امنیـت جانـی، بهداشـتی و شـغلی مـردم خدشـه دار 
شـده  ایجـاد  خـاک  کوره هـای  اسـت  .  گردیـده 
ایجـاد  در روزهـای خشـک و منجالب هـای گل 
معضـل  ابتدایی تریـن  بارانـی،  روزهـای  در  شـده 
پیـش روی مـردم اسـت، ایجـاد مانـع بـرای کسـبه، 

آسیب رسـاندن  بی شـمار،  حادث شـدۀ  تصادفـات 
مسـتقیم دسـتگاه های سـنگین کارگاه هـا بـه خانـه، 
اتومبیـل و وسـایل شـهروندان، ایجـاد ترافیک های 
ممتـد و طوالنـی، مسـدود کردن مسـیر خودروهای 
و...،  آتش نشـانی  اورژانـس،  قبیـل:  از  امـدادی 
بـرای  به ویـژه  تنفسـی  و  صوتـی  آلودگـی  ایجـاد 
معضـل  ده هـا  و  بیمـاران  و  سـالمندان  اطفـال، 
دیگـر تنهـا بخشـی از اثـرات سـهمگین ایـن پروژۀ 
بی سـرانجام اسـت که می طلبد دادسـتانی بـه عنوان 
مدعی العمـوم بـا ورود بـه ایـن مسـئله بـه آن خاتمه 

دهـد.

نظر به حجم باالی انتقادات و شکایات از اجرای پروژه فاضالب کرمان؛

 خنجر بوتیا در قلب کریمان

شـرکت کشـت و صنعـت جیرفت 
همچنـان کـه در گزارش هـای قبل نیز 
بیـان کردیم، نقشـی اساسـی و بی بدیل 
در اجـرای مسـئولیت های اجتماعـی و 
پایبنـدی به معرفـی و شـناخت جنوب 
جیرفـت  کهـن  شـهر  به ویـژه  اسـتان، 
داشـته اسـت کـه برگـزاری جشـنوارۀ 
بزرگتریـن  قلـب  در  مرکبـات  فاخـر 
باغـات یکپارچـۀ مرکبـات کشـور در 
محـدودۀ شـهر علی آبـاد یکـی از ایـن 

ابتکارهـای زیباسـت. 
پنجشـنبه  روز  اسـاس  همیـن  بـر 
چهاردهـم بهمن مـاه همزمـان بـا دهـۀ 
مبـارک فجـر، سـومین جشـنوارۀ ملی 
ایـن  میزبانـی  بـه  جیرفـت  مرکبـات 
ایـن  در  گردیـد.  برگـزار  شـرکت 
جشـنواره ضمـن معرفـی پتانسـیل های 

هنـد ایـران در قالـب غرفه هـای زیبـا، 
برنامه هـای مفـرح و متنـوع فرهنگی و 
هنـری بـا اجـرای مجـری صاحب نـام 
کشـور سـید اقبـال واحدی نیـز برگزار 
و روزی به یـاد ماندنـی برای مـردم این 

خطـه رقـم خـورد.
جمعـۀ  ائمـه  مراسـم  ایـن  در 
عنبرآبـاد،  و  جیرفـت  شهرسـتان های 
کمیسـیون  رئیـس  عسـکری  دکتـر 
کشـاورزی مجلس شـورای اسـالمی، 
دکتـر اعظمـی نماینـدۀ مـردم جیرفت 
معـاون  برومنـدی  دکتـر  عنبرآبـاد،  و 
کشـاورزی،  جهـاد  وزارت  باغبانـی 
سـازمان  رییـس  برخـوری  دکتـر 
جهادکشـاورزی جنوب کرمان، دکتر 
بزرگ زاده دبیر کمیسـیون کشاورزی، 
دکتر مهرابی معاون اقتصادی اسـتاندار 

مدیـر  جلیلی مقـدم  دکتـر  کرمـان، 
کل دفتـر امـور میوه هـای گرمسـیری 
باغبانـی  معاونـت  نیمه گرمسـیری  و 
مهنـدس  کشـاورزی،  جهـاد  وزارت 
موسـوی مدیـر عامل شـرکت کشـت 
و صنعـت جیرفـت و اعضـای هیئـت 
مدیـره، فرمانداران جیرفت و عنبرآباد، 
باغداران و کشـاورزان جنـوب کرمان 
و جمعـی از مسـئوالن حضـور داشـتند 
و عـده ای از حاضریـن از جملـه سـید 
عبدالرضـا موسـوی مدیـر عامـل ایـن 
شـرکت و میزبان جلسـه به ایراد سخن 
پرداختنـد که به گوشـه ای از گفته های 

می پردازیـم: اختصـار  بـه  وی 
عامـل  مدیـر  موسـوی،  مهنـدس 
شـرکت کشـت و صنعت با بیان اینکه 
کلیـۀ اراضـی باغی و زراعی شـرکت، 

باغـات  از  هکتـار   1۴۵۰ جملـه  از 
مرکبات به سیسـتم نوین آبیاری تحت 
فشار مجهز می باشـند خاطرنشان کرد: 
ایـن مجموعـه بـا داشـتن این سـطح از 
باغات یکپارچـه در بخش خصوصی، 
در  مرکبـات  تولیدکننـدۀ  بزرگتریـن 

ایـران می باشـد.
 وی افـزود جنوب کرمـان از لحاظ 
سـطح و تولید محصـوالت با کیفیت، 
در بسـیاری از ارقام مرکبات در کشور 

ممتـاز و بدون رقیب اسـت. 
بیـان  بـا  موسـوی  عبدالرضـا  سـید 
اینکـه متوسـط قیمت مرکبات نسـبت 
بـه سـال گذشـته تـا ایـن تاریـخ 1۸۰ 
افزایـش قیمـت  تومـان در هـر کیلـو 
برنامه ریزی هـای  بـا  گفـت:  داشـته 
بـر محصـول  صـورت گرفتـه عـالوه 

باغـات اجـاره داده شـده، بیـش از 1۸ 
هـزار تـن محصـول مرکبـات توسـط 
مجموعـۀ شـرکت کشـت و صنعـت 
بـرای عرضـۀ داخلـی و خارجـی تولید 
می شـود  و کمیسـیون ویـژۀ معامـالت 
بـر برداشـت، درجه بندی و بسـته بندی 
بـرای عرضـۀ محصول به بـازار نظارت 

می کنـد. 
هزینه هـای  متأسـفانه  افـزود:  وی   
قبـل  سـال  بـه  نسـبت  امسـال  تولیـد 
داشـته؛  افزایـش  زیـادی  مـوارد  در 
به طـوری کـه کـود آهـن 1۴۴ درصد، 
کود سـولفات آمونیوم که از کودهای 
مـورد نیـاز مرکبـات اسـت بـا کمترین 
تغییـر ۲۷ درصـد، کـود سـلوپتاس ۲۸ 
منگنـز 1۶۴  سـولفات  کـود  درصـد، 
 ۷۶ هیومیـک  مایـع  کـود  و  درصـد 
درصـد افزایـش قیمـت داشـته اسـت. 
مهنـدس موسـوی در مـورد هزینه های 
نیـروی انسـانی خاطر نشـان کـرد: بالـغ 
بـر ۴۲ درصـد در پرسـنل ثابـت و 11۸ 
افزایـش  موقـت  پرسـنل  در  درصـد 

داشـته ایم.  هزینـه 
بـرای  امسـال  کـرد:  عنـوان  وی 
قـرار  عیـد  شـب  میـوۀ  بـازار  تنظیـم 
رقـم  پرتقـال  تـن   ۸۰۰۰ کـه  اسـت 
بخـش  کـه  شـود  خریـداری  والنسـیا 
عمـده ای را شـرکت کشـت و صنعت 
جیرفـت تأمین می کند، لـذا امیدواریم 
وزارتخانـه، جنوب کرمـان را به خاطر 
ایـن نقـش کلیـدی در امنیـت غذایـی 
کشـور به صورت ویـژه در نظـر گرفته 

و مـورد حمایـت قـرار دهـد.

بـا  بایـد  کـرد:  اظهـار  موسـوی   
صمـت،  وزارتخانه هـای  هماهنگـی 
جهادکشـاورزی و اسـتانداری کرمـان 
مشـابه برنامـۀ تنظیـم بـازار شـب عیـد 
بـرای تمـام مراحـل عرضـۀ محصـول 
کـه از مهـر تا فروردین سـال بعـد ادامه 
تـا محصـول  برنامه ریـزی کنیـم  دارد 
از مراکـز تولیـد بـه بازارهـای مصرف 
بـدون واسـطه های متعـدد، انتقـال یابد 

و عرضـه شـود.
مدیـر عامل کشـت صنعـت گفت: 
منیعـی  مهنـدس  کـه   1۳۵۰ سـال  از 
و  رقـم   11۴ کشـور،  باغبانـی  پـدر 
واریتـۀ مرکبـات در جنـوب کرمـان به 
بـارآورد، هنـوز همـان رقم هـا موجود 
کـه  می شـود  بهره بـرداری  آنهـا  از  و 
و  وزارتخانـه  حمایـت  بـا  امیدواریـم 
تحقیقـات  مرکـز  توانمنـد  نیروهـای 
جنوب، شـاهد تولیـد رقم هـای جدید 
و سـازگار با منطقه باشـیم که شـرکت 

دارنـدۀ  عنـوان  بـه  و صنعـت  کشـت 
بزرگتریـن باغـات مرکبـات یکپارچـۀ 
کشـور، از ایـن پروژه هـای تحقیقاتـی 

حمایـت مالـی خواهـد  نمـود.
و  کشـت  شـرکت  عامـل  مدیـر   
صنعـت گفت: امروز در کشـور ترکیه 
بـازده  زود  رقم هـای  وجـود  شـاهد 
هسـتیم که در برداشـت و عرضۀ سریع 
به بـازار موفق تر عمل می کننـد و برای 
رقابـت بـا ایـن کشـورها بایـد به سـوی 
نـو  تکنولـوژی  و  جدیـد  رقم هـای 

حرکت کنیم تا شـاهد باغـات متراکم 
بـا عملکـرد باال باشـیم.

و  کیفیـت  بـه  اشـاره  بـا  موسـوی 
کرمـان  جنـوب  مرکبـات  سـالمت 
از  جایـی  کمتریـن  در  کـرد:  بیـان 
ایـران مرکباتـی بـه کیفیت و سـالمت 
تولیـد  کرمـان  جنـوب  محصـوالت 
و  سـم  بـدون  محصوالتـی  می شـود؛ 
اقـالم  بهتریـن  جـزو  کـه  آالیندگـی 
بـرای صـادرات بـه بازارهـای هـدف 

می باشـند.

به همت و میزبانی کشت و صنعت جیرفت؛

 سومین جشنواره ملی مرکبات برگزار شد
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انتصـاب حضرتعالی به معاونت توسـعۀ دانشـگاه علوم  
پزشـکی جیرفـت نشـان از درایـت، تجربـه و عملکرد 
مثبـت شـما طـی دهـۀ اخیـر دارد، لـذا ضمـن تبریک 
ویـژه، از پـروردگار منـان برایتـان توفیـق و سـعادت 

خدمـت بـه ایـن مـردم نجیـب را آرزومندیم.
مسعود و احسان احمدی - بهنام بهروز

و  مردمـی  مشـارکت   مسـتلزم  شـهری  توسـعۀ 
حضـور بخـش خصوصـی در کنـار فعالیـت سـایر 
ایـده و  ایـن  نهادهـای دولتـی اسـت، در صورتـی 
روش؛ قابـل اجـرا، تحقـق و اسـتمرار خواهـد بـود 
طرح هـای  و  مـدون  سیاسـت های  بـر  مبتنـی  کـه 
هماهنـگ  سـتادی  کار  و  شـده  برنامه ریـزی 
امـر  در  دخیـل  نهادهـای  و  ارگانهـا  دسـتگاه ها، 
توسـعه، تحـول و مدیریـت شـهری باشـد کـه در 
ایـن راسـتا مدیریـت شـهرداری عاملـی کلیـدی از 
ایـن مجموعـه عوامـل و مؤلفه هاسـت. بنابرایـن در 
موضـوع توسـعه و مدیریت شـهری؛ تدویـن برنامه، 
تعییـن سیاسـت ها و شـیوه های اجرایـی، مسـئولیت 
اصلـی متوجـه شـورای اسـالمی شـهر و شـهرداری 
اسـت کـه بایـد با فرهنـگ سـازی و اعتماد سـازی، 
مـردم را در امـر مشـارکت همسـو بـا فعالیت هـای 
شـهرداری، آماده و بسـیج نماید؛ وگرنه در شـرایط 
امـروز بـا توجه به ابعـاد مشـکالت و پیچیدگی های 
علـم مدیریـت و از سـویی انباشـت مطالبـات مـردم 
و بضاعـت محـدود شـهرداری ها؛ بـه خصـوص در 
مدیریـت  و  توسـعه  بـه  رسـیدن  مالـی،  زمینه هـای 
ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  بـدون  سـازنده  و  موفـق 
عظیـم مردمـی، کم بـازده خواهـد بـود و هدف های 

اصلـی و راهبـردی محقـق نخواهـد شـد.
متأسـفانه در شـهرهای کوچـک و سـنتی همانند 
فرآیندهـا  ایـن  در  مـردم  مشـارکت  عنبرآبـاد، 
کمرنـگ و حتـی بسـیاری از مـردم، شـهرداری را 
نوعـی نهـاد حمایتـی می پندارنـد که این امـر کار را 
بـرای مدیریـت شـهری بـا مشـکل مواجه می سـازد 
و در ایـن شـرایط بغرنـج اقتصـادی، تنهـا بـا تجربه، 
درایـت و تعامـل شـهردار می توان چرخ شـهرداری 

را چرخانـد و گام هـای توسـعۀ شـهری را براسـاس 
برنامـه برداشـت کـه خوشـبختانه ایـن رویکـرد در 
شـهر  ششـم  دوره  اسـالمی  شـورای  و  شـهرداری 
پیشـرفت های  شـاهد  مـا  و  دارد  وجـود  عنبرآبـاد 
خوبـی در ابعـاد مختلـف در چنـد ماه اخیـر بوده ایم 
از  نقـل  بـه  را  شـده  انجـام  اقدامـات  کـه آخریـن 
دوران  در  علی توکلـی«  مسـعود  »مهنـدس 
سرپرسـتی وی بر شـهرداری به صورت فهرست وار 

بـه مناسـبت دهـۀ فجـر ذکـر می نماییـم:
1- تسـطیح، شـن ریزی، زیرسـازی و آسـفالت معبر 
مهـم شـهید اهلل دادی کـه باعث کاهش بـار ترافیکی 

در معابـر مجاور آن گردیده اسـت
و  سـاماندهی  زیرسـازی،  عملیـات شـن ریزی،   -۲
آسـفالت خیابـان شـهید حمـزه ای )پلیـس +1۰( که 
بـه زودی کار احـداث بولـوار در ایـن معبـر آغـاز 

شـد خواهد 
۳- سـاماندهی میـدان محلـه زیـارت ابوالفضـل )ع( 
کـه احـداث ایـن میـدان در ایـن نقطـه از شـهر، در 
حـل مشـکالت ترافیکـی ایـن قسـمت بسـیار مؤثـر 

بود خواهـد 
جنـب  جدیـد  میـدان  آسـفالت  و  زیرسـازی   -۴

)ع( ابوالفضـل  زیـارت 
۵- کاشـت درختـان خرمـا در نقـاط مختلف فضای 
سـبز شـهر کـه بـه زودی کاشـت چمـن نیـز در ایـن 

قسـمت ها انجـام خواهد شـد
۶- تعمیـر و راه انـدازی موتـور آب فضای سـبز بعد 

از چندیـن سـال بالتکلیفی
ــت  ــر ورودی بهش ــاماندهی معب ــازی و س ۷- زیرس

ــرا )س(  زه
۸- ساماندهی روشنایی پارک ها و معابر

۹- آب رسـانی بـه بوسـتان شـورا در شـهرک امـام 
و  نگهـداری  در  زیـادی  بسـیار  کمـک  کـه  )ره( 
زیبا سـازی فضـای سـبز ایـن بوسـتان خواهـد نمـود
1۰- همـکاری و کمک مالی در برگـزاری یادوارۀ 

شهدا
11- همکاری در برگزاری شب شعر رضوی

1۲- زیرسازی و آسفالت خیابان پاسداران
1۳- شـن ریزی، زیرسـازی و آسـفالت معبر اورژانس 
جـاده ای ) جنـب پـارک الله هـای گمنام تـا اتصال به 

خیابان عدالت)دادگستری((
1۴- زیرسـازی و آسـفالت انتهای خیابـان مالیات و 

اتصـال این آسـفالت به معبـر اورژانـس جاده ای
چهـارراه  از  شـهدا  بولـوار  انتهـای  آسـفالت   -1۵

گلـزار شـهدا تـا دوراهـی تـاالر بـاغ صبـا
1۶- آسـفالت بولـوار خلیج فـارس) ورودی شـهر تا 

اتصـال به میدان بسـیج(
انتهـای خیابـان شـهید  1۷- زیرسـازی و آسـفالت 
مطهـری و اتصـال بـه کمربنـدی پیامبراعظـم )ص(
1۸- گودبـرداری، زیرسـازی و آسـفالت چهـارراه 

مامت ا
1۹- تعریـض معبـر مهـم و پرتـردد کوچـۀ شـهید 

)مطهـری1( فرقانـی 
۲۰- تعریض ورودی سـلمان فارسی) نبش چهارراه 

فارسی( سلمان 
۲1- احـداث راسـت گرد از طـرف خیابـان شـهید 
فارسـی  بـه خیابـان سـلمان  مطهـری جهـت ورود 
همـراه بـا انجـام تعریـض در ایـن نقطـۀ حسـاس و 

مهـم شـهر
۲۲- نصـب آب نمـا در سـه راهـی فجـر، همـراه بـا 

فضـای سـبز بسـیار زیبـا

۲۳- فعالیـت و حضـور چشـمگیر در تمامـی اعیـاد 
ملـی و مذهبـی در سـطح شـهر و تعامـل بـا تمامـی 

ادارات و نهادهـای شهرسـتان
۲۴- سـاماندهی پارک محله ای عباس آباد و زیباسازی 

اسـباب بازی های پارک
۲۵- لکه گیری آسفالت های سطح شهر

۲۶- پیگیـری و آغـاز بـه کار سـاخت و افزایـش 
شـهرداری اداری  سـاختمان  اتاق هـای 

۲۷- خرید یک دستگاه پرس زباله 
۲۸- تعمیــر خــودروی آتش نشــانی و خــودروی 
مینی بــوس پــس از ســال ها بالتکلیفــی دســتگاه های 

مــورد نظــر
۲۹- شـن ریزی و زیرسـازی معابر خاکی سـطح شهر 

به ویـژه شـهرک های جدید
در پایـان »مهنـدس مسـعود علی توکلـی« 
همیـاری  و  همـکاری  از  شـهرداری؛  سرپرسـت 
ریاسـت و اعضـای شـورا، سرپرسـت فرمانـداری و 
اعضـای شـورای اداری شهرسـتان عنبرآبـاد، اداره  
کل امور شـهری و شـوراهای اسـتانداری و پرسـنل 
شـهرداری کـه در امـر آبادانی شـهر وی را همراهی 

کردنـد، کمـال تشـکر و امتنـان را به عمـل آورد.
نکتـه ویـژه: نشـریه روشـنفکری از زحمات و 
تالش هـای مدیـر بـا اخـالق واحـد روابـط عمومـی 
مهنـدس  شـهر،  اسـالمی  شـورای  و  شـهرداری 
بـا  تعامـل  خصـوص  در  کـه  کشـیتی  محمدعلـی 
همـکاری  اخبـار،  انعـکاس  و  رسـانه  اصحـاب 
صمیمانـه ای دارنـد و همچنیـن در موضـوع تکریـم 
و راهنمایـی ارباب رجـوع از هیـچ تالشـی فروگذار 
به عمـل  را  قدرانـی  و  امتنـان  کمـال  نمی نمایـد، 

مـی آورد.

اهم اقدامات شهرداری عنبرآباد در دوران سرپرستی مسعود علی توکلی تشریح شد؛

خدمت در آرامش و پرهیز از حواشی


