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 در سال جاری 
تا کنون ۲۷ 

روستای فاقد 
برق با ۱۹۷ خانوار 

برق دار گردیده 
است

انجام مطالعات 
پهنه های 

سیالبی استان 
امری ضروری 

است

بررسی اهم خدمات 
انجام گرفته در حوزه 
آبخیزداری جنوب 
کرمان در سال جاری

1

سلطانی نژاد در گفتگو با اصحاب رسانه؛ در گفتگو با دکتر احمدی مطرح شد؛مهندس مهدوی نیا در جمع خبرنگاران:

1

یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری

2

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

در ارتباط ویدئوکنفرانسی با رئیس  جمهور صورت گرفت:

آغاز عملیات اجرایی 
آب رسانی به 669 روستا در 

استان کرمان
3

طی حکمی از سوی مهندس معناصری؛

حمید ساالری به عنوان مسئول 
روابط عمومی شهرداری 

جیرفت منصوب شد
2

3

دکتر زینی وند:

گسترش طرح های صنعتی، 
مصداق واقعی خدمت به نظام 

جمهوری اسالمی است

4

ابتذال اطالع رسانی و استقبال برخی 
مسئوالن از آن

اطالع رسـانی سـابقه ای بـه درازنای تاریخ داشـته و همواره بشـر نیازمنـد ابزاری 
بـرای آگاهـی از اطـراف و اکنـاف خـود بـوده اسـت. انسـان از دود، صداهـای 
خـاص، چاپارهـا، جارچـی و کبوتـر نامه بر بـرای انتقال پیام خویـش به مخاطب تا 
رسـانه های مکتـوب، رادیـو و تلویزیون بهره بـرده، تا آنجا که امـروزه این صنعت 

پیشـرفت کـرده و در کمتـر از ثانیه ای اخبـار از خاور 
عالـم بـه باختـر آن منتقـل می شـود، امـا دهـۀ اخیر و 
عصـر جدیـد، عصـر انفجـار اطالعـات و ارتباطـات 
اسـت و با ایجـاد زیرسـاخت هایی در بسـتر اینترنت، 
دیگـر جهـان از دهکدۀ جهانی هم کوچک تر شـده 
و گویـی همـه انسـان ها در یـک خانـۀ کوچـک بـا 
یکدیگـر زندگـی می کننـد. امـا ایـن پیشـرفت در 
و  بی حـد  گسـترش  ایـن  و  ارتباطـات  تکنولـوژی 
حصـر ابزارهای اطالع رسـانی مانند یک شمشـیر دو 

لبـه اسـت کـه هالکـت در مقابل حیـات و خسـارت در مقابـل منفعت قـرار دارد. 
بی گمـان  فضـای مجـازی بـا همۀ جوانـب مثبـت و سـازنده اش، در صـورت عدم 
مدیریـت صحیـح، همانند یک سـیل ویرانگـر و یک ضد پیشـرفت عمل می کند  
و آثـار منفـی آن بـه مراتـب بیشـتر از مواهـب آن اسـت. امـا در ایـن نوشـتار قصد 
مـا آسیب شناسـی فضـای مجازی نبـوده و هدف بررسـی اشـتباه برخی مدیـران و 
مسـئوالنی اسـت کـه راه صحیـح را گـم کـرده و بدون آگاهـی از علـم ارتباطات 
و ابـزار معتبـر اطالع رسـانی در دام رسـانه های مبتـذل و بی هویـت افتاده انـد، آری 
متأسـفانه امـروزه بـا وجـود ده هـا رسـانۀ مکتـوب و برخـط فاخر در سـطح اسـتان 
از قبیـل: نشـریه، پایـگاه خبـری و خبرگـزاری، برخـی مدیـران و مسـئوالن، وقت 
و امکانـات خـود را در اختیـار صفحات اینسـتاگرامی که برخـی از آنها هیچ گونه 
مجـوز و پروانۀ فعالیت نداشـته و بـا لطایف الحیل هایی عضوگیـری کرده اند، قرار 
داده و ضمـن تأییـد ضمنی محتوای غیر اخالقـی و غیر حرفه ای صفحۀ مورد نظر، 
جایـگاه خویش و شـخصیت حقوقی خـود را نیز تقلیـل داده و به نوعی گفتگو یا 
اطالع رسـانی مذکـور بـه یـک مضحکـه و فضـای فکاهـی بـدل خواهد شـد، لذا 
نظر به توهین ها و تحقیرهای صورت گرفته در گفتگوهای اینسـتاگرامی و موارد 
مشـابه و عـدم مرجعیـت ایـن شبه رسـانه ها، توقع مـی رود که مدیـران ضمن پرهیز 
از میـدان دادن بـه ایـن فضـای غیر حرفـه ای رابطۀ خویش را با رسـانه های رسـمی 
و مجـوزدار بهبـود بخشـیده و از طریـق آنهـا بـا جامعۀ هدف خـود ارتبـاط برقرار 

نمایند.

توسط مدیر عامل گل گهر صورت پذیرفت؛

ارائه گزارش 
به رهبر معظم انقالب

 و ریاست محترم جمهور

نگاهی به افزایش خشونت های خانگی در ایران؛

لزوم تشکیل سازمان یا وزارتخانه 
خانواده و آسیب های اجتماعی

4

احسان احمدی

 به مناسبت ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری؛ 

  زبان فارسی، 
 جاودانگی، رشد و 

 بالندگی خود را وامدار  
 فردوسی است

3

توزیـع  شـرکت  عمومـی  روابـط  به گـزارش 
نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان، عبدالوحید 
مهدوی نیـا مدیـر عامـل شـرکت ضمـن حضور 
در نشسـت خبـری دهـۀ مبـارک فجـر به سـؤاالت 

متعـدد خبرنـگاران پاسـخ داد.
در ابتـدای جلسـه عبدالوحیـد مهدوی نیـا بیـان 
روسـتای   ۲۷ کنـون  تـا  سـال جاری  در  داشـت: 
فاقـد بـرق بـا 1۹۷ خانـوار بـرق دار گردیـده کـه 
بـه  فجـر  مبـارک  دهـۀ  ایـام اهلل  در  پروژه هـا  ایـن 

رسـیدند. بهره بـرداری 
وی افـزود: در خصوص توسـعۀ شـبکه، 1۸۴۸۰ 
متقاضـی جدیـد بـرق دار و در بخـش اصـالح و 
بهینه سـازی شـبکه نیـز بـرای ۲۰۰ نقطه، مبلـغ 1۹۶ 

میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری گردیـده اسـت.
سـامانه  تحویـل  بـا  رابطـه  در  همچنیـن  وی 
فتوولتائیک قابل حمل عشـایر نیز بیان داشـت: این 
شـرکت قصـد دارد جهت بهره مندی عشـایر عزیز 
جنـوب اسـتان از نعمـت بـرق، تعـداد ۷1۰ سـامانه 
عشـایری واگـذار نماید که تا کنون ۴۵۰ سـامانه به 
عشـایر تحویل داده شـده و تعداد ۲۶۰ سامانه نیز در 

مرحلـۀ خرید اسـت.
کـه  دیگـری  سـوال  بـه  پاسـخ  در  مهدوی نیـا 
و  پشـتیبانی ها  )تولیـد،  سـال:  بـه شـعار  توجـه  بـا 
مانع زدایی هـا( چـه اقداماتـی انجـام داده ایـد گفت: 

زیرسـاخت همـۀ فعالیت های کشـور بر عهـدۀ برق 
و انـرژی بـوده و وظیفـۀ مـا تأمیـن زیرسـاخت ها 
اسـت کـه در ایـن خصـوص شـرکت توزیـع بـرق 
جنـوب با تخصیـص مبلغ 1۹۶ میلیـارد تومان زمینه 
را بـرای تأمیـن بـرق متقاضیـان فراهم نموده اسـت 
کـه از ایـن تعـداد 1۸۴۸۰ مشـترک در بخش هـای 
تجـاری، صنعتـی، خانگـی و کشـاورزی بـرق دار 
بیـان  نیـز  رمزارزهـا  خصـوص  در  وی  شـده اند. 
داشـت: تـا کنـون تعـداد 1۲۶۳ دسـتگاه رمـزارز 
کشـف و ضمـن معرفی بـه مراجع قضایی مشـمول 
پرداخـت مبلـغ ۴ میلیـارد تومـان جریمه شـده اند و 
افـرادی که رمـزارز دارنـد نیز جهت جلوگیـری از 
پرداخـت جریمـه سـنگین بایـد ابتدا نسـبت به اخذ 

مجـوزات الزم از ادارۀ ثبـت اقـدام نماینـد.
مهدوی نیـا در پاسـخ بـه سـؤال خبرنـگاران بـا 
تعرفه هـا  نمـود:  اعـالم  نیـز  بـرق  تعرفـۀ  موضـوع 
براسـاس مناطـق گـرم 1 و ۲ و ۳ و ۴ تعریـف شـده 
کـه در اسـتان کرمـان تعرفه عـادی، گـرم 1 و گرم 
۲ بـوده و براسـاس نیازهـای متعـارف و روشـی که 
قبـاًل جهـت مناطق تعریف شـده در مناطق عادی تا 
۲۰۰ کیلـووات و براسـاس تعرفه هـای جدیـد ابالغ 
می گـردد و هیـچ افزایشـی نسـبت به قبل نداشـته و 
مـازاد مصرف بین ۲۰۰ تـا ۳۰۰ کیلووات 1/۵ برابر، 
بیـن ۳۰۰ تـا ۴۰۰ کیلـو وات ۲/۵ برابر و مـازاد بر آن 

نیـز ۳/۵ برابـر هزینـه افزایـش پیـدا می کند.
هم چنیـن در خصـوص بحـث درصـد مصـرف 
مشـترکین شـرکت نیـز بیـان داشـت: ۶۰ درصـد 
درصـد   ۲۰ کیلـو وات،   ۲۰۰ زیـر  مشـترکین 
درصـد   1۷ کیلـو وات،   ۳۰۰ تـا   ۲۰۰ مشـترکین 
مشـترکین بیـش از ۳۰۰ کیلـووات مصـرف دارنـد 
و مشـترکین بـا مصـرف بـاالی ۶۰۰ کیلـووات نیـز 
۳ درصـد می باشـند کـه بیشـترین مصـرف را بـه 
خـود اختصـاص داده انـد. ایشـان هم چنیـن افـزود: 
بـا توجـه بـه اینکه بـه پله هـای مصـرف بـاال، یارانۀ 
کمتـری تعلـق می گیرد، سـعی شـود مصـرف برق 
تـا سـطح الگـوی مصرف کاهـش یابد کـه در غیر 
اینصـورت مشـترک ملزم به پرداخـت قبض برق با 

هزینـه باالتـری می باشـد.
در پایـان مهنـدس مهدوی نیـا ضمـن تشـکر از 
حاضریـن در جلسـه در زمینـۀ مدیریـت الگـوی 
مصـرف گفـت: در صـورت عـدم رعایـت الگوی 
صحیـح مصرف عـالوه بر اینکـه منابع را از دسـت 
می دهیـم بـه ازای تولید هر کیلو وات بـرق بین ۶۵۰ 
تـا ۷۰۰ گـرم  کربـن تولیـد می کنیـم کـه جـا دارد 
بـه میـزان انرژی کـه مصـرف می کنیـم از خودمان 
سـؤال کنیم سـهم  من در تولید کربن چقدراسـت؟ 
کـه اگـر بتوانیـم جـواب سـؤال را بدهیـم یعنـی در 

مصـرف انـرژی صرفه جویـی کرده ایـم.

مهندس مهدوی نیا در جمع خبرنگاران:

در سال جاری تا کنون 2۷ روستای فاقد برق با 1۹۷ خانوار 
برق دار گردیده است

سـخن،  ابتـدای  در  سـلطانی نژاد 
سـهم روسـتاهای اسـتان کرمـان در 
کشـور را قابل تأمل دانسـت و افزود: 
۵۶۰۰ روسـتا در اسـتان کرمان وجود 
دارد که ۲۸۰۰ روسـتای آن باالی ۲۰ 
خانـوار اسـت و از ایـن حیـث نـگاه 
ویـژۀ دولـت بـه مناطـق روسـتایی را 

طلـب  می کنـد.
مدیـر کل بنیـاد مسـکن انقـالب 
اسـالمی کرمـان بـا بیـان اینکـه انجام 
مطالعـات پهنه هـای سـیالبی کرمـان 
گفـت:  اسـت  ضـروری  امـری 
مطالعـه ای برای پهنه های سـیالبی در 
کرمـان انجـام نشـده کـه همیـن امر، 
مکان یابـی احـداث منـازل مسـکونی 

را بـا مشـکل مواجـه می کنـد.
به گزارش روشـنفکری، علی اکبر 
در  خبـری  نشسـت  در  سـلطانی نژاد 
افـزود:  کرمـان  اسـتانداری  محـل 
بیشـتر مناطق جنـوب این اسـتان پهنۀ 

سـیالبی اسـت.
سـاخت  بـرای  داد:  ادامـه  وی 
واحدهـای مسـکونی در روسـتاها و 
بـرای اجـرای طرح هـادی روسـتایی 
ابتـدا بایـد نتیجۀ مطالعات را اسـتعالم 
مسـیر  در  شـود  مشـخص  تـا  کنیـم 
کـه  خیـر؟  یـا  دارد  قـرار  رودخانـه 
سـوی  از  پاسـخی  زمینـه  ایـن  در 
نمی شـود  داده  متولـی  دسـتگاه های 
و  نشـان می دهـد کار در ایـن بخـش 

انجـام نگرفتـه اسـت.
ایـن مقـام مسـئول در خصـوص 
سـیل زدۀ  مناطـق  وضعیـت  آخریـن 
جنوب اسـتان و کارهایی که تاکنون 
انجـام گرفته بیان کرد: جنوب اسـتان 
کرمـان از لحـاظ نفوذ مقاوم سـازی و 
نوسـازی مسـکن در کشـور مقام اول 
را داراسـت و تعـداد واحدهایـی کـه 
توسـط بنیاد مسکن در جنوب ساخته 

 شـده رقـم قابـل قبولی می باشـد.
داشـت:  اظهـار  سـلطانی  نـژاد 
برخـی منـازل نوسـازی شـدۀ اسـتان 

آب  دچـار  اخیـر  سـیل  در  کرمـان 
گرفتگی شـده بود که نشـان می دهد 
انجـام  طبیعـت  در  دسـتکاری هایی 
شـده، لـذا درخواسـت شـد در منازل 
باالتـر  سـاختمان  کرسـی  جدیـد، 
جانمایـی شـود و امیدواریـم پیگیری 
مهـار  بخـش  در  کرمـان  اسـتاندار 

سـیالب بـه نتیجـه برسـد.
مدیـر کل بنیـاد مسـکن انقـالب 
اسـالمی اسـتان کرمان گفت: جنوب 
این اسـتان در پهنۀ  سیالبی قرار دارد، 
لـذا بایـد سـیالب را مطالعـه کـرده و 
و  سـاخت  بـرای  محدودیت هایـی 
امیدواریـم  و  بگذاریـم  سـازهایمان 
مشـکل مطالعـات ایـن مناطـق حـل 

شود.
وی بـا بیـان اینکـه دسـتگاه متولی 
بایـد جلـوی دسـتکاری ها در طبیعت 
بررسـی  داشـت:  اظهـار  بگیـرد  را 
آبگرفتگـی مسـکن های ساخته شـده 
نشـان می دهد بـاال دسـت رودخانه ها 
دستــکاری شــده؛ لــذا بایـد دلیـل 
طـغـیــان رودخــانه و ورود آن بــه 

شـود. مشـخص  سـکونت گاه ها 
سـلطانی نژاد بـا بیـان اینکـه برخی 
منـازل مسـکونی از سـیالب اخیـر و 
شـده اند  متأثـر  رودخانه هـا  طغیـان 
گفت: در این سـیل بیشـتر به وسـایل 
منازل آسـیب وارد شـد کـه در قالب 
طرح های تعمیرات خسـارات جبران 

می شـود.
مدیـر کل بنیاد مسـکن ادامـه داد: 
چهـار هـزار و ۶۸۰ واحـد مسـکونی 
در ۲ سـیل اخیـر در جنـوب و شـرق 
تعمیـرات  مشـمول  کرمـان  اسـتان 
نیـز  گلـی  و  خشـت  واحـد   ۶۰۰ و 
مشـمول احداث جدید هستند و باید 

نوسـازی شـوند.
طــرح  افــزود:  سلـطانی نــژاد 
مـنــازل  نـوســازی  و  بــازســازی 
ایـن  اخیـر  سـیل  از  خسـارت دیده 
اسـتان به هیأت وزیران ارسـال شـده 

هسـتیم. مصوبـه  منتظـر  و 
وی یـادآور شـد: اقـدام بازسـازی 
پس از سـیل نخسـت )۲۸ دی 1۴۰۰( 
را از چنـد نقطه کلونـی آغاز کردیم، 
آواربـرداری و طـرح تفکیکـی را در 
آن انجـام دادیـم و از هفتـۀ قبـل کار 
تخریـب  مسـکونی  منـازل  احـداث 
شـده نیـز در ایـن مناطـق آغـاز شـده 
نیـز  خسـارت دیده  منـازل  مابقـی  و 
انجـام  پراکنده انـد،  به صـورت  کـه 

می شـود.
بـازســازی  داشــت:  ابـراز  وی 
واحدهـای قابل احـداث، آغاز شـده 
و در تعمیـرات نیـز منتظـر تخصیص 
جـاهــایی  در  و  نمــاندیم  دولـت 
شـروع  را  کار  داشـت،  امـکان  کـه 

کرده ایـم.
سـلطانی نژاد گفـت: خوشـبختانه 
بـرای  خوبـی  مصوبـات  دولـت 
از  خسـارت دیده  منـازل  بازسـازی 
سـیل داد و تخصیـص بخشـی از این 
و  کرده ایـم  دریافـت  را  اعتبـارات 

می گیـرد. سـرعت  کار  ان شـااهلل 
مدیـر کل بنیـاد مسـکن انقـالب 
اسـالمی اسـتان کرمـان عنـوان کـرد: 
شـهر رودبار جنوب در پهنۀ سـیالبی 
واقع اسـت و منازل مسـکونی سـاخته 
شـده نیـز در همیـن شـهر قـرار دارند 
منـازل می تواننـد  ایـن  تمامـی  پـس 
قـرار  سـیالب  مجـدد  تأثیـر  تحـت 

گیرند.

وی اضافه کرد: تسـهیالت مسکن 
روسـتایی بـا مصوبـه دولـت از 1۰۰ 
میلیـون تومـان بـه ۲۰۰ میلیـون تومان 
کـه  رسـیده  درصـد  پنـج  سـود  بـا 
اگـر بتوانیـم ایـن اعتبـار را پرداخـت 
کنیـم، تعـداد بسـیاری حتمـاً خانه دار 

می شـوند.
سـلطانی نژاد با بیـان اینکـه کرمان 
نخسـت  رتبـۀ  مسـکن  تأمیـن  در 
کشـور اسـت گفـت: طرح شـهرک 
صنعتـی کرمـان را آمـاده و بـه هیأت 
دولـت ارسـال کردیـم و در صـورت 
دریافـت مصوبـه کار را در این منطقۀ 

حاشـیه ای آغـاز می کنیـم.
بــازسازی  کــرد:  تصــریح  وی 
مـقاوم ســازی همــۀ واحـدهــای  و 
سـیل  از  آسـیب  دیـده  مسـکونی 
بـا  و  شـده  آغـاز  بافـت  شهرسـتان 
کمـک بالعوض، این طـرح در حال 
انجـام اسـت، ضمـن آنکـه عملیـات 
اجرایـی برخـی واحدهـا نیز بـه پایان 

اسـت. رسـیده 
مدیـر کل بنیـاد مسـکن انقـالب 
اسـالمی اسـتان کرمـان در خصوص 
مسکـن هــای  وضــعیت  آخــرین 
روسـتای سـیدی کـه ابتـدای امسـال 
کلنگ زنـی شـد گفـت: بخشـی در 
مرحلـۀ نازک  کاری اسـت و بخشـی 
نیـز در مرحلـۀ اسکلت سـازی کـه به 
زودی مراحـل سـاخت آنها بـه اتمام 

می رسـد.

سلطانی نژاد در گفتگو با اصحاب رسانه؛

انجام مطالعات پهنه های 
سیالبی استان امری 

ضروری است
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

طی حکمی از سوی مهندس معناصری؛
حمید ساالری به عنوان مسئول روابط عمومی 

شهرداری جیرفت منصوب شد
ــدس  ــنفکری مهن ــزارش روش به گ
محمــود معناصــری شــهردار جیرفــت 
در ابالغــی آقــای حمیــد ســاالری را 
ــی  ــط عموم ــئول رواب ــوان مس ــه عن ب
شــهرداری جیرفــت منصــوب کــرد .

جوانــان  از  ســاالری  حمیــد 
ــن اســت  خوش فکــر، بااخــالق و متی
ســال  چندیــن  ســابقۀ  دارای  کــه 
ــی  ــط عموم ــوزۀ رواب ــت در ح فعالی
و تبلیغــات می باشــد و قطعــاً حضــور 

وی می توانــد تحــول خوبــی در روابــط عمومــی شــهرداری جیرفــت 
ــد. ــاد کن ایج

شــهردار  انتخــاب  حســن  از  تشــکر  ضمــن  روشــنفکری  نشــریۀ 
پاک دســت جیرفــت، بــرای ایــن جــوان شایســتۀ جیرفتــی آرزوی موفقیــت 

و عــرض تبریــک دارد.

بازدید سه ساعته رئیس دادگستری و دادستان 
شهرستان جیرفت از اقدامات انجام شده 

شهرداری این شهر طی سه ماه گذشته

رئیــس  ســتایی مختاری  اصغــر  بهمن مــاه   ۲۸ پنج شــنبه  روز  صبــح 
دادگســتری و حســین ســالمی دادســتان شهرســتان جیرفــت بــه همــراه 
ــس  ــدس رضــا ســاالری فر رئی ــدس محمــود معناصــری شــهردار و مهن مهن
شــورای اســالمی شــهر جیرفــت از اقدامــات انجــام شــدۀ شــهرداری جیرفــت 

ــد. ــد کردن ــۀ گذشــته بازدی طــی ســه ماه
در ایــن بازدیــد ریاســت دادگســتری و دادســتان شهرســتان جیرفــت 
ضمــن تقدیــر و تشــکر فــراوان از اقدامــات انجام شــدۀ شــهرداری جیرفــت 
در ســه ماهــۀ گذشــته بــرای شــهردار و پرســنل شــهرداری جیرفــت آرزوی 

ــد. موفقیــت نمودن

در سفر یک روزه سرپرست بهزیستی استان کرمان به عنبرآباد؛
اولین مرکز توانبخشی و نگهداری پسران 

دارای معلولیت ذهنی باالی ۱۴سال در این 
شهرستان افتتاح شد

ــر  ــور دکت ــا حض ــان ب ــتان کرم ــتی اس ــی بهزیس ــط عموم ــزارش رواب به گ
علیرضــا وحیــدزاده سرپرســت اداره کل بهزیســتی اســتان، جــواد ایزدی فــر 
تبلیغــات  مســئول  عنبرآبــاد،  دادســتان  ســلیمانی  عنبرآبــاد،  فرمانــدار 
اســالمی، نماینــدۀ ســپاه، جانشــین فرماندهــی نیــروی انتظامــی، مدیــر 
ــئولین  ــی از مس ــاد و جمع ــتی عنبرآب ــس بهزیس ــرورش، رئی ــوزش و پ آم
اولیــن خانــۀ کوچــک نگهــداری پســران دارای معلولیــت ذهنــی بــاالی 1۴ 

ــد. ــاح ش ــاد افتت ــتان عنبرآب ــال در شهرس س
در ایــن مراســم ســاالری زاده رئیــس بهزیســتی شهرســتان عنبرآبــاد 
ــاالی  ــی پســران ب ــن ذهن ــداری معلولی ــۀ کوچــک نگه ــن خان گفــت: اولی
1۴ ســال در شهرســتان عنبرآبــاد )خانــۀ کوچــک کامیــار( تحــت نظــارت 

ــاح شــد. ــن شهرســتان افتت بهزیســتی ای
ــول  ــر معل ــت نگهــداری 1۰ نف ــا ظرفی ــن مرکــز ب ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
ذهنــی پســر آغــاز بــه کار کــرده، گفــت: در ایــن مرکــز خدماتــی از 
قبیــل: مــددکاری اجتماعــی، روانشــناختی پزشــکی، گفتــار درمانــی، کار 
ــه  ــه ای جهــت ورود ب ــوان پزشــکی و آموزش هــای پیــش حرف ــی، ت درمان

ــود. ــه می ش ــغلی ارائ ــی و ش ــط کارگاه محی
ــد  ــت، ب ــد سرپرس ــر فاق ــی پس ــن ذهن ــز معلولی ــن مرک ــزود: ای وی اف
ــک  ــاد ی ــدف ایج ــد و ه ــداری می کن ــه را نگه ــت و مجهول الهوی سرپرس

ــت. ــه اس ــط خان ــابه محی ــک مش ــط کوچ محی
ــز در  ــان نی ــدزاده سرپرســت بهزیســتی اســتان کرم ــر علیرضــا وحی دکت
ایــن مراســم بــا اشــاره بــه طــرح ایجــاد خانه هــای کوچــک اظهــار داشــت: 
ــۀ  ــه دارد دو نکت ــنی ک ــه محاس ــار هم ــک در کن ــای کوچ ــاد خانه ه ایج
اساســی را نیــز پیگیــری می کنــد؛ اول اینکــه ایــن خانه هــا کارکــردی 
هماننــد خانــۀ خــود مددجویــان بــرای آنهــا داشــته و موضــوع دیگــر 
خدمت رســانی بهتــر و مطلوب تــر در ایــن خانه هــا بــه جامعــۀ هــدف 

می باشــد.
وی افــزود: همــکاری، همراهــی و مشــارکت خیرین و مؤسســات خیریه 
ــم  ــت و امیدواری ــی اس ــم و حیات ــیار مه ــی بس ــات تخصص ــۀ خدم در ارائ
ــه  ــروم ب ــق مح ــاً در مناط ــش خصوص ــش از پی ــا بی ــی م ــرکای اجتماع ش

ــد. کمــک بهزیســتی بیاین
مراســم ضمــن  ایــن  در  نیــز  عنبرآبــاد  فرمانــدار  ایزدی فــر  جــواد 
تقدیــر از خدمــات بهزیســتی اظهارکــرد: جامعــۀ هــدف بهزیســتی از 
آســیب پذیرترین اقشــار جامعــه می باشــند و خدمــت بــه ایــن اقشــار 
به ویــژه افــراد دارای معلولیــت از ارزشــمند ترین خدمــات ایــن نهــاد 
اســت، وی همچنیــن تقاضــای حمایــت بیشــتر از راه انــدازی اینگونــه 
ــاد توســط بهزیســتی اســتان را مطــرح نمــود. مراکــز در شهرســتان عنبرآب

ــی پســر  ــول ذهن ــن مرکــز در حــال حاضــر ۸ نفــر معل ــی اســت ای گفتن
ــد. ــداری می کن ــال را نگه ــاالی 1۴س ب

1-قتـل مونـا حیـدری دختر 1۷سـالۀ اهوازی توسـط همسـر و برادرشـوهرش و 
چرخانـدن و نمایـش دادن سـر بریدۀ او در سـطح شـهر توسـط قاتل

۲-درگذشـت حلیمه سـعیدی، بازیگر تلویزیون و مادر شـهید که با سریال های 
طنز رضا عطاران شـناخته شد

۳-گرامی داشت روز پدر و مرد
۴-انتشـار فایـل صوتـی منتسـب بـه سـرداران سـپاه و واکنش هـای مختلـف بـه 

اصالـت ایـن فایل

مراسم رونمایی از خودروی پشتیبان مدیریت 
بحران شرکت گاز استان کرمان برگزار شد

آییـن رونمایـی از خودروی پشـتیبان مدیریت بحران شـرکت گاز اسـتان 
کرمـان بـا حضـور مدیـر عامل این شـرکت برگزار شـد.

به گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان کرمان، منوچهـر فالح در 
آییـن رونمایـی از ایـن خـودرو گفـت: خـودروی پیشـتیبان مدیریـت بحران 
شـرکت گاز اسـتان کرمـان، خودرویـی بـا تجهیـزات رفاهی جهت اسـتفادۀ 
اپراتورهـا، تثبیت کننـدۀ بـرق ۲۲۰ وات، دارای اتـاق تجهیز شـده بـه ژنراتور 
و URS ، امکانـات ارتبـاط بی سـیم VHF تـا شـعاع 1۰۰ کیلومتـر، اتصـال 
بـه شـبکۀ تلفـن مرکـزی بـا دیگـر اداره هـا، ارسـال تصاویـر زنـده و عکـس 
آنالیـن از منطقـۀ بحـران بـه ادارۀ مرکزی، ایجـاد ارتباط رادیویـی به صورت 
شـبکه های محلـی بـه شـعاع ۵۰ کیلومتر، ایجـاد ارتبـاط ماهـواره ای از طریق 
ماهـواره بـدر ایـران سـت، امـکان ارتبـاط اینترنتـی از طریق سـیم کارت های 
و  بحـران  منطقـۀ  در   1۹۴ سـامانۀ  ارتبـاط  ایجـاد  ایرانسـل،  و  اول  همـراه 

تقویت کننـدۀ هوشـمند موبایـل در منطقـۀ بحـران اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان ضمن تشـکر از خدمـات ارزندۀ 
همـکاران شـرکت گاز اسـتان کرمـان و نقـش خـوب و تأثیرگـذار مجموعۀ 
گاز اسـتان در زمـان بحران هـای گذشـته افـزود: خـودرو مـورد نظـر جهـت 
شـرایط خـاص در زمـان بحـران ارزشـمند اسـت و می توانـد الگـوی خوبـی 
بـه کارگیـری چنیـن  بـا  باشـد همچنیـن می توانیـم  اسـتان و کشـور  بـرای 
تجهیزاتـی در زمـان بحـران جهـت حفـظ جـان شـهروندان و مـردم عزیـز به 

موقـع عمـل کنیم.

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های برق رسانی 
شهرستان  کوهبنان در پنجمین روز 

از دهه مبارک فجر

به گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان کرمان، 
معـاون توسـعۀ مدیریـت و منابـع اسـتاندار کرمـان صبـح روز 1۶ بهمن مـاه با 
اسـتقبال امـام جمعـه و فرماندار و سـایر مسـئوالن شهرسـتانی وارد شهرسـتان 
کوهبنـان شـد و پروژه هـای اصـالح و بهینه سـازی شـبکۀ توزیـع بـرق ایـن 

شهرسـتان را افتتـاح کرد.
به گفتـۀ محسـن محمدحسـنی مدیـر توزیـع بـرق کوهبنـان ایـن پروژه هـا 
شـامل تأمین برق شـهرک طرح اقدام ملی مسـکن )شهرک شـهید سلیمانی( 
افـت ولتـاژ علی آبـاد  اعتبـار ۳ میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون ریـال و اصـالح  بـا 

طغرالجـرد بـا اعتبـار یـک میلیـارد و ۶۰۰ میلیـون ریـال می باشـد.
وی همچنیـن از تأمیـن روشـنایی معابـر خیابان امام جمعه و پـارک مولوی 
کوهبنـان بـا اعتبـار دو میلیـارد و ۴۰۰ میلیـون ریـال خبـر داد و گفـت: ایـن 
پروژه هـا بـا احداث شـبکه های فشـار ضعیف، نصـب ترانسـفورماتور، تبدیل 
شـبکه های سـیمی بـه کابل خودنگهـدار، رفع حریم تأسیسـات برق رسـانی و 

... بـه بهره برداری رسـیده اسـت.
محسـن محمدحسـنی هدف از اجرای این طرح ها را کاهش خاموشـی ها، 
رفـع حریـم تأسیسـات برق رسـانی، جلوگیـری از بـروز حـوادث، رفـع افـت 

ولتـاژ احتمالـی، کاهـش تلفات انـرژی و بهبود مبلمان شـهری عنـوان کرد.

میزبانی امامزادگان و بقاع متبرکه از عزاداران 
حضرت زینب )س(

همزمان با فرارسیدن سالروز وفات حضرت زینب کبری )س(، امامزادگان 
و بقاع متبرکۀ استان کرمان میزبان عزادارانی شدند که در سوگ وفات 

حضرت زینب)س( این بانوی صبر و استقامت به عزاداری پرداختند.
به گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف و امور خیریۀ اسـتان کرمان، 
سـخنرانی و مداحـی، محافـل انس با قـرآن کریم، نوحه خوانی، مرثیه سـرایی 
و عـزاداری از جملـه برنامه هـای سـالروز وفـات حضـرت زینـب )س( در 

امامـزادگان و بقـاع متبرکـه شهرسـتان های اسـتان بود.
الزم بـه ذکـر اسـت بـه علـت شـیوع کرونـا و تأکیـد حجت االسـالم و 
ایـن  اسـتان کرمـان،  امـور خیریـۀ  اوقـاف و  المسـلمین جاللـی مدیـر کل 
و  ماسـک  از  اسـتفاده  و  بهداشـتی  دسـتورالعمل های  رعایـت  بـا  مراسـم ها 

شـد. برگـزار  اجتماعـی  فاصله گـذاری  رعایـت 

رفـع  نشسـت  در  کرمـان  اسـتاندار 
کنسـتانترۀ  کارخانـۀ  تأسـیس  موانـع 
کوهبنـان گفـت: گسـترش طرح هـای 
صنعتـی و معدنـی عین خدمـت به نظام 

و مـردم اسـت.
اطالع رسـانی  پایـگاه  گـزارش  بـه 
صبـح روز ۳۰ بهمـن 1۴۰۰ نشسـتی در 
خصـوص موانـع پیـش رو راه انـدازی 
کارخانـۀ یـک میلیـون تُنـی کنسـانتره 
کوهبنـان بـا حضـور اسـتاندار کرمـان، 
استــان،  دادگـستــری  کــل  رئیــس 
سرپرســت مــعاون هــماهنگی امــور 

اقتصـادی، نماینـدۀ مـردم کوهبنـان و 
اسـالمی،  شـورای  مجلـس  در  زرنـد 
آب  عامـل  مدیـر  زرنـد،  فرمانـدار 
منطقه ای استان و سـرمایه گذار در دفتر 

گردیـد. برگـزار  اسـتاندار 
اسـتاندار کرمـان در ایـن نشسـت بـا 
تأکیـد بـر اهمیـت گسـترش صنایـع با 
محوریت اشـتغال زایی پایدار در مناطق 
طرح هـای  گفـت:  اسـتان  مختلـف 
صنعتـی در اولویـت رفع موانع بایسـتی 
پیـش رونـد و ایـن مهـم نیازمنـد عـزم 

همـۀ دسـتگاه های مرتبـط اسـت.

وی گفـت: بـه منظـور راه انـدازی 
ایــن  کــار  بــه  شــروع  و  ســریع 
کارخانـه طبـق مـاده ۲۷ و ۲۸ قانـون 
آب  چـاه  از  اسـتفاده  خصـوص  در 
همـۀ  مسـیر  ادامـۀ  در  و  کشـاورزی 
از  اعــم  آب  تأمــین  راهکــارهای 
و  کشـاورزی  چاه هـای  از  اسـتفاده 
بـا  نامتعـارف  و  متعـارف  آب هــای 
هـماهنــگی آب منـطقــه ای و ســایر 

دســتگاهــهای نـظــارتی بـررسـی و 
گــردد. اجرایـی 

اطالع رسـانی  پایـگاه  به گـزارش 
اسـتانداری کرمان در ادامۀ این نشست، 
اقدامـات  از  گزارشـی  سـرمایه گذار 
انجام شـده و مشـکالت پیش رو ارائه و 
مدیـر عامل آب منطقه ای در خصوص 
مقـررات و ضوابط قانونـی توضیحاتی 

ارائـه کرد.

دکتر زینی وند:

گسترش طرح های صنعتی، 
مصداق واقعی خدمت به نظام 

جمهوری اسالمی است

کــه  افــرادی  گفــت:  خیرخــواه  علی اصغــر 
واکسیناســیون را تکمیــل نکرده انــد هــر چــه ســریعتر 
ــد. ــه کنن ــوم مراجع ــت دوز س ــرای دریاف ــژه ب به وی
به گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری روشــنفکری از 
ــت  ــواه در نشس ــر خیرخ ــان، علی اصغ ــوب کرم جن
هیئــت رئیســه دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت 
ضمــن تبریــک میــالد امــام علــی )ع( و بــا اشــاره بــه 
وضعیــت شــیوع ســویه اُمیکــرون در جنــوب کرمان، 
ــدی  ــز رنگ بن ــت قرم ــه وضعی ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــوزۀ دانش ــهرها در ح ــر ش اکث
ــد  ــا تأکی ــت پروتکل ه ــر رعای ــم ب ــاز ه ــت ب جیرف
می کنیــم و اینکــه افــرادی کــه واکسیناســیون را 
ــوص  ــریعتر به خص ــه س ــر چ ــد ه ــل نکرده ان تکمی

ــد. ــه کنن ــوم مراجع ــت دوز س ــرای دریاف ب
 سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت 
افــزود: بــا توجــه بــه افزایــش مــوارد بســتری و 
ســرپایی همچنــان خطــر بیمــاری بــرای همــۀ مــردم 
ــا  ــم ت ــت کنی ــد مراقب ــذا بای ــود دارد، ل ــه وج منطق
خــدای نکــرده تعــداد بســتری ها و مــوارد فوتــی 

ــد. ــدا نکن ــش پی افزای
 وی بیــان کــرد: متأســفانه در حــال حاضــر مــوارد 
ــوص  ــان به خص ــوب کرم ــا در جن ــه کرون ــال ب مبت
ــد  ــان رون ــودکان همچن ــتری ک ــال و بس ــوارد ابت م

افزایشــی دارد.
ــردم  ــهل انگاری م ــرد: س ــح ک ــواه تصری  خیرخ
ــالمت  ــرای س ــادی ب ــر زی ــت خط ــۀ نخس در مرحل
اعضــای خانــوادۀ آنهــا دارد و بــه تبــع جامعــه را نیــز 

درگیــر می کنــد.
 سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت 
اضافــه کــرد: از مــردم خواهــش می کنیــم در اعیــاد 
رجــب و تعطیــالت از رفــت و آمــد و ترددهــای 
ــا را  ــد و بازدیده ــرده و دی ــودداری ک ــرور خ غیرض

ــد. محــدود کنی

 وی ابــراز کــرد: اصنــاف نیــز توجــه بیشــتری بــه 
رعایــت نکات بهداشــتی داشــته باشــند تا بــا کمترین 

مشــکالت ایــن پیــک را پشت ســر بگذاریــم. 
ــه آمادگــی کامــل مراکــز  ــا اشــاره ب  خیرخــواه ب
بهداشــتی و درمانــی در مقابلــه بــا کرونــا، خاطرنشــان 
کــرد: بیمارســتان های منطقــه آمادگــی کامــل بــرای 
ارائــه خدمــات بــه بیمــاران را دارنــد و تمامــی مراکــز 
بهداشــتی هــم حتــی در روزهــای تعطیــل فعــال 
هســتند و واکســن بــه مراجعه کننــدگان تزریــق 

خواهــد شــد.
ــت  ــکی جیرف ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش  سرپرس
یــادآور شــد: تاکنــون ۳۳ درصــد جمعیــت هــدف، 
دوز ســوم واکســن کرونــا را دریافــت کرده انــد 
کــه توقــع داریــم ایــن میــزان بــا توجــه بــه آمادگــی 
مراکــز بهداشــتی و نیــاز روز جامعــه افزایــش داشــته 

باشــد.
  وی در خاتمــه عنــوان کــرد: همــکاران بهداشــت 
بیمــاری  همه گیــری  مــدت  در  کــه  درمــان  و 
کرونــا زحمــات بســیاری به ویــژه بــا توجــه بــه 
ــان کــه مــوارد  ــر متحمــل شــده اند همچن پیــک اخی
بســتری افزایشــی اســت، علیرغــم همــۀ مشــکالت و 
ــادت ها  ــن رش ــه ای ــتند ک ــای کار هس ــتگی ها پ خس

ــر دارد. ــای تقدی ج

دکتر خیرخواه:

ضرورت مراجعه جنوب کرمانی ها برای دریافت دوز سوم واکسن کرونا

به گـزارش روابـط عمومـی آموزش 
روز  جیرفـت  شهرسـتان  پـرورش  و 
پنجشـنبه بیسـت و هشـتم بهمن مـاه بـا 
حضـور دکتر اعظمی نمایندۀ مـردم در 
مجلـس شـورای اسـالمی، سـنجری نیا 
مدیـر آمـوزش و پـرورش، روحانیـت 
معزز، معاون نوسـازی و تجهیز مدارس 
از  اسـتان، خیـر نیک اندیـش، جمعـی 
فرهنگیان، اولیـاء و دانش آمـوزان آئین 
کلنگ زنی مدرسـۀ شش کالسۀ شهید 
انجـم روز کهوروئیـه کـه در چند سـال 

اخیـر بی سـابقه بـود، برگـزار گردیـد.
مدیر آمـوزش و پرورش شهرسـتان 
جیرفـت در این مراسـم گفـت: خیرین 
مدرسه سـاز افتخـار آمـوزش و پرورش 

کشـور و شهرسـتان جیرفت هستند.
سـنجری نیا در ایـن خصـوص اظهار 
پیشکسـوتان  خیریـن،  وظیفـۀ  کـرد: 

بـه  یاری رسـاندن  فرهنـگ  یـاوران  و 
اسـت  پـرورش  و  آمـوزش  مجموعـه 
و بـا ایـن اقـدام فرصتـی جهـت احیـای 

فراهـم  انسـانی  کرامـت  و  ارزش هـا 
وجـود  اینکـه  بیـان  بـا  وی  می کننـد. 
جامعـۀ خیرین مدرسه سـاز از افتخارات 
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان اسـت، 
گفت: یکـی از راه هـای همگانی کردن 
بـه  خیـر  امـور  در  شـرکت  فرهنـگ، 
و  مدرسـه ها  نیازهـای  رفـع   خصـوص 

اسـت. مدرسه سـازی 
مدیـر آمـوزش و پـرورش جیرفـت 
اعـمــال  از  مــدرسه  ســازی  افــزود: 
خداپسـندانه اسـت؛ زیرا مدرسـه مکان 
تعلیـم و تربیت، آموزش علـم و دانش، 
تأمـل  و  مطالعـه  جایـگاه  و  پژوهـش 
علمـی و محـل آموختـن مهارت هـای 

زندگـی اسـت.

با حضور مدیر آموزش و پرورش جیرفت:

مراسم کلنگ زنی احداث مدرسه شش کالسه خیرساز کهوروئیه برگزار شد

شـهردار کرمـان گفـت: پاسـخ های 
سـامانۀ ارتبـاط مردمـی 1۳۷ شـهرداری 
کرمـان، بایـد سـریع، بـه  موقـع، اقنـاع  
کننـده و در برخـی مـوارد مشـاوره ای 

باشد.
آنـالیــن،  کـرمــان   بــه  گــزارش 
سـعید َشـعرباف، در نشسـت گـزارش 
 1۳۷ مردمـی  ارتبـاط  سـامانۀ  فصلـی 
مسـائل  در خصـوص  هـم  اندیشـی  و 
پیگیـری  و  پاسـخ گویی  مشـکالت  و 
مسـائل مردمـی از طریق این سـامانه که 
بـا حضور سرپرسـت معاونـت خدمات 
 شـهری شـهرداری، معاونـان خدمـات 
سـازمان ها،  مدیـران  مناطـق،   شـهری 
معاونـان فنی عمرانی مناطق و مسـئوالن 
سـامانۀ 1۳۷ شـهرداری کرمـان برگزار 
 1۳۷ راه انـدازی  فلسـفۀ  افـزود:  شـد، 
بـوده  ایـن  در شـهرداری های کشـور، 
کـه یـک تیـم واکنـش سـریع داشـته 
باشـند. وی بـا بیـان اینکـه شـهرداری ها 
در  مختلفـی  کارهـای  و  وظایـف 
گفـت:  دارنـد،  گوناگـون  حوزه هـای 
اقدامـی  راه انـدازی سـامانۀ 1۳۷  دلیـل 
از نـوع پاسـخ گویی و واکنـش سـریع 
بـه درخواسـت ها بـوده اسـت؛ یعنـی از 
زمـان اعالم مشـکل تا زمانی که مسـئله 
بـه نتیجه می رسـدـ  چه کار انجام شـده 
باشـد، چـه انجام نشـده باشـدـ بـه مردم 

شـود. پاسـخ گویی  سـریع 

شـهردار کرمـان افـزود: بـا بررسـی 
کرمـان،   1۳۷ سـامانۀ  گزارش هـای 
و  واکنـش  گزارش هـا،  از  یک سـری 
مصـداق »سـریع« را ندارنـد کـه دلیـل 
آن اسـت یـا کاری انجـام شـده، امـا بـه 
مردم منتقل نشـده که با فلسـفۀ 1۳۷ در 
تناقـض اسـت و یـا به دالیلـی کار انجام 
نشـده، ولـی بـاز با دلیـل به مـردم انتقال 
داده نشـده است. َشـعرباف تأکید کرد: 
بنابراین، حتمـاً باید بازخـورد کار -چه 
انجام شـده و چه نشـده باشـد- به مردم 
ارائـه و پاسـخ داده شـود تـا اعتمـاد و 
رضایـت مردم بـه پیگیری جلب شـود.

وی افـزود: همچنیـن پاسـخ ها بایـد 
برای شـهروندان اقناع کننده باشد؛ یعنی 
بـا مسـتندات، فیلـم و عکـس، اقدامات 
انجـام شـده در خصـوص درخواسـت 
ارائـه شـود تـا مـردم قانـع شـوند کـه 
شـهرداری نهایت تـالش خـود را برای 
انجام کار و رفع مشـکل و مسـئله انجام 
داده اسـت؛ حتـی اگـر به نتیجـۀ دلخواه 

باشد. نرسـیده 
شـهردار کرمـان تأکیـد کـرد: بایـد 
ذکـر  بـا  مـردم  پاسـخ  طریـق  هـر  بـه 
بیـان  بـا  َشـعرباف  شـود.  داده  دالیـل 
اینکـه یک سـری از ارتباطـات مردمی، 
معبـر  آبگرفتگـی  مثـل  مشـکالتی  از 
فراتـر اسـت، گفـت: گاهـی شـخص 
سـواالتی دارد کـه سـامانۀ مردمـی 1۳۷ 

بایـد در نقـش یـک مشـاورۀ آنالین به 
شـهروندان پاسـخ دهـد یـا افـراد را بـه 
متولیـان موضـوع ارتبـاط دهد تا پاسـخ 
افـزود:  وی  کننـد.  دریافـت  را  خـود 
به طـور مثـال اگر تعـداد مسـئله ای مانند 
خودیـاری آسـفالت باالسـت، متولیـان 
بایـد هـر هفتـه اولویت هـا را در اختیـار 
سـامانۀ 1۳۷ قرار دهند تـا به مردم انتقال 
داده شـود. شـهردار کرمـان ادامـه داد: 
همچنین مدیران باید براسـاس تقاضای 
مـردم، در یـک سـاعت مشـخص در 
طـول هفته یا ماه، پاسـخ گوی سـؤاالت 
کـرد:  بیـان  َشـعرباف  باشـند.  مـردم 
بنابرایـن، سـامانۀ مردمـی 1۳۷، عـالوه 
بـر اینکـه وسـیلۀ ارتباطـی شـهرداری با 
مـردم اسـت، بایـد بـرای مشـاوره های 
اقناع کـردن مـردم  خـاص و همچنیـن 
وی  گیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  نیـز 
تصریـح کرد: اگر در مسـأله ای فراوانی 
پاسـخ گویی  و  شـده  زیـاد  مشـکل 
مناسـب وجـود نـدارد، باید گـزارش به 
مدیـر سـطح باالتـر ارائه و بـا کم کاری 
برخـورد شـود. شـهردار کرمـان تأکید 
در  بایـد  نیـز  مردم شـهر  سـامانۀ  کـرد: 
شـهرداری،  سـامانه های  دیگـر  کنـار 
تـا گزارش هـای  پُررنـگ دیـده شـود 
ویـژه را بـرای 1۳۷ بفرسـتد. َشـعرباف 
افـزود: 1۳۷ اگـر سـاختار درسـتی در 
پاسـخ گویی و اقناع مردم داشـته باشـد، 

هرچه گسـترش پیـدا کند و نیـرو به آن 
اضافـه شـود، بـاز هـم کـم اسـت.

شـهردار کرمـان ادامـه داد: کم کـم 
بـه سـمت اپلیکیشـن جامع شـهروندی 
می رویـم کـه فقـط 1۳۷ نیسـت؛ بلکـه 
مـردم  مختلـف  گزارش هـای  ارائـۀ 
اسـت که طـی آن براسـاس حساسـیت 
شـهروندی  اعتبـار  موضوعـات  افـراد، 
نسـبت  فـرد  هرچـه  یعنـی  می گیرنـد؛ 
و  باشـد  حسـاس تر  خـود  اطـراف  بـه 
واکنش بیشـتری به اشکاالت موجود و 
یا کارهـای مثبت انجام داده باشـد، فرد 
فعال تـری در حـوزۀ شـهروندی اسـت 
در  خاصـی  حمایت هـای  می توانـد  و 

حـوزۀ شـهری دریافـت کنـد.
َشـعرباف ادامـه داد: بایـد بـه جایـی 
برسـیم کـه حساسـیت مـردم نسـبت به 
شـهر و مسـائل آن زیـاد شـود؛ مـا هـم 
بـا دلیـل و پیگیری، پاسـخ اقناع کننده و 

نتایـج را بـه آن هـا ارائـه کنیم.
ارتبـاط  سـامانۀ  کـرد:  تأکیـد  وی 
پیشـانی  و  مهـم  بسـیار   1۳۷ مردمـی 
شـهرداری اسـت؛ بنابرایـن، بایـد تمـام 
تالش مـان را بـرای انجـام وظایف خود 

در ایـن حـوزه بـه کار ببریـم.

شهردار کرمان:

پاسخ های سامانه ۱37 شهرداری کرمان باید به  موقع و 
اقناع کننده  باشد
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در هـر جامعـه ای، خانواده نخسـتین 
و مهم تریـن نهـاد اجتماعـی محسـوب 
خانـواده  دیگـر  بیانـی  بـه  می شـود. 
سـنگ بنـای جامعـه و پایه هایـی اسـت 
کـه اجتمـاع بـر آن اسـتوار می گـردد. 
در نتیجـه آسـیب های موجـود در ایـن 
خشـونت های  انـواع  جملـه:  از  نهـاد، 
آن  نــوع  شــدیدترین  و  خــانوادگی 
یعنـی قتـل، جامعـه را با بحرانـی جدی 
مواجـه می سـازد، خشـونت علیـه زنان 

در  کـه  اسـت  دردنـاک  پدیـده ای 
از  مـواردی  می تـوان  جوامـع  تمامـی 
آن را مشـاهده نمـود، تـا سـالیان قبـل 
خشـونت علیـه زنـان در جامعـۀ ایـران، 
مسـئله ای حـاد و رایـج کـه بتـوان آن 
را بـه عنـوان یـک آسـیب اجتماعـی 
فراگیـر تلقی  نمود، محسـوب نمی شـد 
امـا در سـالیان اخیـر برحسـب برخـی 
تحـوالت اجتماعـی و فرهنگـی، ایـن 
پدیـده بـه عنوان یک چالش اساسـی و 
نگران کننده ذهن ُکنشـگران اجتماعی 
نموده اسـت،  معطـوف  خـود  بـه  را 
پرونده هـای بسـیاری در دادسـرا بـا این 
عنوان تشـکیل و همواره در زیر سـقف 
خانه هـا در حـال شـکل گیری و رشـد 
اسـت، امـا انتشـار گسـتردۀ خبـر قتـل 
یـک دختـر نوجـوان اهـوازی توسـط 
اذهـان عمومـی را  همسـرش آنچنـان 
مشـوش نمـود کـه بـار دیگـر بهانـه ای 
دسـت داد تـا بـه بررسـی ایـن پدیـدۀ 
دردنـاک و مخـرب بپردازیـم، در واقع 

ذره ای  حیـدری  مونـا  قتـل  ماجـرای 
کـه  بـود  خشـونت  چرکیـن  دمـل  از 
سـر بـاز نمـود و رسـانه ای شـد. روزانـه 
تعداد زیادی خودکشـی، همسرکشی، 
خیانـت، ضـرب و شـتم، آزار و اذیـت 
و  کار  از  ممانعـت  جنسـی،  و  روانـی 
تحصیـل، بروز افسـردگی و ... صورت 
می گیـرد کـه همگـی ریشـه در همیـن 
پدیـدۀ نامبـارک دارند، خشـونت علیه 
زنـان به ویـژه قتـل در سـطح خانـواده، 
جملـه:  از  بی شـماری  آسـیب های 
پیامدهـای  خانـواده،  بنیـان  تضعیـف 
بـه  قانونـی، آسـیب روحـی و روانـی 
فرزنـدان  خصوصـاً  خانـواده  اعضـای 
ننـگ و سرنوشـت  و  پـی دارد  را در 
ناخوشـایندی برای تمـام فامیل به دنبال 
سـطح  در  هم چنیـن  داشـت،  خواهـد 
اجتمـاع ایجـاد احسـاس ناامنی تسـری 
پیـدا نمـوده و انتقـال فرهنـگ خشـم و 
پرخاشـگری بـه سـایر اعضـای جامعه، 
اجتمـاع  فرهنگـی  حیثیـت  بـه  ضربـه 

در سـطح بین الملـل و ... را بـه  دنبـال 
دارد. امـا از آنجـا کـه عـالوه بـر نقـش 
انکارناپذیـر زنـان در اجتمـاع بـه تأییـد 
امـروزه  متخصصـان،   و  روانشناسـان 
زنـان اصلی  تریـن رکـن یـک خانـواده 
هسـتند و تربیـت فرزنـدان و بـه نوعـی 
تربیـت جامعـه را بـر دوش می کشـند، 
سـالمت  بـه  آسـیب  هرگونـه  لـذا 
یـا جایـگاه اجتماعـی  جسـم، روان و 
زنـان مسـتقیماً سـالمت اجتمـاع اعـم 
از مـرد و زن را نشـانه خواهـد گرفـت، 
از  نـوع  ایـن  ریشـه های  بایسـتی  لـذا 
در  خشـکاند.  و  کشـف  را  خشـونت 
بسـیاری  حیـدری  مونـا  قتـل  داسـتان 
خشـونت  ایجاد کننـدۀ  عوامـل  از 
کـه ریشـه در خـأ فرهنگـی دارد را 
می تـوان مشـاهده نمـود؛ مـواردی اعم 
از: کودک همسـری، عـدم بلوغ روانی 
و اجتماعـی بـرای آغـاز یـک زندگـی 
اعضـای  دخالت هـای  مشـترک، 
جامعـه در زندگـی خصوصـی افـراد، 

فقـدان آمـوزش مهارت هـای ارتباطـی 
و کنتـرل خشـم در نظـام آموزشـی و 
هـزاران علـت دیگـر، امـا سـؤال این جا 
زنـان  علیـه  آیـا خشـونت  کـه  اسـت 
تنهـا در فرهنگ هـای دچـار تعصبـات 
کم دانـش  و  کم سـواد  افـراد  و  کـور 
رخ  می دهـد؟ کـه قطعـاً جـواب منفـی 
ایـن  همه گیـری  متأسـفانه  و  اسـت 
اقتصـادی  سـطوح  تمامـی  در  پدیـده 
و اجتماعـی نشـان از آن دارد کـه تنهـا 
فرهنگ سـازی و پـر نمـودن خأهـای 
آموزشـی چاره سـاز نخواهد بـود، البته 
رشـد  رکـن  مهمتریـن  فرهنـگ  کـه 
کاهش دهنـدۀ  عامـل  و  جامعـه  یـک 
جـامــعه  آن  بــه  مــبتال  آسیــب های 
می باشـد، اما حمایت یـک قانون قاطع 
و جامـع از ایـن فرهنگ نیز ضـروری و 
حیاتی می باشـد، لذا عـالوه بر آموزش 
کنتـرل خشـم، آمـوزش مهارت هـای 
زوجیـن،  روابـط  آمـوزش  ارتباطـی، 
مُجاب نمـودن خانواده ها بـرای صیانت 

از حقوق کـودکان خود در امر ازدواج 
و ... بایسـتی قانـون نیـز جسـارت ایـن 
سـلب  افـراد  از  را  خشـونت ها  گونـه 
نمایـد. در اغلـب خانواده هـای درگیـر 
بانـوان  شـد  و  آمـد  شـاهد  خشـونت 
در دادگاه بـرای طـالق می باشـیم کـه 
ایـن امـر از جانـب خانم هـا بـه راحتـی 
میسـر نمی باشـد و حتـی در مـواردی 
کـه قانـون حامـی زن می باشـد مراجـع 
قضایـی با تسـاهل از ایـن موضوع گذر 
می نماینـد، در نتیجـه خشـم فروخوردۀ 
زنـان زمینـه بـرای هـر گونـه اعتـراض 
نامناسـب را فراهـم می کنـد و مـردان 
نیـز بـا آزادی عمل دسـت بـه اقدامات 

آزاردهنـده نیـز خواهنـد زد.
خالصـۀ کالم این که بنیـان خانواده 
در جامعـۀ مـا در حال فروپاشـی اسـت 
و ایـن مهـم تهدید کننـدۀ نسـل امـروز 
و فـردا و فرهنـگ و امنیـت جامعـه نیـز 
می باشـد و شـواهد نشـان می دهـد کـه 
اقداماتـی که تاکنـون بـرای حفط بنیاد 

خانـواده انجـام شـده اسـت محکـوم به 
شکست می باشـد، در نتیجه بایستی در 
جامعه، سـازمان یـا حتـی وزارتخانه ای 
متشـکل از افـراد متخصص تشـکیل و 
معضـالت ایـن سیسـتم را از کودکـی 
تـا بزرگسـالی آسیب شناسـی و در آنها 
ورود نماینـد، وگرنـه رونـد فعلـی کـه 
صفـر تـا صـد تعارضـات خانوادگـی 

در سیسـتم قضایـی بـا تخصـص غیـر 
مرتبـط پیگیری می شـود به جز تحمیل 
پرونده هـای بی سـرانجام و بی شـمار بـه 
ایـن سیسـتم و الینحـل مانـدن مسـئلۀ 
بغرنـج اختالفات خانوادگـی، نتیجه ای 
روز  هـر  و  داشـت  نخواهـد  پـی  در 
شـاهد یک فاجعه و جنایت خانوادگی 

جدیـد خواهیـم بود.

نگاهی به افزایش خشونت های خانگی در ایران؛

لزوم تشکیل سازمان یا وزارتخانه خانواده و آسیب های اجتماعی

سـرزمین ایـران از سـپیده دم تاریـخ تـا بـه 
امـروز، حـوادث و پیشـامدهای گوناگـون و 
بی شـماری را پشت سـر گذاشـته امـا همـواره 

بـه جهـت غنـای فرهنگـی، ادبـی، تاریخـی، 
علمی و ... بر اسـتوارترین و بلندترین قله های 
شـکوه و بالندگی، درخشـیده است. بی گمان 
ایـن  کـه  ویژگی  هایـی  بارزتریـن  از  یکـی 
سـرزمین کهن را پابرجا و اسـتوار نگاه داشـته 
هویـت فرهنگـی، زبانـی، ملـی و ایرانـی آن 
بـوده، ایـن هویت در قالب زبان فارسـی نُمود 
و تجلـی پیداکـرده و به اعتال و درخشـندگی 
ادبیـات در  بـه  نگاهـی  اگـر  اسـت.  رسـیده 
و  بیندازیـم  تـا سـوم هجـری  اول  قرن هـای 
اوضـاع ادبی آن را بررسـی کنیـم به این نکته 
برمی خوریـم: »همچنـان کـه ایـران در ایـن 
سـه قرن میـدان نفـوذ ادیانـی از قبیل: اسـالم، 
زرتشـتی، مانوی،  عیسـوی و ... بـود، به همان 

نحـو زبان هـای متعلـق بـه هـر یـک از آن هـا 
یعنـی عربـی، پهلـوی، سـریانی و جـز آن هم 
در ایـران رواج داشـت« از دیگـر سـو ادبیـات 
محلـی هـم در والیت هـای ایران سـیر طبیعی 
خـود را می پیمـود کـه برخـی از ایـن لهجه ها 
از طریـق آمیـزش بـا زبـان عربـی دسـتخوش 
تغییـر و تحول شـد، از میان این لهجه ها لهجۀ 
َدری آمادگـی آن را پیـدا کـرد کـه تبدیـل 
بـه ادبیاتـی قـوی و گسـترده گـردد. در پایـان 
همیـن دوره اسـت کـه سـرانجام زبـان َدری 
یعنـی لهجۀ مشـرق ایران به عنـوان یک لهجۀ 
ادبی مسـتقل و همچنیـن زبان رسـمی و ادبی 
ایران شـناخته می شـود. بنابراین از قرن چهارم 
بـه بعـد لهجـۀ دری کـه پـس از شـکل گیری 

 دربارهای مشـرق در عهد اسـالمی به صورت 
زبـان رسـمی درآمد به اسـامی مختلفی مانند: 
َدری، پارسـی َدری، پارسـی و فارسی خوانده 

. شد
فارسـی  زبـان  ایرانیـان  تاریـخ،  گـواه  بـه  
را از هرگونـه سـیطره و گزنـد حفـظ کـرده 
زبـان  یافتـن  رسـمیت  دادنـد.  گسـترش  و 
فارسـی به عنـوان زبـان سیاسـی، ادبـی، علمی 
بـه  صفـاری  یعقوب لیـث   حرکـت  بـا   ... و 
قصـد ایجـاد یـک دولـت مسـتقل ایرانـی و 
بـا  بغـداد  برانداختـن و تضعیـف حکومـت 
ایـن جمله خطـاب به نویسـندگان و شـاعران 
دربارش«سـخنی کـه من انـدر نیابم چـرا باید 
گفـت؟«  شـروع گردیـد و در ادامـه با اشـعار 

رودکـی، عنصـری، دقیقـی و سـرآمد همـۀ 
شـاعران، فردوسـی بـزرگ و شـاهنامۀ وزین 
و ارزشـمند او به اوج درخشـندگی و شـکوه 
رسـید. به هـر روی زبان فارسـی، جاودانگی، 
رشـد و بالندگـی خـود را وامدار فردوسـی و 
شـاهکار اوسـت، به گونـه ای کـه هر زمـان از 
زبان فارسـی سـخن بگوییم نام فردوسی نیز با 
آن گره خورده اسـت. فردوسـی در سـرایش 
شـاهنامه بـا شـرح حماسـه ها و دالوری هـای 
ایرانیـان و بازگویـی اسـطوره های ایرانـی بـه 
زبـان فارسـی نـه تنهـا روحیـۀ ایران دوسـتی، 
سـتم  اتحـاد،  میهن پرسـتی،  سلحشـوری، 
 ستیزی و ... را برای همیشه در وجدان ایرانیان 
زنـده نگاه داشـت، بلکـه زبـان فارسـی را بـا 

حفـظ واژه هـا و کلمات َسـره ایرانـی جاودانه 
کرد. شـاهنامه کتابی ارزشـمند و شـاهکاری 
بی بدیـل اسـت کـه بیـش از سـایر کتاب های 
فارسـی زبان در سراسـر جهـان مـورد توجـه 
قـرار گرفتـه و بـه زبان هـای مختلفـی چـون: 
آلمانـی، انگلیسـی، فرانسـه، پَشـتو، ایتالیایی، 

ترکـی، عربـی و ... ترجمـه شده اسـت.
نکتـۀ قابـل تأمـل و توجـه دربـارۀ عظمت 
فردوسـی  کـه  اسـت  ایـن  فردوسـی  کار 
آشـفتگی و نابسـامانی شـرایط زمـان خویش 
را دریافتـه بـود و در زمانـی کـه زبان فارسـی 
مـورد بی مهـری و بی توجهـی فاتحـان بـوده 
بـا سـرودن شـاهنامه آن چنـان پایـه و اسـاس 
فارسـی را محکـم کـرده کـه جایـی  زبـان 

بـرای فراموشـی آن باقـی نمانـده اسـت، بـه 
گفتۀ دکتـر جالل خالقی مطلـق: »هیچ کتابی 
ادبیـات جهـان  فارسـی و حتـی  ادبیـات  در 
وجـود نـدارد که مانند شـاهنامۀ فردوسـی در 
سرنوشـت و فرهنـگ یـک ملـت نقـش ایفـا 
کنـد و تا به ایـن پایه اثرگذار باشـد«. در پایان 
به عنوان شـاهد ادعا این چند بیـت ماندگار را 

ذکـر می کنیـم:
بناهای آباد گردد خراب
ز باران و از تابش آفتاب

پی  افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند

نمیرم ازین پس که من زنده ام
که تخم سخن را پراکنده ام

به مناسبت ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری؛

زبان فارسی، جاودانگی، رشد و بالندگی خود را وامدار فردوسی است

فرخ رو شهابی
دکترای زبان و ادبیات فارسی

عملیــات اجرایــی آب رســانی بــه ۶۶۹ روســتا در اســتان کرمــان 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 11۶۰۴ میلیــارد ریــال، توســط رئیــس  جمهــور 
ــا حضــور جمعــی از  ــو کنفرانــس و ب ــق ویدئ ــرو از طری ــر نی و وزی

ــد.  ــاز گردی ــی و آغ ــئوالن، کلنگ زن مس
به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آبفــا اســتان کرمــان، محمد 
ــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در  طاهــری مدی
ــه وجــود خشکســالی های دراز  ــا، ب ــن طرح ه ــی ای ــن کلنگ زن آیی
مــدت در اســتان کرمــان اشــاره کــرد و افــزود: ایــن خشکســالی ها 
ــای  ــرای پروژه ه ــرای اج ــرده و ب ــل ب ــیاری را تحلی ــع آب بس مناب
آب رســانی، منابــع مالــی کــه در الیحــه بودجــه و در اختیــار اســتان 

بــوده پاســخگوی اجــرای آنهــا نیســت و از دو ســال پیــش بــا ورود 
ــن در  ــاختن خیری ــپاه و وارد س ــۀ س ــازندگی، مجموع ــرارگاه س ق
ــژه در بخــش آب، تعامــل بســیار  ــه روســتاها به وی خدمت رســانی ب
ــا دســتور رئیــس  ــی بیــن دســتگاه ها به وجــود آمــد و امــروز ب خوب
جمهــور عملیــات اجرایــی آب رســانی آغــاز گردیــد و امیدواریــم 
یــک اتفــاق مبــارک را در بخــش آب رســانی بــه روســتاها شــاهد 

باشــیم.
وی ادامــه داد: بــرای اجــرای ایــن طرح هــا  11۶۰۴ میلیــارد ریــال 
اعتبــار هزینــه و ۷۸۳ کیلومتــر خــط انتقــال اجــرا و ۴۸ حلقــه چــاه 
حفــر و تجهیــز می شــود و تعــداد ۷۸ هــزار خانــوار معــادل ۳۰۰ هزار 

نفــر تحــت پوشــش قــرار خواهــد گرفــت. 
طاهــری خاطرنشــان کــرد: ۲۳۳ بــاب مخــزن بــه حجــم ۶۲ هــزار 
و ۹۹۸ مترمکعــب و ۵۲ بــاب ایســتگاه پمپــاژ بــا ظرفیــت ۵۲۰ لیتــر بر 

ثانیــه ســاخته خواهد شــد.  
وی طــول شــبکۀ توزیــع آب را در ایــن طرح هــا ۸۶۳ کیلومتــر 
ــیرآالت  ــه ش ــاب حوضچ ــزار و ۴۲۲ ب ــزود: ۲ ه ــرد و اف ــان ک بی
ــی  ــرای ایــن عملیــات اجرایــی در 11 شهرســتان شــرقی و جنوب ب
ســاخته می شــود و اجــرای ایــن طــرح عظیــم بــا همــکاری 
ــورت  ــا ص ــا آبف ــی )ع( ب ــن مجتب ــام حس ــازندگی ام ــرارگاه س ق

می پذیــرد.

در ارتباط ویدئوکنفرانسی با رئیس  جمهور صورت گرفت:

آغاز عملیات اجرایی آب رسانی به 669 روستا در 
استان کرمان
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 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  
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کرمان، بولوار۲۲بهمن ،ک ش ۲ ، پ۲
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گستره توزیع : استان کرمان 

ارتباط با مدیرمسئول :
ehsan.ahmadi389@gmail.com

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:
@ehsan.aahmadi
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دوست عزیز و گرامی جناب آقای مهندس محمدرضا ُکردساردویی
انتخـاب و انتصـاب جنابعالـی بـه عنـوان شـهردار شـهر زیارتی و سـیاحتی درب بهشـت 

نشـان از لیاقـت و شایسـتگی شـما داشـته و بی گمـان 
حضورتـان بـا کوله بـاری از تجربـه و اندیشـه در ایـن 
جایگاه به آبادانی این شـهر خواهد انجامید. لذا ضمن 
تشـکر از حسـن انتخاب اعضای محترم شـورای شـهر 
و ابـالغ اسـتاندار محتـرم، بـرای شـما آرزوی توفیق و 

بهـروزی دارم.
    احسان احمدی

مدیر مسئول نشریات روشنفکری و شور کویر

متأسـفانه منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت بـه عنوان بسـتر زندگی انسـان و 
همـۀ موجـودات زنده مدت هاسـت در سراسـر گیتـی و در کشـور ما مغفول 
واقـع شـده و اثـرات مخـرب ایـن بی توجهـی را روزانـه در گوشـه گوشـۀ 
جهـان و کشـورمان شـاهد هسـتیم. اما دهۀ اخیـر، دهۀ تالش هـای بین المللی 
و داخلـی بـرای احیـای ایـن دو عنصـر کلیـدی بـوده اسـت. نظر به ایـن نگاه 
کلـی، جنـوب اسـتان کرمان کـه بـا هفـت شهرسـتان؛ دارای اداره  کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری مسـتقل اسـت، خدمات شـایانی در طول اسـتقالل خود 
انجـام داده کـه در دوران مدیریـت دکتـر حمـزه احمـدی، رونـد ایـن 
فعالیت هـا شـتاب مطلوبـی بـه خود گرفتـه که به اهـم و رئوس ایـن خدمات 

در حـوزۀ آبخیـزداری بـه نقـل از وی بـه اختصار اشـاره خواهیـم کرد:
حوضه هـای آبخیـز جنـوب کرمـان بالـغ بـر 36000 کیلومتـر مربـع 

بـوده و دارای 3 حوضـۀ اصلـی بـه شـرح زیـر اسـت:
1- حوضۀ آبخیز کویر لوت
۲- حوضۀ آبخیز جازموریان

۳- حوضۀ آبخیز خلیج فارس و دریای عمان
عملیات هـای انجام شـدۀ آبخیـزداری و آبخوانـداری حوضۀ جنوب 

کرمان در سـال ۱۴00 عبارت اسـت از :
- سنگی مالتی۹۹۶۶۷ مترمکعب

- گابیونی ۳۰۳۸ مترمکعب
- خشکه چین ۴۵۴۳ مترمکعب

- پخش سیالب خاکی ۳۲۳۷۸۶ مترمکعب
- بیولوژیک و بیومکانیک ۳۷۴۵ هکتار

مکانیکـی،  از  اعـم  آبخیـز  حوضـۀ   ۳۷ در  هکتـار   ۸۵۰۰۰ مطالعـات   -
ریـال میلیـارد   1۹۵۲/۴۵۲ بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  مطالعاتـی  و  بیومکانیکـی 

مهمتریـن اهـداف عملیات آبخیـزداری و آبخوانداری عبارت اسـت 
از:

- جلوگیری از فرسایش خاک حاصلخیز کشاورزی حوضه های آبخیز
- جلوگیـری و کاهـش حمل رسـوب به مخازن سـدها، آبگیرها، کانال های 

آب رسـانی و افزایـش عمر مفید این سـازه ها 

- کاهـش خطـر بـروز سـیالب ها و بـه حداقـل رسـاندن خسـارات ناشـی از 
آنهـا یـا کاهـش پتانسـیل سـیل خیزی در حوضه هـا

از هـدر رفـت  بـا جلوگیـری  اثـرات خشکسـالی  پیشـگیری و کاهـش   -
روان آب هـای سـطحی و تغذیـه سـفره های آب هـای زیرزمینـی و افزایـش 

قنـوات و چشـمه ها سـطح آب هـای زیرزمینـی و آبدهـی 
اثربخشی اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری:

 - حجـم آب ذخیـره شـدۀ سـالیانه به طـور متوسـط ۵۳۰ مترمکعـب در هـر 
هکتـار در آبخیـزداری

- نفـوذ سـالیانه به طـور متوسـط 1۰۰۰ مترمکعـب آب در هـر هکتـار در 
آبخوانـداری

- کنترل فرسایش خاک سالیانه به طور متوسط به میزان ۹ تن در هکتار
- کنترل رسوب سالیانه به طور متوسط ۴ مترمکعب در هکتار

- افزایش تولید علوفه سالیانه به مقدار 1۲۰ کیلوگرم در هکتار
- حفظ و افزایش تنوع ژنتیکی گیاهی و ایجاد تعادل در اکوسیستم ها

- تحقق اهداف توسعۀ پایدار سرزمین
- بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشت آبخیزنشینان

خاطرنشـان می شـود از ابتـدا تـا کنـون در سـطح ۷۰۰۰۰۰ کیلومتـر مربـع 
عملیـات آبخیـزداری و آبخوانـداری در جنـوب کرمـان انجـام و درحـال 

انجـام می باشـد.

در گفتگو با دکتر احمدی مطرح شد؛

بررسی اهم خدمات انجام گرفته در حوزه آبخیزداری 
جنوب کرمان در سال جاری

توسط مدیر عامل گل گهر صورت پذیرفت؛

ارائه گزارش به رهبر معظم انقالب و ریاست محترم جمهور
جسارت را به مدیران کشور 

برگردانیم
جمعـی از تولیدکنندگان کشـور و 
مسـئولین اقتصادی و صنعتی با حضور 
در حسـینیۀ امـام خمینـی)ره( بـا رهبـر 
انقـالب دیـدار کردنـد. در ایـن دیدار 
مهنـدس ایمـان عتیقـی، مدیـر عامـل 
از  نمایندگـی  بـه  گل گهـر  شـرکت 
شـرکت های معدنـی و صنعتی کشـور 

بـه ایـراد سـخنرانی پرداخـت .
بـه  صـورت  مراسـم کـه  ایـن  در   
آنالیـن در سـالن اجتماعـات مجتمـع 
گــل  گــهر بــا حـضــور مــسئوالن 
شهرسـتان، مدیران شرکت های منطقۀ 
و  کارگـران  نماینـدگان  و  گل گهـر 

کارکنـان منطقـه نیـز پخـش می شـد، 
و  کارآفرینـان  انقـالب  معظـم  رهبـر 
فعاالن اقتصادی را افسـران و کارگران 
باصفـای  و  بااخـالص  رزمنـدگان  را 
دفاع مقدس در مقابل جنگ اقتصادی 
بـا آمریکا خواندند و گفتند: مسـئوالن 
پرتالش با »ایجاد سـند نقشـۀ راهبردی 
صنعتی« و »مدیریـت، هدایت، نظارت 
و حمایـت از تولیـد« مسـیر کاهـش و 
رفع آسـیب ها و »شـتاب  گرفتن تولید، 
اشـتغال و پیشرفت کشـور« را با تالش 
بیشـتر ادامه دهنـد تا آثار ایـن روند در 

زندگـی مـردم نمایان شـود.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای، توجه 
مســئوالن دولتــی را بــه نکــاتی کـه 

تولیدکنندگان و صنعتگـران در دیدار 
امـروز بیـان کردنـد ضـروری دانسـتند 
و بـا تأکیـد بـر اینکـه اطـالع مـردم از 
موفقیت هـای فعاالن اقتصـادی از زبان 
خـود این افـراد،  بـرای مقابله با جنگ 
روانـی دشـمن مفیـد اسـت، افزودنـد: 
البتـه اگـر در این 1۰ سـال مسـئوالن با 
تولیدکننـدگان همراهـی بیشـتری می 
کردند، آسـیب ها کمتـر، و موفقیت ها 

بیشـتر می شـد.
تولیـد را »جهـاد«  انقـالب،  رهبــر 
ایســتادگی  گــفتند:  و  خـوانـدنــد 
بـه  حملـه  مقابـل  در  تولیدکننـدگان 
اقتصـاد و تالش دشـمن بـرای ممانعت 
از فـروش نفت و گاز، قطع منابع ارزی 
مسدودسـازی  بـرای  برنامه ریـزی  و 
واقـع  در  ایـران،  خارجـی  مبـادالت 
جهـاد و از بزرگتریـن عبادتهـا اسـت.
مهنـدس ایمـان عتیقـی مدیـر عامل 
شـرکت گل گهـر در ایـن جلسـه و در 
محضـر مقـام معظـم رهبـری گفـت: 
مـقاوم ســازی  مــعیارهای  از  یکــی 
اسـت  اقتصـاد  پیچیدگـی  اقتصـادی، 
کــه بـر دو عــامل تنـوع محصـول و 
پیچیدگـی محصوالت اسـتوار اسـت. 
تحریم هـا،  خنثی سـازی  جهـت  در 
بهره منـد  آن  از  می تـوان  کـه  راهـی 

شـد، پیچیدگـی اقتصـاد اسـت.
وی افـزود: معـدن با تنـوع محصول 
در کنـار نفـت می توانـد تکمیل کننده 

و مقاوم سـاز اقتصـاد ایران باشـد.
عتیقـی ادامه داد: یکـی از مهم ترین 
شـدن  کمرنـگ  باعـث  کـه  دالیلـی 
ایفـای نقـش معـادن در کشـور شـده، 

نداشتن سیسـتم جامع اکتشـافی است. 
در ایـن زمینـه باید فکری کـرد، راهی 
نظـر  از  نوشـت.  سیاسـتی  و  سـاخت 
بنـده و کارشناسـان عـالوه بـر تکمیـل 
زنجیـرۀ محصوالت معدنی، اکتشـاف 

نقـش بسـیار مهمـی دارد.
مــدیر عامـل گــل  گهـر گــفت: 
خوشـبختانه امـروز بـا رویکـرد خوب 
دولـت و هــم  چنیــن تــعامل  وزارت 
صنعـت، معـدن، تجـارت و بنگاه های 
بیـن  سـازنده ای  همدلـی  اقتصـادی، 
بنگاه هـای اقتصـادی کشـور  به وجـود 
آمده اسـت  کـه از جملـه بـه ایمیدرو، 
فـوالد مبارکـه، شـرکت ملـی صنایـع 
مــس ایران، چادرملو، سرمایه گذاری 
و  فلـزات  و  معــادن  توسعــۀ  امــید، 
گل گهـر سیــرجان اشــاره کـرد کـه 
ایـن شـرکت ها را در دولـت پیشـرانان 

ملـی خوانده انـد. اقتصـاد 
عتیقی افزود: از جمله دستاوردهای 
جهـت  برنامه ریـزی  شـرکت ها  ایـن 
سـرمایه گذاری ۲۰ میلیـارد یـورو طـی 
بخـش  کـه  اسـت   آینـده  سـال  پنـج 
عمـدۀ ایـن پروژه هـا تـا پایـان امسـال 

آغـاز خواهـد شـد.
وی تأکیـد کـرد: اگـر بـه مجموعۀ 
شـود  اعتمـاد  اقتصـادی  شـرکت های 
اقتــصادی کشـور  اَبـرپـروژه هــای  و 
شـود،  ســپرده  شــرکت ها  ایــن  بــه 
عنـوان  بـه  می تواننـد  ایـن شـرکت ها 
لوکوموتیو اقتصـاد ایران، چرخ صنایع 
آورده  در  حرکـت  بـه  را  کوچـک 
و باعـث شـکوفایی بخـش مهمـی از 

اقتصـاد ایـران بشـوند.

معظـم  مقـام  بـه  خطـاب  عتیقـی 
گـروه  در  داشـت:  اظهـار  رهبـری 
 ۲۵ از  بیـش  گل گهـر  شـرکت های 
هـزار نفـر از کارگـران و مهندسـان و 
هم چنیـن مدیـران گذشـته بـا روحیـۀ 
جهـادی، انگیزۀ جوانـی و کار تیمی با 
میانگیـن سـنی ۳۸ سـال در دل کویـر، 
کرده انـد. نمایـان  را  خـود  باورهـای 

عنـوان  بـه  گل گهـر  افـزود:  وی 
افتخـار نظـام کـه تمامی مسـیر رشـد و 
انقـالب  پیشـرفت خـود را در دوران 
اولیـن  اسـت،  کـرده  طـی   اسـالمی 
کامـل  زنجیـرۀ  کـه  اسـت  منطقـه ای 
اسـتخراج،  اکتشـاف،  از:  اعـم  فـوالد 
آهـن  گــندله،  کنســانتره،  تولیـد 
اسـفنجی، شـمش و در آینـده ورق را 
در دل خـود جـای داده اسـت کـه این 
تنـوع محصـول در خاورمیانـه بی نظیر 

اسـت.
عتیقـی گفـت: شـرکت گل گهر به 
عنوان پنجمین شرکت بورسی ایران با 
نمـاد »کگل« از رشـد خوبی برخوردار 
بـوده و از ابتـدای امسـال بازدهی پنجاه 
درصـدی را تجربـه کـرده اسـت که با 
مقایسـۀ شـاخص ها و سـایر نمادهـای 
در  پیشـرو  شـرکت های  جـزو  دیگـر 

ایـن زمینه اسـت .
آیـنــدۀ  اسـتراتــژی  افــزود:  وی 
گل گهر، برپایۀ شـش محـور و با تنوع 
بیـش از ده محصول براسـاس نیازهای 
اقتصـادی کشـور در حـوزۀ معـادن در 

نظـر گرفته شـده اسـت.
مــدیر عـامــل گـل  گــهر گـفت: 
رهبـری مهربان همۀ ایـن کارها محقق 

نخواهـد شـد مگـر بـا لطـف خداوند، 
کمک دولت مردمـی، وزارت محترم 
صمت،عـزم جـدی همـکاران جوانـم 
پدرانـۀ  حمایـت  همـه  از  مهم تـر  و 
حــضرتعالی از شــرکت گل گهـر و 
ایفـای  جهـت  بـزرگ  شـرکت های 

نقـش اقتصـادی آن هـا.
مهندس عتیقـی افزود: درخواسـتی 
مکتـوب خدمتتـان ارائه می شـود تا در 
صـورت صالحدیـد دسـتور فرماییـد 
کـارگــروهی بــا اختــیارات ویـژه و 
فـراقــوه ای، جــهت حــل مشـکالت 
اکتشـافات و تعییـن مسـیر راه تعییـن 
شـود. هم چنین واگـذاری پهنـۀ معدن 
۳ جنوبـی گل گهـر جهت ثبـات تولید 
به کنسرسـیوم گل گهـر و گهر زمین با 

سـرعت بیشـتری صـورت پذیرد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه مـا مدیـران 
حـل  بـرای  داریـم  وظیفـه  دوم  گام 
مشـکالت به عنوان مجریـان اقتصادی 
کشـور، تالش بیشـتری کنیـم، گفت: 
از شـما خواهـش دارم؛ جسـارت را به 
مدیـران کشـور برگردانیـم، تذکـرات 
الزم را بفرماییـد، حمایت کنید؛ انجام 

ماموریـت تـا حصـول نتیجـه بـا ما.

سرمایه گذاری یک میلیارد  و 
پانصد میلیون دالری گروه 
گل گهر در پروژه های جدید

 آئیـن آغـاز عملیـات اجرایـی 1۳ 
پـروژۀ جدیـد گـروه معدنـی  صنعتـی 
گل گهـر بـا حضـور ریاسـت محتـرم 
اقتصـاد  و  صمـت  وزرای  و  جمهـور 
همزمـان بـا آغـاز عملیـات پروژه های 
بزرگ هفت شـرکت کشـور در سالن 
همایش های صدا و سـیما برگزار شـد.
مهنـدس ایمـان عتیقـی در گزارش 
حضـور  در  مراسـم  ایـن  در  خـود 
رئیـس جمهـور گفـت: ایـن 1۳ پروژ ۀ 
حجـم  بـا  گل گهـر  گـروه  جدیـد 
سـرمایه گذاری یـک میلیـارد  و پانصد 
میلیـون دالری گروه گل گهر طی سـه 
سـال آینـده بـه بهره بـرداری خواهنـد 
رسـید و بـرای ۷ هزار نفر اشـتغال زایی 

ایجـاد خواهنـد داشـت.
شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 
شــرکت  مــبارکه،  فــوالد  مجــتمع 
مــلی صــنایع مــس ایــران، شـرکت 
معدنـی و صنعتـی چادرملـو، شـرکت 
و  مــعادن  توســعۀ  سـرمایه گذاری 
فــلزات و شــرکت گــروه گــسترش 

نفـت و گاز پارسـیان بـه  عنـوان گـروه 
مسـئولیت  ایـران  پیشـرفت  پیشـرانان 
سـرمایه گذاری در ایـن پـروژۀ بزرگ 

دارنـد. به عهـده  را  صنعتـی 
ایــن آئــین  رئــیس جــمهور در 
گــفت: یکـی از راه هـای مــهم دور 
زدن و خنثی کـردن تحریم هـا، چنیـن 
بنـای  و  اسـت  مانـدگاری  اقدامـات 
دولـت هــم ایــن اســت کـه بــرای 
و  فــعالیت  تحریم هـا،  خنثی سـازی 
تـالش روزافـزون را در دســتور کار 

خـود قـرار دهـد.
آیت اهلل رئیسـی افزود: بدون تردید 
بانک هـا،  بـزرگ،  اگـر شـرکت های 
بخـش خصوصـی و کارآفرینـان فعال 
سـرمایه  گذاری های  می تـوان  شـوند 
قابـل توجهـی در بخش هـای مختلـف 
انجـام داده و مشـکل تولیـد و اشـتغال 

در کشـور را برطـرف کـرد.
رئیـس جمهـور نقـش دولـت در 
»هدایـت،  را  اقتصـادی  فعالیت هـای 
حمایـت و نظـارت« برشـمرد و اظهار 
داشـت: فعاالن اقتصادی یقین داشـته 
باشـند کـه دولـت در ایـن میـدان از 
فعالیـت آنهـا حمایـت خواهـد کـرد.


