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خشک سالی و کم آبی
 کرمانی ها را به ستوه آورده است

اسـتان پهنـاور کرمان بـا جمعیـت ۳1۶۴۷1۸ نفـر و مسـاحت 1۸۳1۹۳ کیلومترمربع از 
جملـه مناطـق خشـک و کم  باران کشـور ایران به شـمار می آید، با این حـال تنوع اقلیمی 
و آب وهوایـی چهـار سـوی آن اعجاب انگیـز اسـت، میانگیـن بـارش سـاالنه ایـن منطقه 
کمتـر از ۲۵۰ میلی متـر می باشـد کـه در قیـاس بـا میانگیـن بارش سـالیانه جهانـی )حدود 
۸۵۰ میلی متـر( از شـرایط مطلـوب بـه  دور اسـت کـه در سـال آبـی اخیـر این رقـم به مرز 
بحـران رسـیده اسـت و بسـیاری از شـهرها و روسـتاهای مـا با مشـکل جـدی آب روبه رو 
هسـتند. بـرای بررسـی وضعیـت آب و آینـده آب از نظـر بحـران بی آبـی ابتدا بایسـتی به 
وضعیـت جهانـی ایـن مایه حیـات پرداخت و سـپس در جغرافیای ایران اقـدام به کنکاش 
نمـود، نحـوه مدیریت منابع آب در کشـورها و قاره های مختلف، تغییـرات آب وهوایی و 
تأثیـر آن بـر منابـع آبی و حتـی نوع نگرش حکومت هـای قوی و ضعیف بـا رویکردهای 

مختلـف سیاسـی بـه این موضـوع و نیز رفتارهـا در قبال 
حفاظـت از محیـط زیسـت و عـدم پایبندی بسـیاری از 
کشـورها از جملـه کشـورهای صنعتـی بـه معاهـدات 
بین المللـی کـه بـر حفظ محیـط زیسـت تأکیـد دارد از 
جملـه دالیـل وخیم شـدن شـرایط منابع آب شـیرین و 
قابـل اسـتفاده بـرای مصارف شـرب، صنعتـی، عمومی 
و کشـاورزی می باشـد. اکثـر آمارهـای جهانـی و منابع 
معتبـر بین المللـی از گسـترش جمعیت انسـانی، کاهش 
فضـا برای حیـات وحش، کمبود منابع غذایـی، نابودی 
تاالب هـا، از بیـن رفتن تنوع زیسـتی و کاهش جنگل ها 

و پوشـش گیاهـی حکایـت دارد و عمـق و شـدت این بحران زمانی آشـکار می شـود که 
کشـاورزی سـنتی بـا مصرف بـاالی آب و بازدهی بسـیار انـدک و غیراقتصـادی را نیز بر 
سـایر علـل تخریبـی بیفزاییـم. در سـطح اسـتان کرمـان نیـز عـاوه بـر شـرایط فوق الذکر 
عائمـی ماننـد پاییـن رفتـن سـطح آب زیرزمینـی، بـاال رفتـن غلظـت امـاح در آب 
اسـتحصال شـده از چاه هـای عمیـق و چاهک هـا و در برخی مـوارد رودخانه ها، خشـک 
شـدن مرداب هـا و تاالب هایـی ماننـد جازموریـان و بـه  وجود آمـدن مناطق مسـتعد برای 
تولیـد ریزگردهـا و کاهش چشـمگیر سـطح آب ذخیره در مخازن سـدهای بزرگ مانند 
سـد جیرفـت خبـر از وقـوع تنش آبی شـدید و بـه  وجود آمـدن چرخه معیـوب بارندگی 
و در پـی آن بحـران آب می دهـد کـه برای مدیریـت مصرف، انجام یک سـری اقدامات 
اورژانسـی از جمله؛ مدرنیزاسـیون کشـاورزی، تعیین و تکلیف چاه های غیرمجاز عمیق و 
چاهک ها، جلوگیری از سـاخت سـدهایی با اهداف سیاسـی و اقتصادی خاص، اسـتفاده 
حداقلی از منابع آب برای مصارف شـرب و نظافت، الگوبرداری از کشـورهای پیشـرفته 
و ورود تکنولوژی هـای جدیـد ماننـد اسـتفاده از یخ هـای دی اکسـید کربـن در حـوزه 
صنعـت، ممنوعیت کشـت های آب بر مثـل هندوانه، سـخت گیری بر مصـارف غیرمجاز 

در همـه حوزه هـا جـزو الزامـات کوتاه مـدت عبـور از این بحران اسـت.

مهندس ساردویی:

پیشرفت پروژه های طرح اقدام ملی 
مسکن در جنوب کرمان امیدوار 

کننده است

نظر به رد صالحیت گسترده نامزدهای ریاست جمهوری؛

تنور منجمد انتخابات
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احسان احمدی

به مناسبت یکم ژوئن روز جهانی والدین؛

سختی های پدر و مادر بودن

1۴ خـرداد 1۳۶۸ روز وصـال عاشـق بی قـرار بـه یگانـه معبـودش، روز ماتـم ملتی در سـوگ جان گـداز فراق محبـوب خود، 
روز وداع ملتـی بـا مقتـدای خویـش و روز درک عمیـق احسـاس تنهایـی و یتیمی دل های روشـن و بیدار جهان اسـام بود. آن 
روز، روز عـزای بـزرگ عالـم اسـام، روزی که پیـر و جوان در مصیبت جانکاه غروب خورشـیدی که به واسـطه طلوعش در 
جای جای جهان هسـتی هزاران چشـمه نور جوشـید، صاحب عزا شـدند و گریسـتند. سراسـر ایران اسـامی سـیه  پوش شـد و 

ضجـه و شـیون مـردان و زنـان در هـر کـوی و برزنی در ایـن مصیبت بزرگ جاری گشـت.
1۵ خـرداد 1۳۴۲ نیـز نقطـه عطفـی در تاریـخ مبـارزات ملتـی علیـه اسـتبداد و اسـتعمار اسـت کـه بـا نـام و اندیشـه و راه امام 
خمینـی رحمه اهلل علیـه پیونـدی از یـاد نرفتنی دارد. اکنون سـه دهـه از عروج ملکوتـی بنیان گذار انقاب، حضـرت امام خمینی 
)ره( مصلـح کبیـر قـرن و طایـه دار اسـام نـاب محمـدی )ص(، رهبـری که نامش یـادآور عظمت تشـیع و قبله آمال مسـلمین 
جهـان اسـت می گـذرد، بـزرگ مردی کـه یادش غرور و شـخصیت و خودبـاوری و امیـد را در دل ملل سـتمدیده جهان زنده 
می کنـد. پیـر فرزانـه ای کـه بـا رهبـری و هدایـت انقـاب عظیـم امت خداجـوی، پرچـم قـرآن را در جهان بـه اهتـزاز درآورد 
و آن چنـان رسـالت تاریخـی خـود را بـا تکیـه بـر اسـام ناب محمـدی )ص( بـه انجام رسـاند  که ملت ایـران ایـن عزت مداری 
و ذلت  گریـزی را تاکنـون در هیـچ ورقـی از تاریـخ خـود بـه چشـم ندیده انـد. نقـش بنیان گذار جمهـوری اسـامی در پیروزی 
ملـت رشـید ایـران آن چنـان رفیع و اسـتوار اسـت که به فرمـوده مقام معظم رهبـری: این انقاب بی نـام و نشـان او در هیچ جای 
جهـان شـناخته شـده نیسـت. راه و یـاد امـام جاودانه اسـت، امـروز ما به عنـوان وارثان ایـن میـراث گران بها و ارزشـمند، وظیفه 

سـنگین محافظـت، پیراسـتن و آراسـتن ایـن شـجره طیبـه را به عهـده داریم کـه باید پاسـدار و 
قدردان آن باشـیم. 

ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره امـام خمینـی )ره(، سـالگرد مصیبـت عظمـای ارتحـال 
ایشـان و نیـز یادبـود شـهدای واالمقـام 1۵ خـرداد را بـه مقـام معظـم رهبـری حضـرت آیت اهلل 
العظمـی امـام خامنـه ای )مدظلـه العالی( و مردم همیشـه در صحنه ایران به ویژه مردم شـهیدپرور 
و والیت مـدار شـهر جبالبـارز تسـلیت عـرض نمـوده و امیدواریـم فرزنـدان امـام )ره( در پرتـو 
اندیشـه امـام خمینـی )ره( بـا پیـروی از منویات رهبـر فرزانه انقاب، از سـربازان و زمینه سـازان 

حکومـت علـوی حضـرت ولـی عصـر عجـل اهلل تعالی فرجه الشـریف باشـند.

محمدرضا سعیدی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر جبالبارز

آگهی مزایده عمومی ) م الف - 3۶۸2(
سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری کرمان در نظر دارد اجرای عملیات جمع آوری و پردازش پسماندهای 
خشـک و اجـرای طـرح تفکیـک از مبـدا در محدوده شـهر کرمـان و سـاماندهی عوامل جمع آوری پسـماند 
خشـک سـطح شـهر و کارگاه هـای بازیافـت خـارج از محـدوده شـهری را بـه مـدت یک سـال بـا مبلـغ پایـه 
ماهیانـه 1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مزایـده ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال، از طریـق برگزاری 
مزایـده عمومـی بـه بخـش خصوصی واگذار نمایـد. لذا از کلیه متقاضیان واجد شـرایط دعـوت بعمل می آید 
جهـت خریـد اسـناد مزایـده از تاریخ 1۴۰۰/۳/۴ لغایـت 1۴۰۰/۳/1۹ بـه مدیریت امور قراردادهای شـهرداری 
و جهـت تسـلیم پیشـنهادات تـا مـورخ 1۴۰۰/۳/۲۳ بـه دبیرخانه شـهرداری مرکـزی )واقع در کرمـان - میدان 
شـورا( مراجعـه نماینـد. بازگشـایي پاکت ها مورخ 1۴۰۰/۳/۲۴ انجام خواهد شـد. سـایر اطاعـات و جزئیات 

در اسـناد مزایده و سـایت شـهرداری کرمـان بـه ادرس )kermancity.ir( مندرج می باشـد.                                                                                                    

چهاردهـم خـرداد سـالگرد ارتحال ملکوتـی بنیان گـذار کبیر نظام 
مقـدس جمهوری اسـامی حضـرت امام خمینـی )ره(، روزی اسـت 
کـه ملـت بـزرگ ایـران و آزادگان دنیـا در فـراق محبـوب خـود و 
سـوگ جان گـداز رهبـر حکیـم و مقتـدای خویـش صاحـب ماتـم و 
عـزا شـدند. بـزرگ مـردی که با سـلوک علمــی و عملـی خویش و 
بـه پشـتوانه ایمـان و اعتقـاد و آزادگـی و محبـت همیشـه مانـدگارش 
در دلهـای ایرانیـان، کاخ حکومـت ستم شـاهی را ویـران کرد و فصل 
نوینـی فـراروی تاریـخ ایران گشـود. بدین وسـیله ارتحـال معمار کبیر 
انقـاب اسـامی، حضـرت امـام خمینـی )ره( و قیـام پانزده خـرداد را 
بـه تمامـی عاشـقان و رهـروان والیت به خصـوص مردم شـهیدپرور و 
والیتمدار جنوب اسـتان کرمان به ویژه مردم شـهر جیرفت تسـلیت و 
تعزیـت عـرض نموده و امید اسـت بـا پاسـداری از آرمان هـای واالی 

و  اسـامی  جمهـوری  بنیان گـذار 
انقـاب،  شـهدای  راه  دادن  ادامـه 
تحـت لـوای فرامیـن مقـام معظـم 
رهبـری )مدظلـه العالـی( در جهت 
جمهـوری  مقـدس  نظـام  اعتـای 
اسـامی و سـرافرازی و سـربلندی 
ایـران عزیز اسـامی، بیـش از پیش 

نماییم. تـاش 
سرهنگ حاج محمود
 امیری دوماری
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

دیدار دکتر مکارم رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت با معاون درمان وزارت 

بهداشت 
دکتــر مــکارم رئیــس دانشــگاه 
ــنبه  ــت روز ش ــکی جیرف ــوم پزش عل
بــا دکتــر جــان بابایــی معــاون درمــان 
ــو  ــدار و گفتگ ــت دی وزارت بهداش
کــرد کــه در ایــن دیــدار مــوارد 
ــت  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــل م ذی
ــت  ــا همــکاری معاون ــرر شــد ب و مق
درمــان وزارت بهداشــت ایــن مــوارد 

ــردد: ــع گ مرتف
-همــکاری و مســاعدت وزارت بهداشــت و بیمــه ســامت جهــت 

واریــز بخشــی از اســناد بیمــه ســامت بیمارســتان های دانشــگاه 
ــان  ــاون درم ــول مع ــا ق ــه ب ــگاه ک ــاده ۹۲ دانش ــات م ــری مطالب -پیگی
وزارت بهداشــت مقــرر گردیــد در اســرع وقــت در ایــن زمینــه بــا دانشــگاه 

همــکاری گــردد
ــار مــورد  ــن اعتب ــت تأمی ــرم درمــان جه ــاون محت -قــول مســاعد مع
جهــت  شــده  خریــداری  اکســیژن  تانک هــای  و  اکسیژن ســاز  نیــاز 

دانشــگاه  حــوزه  بیمارســتان های 
-پیگیــری تأمیــن دســتگاه ســی تــی اســکن بیمارســتان آیــت اهلل کاشــانی 

فت  جیر
ــی  ــت ط ــوم پزشــکی جیرف ــگاه عل ــس دانش ــوت رئی ــا دع ــن ب -هم چنی
ــان وی  ــت و معاون ــر بهداش ــان وزی ــگاه میزب ــن دانش ــده ای ــاه آین ــک م ی

ــود. ــد ب خواه

با حضور مهندس طاهری؛

جلسه شورای معاونین برای چاره اندیشی 
گذر از بحران کم آبی برگزار شد

بـه منظـور اتخـاذ تدابیـر الزم در 
خصـوص گـذر از بحـران کم آبـی 
شـورای  سـال جاری،  تابسـتان 
معاونیـن شـرکت آبفا اسـتان کرمان 
بـه  ریاسـت مهنـدس محمـد طاهری 
تشـکیل  شـرکت  ایـن  مدیر عامـل 

داد. جلسـه 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بـا  طاهـری  کرمـان،  آبفـا  شـرکت 

تأکیـد بـر لزوم تأمین آب حداکثری با کیفیت مناسـب و بهداشـتی و توزیع 
از مسـئولین و معاونت هـا  آن در شـبکه آب شـهری و روسـتایی گفـت: 
درخواسـت می کنـم کـه کمـاکان هـم و غـم خویـش را بـه کار بسـته و در 
امـر خطیـر آب رسـانی بـه سراسـر اسـتان در تابسـتان آمادگـی کامل داشـته 
باشـند و همـه تـوان و امکانـات خـود را بـه  کار گیرنـد. مدیرعامل شـرکت 
آب و فاضـاب اسـتان کرمـان، لـزوم اطاع رسـانی دقیـق و آگاهی بخشـی 
بـه مـردم و مشـترکین از وضعیـت موجـود آب و مشـکات و چالش هـای 
ایـن شـرکت را بـا توجه به کاهـش نزوالت جـوی و پایین رفتن سـفره های 
کـرد:  تصریـح  و  دانسـت  عمومی هـا  روابـط  وظایـف  از  زیرزمینـی  آب 
روابـط عمومـی موظـف به اسـتفاده از کلیه امکانات رسـانه ای اعـم از صدا 
و سـیما، روزنامه هـا، خبرگزاری هـا و شـبکه های اجتماعـی اسـت تـا مـردم 

را از مشـکات فـرارو آگاه کنـد. 
وی افــزود: مــردم بایــد از بحــران کم آبــی کنونــی آگاهــی کامــل 
ــاعدت  ــکاری و مس ــت هم ــران، نهای ــن بح ــذر از ای ــند و در گ ــته باش داش
ــت  ــز دق ــه نی ــرف بهین ــت مص ــش مدیری ــند و در بخ ــته باش ــا داش ــا م را ب
عمــل بســیار زیــادی داشــته باشــند. اتخــاذ تدابیــر الزم در خصــوص گــذر 
از بحــران کم آبــی تابســتان 1۴۰۰، بررســی اقدامــات انجــام شــده از 
ــع موجــود  ــع موان ــن آب، رف ســوی معاونت هــای مختلــف در حــوزه تأمی
در اجــرای طرح هــای آب رســانی در دســت اقــدام در ســطح اســتان، 
بررســی و پایــش وضعیــت تأمیــن و توزیــع آب روســتاها، بررســی نــاوگان 
ــان از  ــتان و اطمین ــای آب رســانی ســطح اس ــری تانکره ــل و تراب حمل ونق
آمــاده بــودن شــرایط خدمت رســانی بــه مــردم، میــزان وضعیــت تأمیــن آب 
در اقصــی نقــاط اســتان، اطمینــان از کیفیــت مطلــوب و بهداشــتی آب مورد 
ــل  ــاز و تکمی ــورد نی ــای م ــز چاه ه ــر و تجهی ــه حف ــزوم ادام ــردم، ل ــاز م نی
ــتان  ــترکین در تابس ــه مش ــریع ب ــانی س ــور آب رس ــه منظ ــال ب ــوط انتق خط
ــود کــه در جلســه شــورای معاونیــن طــرح  ــه مــواردی ب پیــش رو، از جمل

ــت. ــرار گرف ــورد بحــث و بررســی ق موضــوع و م

تاکید امام جمعه شهرستان سیرجان بر 
مدیریت مصرف برق

ــوب  ــرق جن ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا حضــور مدیــر  ــه میزبانــی امــام جمعــه و ب اســتان کرمــان، ایــن نشســت ب
ــرورت  ــون ض ــزار و پیرام ــراه برگ ــأت هم ــیرجان و هی ــتان س ــرق شهرس ب
ــری از خاموشــی های ناخواســته در  ــرای جلوگی ــرق ب مدیریــت مصــرف ب

ــد. ــه گفتگــو پرداختن ــار تابســتان امســال ب پیــک ب
ــه  ــون ائم ــتفاده از تریب ــان اس ــیرجان، خواه ــرق س ــر ب ــلمانی زاده مدی س
جمعــه بــرای راهنمایــی مشــترکین صنعتــی، خانگــی، کشــاورزی و تجــاری 
در ایــام پیــک شــد و گفــت: شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان 
ــه و  ــه تهی ــار نســبت ب ــی پاســخ گویی ب ــط اجرای ــا ضواب ــق ب ــان، مطاب کرم
ــی، کشــاورزی و  ــرای مشــترکین صنعت ــم تفاهم نامه هــای همــکاری ب تنظی
تجــاری اقــدام نمــوده اســت و مشــترکین می تواننــد در صــورت تمایــل و 
ــرق در شــرایط بحــران از  ــه صنعــت ب ــاری رســاندن ب همــکاری، ضمــن ی

ــوند. ــد ش ــا بهره من ــن طرح ه ــاداش ای ــا و پ مزای
وی افــزود: در صورتــی کــه مشــترکین کشــاورزی و صنعتــی از تاریــخ 
ــار کــه از  یــک خــرداد مــاه تــا 1۵ شــهریورماه در ســاعت اوج مصــرف ب
ــد، نســبت  ــی 1۷ مــی باشــد، مصــرف خــود را کاهــش دهن ســاعت 1۳ ال
بــه میــزان کاهــش مصــرف پــاداش قابــل توجهــی شــامل حالشــان خواهــد 
شــد. ســلمانی زاده تأکیــد کــرد: ادارات و مراکــز تجــاری نیــز از ســاعت 11 
بــه بعــد بــا کاهــش مصــرف بــرق خــود می تواننــد بــا مــا همــکاری نماینــد 
و مشــمول تخفیفــات و مزایــای طرح هــای مربوطــه، گردنــد عــاوه بــر آن 
تمامــی مراکــز اداری و تجــاری بایســتی بعــد از ســاعت 1۳ تمــام تأسیســات 

سرمایشــی و روشــنایی خــود را از مــدار خــارج نماینــد.
ــات  ــی از اقدام ــن قدردان ــتان ضم ــه شهرس ــام جمع ــت ام ــن نشس در ای
ارزنــده صــورت پذیرفتــه در مجموعــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــرژی در  ــان نمــود: اصــاح الگــوی مصــرف ان جنــوب اســتان کرمــان، بی
ــه  ــا ب ــدام از م ــت و هرک ــوردار اس ــری برخ ــت واف ــام از اهمی ــن اس دی
ــرق را  ــت درســت مصــرف ب ــم مدیری ــه داری ــک مســلمان وظیف ــوان ی عن
ســرلوحه زندگــی و کار خــود قــرار دهیــم و آن را بــه دیگــران نیــز منتقــل 
ــدار در  ــگ پای ــک فرهن ــورت ی ــه ص ــم ب ــن مه ــت، ای ــا در نهای ــم ت نمائی
جامعــه شــکل بگیــرد. وی در ادامــه ســخنان خــود، افــزود: بــا تمــام تــوان 
ســعی خواهیــم کــرد از تریبــون نمــاز جمعــه نســبت بــه فرهنگ ســازی ایــن 

ــم. ــدام نمایی مهــم اق

1-درگذشت هنرمندان بیژن افشار، عبدالوهاب شهیدی و مسعود ولدبیگی
۲-درگیـری شـدید بیـن اسـرائیل و فلسـطینیان سـاکن نـوار غـزه و آشـوب در 

سـرزمین های اشـغالی بـا صدهـا کشـته و زخمـی
۳-برگـزاری نود وپنجمیـن دربـی پایتخت با بـرد یک بر صفر پرسـپولیس برابر 

استقال
۴-قتـل هولنـاک بابـک خرمدیـن کارگـردان سـینمای ایـران بـه دسـت پـدر 
و مـادرش در تهـران و اعتـراف والدیـن ایـن هنرمنـد بـه کشـتن مشـابه دامـاد و 

دخترشـان در سـالیان قبـل
۵-ضـرب و شـتم یـک زن جـوان توسـط پرسـنل بانـک رفـاه شـعبه لبافی نـژاد 

تهـران و ذکـر تاریخ هـای متفـاوت بـرای ایـن عمـل زشـت
۶-درگذشـت اسـماعیل خویـی، شـاعر و از بنیان گـذاران کانـون نویسـندگان 

ایـران در لندن
۷-قطعی سراسری برق و اعتراضات شدید به این مسئله

۸-مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و حواشی رد صاحیت ها

مدیرعامل برق شمال استان کرمان مطرح کرد:

عقد تفاهم نامه همکاری کاهش بار
 شهرک های صنعتی

در صـورت  سـلیمانی گفـت  محمـد 
بخـش  و  صنایـع  ادارات،  همـکاری 
کشـاورزی بـا بـرق شـمال اسـتان، امسـال 

داشـت. نخواهیـم  خانگـی  خاموشـی 
بـه گزارش خبرگزاری صدا  و سـیمای 
شـمال  بـرق  مدیرعامـل  کرمـان،  مرکـز 
اسـتان کرمان گفت در راسـتای همکاری 
مشـترک بیـن شـرکت توزیع نیـروی برق 

شـمال اسـتان و شـرکت شـهرک های صنعتی کرمان با هدف تأمین برق پایدار 
در پیـک بـار تابسـتان تفاهم نامـه همـکاری کاهـش بـار امضا گردیـد. مهندس 
سـلیمانی هـدف از عقـد تفاهم نامـه را مدیریت کاهش پیک بار تابسـتان عنوان 
کـرد و گفـت: در ایـن تفاهم نامـه از کارگاه هـا و صنایـع در خواسـت شـده تـا 
نسـبت بـه کاهـش ۵۰ تـا ۹۰ درصـدی بـار مصرفـی خـود در سـاعات 1۳ تا 1۸ 
در بـازه زمانـی ۸ خـرداد لغایـت 1۵ شـهریور اقـدام کننـد. وی تعییـن تایـم کار 
صنایـع تـک شـیفت از سـاعت ۶ صبـح تـا 1۳ بعدازظهر و همچنیـن جابه جایی 
روز هـای تعطیـل جمعه به یـک روز میانی هفتـه را از دیگر مفـاد این تفاهم نامه 
ذکـر کـرد. مدیرعامـل برق شـمال اسـتان کرمـان خاطرنشـان کـرد در صورت 
همـکاری صنایـع، ادارت و بخـش کشـاورزی بـا برق شـمال امسـال خاموشـی 
خانگی نخواهیم داشـت. محمد سـلیمانی در پایان افزود برق برخی از مشترکان 
پرمصـرف از جملـه چندیـن شـرکت و کارخانـه و اداره را بـا تذکـر قبلی برای 

جلوگیـری از خاموشـی و ایجـاد مشـکل برای همشـهریان قطـع کرده ایم.

مهندس ساردویی:

پیشرفت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در 
جنوب کرمان امیدوار کننده است

جنـوب  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
کرمـان بـه همـراه مدیـرکل دفتـر طـرح 
اقـدام ملـی مسـکن بنیـاد مسـکن انقاب 
اسـامی کشـور از پروژه های طـرح اقدام 
ملـی مسـکن بـا کارگـزاری بنیاد مسـکن 
پیشـرفت  و  بازدیـد  اسـامی  انقـاب 
فیزیکـی ایـن پروژه هـا را امیـدوار کننـده 

توصیـف کـرد.
   به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی جنوب 
کرمـان محمـد سـاردویی در بازدیـد از پروژه های در حال سـاخت طـرح اقدام 
ملـی مسـکن بـا کارگـزاری بنیاد مسـکن انقاب اسـامی در شـهر جیرفت که 
مدیـرکل دفتـر طرح اقدام ملی مسـکن بنیاد مسـکن انقاب اسـامی کشـور را 
همراهـی می کـرد، گفـت: عملیـات اجرایـی پروژه هـای )سـبزواران و گلبهار( 
تحـت مسـئولیت بنیاد مسـکن انقاب اسـامی آغاز شـده و پیشـرفت فیزیکی 
این پروژه ها تاکنون امیدوار کننده بوده اسـت. وی اظهارداشـت: بعد از ثبت نام 
متقاضیـان طـرح اقدام ملی مسـکن و پاالیـش پذیرفته شـدگان 1۲ هکتار زمین 
در شـهرهای جنـوب کرمـان جهـت اجـرای ایـن طرح بـه بنیاد مسـکن انقاب 
اسـامی واگذار شـد. در شـهر جیرفت اراضی مورد نیاز در دو سایت سبزواران 
و گلبهـار بـا ظرفیـت احـداث بیـش از ۸۰ واحـد تحویـل بنیـاد مسـکن انقاب 
اسـامی شـده اسـت. سـاردویی ادامـه داد: در پـروژه سـبزواران کـه بـا حضـور 
مدیـرکل دفتـر طرح اقدام ملی مسـکن بنیاد مسـکن انقاب اسـامی کشـور از 
آنهـا بازدید شـد، شـاهد پیشـرفت فیزیکی ۳۰ در صـدی این پـروژه بودیم و در 
سـایت گلبهـار پی ریـزی تمام شـده و در مرحله حفاری شـمع ها اسـت. وی در 
رابطـه با سـایر شهرسـتان های جنوب کرمـان افزود: زمین به انـدازه کافی جهت 
سـاخت مسـکن بـرای متقاضیـان تحویل بنیاد مسـکن انقاب اسـامی شـده و 
در دسـت اقدام اسـت. مدیرکل راه و شهرسـازی جنوب کرمان اظهار داشـت: 
تعـداد کل ثبت نام شـدگان در جنـوب کرمان ۲۰1۲ نفر بود که تعـداد ۶۵۷ نفر 
جهـت تشـکیل پرونـده و درمهلت مقـرر بـه اداره کل راه وشهرسـازی مراجعه 
کـرده و پرونـده آنهـا تکمیل شـده اسـت. همچنین بـرای مابقـی متقاضیانی که 
واریز داشـته اند در مجتمع شـهید بهشـتی با گارگزاری سـتاد اجرایی فرمان امام 
)ره( برنامه ریـزی و عملیـات اجرایـی آن در مرحلـه پی کنـی و پی ریـزی آغـاز 
شـده اسـت. مدیرکل دفتر طرح اقدام ملی مسـکن بنیاد مسـکن انقاب اسامی 
کشـور ضمن تشـکر از زحمات اداره کل راه و شهر سازی جنوب کرمان و بنیاد 
مسـکن اسـتان کرمان اقدامات انجام شـده را امیدوار کننده خواند و گفت: این 
دو اداره کل بـا هماهنگـی کامـل و بـا پیشـرفت خوبی کارهای مربـوط به طرح 

اقـدام ملی مسـکن را تا کنـون دنبـال کرده اند.

فرمانده یگان حفاظت اداره  کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری جنوب کرمان از انهدام ۲ کوره تولید 

زغال غیرمجاز در شهرستان کهنوج خبر داد
سـرهنگ  روشـنفکری  گـزارش  بـه 
خانبـاز امیرافضلـی روز یکشـنبه بـا اعـام 
ایـن خبر بـه رسـانه ها افـزود: ایـن کوره ها 
در عملیـات پایـش و کنتـرل اراضـی ملی 
توسـط مأموران پاسـگاه ویـژه حفاظت از 
منابع طبیعی و آبخیزداری کهنوج کشف 
و منهـدم گردیـد. وی ادامه داد: کوره های 
زغال سـازی غیرمجـاز در منطقـه نظمیـه 

شهرسـتان کهنوج کشـف و مهندم شـدند. سـرهنگ امیرافضلی همچنین از قطع 
برداشـت غیرمجاز و بی رویه شـن و ماسـه در منطقه اختیار آباد شهرستان کهنوج 
خبـر داد و گفـت: مأمـوران پاسـگاه ویژه حفاظـت از منابع طبیعـی و آبخیزداری 
کهنـوج  از ایـن برداشـت های غیرمجاز ممانعـت کردند. فرمانـده یگان حفاظت 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمان پیشـگیری از وقـوع جرم را 
اولویـت نخسـت این یـگان اعام کرد. وی از گشـت زنی مسـتمر و شـبانه روزی 
نیروهـای یـگان حفاظـت جنـوب کرمـان در اراضـی ملی ایـن منطقه خبـر داد و 
گفـت: مأمـوران ایـن یـگان در صـورت مشـاهده هـر گونـه تخریـب و تصـرف 

اراضـی ملـی توسـط افـراد سـودجو با آنهـا برخـورد قانونـی می کنند.

بازدیـد  در  کرمـان  اسـتاندار 
بـا  از تـاالر مرکـزی شـهر کرمـان 
درصـدی   ۹۷ پیشـرفت  بـه  اشـاره 
سـاختمان مجموعـه گفـت: حـدود 
تکمیـل  بـرای  تومـان  میلیـارد   ۳۵
سـاختمان نیـاز اسـت کـه مشـکلی 
در تأمیـن اعتبـار آن وجـود نـدارد.
به گـزارش پایگاه اطاع رسـانی 
علـی  دکتـر  کرمـان،  اسـتانداری 
بـا  مـاه  خـرداد  نهـم  زینی ونـد 
همراهـی معـاون عمرانی اسـتاندار، 
و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
برنامه ریـزی و مدیـرکل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی اسـتان از مجموعـه 
در حـال سـاخت فرهنگـی و هنری 
تـاالر مرکزی شـهر کرمـان بازدید 

کـرد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
از ۹۷ درصــدی  بیــش  پیشــرفت 
ســاختمان ایــن مجموعه از بررســی 

و  کارفرمــا  حقوقــی  اختــاف 
ــریع  ــت تس ــالن ها جه ــکار س پیمان
در اتمــام پــروژه نــام بــرد و افــزود: 
ســاختمان تــاالر مراحــل پایانــی 
بیــش  و  می کنــد  طــی  را  خــود 
دارد،  پیشــرفت  درصــد   ۹۷ از 
ــرفت  ــدی در پیش ــل کن ــه از قب البت
ــرای  ــه اج ــت. وی ب ــوده اس کار ب
ــه  ــازی مجموع ــان محوطه س همزم
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن پــروژه 
ــه  ــوده ک ــی ب ــای مل ــزو پروژه ه ج
پیمانــکار آن نیــز توســط وزارت 
ــن  ــامی تعیی ــاد اس ــگ و ارش فرهن

ــت. ــده اس ش
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه 
مشـکل  مرکـزی  تـاالر  سـاختمان 
اعتبـار نـدارد، عنـوان کـرد: حدود 
تکمیـل  بـرای  تومـان  میلیـارد   ۳۵
همـه  کـه  اسـت  نیـاز  سـاختمان 
اعتبـار آن بـرآورد شـده و مشـکل 

اعتبـاری نـدارد و پیمانکار باید کار 
را در چنـد جبهـه و فعال تـر دنبـال 

کنـد.
کـرد:  خاطرنشـان  زینی ونـد 
بـرای سـاختمان مجموعـه اطمینـان 
حاصـل شـده کـه کار تمـام اسـت، 
دارای  مجموعـه  سـالن های  امـا 
مشـکل  بایـد  کـه  اسـت  مشـکلی 
حقوقـی را برطـرف کنیم، بـا توجه 
تـا  امیدواریـم  پـروژه  اهمیـت  بـه 
از جابه جایـی کامـل دولـت،  قبـل 
کار نهایـی شـده و پـروژه بـه اتمـام 

برسد.اسـتاندار کرمـان گفت: تاالر 
بـه  اتمـام  از  بعـد  مرکـزی کرمـان 
اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسامی 
قالـب  در  و  داده می شـود  تحویـل 
خصوصـی  بخـش  بـه  واگـذاری 
آن  مدیریـت  بعـدی  فرآیندهـای 

شـود. دنبـال  می توانـد 
پـروژه  ایـن  کـرد:  بیـان  وی 
بهره بـرداری  بـه  تیرمـاه  تـا  قطعـا 
قبـل  تـا  امیدواریـم  امـا  نمی رسـد، 
ایـن  دولـت  کامـل  جابه جایـی  از 

شـود. تکمیـل  پـروژه 

دکتر زینی وند:

تاالر مرکزی کرمان مشکل 
اعتباری ندارد

هفتــه  چهل وهشــتمین  در 
شــهرداری  »افتتــاح«  پویــش  از 
ــا شــعار »هــر هفتــه یــک  کرمــان، ب
ــه ای »هاتــف  ــاح«، بوســتان محل افتت
ــرداری رســید. ــه بهره ب ــی« ب اصفهان
کرمان آنایــن،  گــزارش  بــه 
شــهردار  عالــم زاده،  ســیدمهران 
کرمــان، در آییــن بهره بــرداری از 
ایــن بوســتان کــه بــا حضــور جمعی 
از اعضــای شــورای اســامی شــهر و 
مدیــران شــهرداری کرمــان برگــزار 
شــد، از ســاخت حــدود ۸۰ بوســتان 
محلــه ای در دوره اخیــر مدیریــت 

ــر داد. ــهری خب ش
تاکنــون،  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
در  محلــه ای  بوســتان   ۶۰ حــدود 
ــان ســاخته شــده اســت،  شــهر کرم
افــزود: ۲۰ بوســتان محلــه ای دیگــر 
ــه بهره بــرداری  نیــز در ســال جاری ب
درخصــوص  وی  می رســد. 
ــن دوره  ــهرداری در ای ــرد ش رویک
در جهــت توجــه بــه پروژه هــای 
و  شــهری  مقیاس کوچــک 
بوســتان های  گفــت:  محلــه ای 
فضــای  شــکل گیری  و  محلــه ای 
اجتماعــی محلــه ای، باعــث تقویــت 
محله هــا می شــود. شــهردار کرمــان 

بــا اشــاره بــه اینکــه بوســتان های 
فضــای  ایجــاد  در  محلــه ای 
دوران  در  محله هــا  در  نشــاط آور 
هســتند، گفــت:  مؤثــر  قرنطینــه، 
محلــه ای  بوســتان های  در  مــردم 
ــی  ــد و فرصت ــدا می کنن ــور پی حض
و  تعامــات  تــا  می شــود  ایجــاد 
ــکل  ــی ش ــی به خوب ــط اجتماع رواب
وجــود  کــرد:  بیــان  وی  بگیــرد. 
موجــب  محلــه ای  بوســتان های 
پویایــی محله هــا و ایجــاد فضاهــای 
اجتماعــی، تفریحــی و ورزشــی در 

شــد. خواهــد  محله هــا 
»هاتــف  بوســتان  عالــم زاده، 

بوســتان  پنجمیــن  را  اصفهانــی« 
بهره بــرداری  مــورد  و  دو  منطقــه 
در قالــب پویــش »افتتاح« دانســت و 
افــزود: بوســتان »هاتــف اصفهانــی« 

دارد. مســاحت  مترمربــع   ۲۲۰۰
ــه  ــن، شــهردار منطق ــن آیی در ای
ــز درخصــوص  ــان نی دو شــهر کرم
»هاتــف  بوســتان  امکانــات 
ــازی  ــایل ب ــت: وس ــی« گف اصفهان
میــز  کــودکان، ســت ورزشــی، 
تنیــس، آالچیــق و آب نمــا ازجملــه 
بوســتان  امکانــات  و  تجهیــزات 

»هاتــف اصفهانــی« اســت.
تأکیــد  بــا  خیــاط زاده  رضــا 

بــر اینکــه ایــن بوســتان به عنــوان 
بوســتان محلــه ای امکانــات کاملــی 
ــن  ــاکن در ای ــردم س ــاز م دارد و نی
محلــه را برطــرف می کنــد، گفــت: 
ســاخت ایــن بوســتان در پایان ســال 
گذشــته آغــاز شــد و در خردادمــاه 

ــان رســید. ــه پای ب
وی همچنیــن بــه بهره بــرداری 
از بوســتان »شــهید احمــد هدایــت« 
ــان  ــش خیاب ــک« نب ــوار »پزش در بل
»شــهید احمــد هدایــت« به عنــوان 
آینــده  در  کــه  بعــدی  پــروژه 
ــه بهره بــرداری می رســد،  نزدیــک ب
اشــاره کــرد و افــزود: پــارک جنــب 
»مســجدالمعین« و پــارک »همــای و 
همایــون« در شــهرک »الغدیــر« نیــز 

ــت. ــاخت اس ــال س در ح
ــرد:  ــان ک ــه دو بی ــهردار منطق ش
در مجمــوع چهــار بوســتان محله ای 
تــا پایــان ایــن دوره از مدیریــت 
شــهری در منطقــه دو شــهر کرمــان 

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ب
الزم بــه ذکــر اســت؛ بوســتان 
»هاتــف اصفهانــی« بــه مســاحت 
ــف  ــان »هات ــع در خیاب ۲۲۰۰ مترمرب
اصفهانــی« واقــع در بلوار »هوشــنگ 

دارد. قــرار  مرادی  کرمانــی« 

در چهل وهشتمین هفته از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛

بوستان »هاتف اصفهانی« به
بهره برداری رسید

مرکـز  اعـام  اسـاس  بـر 
عمومـی  روابـط  و  اطاع رسـانی 
اداره  پـرورش،  آمـوزش  و  وزارت 
عمومـی  روابـط  و  رسـانی  اطـاع  
کرمـان  اسـتان  آموزش وپـرورش 
در  کشـوری  برگزیـده  به عنـوان 
خبـری  پوشـش  و  پورتـال  حـوزه 

شـد. معرفـی 
بـه گـزارش اداره اطاع رسـانی و 
آموزش وپـرورش  عمومـی  روابـط 
اسـتان کرمان، مهـران باهری رئیس 
اداره اطاع رسـانی و روابط عمومی 
کرمـان  اسـتان  آموزش وپـرورش 
ضمـن تبریـک روز روابـط عمومی 
بـه نقـش مؤثـر روابـط عمومـی در 
اشـاره  سـازمانی  اهـداف  پیشـبرد 
کـرد و گفت: روابـط عمومی نقش 
مؤثـری در ایجـاد نشـاط، پویایـی و 
دارد. سـازمان  در  مشـارکت جویی 

بـا  همزمـان  کـرد:  اظهـار  وی 
اردیبهشـت ماه   ۲۷ فرارسـیدن 
روابـط  و  ارتباطـات  جهانـی  روز 
مرکـز  اعـام  بـا  و  عمومـی 
عمومـی  روابـط  و  اطاع رسـانی 
اداره  آموزش وپـرورش،  وزارت 
عمومـی  روابـط  و  اطاع رسـانی 
اسـتان  اداره کل آموزش وپـرورش 

کرمـان در حوزه »پورتال و پوشـش 
شـد. کشـور  برگزیـده  خبـری« 

برتـر  رتبـه  کسـب  از  باهـری 
کشـوری روابـط عمومـی آمـوزش 
شـاخص های  در  اسـتان  پـرورش   و 
عمومـی و اختصاصـی نیـز خبـر داد 
به موقـع،  اطاع رسـانی  افـزود:  و 
پاسـخ گویی،  و  شفاف سـازی 
روابـط  راهبردهـای  مهم تریـن 

پـرورش  و  آمـوزش   عمومـی 
اداره  رئیـس  اسـت.  کرمـان  اسـتان 
عمومـی  روابـط  و  اطاع رسـانی 
کرمـان  اسـتان  آموزش وپـرورش 
از  بیـش  بارگـذاری  و  انعـکاس  از 
1۸۰۰ خبـر در یـک سـال اخیـر در 
پورتـال اداره کل آموزش وپـرورش 
اسـتان خبـر داد و گفـت: بـر اسـاس 
بررسـی های صورت گرفته آموزش 

 و پـرورش اسـتان در ایـن زمینـه در 
کشـور پیشتاز اسـت. باهری از تعامل 
و همـکاری بسـیار مؤثـر صدا وسـیما 
آموزش وپـرورش  بـا  رسـانه ها  و 
اسـتان تقدیر و تشـکر کـرد و افزود: 
اسـتان  آموزش وپـرورش  مسـئوالن 
دقیقـه   1۲1۴ اخیـر  سـال  یـک  در 
جهت پاسـخ گویی بـه افکار عمومی 
در برنامه هـای تلویزیونـی و رادیویی 

یافتنـد. حضـور 
برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اردیبهشـت«  »عطـر  جشـنواره های 
در  »مشـق عشـق« طراحـی شـده  و 
آموزش وپـرورش  عمومـی  روابـط 
اسـتان گفـت: ارسـال بیـش از سـه 
هـزار اثـر به این جشـنواره ها توسـط 
دانش آمـوزان، معلمـان، خبرنگاران 
از  نشـان  مـردم  مختلـف  اقشـار  و 
بـه  نسـبت  مـردم  ویـژه  حساسـیت 
و  دارد  مـدارس  و  تعلیم وتربیـت 
و  کاربـردی  بسـیار  ارسـالی  آثـار 

اسـت. بی نظیـر 
شـور  و  روشـنفکری  نشـریات   
کویـر ایـن موفقیـت را بـه مجموعه 
آموزش وپـرورش اسـتان خصوصـا 
عمومـی  روابـط  پرتـاش  مدیـر 
مهـران باهـری تبریـک می گوینـد.

درخشش قابل تحسین اداره روابط عمومی 
آموزش وپرورش استان کرمان
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مواهـب  و  زیبایی هـا  از  یکـی 
از  قـدرت  آزاد  گـردش  دموکراسـی 
یک شـخص به شخص دیگر و متکی 
نبودن به فرد اسـت. در کشورهای آزاد 
صندوق رأی نقشـی کلیدی و اساسـی 
در این زمینه دارد و مردم بدون واسـطه 
نسـبت بـه انتخـاب نمایندگان شایسـته 
در دولـت  و پارلمـان اقـدام می کننـد و 
سرنوشت کشـور خود را رقم می زنند. 
برگـزاری  و  دموکراسـی  شـرایط  امـا 

انتخابـات در کشـور ما قـدری متفاوت 
از  سـخت گیری ها  برخـی  و  اسـت 
سـوی شـورای نگهبـان و هیئت هـای 
نظـارت در همـه انتخابات هـا گایه هـا 
و  داشـته  پـی  در  نارضایتی هایـی  و 
همه سـایق امـکان حضـور در صحنه 
برایشـان میسـر نگردیـده که ایـن امر به 
عدم شرکت گسـترده رأی دهندگان و 
نرخ پایین مشـارکت منجر شـده اسـت 
انتخابـات  در  را  آن  بـارز  نمونـه  کـه 

مجلـس شـورای اسـامی یازدهـم در 
تاریـخ ۲ اسـفندماه 1۳۹۸ شـاهد بودیم 
نتیجـه آن شـکل گیری مجلسـی  کـه 
حداقلی بـا خروجی غیرمفید طی یک 

سـال اخیـر بوده اسـت.
امـا انتظـار می رفـت کـه بـرای بـاال 
انتخابـات  در  مشـارکت  نـرخ  بـردن 
مشترک ششـمین دوره شوراهای شهر 
و روسـتا و سـیزدهمین دوره ریاسـت 
سـال  خردادمـاه   ۲۸ در  جمهـوری 

جـاری برخـی تنگ نظری هـا و اعمـال 
سـلیقه ها صـورت نگیـرد که متأسـفانه 
نامزدهـای  بـا رد صاحیـت  گسـترده 
ثبت نـام کـرده بـرای کرسـی ریاسـت  
جمهوری توسـط شورای نگهبان حتی 
دغدغـه رهبـر معظـم انقـاب مبنـی بر 
مشـارکت حداکثری توسـط ایـن نهاد 

در نظـر گرفتـه نشـد.
کنـار  در  جمهوریـت  بی گمـان 
اسـامیت نظـام هماننـد دو بـال یـک 

و  هسـتند  یکدیگـر  مکمـل  پرنـده 
بـه  آن هـا  از  یکـی  کـردن  کم رنـگ 
و  می رسـاند  آسـیب  کشـور  ارکان 
خطـای  مـردم  نقـش  گرفتـن  نادیـده 
لـذا  می شـود،  محسـوب  بزرگـی 
حسـاس  شـرایط  در  بـود  پسـندیده 
کنونـی کـه مـا بـا چالش هـای متعـدد 
و  داخـل  در  اجتماعـی  و  اقتصـادی 
تنش هـای سیاسـی و امنیتـی در خـارج 
شـورای  هسـتیم،  درگیـر  کشـور  از 

نگهبـان بـا مشـارکت دادن نماینـدگان 
افـکار مختلـف از طیف هـای سیاسـی 

گوناگـون در جهـت وفـاق و همدلـی 
گام برمی داشـت کـه قطعـا نتیجـه آن 

بـه خیـر و صاح مـردم، نظام و کشـور 
بـود.

نظر به رد صالحیت گسترده نامزدهای ریاست جمهوری؛

تنور منجمد انتخابات

به مناسبت یکم ژوئن روز جهانی والدین؛

سختی های پدر و مادر بودن

اول  روز  متحـد  ملـل  سـازمان  عمومـی  مجمـع 
ژوئـن را بـه عنـوان روز جهانـی والدیـن نام گـذاری 
کـرده اسـت. اساسـاً وجود چنیـن مناسـبتی در تقویم 
می تواند بهانـه ای برای سپاسـگزاری و تکریم والدین 
باشـد، امـا از طرفـی فرصتی اسـت تا به بررسـی نقش 
والدیـن در جامعه بپردازیم. متأسـفانه در حال و هوای 
امـروز جامعـه ایران، این مناسـبت با اخبـار ناگوار قتل 
کارگـردان ایرانـی توسـط والدینـش مصـادف شـده 
اسـت. بدون شـک از هر منظری اعم از اخاق، علم، 
مذهـب، تکامـل و... جایـگاه والدیـن در ابقـای نسـل 
بشـر و نیـز تربیت جسـمی، روانی، عاطفـی و اخاقی 

انسـان ها مرتبـه ای رفیـع می باشـد و چه بسـا این نقش 
و وظیفـه به طـور فطـری در وجـود موجـودات زنـده 
خاصـه انسـان قـرار داده شـده اسـت. عظمـت ایـن 
جایـگاه تا به حدی اسـت که خداوند همـواره پس از 
بیـان حکم وجوب پرسـتش خـدای یگانه، بـه احترام 
و تکریـم پـدر و مـادر اشـاره کـرده و حکـم می کند: 
اهُ َوبِالَْوالَِدیِْن إِْحَسـانًا  َک أاَلَّ تَْعبُـُدواْ إاِلَّ إِیَـّ ُـّ »َوقََضـی َرب
إِمَّـا یَبْلَُغـنَّ ِعنـَدَک الِْکبَـَر أََحُدُهَمـا أَْو ِکاَُهَمـا فَـَا 
َُّهَما قَـْواًل َکِریًما؛ و  َُّهَمـآ أُفٍّ َوالَ تَنَْهْرُهَمـا َوقُل ل تَُقـل ل
پـروردگار تـو مقـرر کـرد که جـز او را مپرسـتید و به 
پـدر و مـادر ]خود[ احسـان کنیـد اگر یکـی از آن دو 
یـا هـر دو در کنار تو به سـالخوردگی رسـیدند به آنها 
]حتـی[ اوف مگـو و بـه آنـان پرخاش مکـن و با آن ها 

سـخنی شایسـته بگوی«.
در واقـع اغلـب والدیـن پـس از ایـن کـه صاحـب 
فرزنـد می شـوند بخـش مهمـی از اهـداف و تـاش 
خـود را صرف خوشـبختی فرزندانشـان می کننـد، اما  
ایـن افـراد نیـز می تواننـد به طـور تصادفـی رفتارهـای 
مخـرب زیادی نیز داشـته باشـند. گاهی برخـی از پدر 
و مادر هـا فراتـر از اشـتباه حرکـت کـرده و بـه سـمت 

طبقـه آسیب رسـان، تغییـر جهـت می دهنـد.
امـا سـؤال این جاسـت چگونـه می شـود این عشـق 

و محبـت بی چـون و چـرا تـا جایی تنزل پیـدا کند که 
یـک والـد اقدام به کشـتن فجیـع فرزند خـود بنماید؟ 
پاسـخ بـه این سـؤال تنهـا یـک جـواب دارد و آن هم 
عدم  آگاهی اسـت. متأسـفانه نظام آموزش رسمی، ما 
را بـرای اتفاقات مهمی چـون ازدواج، فرزنـدآوری و 

فرزندپـروری آمـاده نمی کند. 

سـخت ترین  و  مهمتریـن  از  بـودن  مـادر  و  پـدر 
وظایفـی اسـت که بیشـتر افراد بالـغ در طـول زندگی 
خـود تجربـه می کننـد. هـدف از پـدر و مـادر خـوب 
بـودن، تربیـت فرزنـدی سـالم و رشـد یافتـه اسـت، 
بـه گونـه ای کـه مهارت هـای مـورد نیـاز در زندگـی 
بزرگسـالی را کسـب کنـد. آمادگـی والدیـن بـرای 

توانایـی  اگـر  و  بـوده  یـک ضـرورت  فرزنـدآوری 
مدیریـت هیجانـات، رفتارهـا و اصـل گفت وگـو در 
خانـواده وجـود داشـته باشـد ایـن خانـواده آمادگـی 
افزایـش آگاهـی و مهـارت  فرزنـدآوری را دارنـد. 
در خصـوص تربیـت فرزنـد بایـد قبـل از اقـدام بـه 
بـارداری آغـاز شـود و بـا همراهی و مشـورت با یک 
متخصص روانشـناس و با مطالعه کتـاب و مقاالت در 
ایـن خصوص و نیز شـرکت در کاس هـای آمادگی 
در جهـت افزایـش آگاهـی کوشـیده شـود تـا بتوانیم 
فرزندانـی بـا تربیـت صحیـح و روانـی سـالم تحویـل 
جامعـه بدهیم. از سـویی دیگـر عاوه بـر آگاهی، هر 
فردی در جامعه بایسـتی قبل از ازدواج یا فرزند آوری 
بـه حـل و فصل بحران هـای روحی و مشـکات خود 
در زمینـه سـامت روان بپـردازد و در واقـع آمادگـی 

شـخصی بـرای فرزنـدآوری را نیـز کسـب نمایـد.
از زاویه ای دیگر والدین بایسـتی بدانند که با توجه 
بـه مقتضیات فعلـی جامعه، پـرورش یک کـودک از 
زمـان بارداری تا اسـتقال مسـتلزم صـرف هزینه های 
بی شـماری برای تغذیه، رفاه، بهداشـت، آمـوزش و...

اسـت که بایسـتی بـرای چنیـن تصمیمـی والدین بعد 
اقتصـادی موضـوع را هـم مد نظر داشـته باشـند و اگر 
شـرایط و امکانات مناسـبی برای بچه دار شـدن ندارند 

فرزنـدآوری  بـرای  مـادی و روانـی الزم  و شـرایط 
برایشـان مهیـا نیسـت و  بـا ایـن شـرایط، قبـل از ثبـات 
شـغلی و اقتصـادی تصمیـم بـه بچـه دار شـدن بگیرند 
کامـًا اقدامی غیرمنطقـی خواهد بود و مصـداق بارز 

کـودک آزاری اسـت. 
والدیـن  بـرای  دولت هـا  جوامـع  از  بسـیاری  در 

نظیـر: تسـهیاتی 
از  مراقبـت  جهـت  مـردان  بـه  مرخصـی  -ارائـه 

زنـان  بـه  کمـک  و  کـودک 
-اعطـای کمـک هزینـه بـه والدیـن بـرای کاهش 

فشـار اقتصـادی خانـواده و تمرکـز بـر تربیـت فرزند
-بیمه مرخصی زایمان و ارتقا شـرایط پرسـتاری و 

مهدکودک ها
-آمـوزش اجبـاری دوره های فرزند پـروری قبل از 

اقدام به بـارداری و...
به شهروندان خود ارائه می کنند.

سیاسـت های  محسوسـی  به طـور  ایـران  در  امـا 
حمایـت از خانواده مورد غفلت واقع شـده اسـت. لذا 
در چنیـن شـرایطی مسـئولیت فـردی ایجـاب می کند 
که اشـخاص خـود به دنبال ارتقای دانـش، امکانات و 
آگاهـی جهـت ایجاد خانواده ای شـاد و سـامت و به 

تبـع آن جامعه ای پیشـرفته و امن باشـند.

محیا احمدی
روانشناس و پژوهش گر

از غم دوست در این میکده فریاد کشم       دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم
سال ها می گذرد، حادثه ها می آید             انتظار فرج از نیمه ی خرداد کشم

امام خمینی )رحمت  اهلل  علیه(

 چهاردهـم خردادمـاه، سـالروز رحلـت بنیان گـذار جمهـوری اسـامی ایـران، یـادآور روزی تلـخ و جان سـوز بـرای 
مـردم والیت مـدار ایـران اسـامی اسـت. فـراق امام خمینـی )رحمت  اهلل  علیـه(، اگرچه جانکاه اسـت، اما یادآور تأسـی 
ایـن مـرد بـزرگ و الهـی تاریـخ معاصـر بـه موالیـش حضـرت امیرالمؤمنیـن )علیـه  السـام( اسـت کـه بـا پایمـردی و 
اعتقـادی راسـخ، آحـاد جامعـه، به ویـژه نسـل جـوان را بـا معارف الهی اسـام آشـنا و نـور امیـد و خودبـاوری را در دل 
انسـان معاصـر روشـن کـرد و بـا سـال ها تـاش و مجاهـدت، پیـروزی انقـاب اسـامی را رقـم زد و یـوم اهلل 1۵ خرداد 

۴۲، یـادآور بخشـی از همیـن تاش هـا و مجاهدت هـا و نشـان دهنده پیونـد عمیـق امـت 
و والیـت اسـت. اینجانـب ضمـن تسـلیت بـه مـردم ایـران به ویـژه مـردم بزرگـوار اسـتان 
کرمـان، بـه روح بلنـد و ملکوتـی بنیان گـذار جمهوری اسـامي ایران و شـهدای واالمقام 
قیـام خونیـن 1۵ خـرداد ادای احتـرام می کنـم، امیـدوارم ملـت بـزرگ ایـران، همـواره با 
پیـروی از رهبـر معظـم انقاب اسـامی، در راه شـکوفایی بیـش  از  پیش کشـور عزیزمان 

تـاش و مجاهـدت کنند.
علی اکبر سلطانی نژاد
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان
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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 : طاها32456753
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آدرس دفتر مرکزی نشریه :
کرمان، بولوار22بهمن ،ک ش 2 ، پ2

تلفن : 09131413705
گستره توزیع : استان کرمان 

ارتباط با مدیرمسئول :
ehsan.ahmadi389@gmail.com

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:
@ehsan.aahmadi

  پیامک : 09391413705

از شمار دو چشم یک تن کم                وز شمار خرد هزاران بیش
بی گمـان شـاید دهه هـا یـا حتـی سـده ها بگـذرد تـا چنیـن مـردان بـزرگ و باصابتـی پـا بـه 
عرصـه وجـود بگذارنـد، آری نسـل مـردان تاریخ سـاز رو بـه افـول اسـت و اسـطوره ها در 

حال پیوسـتن بـه خاطره ها. بدین وسـیله درگذشـت بزرگ 
خانـدان، نیک مـرد خطـه نخـل و خورشـید »امیررضـا خان 
مهیمـی« را محضـر فرزنـدان و تبـار ایشـان علی الخصوص 
پسـر بزرگوارشان بهادرخان مهیمی تسلیت عرض نموده و 
از حضرت دوسـت برای آن پدر سـفر کرده غفران واسـعه 

الهی مسـئلت داریم.
نادر، مسعود و احسان احمدی

پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت 
به عنوان متولی بهداشـت، درمان و سـامت مردم نقشی 
کلیدی و اساسـی بر عهده دارد کـه نمی توان معادل آن 

را بـرای هیـچ وزارت خانـه یـا سـازمانی قائل شـد.
در اسـتان ها و مناطـق مختلـف کشـور دانشـگاه های 
علـوم  پزشـکی مجـری سیاسـت های وزارت بهداشـت 
و درمـان بـوده و توانمنـدی مجموعـه مدیریتـی ایـن 
دانشـگاه ها تـا حـدود زیـادی می توانـد در افزایـش یـا 
کاهـش خدمـات نقـش داشـته باشـد، دانشـگاه علـوم 
پزشـکی جیرفت که در سال 1۳۸۸ با کمترین امکانات 
و نیروی انسـانی از مرکز اسـتان مستقل گردید، توانسته 
در مـدت فعالیتـش نقش مثبـت و چشـمگیری در ارتقا 
سـامت و بهداشـت مردم جنـوب ایفا کنـد و در زمینه 
ایجاد زیرسـاخت ها و توسـعه مراکز بهداشتی و درمانی 

صدها درصد رشـد کمی و کیفی داشـته اسـت که در 
دوران مدیریـت دکتـر اصغر مکارم بر این دانشـگاه 
تحـوالت مثبـت رونـد صعـودی داشـته و در بسـیاری 
از امـور نیـاز مـردم منطقـه در مراجعـه بـه مرکز اسـتان 
برطـرف گردیـده که ایـن امر در جهـت تحقق عدالت 
بهداشـتی  معاونـت  امـا  اسـت،  داشـته  بسـزایی  تأثیـر 
بـا  مقابلـه  خاکریـز  و  خدمـت  پیش قـراول  به عنـوان 
تهدیـدات سـامت و بهداشـت نقشـی غیرقابل انـکار 
بـر عهـده دارد کـه در حـوزه جنوب کرمـان خصوصا 
در دوران مدیریـت دکتـر علـی  اصغـر خیرخواه 
و شـرایط اسـتثنایی پاندمـی کرونـا اقدامـات ارزنـده  
بی شـماری انجـام گرفتـه کـه بـه دلیـل تعـدد، تکثـر و 
تنـوع زیرشـاخه ها بـه برخـی از مهم تریـن خدمـات بـه 

روایـت تصاویـر اشـاره می کنیـم:

اقدامات ارزنده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به روایت تصویر


