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با تالش دهیاری و شورای اسالمی؛

با حضور مهندس طاهری؛

معتمدانمحلی
نقش مؤثری
در توسعه و
تثبیتامنیت
پایدار دارند

مجتمعهای
آبرسانی
چاهباغ و
آزادشهر
قلعهگنج
افتتاح شد
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سال پنجم

نشریه فرهنگی -اجتماعی
گزارشی از خدمات چشمگیر اتاق بازرگانی جنوب
به مناسبت روز اقتصاد مقاومتی؛

لو
تسهیل ویژه در سیستم حم 
نقل جنوب کرمان
1

احمد اسکندرینسب:

تالش برای ارتقای شایستگیها،
دانایی و نبوغ دانشآموزان
اولویت ماست

روستای شهید
سعیدی روی ریل
توسعه و زیبایی
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از ضعف زیرساختها تا مشکالت خانوادهها
3

به مناسبت بیستم فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی؛

تحقق واقعی مساوات اجتماعی در سیره مولیالموحدین
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مهندس رحیمینیا:

ع طبیعی
آمادگی ادارات مناب 
جنوب کرمان در پیشگیری و
اطفاء حریق
2

رویدادهای مهم مورد توجه
کاربران فضای مجازی و رسانهها
در روزهای گذشته
2

روشنفکری پرمخاطبترین نشریه
استان کرمان در مدت انتشار

3

گزارشی از خدمات چشمگیر اتاق بازرگانی جنوب به
مناسبت روز اقتصاد مقاومتی؛

تسهیل ویژه در سیستم
ل و نقل جنوب کرمان
حم 
بـه مناسـبت  ۲۹بهمنمـاه روز اقتصـاد
مقاومتـی و کارآفرینـی و از آنجـا کـه
اتـاق بازرگانـی اسـتان معیـن اقتصـادی
منطقـه دو (شهرسـتانهای جیرفـت و
عنبرآبـاد) میباشـد از نزدیـک با مهندس
عبـاس جبالبـارزی رئیس اتـاق بازرگانی
جنـوب کرمـان و مهنـدس علـی محبـان
مدیـر اجرایـی این اتـاق پیرامـون فعالیت
آنهـا در ایـن حـوزه بـه گفتگو نشسـتیم
کـه حاصـل ایـن گپوگفـت شـرح ذیل
است:
اتــاق بـازرگــانی بــه عنــوان مــعین
اقـتـصــادی منـطـقــه ( 2جـیــرفت و
عنبرآبـاد) بـا نـگاه روشـن بـه توسـعه
زیرسـاختهای اقتصـادی کار خـود را
بـه عنـوان معیـن در ایـن مناطـق شـروع
کـرد و در حوزههـای مختلـف اقتصادی
(بازرگانـی ،کشـاورزی ،گردشـگری،
منابـع و معـادن) فرآینـد آمـوزش را
آغـاز و فعالیـن اقتصـادی را بـه سـطوح
حرفـهای کار خـود آشـنا سـاخت .در
حـوزه بازرگانـی جای بسـی تأسـف بود
کـه تولیـد از آ ِن مـا باشـد امـا بسـتهبندی
آن در شـهرهای دیگـر انجـام پذیـرد که
بـا ارائـه اسـتراتژی به موقع و درخواسـت
از بازرگانـان مطـرح ،اولیـن کارگاه
بسـتهبندی محصـوالت گلخانـهای در
سـال  1396شـروع بهکار کرد کـه امروز
تعـداد آنهـا بـه بیـش از  15کارگاه در
ایـن  2شهرسـتان رسـیده اسـت کـه ایـن
موضـوع نشـان از اعتمـاد بازرگانـان بـه
یادگیـری فرآینـد بسـتهبندی توسـط
تیمهـای کارگـری ایـن منطقـه دارد.
در خصـوص محصـول خرمـا نیـز از
معرفـی محصـول اسـتراتژیک در بخـش
صــادرات منــطقه (خـرمــای کـلوتــه)

کار را آغـاز نمـوده و بـا پشـتیبانی و
آمـوزش بازرگانـان ایـن بخـش پروسـه
را ادامـه دادیـم کـه امـروز افزایـش
قیمـت ایـن محصـول و درخواسـتهای
مکـرر بازارهـای هـدف ،گـواه ایـن
ادعـا میباشـد .همچنیـن مـا تمـام سـعی
خـود را بـرآن داشـتیم بـا حضـور مؤثـر
در نمایشـگاهها ،دورههـای تخصصـی
آموزشـی ،برندسـازیها (بیـش از 30
برنـد در منطقـه) و ...شـاهد توسـعه
اقتصـادی در جنـوب باشـیم کـه البتـه
ایـن اقدامـات گامهـای مؤثـری بـرای
شـروع انقلاب اقتصـادی در منطقـه
اسـت کـه میتوانـد آینـده روشـنتری
بـرای رسـیدن بـه توسـعه اقتصـادی رقـم
بزنـد .در مسـیر توسـعه صنعت فـرآوری،
زیرسـاختهای طرحهـای فـرآوری
را کـه بـه توسـعه ایـن صنعـت کمـک
میکردنـد پشـتیبانی کردیـم و مسـیر
بهرهوری آن را سـامان دادیـم و همچنان
ادامـه خواهیـم داد.
برای توسـعه حوزه بازرگانی به شـکل
ویـژهای سیسـتم حملونقـل محصـوالت
کشـاورزی را مـورد بررسـی قـرار دادیم
و هـم اکنون بـه لطف همراهی مسـئولین
محتـرم اداره کل راهـداری و حملونقل
جـادهای جنـوب مجوزهـای الزم بـرای
ورود نـاوگان خارجـی را دریافـت
کردهایـم و شـرکتهای حملونقـل
بینالمللـی کـه هـم اکنـون در منطقـه
حضـور پیـدا کردنـد ،آمـاده ارائـه ایـن
خدمـات ارزنـده بـه بازرگانـان هسـتند.
در بحـث گردشـگری طـرح جامـع
گردشـگری همچنـان در حال بررسـی و
تکمیـل میباشـد.
الزم بـه توضیـح اسـت مرکـز آمـوزش

مهارتهـای خـرد خانگی با کمـک اداره
فنـی و حرفـهای شهرسـتان شـکل گرفتـه
کـه دسـتگاههای آن خریـداری گردیـده
و کار آمـوزش در همیـن بهمنمـاه آغـاز
گردیـده اسـت ،کـه بـرای آن زنجیـرهای
را تعریـف کردهایـم کـه شـامل مـوارد
فـوق اسـت :آمـوزش (کسـب مهـارت)-
توانمندسـازی (تامیـن مالـی) -اجـرا
(تولیـد) -بهرهوری (بازاریابـی و فروش).
همچنیـن دو صنـدوق خـرد روسـتایی
در عـنبــرآبــاد در حــال شکــلگیری
مـیبـاشــد کــه الـبتــه اداره بـهــزیستی
شهرسـتان بـه عنـوان دسـتگاه همـکار در
کنـار مـا حضـور دارنـد.
در پایـان بـه صـورت تیتـروار بـه
برخـی از رئـوس فعالیتهـا و برنامههـای
تخصصـی اتـاق اشـاره میکنیـم:
الف-فعالیتهای جانبی:
-1برگزاری دورههای آموزشـی (کسب
وکار-بازاریابی-تجارت)
-2مشـاورههای تخصصـی در زمینههـای
مختلـف اقتصادی
ب-تفاهم نامهها:
-1تفاهمنامه با اداره کل استاندارد
-2تفاهمنامه با اداره کل فنی و حرفهای
-3تفاهمنامـه بـا اداره آموزشوپـرورش
شهرسـتان جیرفت
ج-کارگروهها:
-1کارگروه بازرگانی
-2کارگروه حملونقل
-3کارگروه گردشگری و صنایع دستی
-4کارگروه مسئولیتهای اجتماعی
-5کارگروه توسعه صادرات
د-قراردادها:
-1قرارداد مشاوره
-2طرح کارورزی

قیمت  1000 :تومان
روشنفکـری

بررسی چالشهای آموزش مجازی و پيامدهای آن؛

کوه نتواند شدن سد ره مقصود مرد
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1
یادداشت مدیرمسئول

پهناورترین استان کشور
ب بیآبی خواهد سوخت
در ت 

اسـتان پهنـاور کرمـان بـا جمعیـت  ۳۱۶۴۷۱۸نفـر و مسـاحت  ۱۸۳۱۹۳کیلومترمربع از
جملـه مناطـق خشـک و کم باران کشـور ایران به شـمار میآیـد ،با این حـال تنوع اقلیمی
و آب و هوایـی چهـار سـوی آن اعجابانگیـز اسـت ،میانگیـن بـارش سـاالنه ایـن منطقه
کمتـر از  ۲۵۰میلیمتر میباشـد که در قیاس با میانگین بارش سـالیانه جهانـی (حدود ۸۵۰
میلیمتر) از شـرایط مطلوب ب ه دور اسـت که امسـال این رقم به مرز بحران رسـیده اسـت.
بـرای بررسـی وضعیـت آب و آینـده آب از نظر بحران بیآبی ابتدا بایسـتی به وضعیت
جهانـی ایـن مایـه حیـات پرداخـت و سـپس در جغرافیـای ایـران اقـدام به کنـکاش نمود،
ب و هوایی و تأثیر
نحـوه مدیریـت منابـع آب در کشـورها و قارههای مختلف ،تغییـرات آ 
آن بـر منابـع آبـی و حتی نوع نگـرش حکومتهای
قـوی و ضعیـف بـا رویکردهـای مختلـف سیاسـی
بـه ایـن موضـوع و نیـز رفتارهـا در قبـال حفاظـت از
محیـط زیسـت و عدم پایبندی بسـیاری از کشـورها
از جملـه کشـورهای صنعتی به معاهـدات بینالمللی
کـه بـر حفـظ محیـط زیسـت تأکیـد دارد از جملـه
دالیل وخیم شـدن شـرایط منابع آب شـیرین و قابل
اسـتفاده بـرای مصـارف شـرب ،صنعتـی ،عمومـی
و کشـاورزی میباشـد .اکثـر آمارهـای جهانـی و
منابـع معتبر بینالمللی از گسـترش جمعیت انسـانی،
احسان احمدی
کاهـش فضـا بـرای حیـات وحـش ،کمبـود منابـع
غذایـی ،نابـودی تاالبهـا ،از بین رفتن تنوع زیسـتی و کاهش جنگلها و پوشـش گیاهی
حکایـت دارد و عمـق و شـدت ایـن بحران زمانی آشـکار میشـود که کشـاورزی سـنتی
بـا مصـرف بـاالی آب و بازدهی بسـیار اندک و غیراقتصـادی را نیز بر سـایر علل تخریبی
بیفزاییم .در سـطح اسـتان کرمان نیز عالوه بر شـرایط فوقالذکر عالئمی مانند پایین رفتن
سـطح آب زیرزمینـی ،بـاال رفتن غلظـت امالح در آب اسـتحصال شـده از چاههای عمیق
و چاهکهـا و در برخـی موارد رودخانهها و خشـک شـدن مردابهـا و تاالبهایی مانند
جازموریـان و بـ ه وجـود آمـدن مناطق مسـتعد برای تولیـد ریزگردها و کاهش چشـمگیر
سـطح آب ذخیـره در مخـازن سـدهای بزرگ مانند سـد جیرفـت خبر از وقـوع تنش آبی
شـدید و بهوجـود آمـدن چرخـه معیـوب بارندگـی و در پـی آن بحـران آب میدهـد که
بـرای مدیریـت مصـرف ،انجـام یک سـری اقدامـات اورژانسـی از جملـه؛ مدرنیزاسـیون
کشـاورزی ،تعییـن و تکلیف چاههـای غیرمجاز عمیق و چاهکها ،جلوگیری از سـاخت
سـدهایی با اهداف سیاسـی و اقتصادی خاص ،استفاده حداقلی از منابع آب برای مصارف
شـرب و نظافـت ،الگوبـرداری از کشـورهای پیشـرفته و ورود تکنولوژیهای جدید مانند
اسـتفاده از یخهای دی اکسـید کربن در حوزه صنعت ،ممنوعیت کشـتهای آببر مثل
هندوانـه ،سـختگیری بر مصـارف غیرمجـاز در همه حوزهها جـزو الزامـات کوتاهمدت
عبـور از این بحران اسـت.

همت مردان برآرد از نهاد کوه گرد

همکارعزیز،
نجیب و ساعی،
جناب آقای نادر
قنبری عضو محترم
شورای اسالمی
شهر دوساری
انتخاب شایسـته و بهجای حضرتعالی در انتخابات هیئت رئیسـه سـال چهارم شورای اسالمی

اسـتان کرمان به عنوان نایب رئیس این شـورا نشـان از توا ن تعامل و شـخصیت ویژه جنابعالی
دارد ،لـذا ضمـن تبریـک به شـما و مـردم صبور و بزرگوار شـهر تاریخی دوسـاری از حضرت

دوسـت برایتان آرزوی تندرسـتی ،موفقیت و خدمت به این مردم خونگرم و همیشـه همراه را

مسئلت داریم.

مجید داوری شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر دوساری
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اخبار کوتاه
با حضور مهندس طاهری؛

مجتمعهای آبرسانی چاهباغ و آزادشهر
قلعهگنج افتتاح شد

فـاز اول مجتمـع آبرسـانی چاهبـاغ و فاز دوم مجتمع آبرسـانی آزادشـهر
شهرسـتان قلعهگنج در آیینی با حضوردکتر موسـوی معاون عمرانی اسـتاندار،
حجـت االسلام نجنو امـام جمعه شـهر قلعهگنج ،مهنـدس طاهـری مدیرعامل
شـرکت آبفـا اسـتان ،سـلطانی معـاون بهرهبـرداری و توسـعه آب ،مدیـران آبفا
جنوب اسـتان ،غفاری مدیر روابط عمومی شـرکت آبفا و جمعی از مسـئوالن
محلی بـه بهرهبرداری رسـید.
ط عمومـی شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان ،محمـد طاهـری
بـه گـزارش روابـ 
مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان درخصـوص جزئیـات ایـن پروژههـا
اظهارداشـت :در پـروژه چـاه بـاغ  1735نفـر در قالـب  458خانوار از روسـتاهای
بنیتراتم ،گرگندی ،تم چلی ،1چاه باغ ،تم چلی  ،2رسـتمی ،شـهرک عشایری
و چاه سـنگی از نعمت آب آشـامیدنی پایدار برخوردار شـدند .وی با بیان اینکه
بـرای اجـرای ایـن طـرح  47میلیارد ریال اعتبار هزینه شـده اسـت افـزود :در این
پـروژه  26هـزار و  632متـر لولهگـذاری و سـاخت  22باب حوضچه شـیرآالت
و هـوا انجام شـده اسـت .طاهـری اضافه کـرد :همچنین خط برقی به طـول 480
متر اجرا و یک حلقه چاه نیز حفر و تجهیز شـد .مدیرعامل شـرکت آبفا اسـتان
کرمـان در ادامـه درخصـوص پروژه آزادشـهر نیز گفت :در این پـروژه که برای
اجـرای آن  32میلیـارد ریـال اعتبار اختصـاص یافت ،چهارهزار متـر لولهگذاری
خـط انتقـال ،سـاخت یـک بـاب مخـزن  300مترمکعبـی ،احـداث چهـار بـاب
حوضچـه شـیرآالت ،اجـرای خط برق بـه طول  680متر انجـام و یک حلقه چاه
نیـز حفـر و تجهیز شـد .به گفته وی بـا بهرهبـرداری از این پروژه دسترسـی 483
خانـوار بـا مجمـوع جمعیـت  1815نفـر به آب آشـامیدنی سـالم و پایـدار فراهم
شـد .طاهـری یـادآور شـد :فـاز دوم پـروژه مجتمـع آزادشـهر قلعهگنـج شـامل
روسـتاهای گلو ،حسـین آباد نور بیبی ،اسلام آباد و بندوک میشـود .نماینده
ولـی فقیـه و امـام جمعـه قلعهگنـج در این مراسـم با تقدیـر از فعالیتهـای انجام
شـده در شهرسـتان قلعهگنج گفـت :در شهرسـتان قلعهگنج خدمـات ارزندهای
در حوزه آبرسـانی انجام شـده اسـت .حجت االسلام نجنو در این آیین گفت
امیدواریـم بـا تلاش مضاعـف مدیرعامـل آبفـا و مسـئوالن شهرسـتان در سـایر
نقاطـی کـه نیاز به آبرسـانی وجود دارد شـاهد بهرهبـرداری پروژههایـی از این
دسـت باشـیم .وی همچنین درخواسـت کرد با توجه به رایگان بودن امتیاز آب
بـرای مسـاجد ،در بحـث کنتـور نیز از محلـی این اعتبـار تأمین شـود چراکه این
امـر باقیـات و صالحـات اسـت .معـاون عمرانی اسـتاندار کرمان نیـز در این آیین
گفـت :از ابتـدای انقلاب تاکنـون حوزه آبرسـانی اسـتان  3200درصد رشـد
داشـته اسـت کـه ایـن نشـان از خدمـات و تالشهـای خـوب ایـن حوزه اسـت.
مصطفـی موسـوی آیـت اللهـی افـزود :پروژههایـی کـه امـروز بـه بهرهبـرداری
میرسـد نمونـهای از خدمـات خـوب ایـن شـرکت اسـت کـه در قالـب آن 12
روسـتا با  941خانوار از نعمت آب آشـامیدنی سـالم برخوردار میشوند .وی در
پاسـخ بـه صحبتهـای امام جمعـه قلعهگنج درخصـوص نصب کنتور مسـاجد
خاطرنشـان کـرد :هـر توافقی کـه میان بنیاد و شـرکت آبفـا درخصوص کمک
بـه حـوزه آب و کنتورهـای مسـاجد صـورت بگیـرد ،اسـتانداری نیـز از محـل
کمکهایـی کـه از صنایـع و معـاون خواهـد گرفـت بـه این بخـش کمک می
کنـد .موسـوی بـا بیـان اینکـه خدمت بـه روسـتاها در دسـتور کار دولت اسـت
بـه ارائـه شـاخصهای حوزههـای مختلـف پرداخـت و افـزود :در حـوزه بـرق،
روسـتای باالی  10خانواری در اسـتان وجود وجود ندارد که برق نداشـته باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه از ابتـدای انقالب تاکنون در حوزه سـاخت مـدارس 200
درصـد رشـد داشـتهایم عنـوان کـرد :در حـال حاضـر  50درصـد از روسـتاهای
اسـتان و  90درصد در شـهرهای اسـتان گازرسـانی شـده است.
معاون عمرانی اسـتاندار کرمان میزان توسـعه مراکز و خانههای بهداشـت را
به ترتیب  351و  1760درصد ذکر کرد .در ادامه این آیین سیدحسـام حسـینی
مدیر شهرسـتانی بنیاد علوی در قلعه گنج اظهار داشـت :در سال جاری نزدیک
بـه  5میلیـارد تومـان بودجـه بـرای مشـارکت بنیـاد بـا شـرکت آب و فاضلاب
برنامهریـزی شـده بـود کـه در همین راسـتا کار تأمین یک عدد تانکر آبرسـان،
دسـتگاه آب شـیرین کن و تأمین هزینه یکهزار انشـعاب آب انجام شـد .وی
با بیان اینکه این بنیاد در حال تدوین سـند پیشـرفت روستاهاسـت که در جریان
تهیه این سـند مهمترین مسـائل هر روسـتا احصاء و برای رفع آن اقدام میشـود
ادامـه داد :یکـی از مهمترین مسـائل در شهرسـتان قلعهگنج موضوع آب اسـت
که شـاید نزدیک به  50روسـتای شهرسـتان نیاز به اجرای پروژههای آبرسانی
دارد .حسـینی تأکیـد کـرد :مـا برای هرگونـه همکاری در ایـن زمینه حاضریم
و در سـال آینـده بودجـه ویـژهای را برای مسـائل حـوزه آبرسـانی اختصاص
خواهیـم داد .وی ابـراز امیـدواری کـرد بـا افزایـش مشـارکت و همـکاری بنیاد
علـوی و آبفـا ،سـال آینده سـال پایان روسـتای بـی آب در شهرسـتان قلعهگنج
باشـد .مدیـر شهرسـتانی بنیـاد علـوی در قلعهگنـج همچنیـن با اشـاره بـه اینکه
مدتـی پیـش نکاتـی در خصـوص بیتفاوتـی مدیرعامل آبفا نسـبت بـه جنوب
مطرح شـد تأکید کرد :باید اذعان کرد که ایشـان بیشـترین میزان حضور را در
شهرسـتانهای جنوبی در مقایسـه با سـایر نقاط استان داشـتهاند که به سهم خود
از مدیرعامـل آبفـا اسـتان کرمان تقدیر و تشـکر میکنم.
مهندس فالح:

برای اولین بار در کشور دوره آموزشی «کنترل
نشت» در شرکت گاز استان برگزار شد
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان از برگـزاری دوره آموزشـی جهت
بازرسـین کنترل نشـت خطوط تغذیه و شـبکه شهری و روسـتایی به عنوان اولین
شـرکت گاز اسـتانی کشـور ،خبـر داد .به گـزارش روابط عمومی شـرکت گاز
اسـتان کرمـان ،مهندس فلاح ضمن اعالم این خبر افـزود :با عنایت به تفاهمنامه
همـکاری شـرکت ملی گاز ایـران با سـازمان آموزش فنی و حرفهای کشـور در
راسـتای توانمندسـازی نیروهای پیمانکاری ،دوره مذکور برگزار گردید .ایشان
بـه اهمیـت نشـت یابی خطـوط تغذیه و شـبکههای گازرسـانی اشـاره و افـزود :
جهـت جلوگیـری از بـروز حادثـه ،اسـتمرار جریـان گاز  ،رضایـت ذینفعـان،
کاهـش ریسـکهای سـازمانی و بـا توجـه بـه تدویـن اسـتانداردهای آموزشـی
مطابـق تفاهم نامه منعقده با سـازمان آمـوزش فنی و حرفهای ،این شـرکت اقدام
به برگزاری دوره آموزشـی یاد شـده جهت نیروهای پیمانکاری شاغل در واحد
بازرسـی فنی ،نموده اسـت .مهندس فالح ضمن اشـاره به برگـزاری کالسهای
فوقالذکـر جهـت دریافـت گواهینامـه فنـی و حرفـهای نیروهـای پیمانـکاری،
تصریـح کرد :مدرسـان ایـن دوره آقای مهنـدس عسـکریزاده و آقای مهندس
هاشـمیزاده بصـورت حضـوری بـا رعایـت تمامـی پروتـکل هـای بهداشـتی با
احتسـاب  250سـاعت آموزشـی بصـورت تئـوری و عملـی بـرای کارآمـوزان
برگـزار و پـس از انجـام آزمـون ،ارزیابـی هـای الزم صـورت پذیرفـت و منجر
بـه دریافـت گواهینامه نشـتیابی به عنوان اولین شـرکت گاز اسـتان در سـطح
کشـور ،مـی باشـیم .مدیـر عامل شـرکت گاز اسـتان کرمـان تصریح کـرد  :این
دوره بـا حضـور  26نفر از بازرسـین کنترل نشـت ،برگـزار گردید.

رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای
مجازی و رسانهها در روزهای گذشته

دکتر زینیوند:

معتمدان محلی نقش مؤثری در
توسعه و تثبیت امنیت پایدار دارند
بـه گـزارش ایرنا ،علـی زینیوند در
پیامـی بـه چهارمین گردهمایـی علما و
سـران طوایف شـرق اسـتان (میثاق نامه
عدالـت و امنیـت پایـدار) در بـم افزود:
از آنجایـی که مردم نقش اصلـی را در
دوام و بقـای حاکمیت و نظام اسلامی
دارنـد و همـواره امـام راحـل و مقـام
معظـم رهبری ،بـر نقش مـردم در اداره
امـور تأکیـد ویـژه داشـته انـد ،االن نیـز
تأکیـد مـا بـر نقـش مـردم و مشـارکت
مـردم در حـوزه هـای مختلف اسـت.
وی ادامـه داد :در این راسـتا بزرگان
و افـرادی که دارای مرجعیتی هسـتند و
محـل رجـوع بخشـی از اقـوام و مـردم
یـک منطقـههسـتند میتواننـد نقـش
مؤثـری در ایـن زمینـه ایفا کننـد .وی با
تأکیـد بر ایـن مطلب کـه در دین مبین
اسلام احترام به بزرگان همیشـه تأکید

شـده اسـت ،گفـت :ایران یک کشـور
متنوع با اقوام مختلف اسـت که همیشه
بـزرگان اقـوام و طوائـف در معـادالت
سیاسـی و اجتماعـی کشـور ،نقـش
مهمـی ایفـا میکننـد و اکنون بـزرگان
قبایـل و طوایـف کـه ریشسـفیدان و
مـورد تکریـم مـردم هسـتند ،میتوانند
در آسـایش و آرامـش مـردم نقـش
اساسـی ایفـا کننـد .اسـتاندار کرمـان
مقولـه امنیـت را زیربنـای زندگـی
انسـانها دانسـت و بیـان کـرد :امنیـت
زیربنـای همـه اقدامـات در حوزههـای
مختلف از جملـه :اقتصادی ،اجتماعی،
پیشـرفت ،گردشـگری و ...اسـت.
زینیونـد ،عامـل وجـود و تثبیـت
امنیـت پایـدار در داخـل و مرزهـای
کشـور را در تکیـه و اعتمـاد بـه
مـردم دانسـت و اظهـار کـرد :کشـور

جمهـوری اسلامی ایـران یک کشـور
امـن و مقتـدر اسـت و اقتـدار نیروهای
نظامـی مـا در منطقـه مثالزدنی اسـت.
وی تاکیدکـرد :تحقق امنیت پایدار
و امنیـت روانـی بـا مشـارکت مـردم و
بـا محوریـت بـزرگان قبایـل و طوائف
بیشـتر ،قابـل دوام اسـت و در همیـن
راسـتا از همه ایـن بزرگان درخواسـت
داریـم کـه در تمامی مسـایل کشـور به
ت کرده
ویـژه در حوزه امنیت ،مشـارک 

و کمـک کنند تا این امنیـت پایدار که
حاصـل خـون شهداسـت ،سـالهای
سـال و تا نسـلهای آینده تداوم داشـته
باشـد .میثاقنامـه عدالـت و امنیـت
پایدار به اهتمام دادگسـتری کل اسـتان
کرمـان پایهگذاری شـده و بـا همراهی
و همـکاری اعضـای شـورای تامیـن و
سـران طوایـف ،معتمـدان ،متنفذیـن و
ریـش سـفیدان جنـوب و شـرق اسـتان
در حـال اجراسـت.

احمد اسکندرینسب:

تالش برای ارتقای شایستگیها ،دانایی و نبوغ دانشآموزان اولویت ماست
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان در
آییـن تجلیـل از دانـش آمـوزان حائـز رتبههـای زیـر
 1000کنکـور سراسـری ،برگزیـدگان المپیادهـا و
مسـابقات مدیریـت آمـوزش و پـرورش ناحیـه دو
کرمـان ،کـه با حضور تعدادی از دانشـجویان و دانش
آمـوزان برتـر به صـورت نمادین برگزار شـد ،گفت:
تلاش بـرای ارتقای شایسـتگیهای دانش آمـوزان و
توسـعه ظرفیتهای دانایـی و توانایـی آنها مهمترین
رویکـرد آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان اسـت.
بـه گـزارش اداره اطالعرسـانی و روابـط عمومـی
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان ،احمد اسـکندری
نسـب بـا بیـان این کـه مهمترین لـذت و شـیرینی این
موفقیـت ،امـروز از آن شـما دانشآمـوزان اسـت کـه
دانشـجو شـدید ،گفـت :همـه شـما فـردا چرخهـای
مملکـت را میچرخانید و در واقع گردانندگان اصلی
کشـور شـمایید ،با توجه به عالیقی که داشـتید درس
خواندیـد و مـا امـروز شـاهد پیـروزی و سـربلندیتان
هسـتیم .وی افـزود :آن چـه بـه نظـام ،اقتـدار میدهـد
نیروی انسـانی توانمند ،دلسـوز ،آموزشدیده ،خالق،
برنامهریز و تصمیمسـاز اسـت ،انسـان هر جـا که قرار
میگیـرد و به هر شـغلی که دسـت پیدا مـی کند ،اگر

از عملکـردش رضایت داشتهباشـد میتوانـد اثرگذار
باشـد و ایـن مرحلـه از عزت را بـرای خود حفظ کند.
مدیرکل آمـوزش و پرورش اسـتان کرما ن گفت:
موفقیت شـما زمانـی بیشـترین اثرگـذاری را دارد که
در عرصـه خدمتگزاری هم بیشـترین تأثیر را داشـته
باشـید و بتوانیـد انسـانی مفیـد و فردی محبـوب برای
جامعـه خـود باشـید .اسـکندری نسـب با بیـان این که
نگاه ما اسـتوار بر مدرسه محوری است ،گفت :ضمن
ایـن کـه بایـد از کنکورزدگـی پرهیـز کنیـم و بدانیم
کـه همـه موفقیتهـا از راه دانشـگاهها نمیگـذرد،
بایـد تالش کنیـم خروجی مـدارس ،دانـش آموزانی
وفـادار بـه کشـور ،متعهد بـه وطـن و پویا باشـند .وی
بـا بیـان ایـن که تربیـت تمام سـاحتی همـواره دغدغه

آگهی مزایده فروش خودرو

نظـام تعلیم و تربیت بوده ،گفت :در شـرایط کرونایی
معلمـان نشـان دادند که لحظـهای کـمکاری نکردند،
مدیـران مـدارس ،مـدارس را نبسـتند و بـه جامعـه القا
کردند در هیچ شـرایطی مدرسه تعطیل شدنی نیست.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان،
ضمـن تبریک بـه دانش آمـوزان و دانشـجویان موفق
و خانـواده آنهـا ابـراز امیـدواری کـرد در سـالهای
آینـده همـه آنهـا در ردههـای بـاالی مدیریتـی و
اجتماعـی کشـور بتواننـد موثـر باشـند.
بـر پایـه ایـن گـزارش ،در کنکور سراسـری سـال
 ،99در آمـوزش و پـرورش ناحیـه دو کرمان  131نفر
قبولی در رشـته پزشـکی و کسـب  127رتبه زیر هزار
در کنکـور سراسـری محقـق شـده کـه از ایـن تعـداد
 114نفـر حائـز رتبـه سـه رقمـی 12 ،نفـر حائـز رتبـه
دو رقمـی و یـک نفـر حائز رتبـه یک رقمی شـدهاند
و آییـن تجلیـل از آنهـا با حضـور مدیـرکل و معاون
آموزش متوسـطه آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان و
مدیـر آموزش و پرورش ناحیـه دو کرمان ،به صورت
نمادیـن و با حضور تعـداد محـدودی از برگزیدگان،
در سـالن اجتماعـات کانـون پیشکسـوتان فرهنگـی
کرمـان برگزار شـد.

نوبت
اول

ع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در نظر دارد به استناد رأی صادره
ادار ه کل مناب 
ماده  2الیحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد
بـه شـماره  990042مـورخ  99/11/12تعـداد  2دسـتگاه خـودرو کارکـرده خـود را بـا بهرهگیـری از سـامانه تدارکات
الکترونیـک دولـت ( )www.setadiran.irبـا مشـخصات ذیـل از طریـق مزایـده عمومـی ب ه فروش برسـاند.
مشخصات خودروهای مورد مزایده:
-1سواری سمند مدل  91به شماره انتظامی  243-45الف 18
-2سواری سمند مدل  91به شماره انتظامی  244-45الف 18
قابل توجه عالقهمندان به شرکت در مزایده:
ودیعـه شـرکت در مزایـده بـرای هـر خـودرو مذکـور مبلـغ ( 50/000/000پنجاه میلیـون) ریال بـوده کـه مزایدهگر به
حسـاب شـماره  ir 350100004059042107640595نـزد بانـک ملی شـعبه مرکـزی جیرفت واریـز و فیش واریزی
ع طبیعـی و آبخیزداری جنوب
را ضمـن بارگـذاری در سـامانه تـدارکات دولت در موعـد مقرر به دبیرخانـه ادار ه کل مناب 
کرمان ارسـال نمایند.
از آنجایـی کـه کلیـه مراحـل مزایـده صرفـاً الکترونیکـی و از طریـق سـامانه تـدارکات دولت انجـام میگیرد الزم اسـت
مزایدهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضـا الکترونیکی را
جهـت شـرکت در مزایده محقق سـازند.
پیشـنهادات بایسـتی واضح ،شـفاف و عاری از هرگونه ابهام باشـد .بدیهی اسـت به پیشـنهادات مخدوش ،مشـروط ،فاقد
مـدارک کافـی و یـا فاقـد پرداخـت ودیعه شـرکت در مزایده و همچنین پیشـنهاداتی که خارج از سـامانه سـتاد و بعد از
مهلـت قانونـی به کمیسـیون معامالت برسـد ترتیب اثر داده نخواهد شـد.
عالقهمنـدان بـه شـرکت در مزایـده میتواننـد از تاریـخ درج آگهـی نوبـت دوم بـه مـدت  5روز نسـبت به دانلود اسـناد
مزایـده مذکـور اقـدام و تـا  99/12/19جهـت بازدید از خودروها بـه اداره کل منابع طبیعی و آبخیـزداری جنوب کرمان-
واحـد نقلیـه مراجعه نمایند .مهلت دریافت اسـناد مزایده از سـامانه تدارکات الکترونیـک دولـت ( )www.setadiran.irاز
تاریـخ درج آگهـی نوبـت دوم تا سـاعت  19روز  1399/12/9و مهلت بارگذاری تا سـاعت  19روز  1399/12/19میباشـد.
جلسـه گشـایش پیشـنهادها رأس سـاعت  10صبح  1399/12/20در محل سـالن اجتماعات ادار ه کل و با حضور اعضا
کمیسـیون معاملات برگـزار میگـردد .حضـور پیشـنهاد دهنـدگان یا نماینـده قانونـی آنها (بـا معرفینامه رسـمی) در
جلسـه بازگشـایی بالمانع است.
اداره کل در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی بر عهده برنده یا برندگان مزایده میباشد.

ب کرمان
ع طبیعی و آبخیزداری جنو 
ط عمومی ادار ه کل مناب 
رواب 

-۱سـفر محمدباقر قالیباف به روسـیه،امتناع والدیمیر پوتین از مالقات با وی
و حواشـی این دیدار
-۲ورود واکسن روسی کرونا به ایران و تزریق محدود به کادر درمان
-۳گفتههـای علـوی وزیـر اطالعـات در مـورد تـرور فخریزاده،سلاح
هسـتهای و سـاخت فیلـم و سـریال
-۴هتـک حرمـت عـدهای از تظاهرکننـدگان در روز بیسـت و دوم بهمـن بـه
رئیـس جمهور
-۵آتشسـوزی گسـترده در گمـرک اسلام قلعـه هـرات در مـرز ایـران بـا
خسـارات سـنگین
-۶وقـوع زلزله در شـهر سیسـخت مرکز شهرسـتان دنا در اسـتان کهگیلویه
و بویراحمد
مهندس رحیمینیا:

ع طبیعی جنوب کرمان
آمادگی ادارات مناب 
در پیشگیری و اطفاء حریق
معـاون حفاظـت و امـور اراضـی اداره
کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب
کرمـان گفـت :مطابـق قوانیـن منابـع طبیعی
حفاظـت از جنگلهـا و مراتـع وظیفـه
اصلـی و اولیـه سـازمان جنگلهـا ،مراتـع و
آبخیـزداری و بـه تبـع آن ادارات کل منابع
طبیعـی اسـت.
بـه گـزارش روشـنفکری مهنـدس
رحیمینیـا بـا اشـاره بـه وسـعت بـاالی عرصههـای منابـع طبیعـی جنـوب
کرمـان ،افـزود :از مجمـوع  ۳میلیـون و  ۸۰۰هـزار هکتـار از اراضی جنوب
کرمـان بیـش از  ۹۵درصد را عرصههای منابع طبیعی تشـکیل میدهند .وی
ضمـن اشـاره به اینکه  ۴۸۳هـزار هکتار از عرصههای منابـع طبیعی منطقه را
جنـگل و یـک میلیـون و  ۹۴۱هزار هکتـار را مراتع تشـکیل میدهند افزود:
گونههـای منحصـر بـه فرد بنـه ،بادام کوهـی ،کیکـم ،ارس ،کهـور ایرانی،
انـواع آکاسـیا ،کنـار ،گزروغنی ،کسـور ،اسـکنبیل همچنین گونـه منحصر
بـه فـرد انـار شـیطان یـا گلپـرک و همچنیـن در مناطقـی از جبالبـارز گونـه
ذخیـره گاهـی شیشـم (جـک) وجـود دارد .ایـن مقـام مسـئول بیان داشـت:
بـا توجـه بـه غنـای گونههـای ذخیرهگاهـی جنگلـی و مرتعـی در جنـوب
کرمـان میطلبـد تمـام اقشـار مـردم منطقـه ارزش و اهمیـت ایـن گونهها را
درک کـرده و در جهـت حفـظ و حمایـت از آنهـا بـا تمـام وجـود تلاش
کننـد .معـاون حفاظـت و امور اراضـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری
جنـوب کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه مـردم منطقـه از ایـن مواهـب ذینفـع و
تمـام سـازمانهای دولتـی نیـز در قبـال آن مسـئول هسـتند ،اظهـار کـرد:
سـازمانهای مـردم نهـاد و رسـانهها باید در زمینـه آموزش ،اطالعرسـانی و
افزایـش آگاهـی مـردم نسـبت بـه خطـرات ناشـی از وقوع آتشسـوزی در
عرصههـای طبیعـی اقـدام کننـد و همچنیـن مـدام رفتارهـای پرخطـری کـه
میتوانـد در عرصههـای طبیعـی منجـر بـه آتشسـوزی شـود را بـه مـردم
گوشـزد کننـد .رحیمینیـا جلـب مشـارکتهای مردمـی ،اسـتفاده از دانش
و ظرفیـت نیروهـای بومـی محلـی را بسـیار پراهمیت و مؤثـر در حفاظت از
منابـع طبیعـی برشـمرد و اظهـار کـرد :بهتریـن حفاظـت کننـده عرصههـای
منابـع طبیعـی خـود مـردم هسـتند که نقـش اساسـی و کلیـدی در حفظ این
مواهـب الهـی دارنـد .او در ادامـه ضمـن تاکیـد بـر آمادگـی ادارات منابـع
طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتانهای تابعـه در خصـوص پیشـگیری و اطفاء
حریـق ،گفـت :بـا توجـه بـه عـدم بارندگـی کافـی در سـال جـاری و گـرم
شـدن هـوا خطـر وقـوع آتشسـوزی در عرصههـای منابـع طبیعـی بیشـتر
خواهـد شـد و بـر همیـن اسـاس ضـرورت ایجـاب میکنـد تـا تمهیـدات
ویـژهای در ارتبـاط بـا پیشـگیری و اطفـاء بـه موقـع حریـق در عرصههـای
جنگلـی و مرتعـی منطقـه اتخاذ شـود .معاون حفاظـت و امور اراضـی اداره
کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان اظهـار داشـت :جنگلهـا
و مراتـع متعلـق بـه همـه مـردم اسـت و بهتریـن حافظـان ایـن سـرمایههای
ملـی خـود مـردم هسـتند و بایـد در موقـع ضـروری و بـدون فراخـوان در
حفاظـت از عرصههـای منابـع طبیعـی تلاش کننـد .رحیمینیـا تعامـل و
همـکاری دسـتگاههای اجرائـی را در موضـوع حفاظـت از عرصههای منابع
طبیعـی در مقابـل آتـش سـوزیهای احتمالی بسـیار مهـم و مؤثر دانسـت و
تصریـح کـرد :از آنجایـی کـه عرصههـای منابـع طبیعی دارای وسـعت زیاد
و امکانـات و تجهیـزات منابـع طبیعـی محـدود اسـت ،اقدامـات پیشـگیرانه
و آمادگـی دسـتگاههای اجرایـی و امـدادی بـرای مقابلـه بـه موقـع بـا آتش
سـوزیهای احتمالـی از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت.
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بررسی چالشهای آموزش مجازی و پيامدهای آن؛

از ضعف زیرساختها تا مشکالت خانوادهها

دکتر یحیی کمالی

عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر

آمـوزش عرصـه مهمـی اسـت و
از ایـن حیـث کـه مربـوط بـه نسـل
آینـده میشـود ،نقـش مهمـی در
تحـوالت جامعـه در زمينههـای
مختلـف دارد .معمـوالً ايـن تعبيـر
وجـود دارد كـه هزينـه در حـوزه
آمـوزش نوعـی سـرمايهگذاری
اسـت كـه عوايـد آن سـالها بعـد
مشـخص میشـود .گسـترش
تكنولـوژی ،تأثیـرات زيـادی بـر
حـوزه آمـوزش داشـته اسـت.
آمـوزش یکـی از موضوعـات
مهـم در تحـوالت فضـای مجـازی
محسـوب میشـود کـه بـر ایـن
حـوزه نیـز تأثیـرات بسـیار عمیـق و
گسـتردهای دارد .هـر چند آموزش
مجـازی قبـل از شـيوع کرونـا ،نيـز
بـه شـكلهای مختلـف دنبال شـده
اسـت امـا تعطيلـي و قرنطينـه ناشـي
از كرونـا ،مسـئله آمـوزش را نيـز
تحـت تاثيـر قـرار داده اسـت .در
ايـن نوشـتار تلاش میشـود بـه
بررسـی چالشهـای آمـوزش
مجـازی و پيامدهـای آن پرداختـه
شـود.
تفـاوت معنـاداری نـدارد كـه
دانشآمـوز اول ابتدایـی باشـید یـا
دانشـجوی دکتـری ،بهدليـل خطـر
ابتلا بـه ویـروس كرونـا تنهـا راه
حـل موجـود بـرای عـدم توقـف
یادگیـری ،آمـوزش مجـازی از

طریـق شـبکههای اینترنتـی و
مجـازی اسـت امـا مسـائل متعددی
در ایـن زمينـه ،مخاطبـان این روش
آمـوزش را با مشـکل روبهرو کرده
اسـت .علاوه بـر دانشآمـوزان،
معلمـان و اسـاتید ،کارکنـان مراکز
آموزشـی و خانوادههـا هـم بـا
مشـکالت ایـن روشهـا مواجـه
هسـتند .همهگیـری ویـروس کرونا
و تعطیلـی اجبـاری آموزشهـا و
سـوق دادن مـدارس و دانشـگاهها
به سـمت آمـوزش غیرحضوری در
اواخر سـال گذشـته و تداوم آن در
سـال تحصیلـی جـاری بـه مجموعه
نظـام آموزشـی شـوک وارد کرد.
آموزشوپـرورش بيـش از آموزش
عالی با مشـكل مواجه شـد .وزارت
علـوم خیلـی زود تصمیـم بـه ارائـه
آمـوزش مجـازی گرفـت و چـون
سـامانههای فعالـی از قبـل وجـود
داشـت ،توانسـت کالسهـا را
راهانـدازی و کار در دانشـگاهها
بـه سـرعت شـکل گرفـت ،امـا
ايـن شـرايط بـه معنـای آمـوزش
بینقـص نيسـت و چالشهـای
متعـددی وجـود دارد .برخـي از
ايـن چالشهـا بـه زيرسـاختهای
ارتباطـی و فنآوری كشـور مرتبط
اسـت و برخـی بـه دانشـجويان و
دانشآمـوزان و معلمان و اسـاتيد و
تعامـل ايـن دو عضو اصلـی فرآیند
آمـوزش مربـوط اسـت.
از جملـه چالشهایـی كـه بـه
زيرسـاختهای ارتباطـی و فناوری
كشـور در زمينـه آمـوزش مجـازی
مرتبـط اسـت میتـوان بـه ضعف و
فقـدان پوشـش اينترنـت در برخـی
مناطق روسـتایی و دورافتاده اشـاره
كـرد كـه باعـث محـروم مانـدن
دانشـجويان ایـن مناطـق از ادامـه
تحصيـل میشـود .در شـرايطي

كـه تبلـت و گوشـی هوشـمند
جایگزیـن کتـاب و دفتـر شـده و
جمعیـت بسـیاری از دانشآمـوزان
و دانشـجويان بـه ویـژه سـاکنان
روسـتاها و نقـاط دورافتـاده به دلیل
محـدود بودن پهنـای باند اینترنت و
نبود گوشـی هوشـمند ،با مشکالتی
مواجـه هسـتند ،علاوه بر ايـن قطع
و وصلهـای مکـرر اینترنـت و
بـه تبـع آن قطـع کالس درس،
عاملـی بـرای از بیـن رفتـن تمركـز
حـواس دانشآموزان ،دانشـجویان
و اسـاتيد شـده و حتـی بـا وصـل
مجـدد اینترنـت ،شـکلدهی مجدد
کالس دچـار مشـکل میشـود.
همچنيـن هزینـه بـاالی پرداختـی
بـرای تهیـه بسـتههای اینترنـت،
کنـدی بسـیار آزار دهنـده شـبکه
و اختلال در بارگـذاری فایـل
صوتـی و تصویـری در مـواردی
موجـب دلسـردی دانشآمـوزان و
دانشـجويان میشـود.
ضمنـاً برخـی از چالشهـای
آمـوزش مجـازی بـه دانشآموزان
و دانشـجويان مرتبـط اسـت کـه
میتـوان بـه اهـم آن اشـاره کـرد:
الـف -نبـود فضـای مناسـب بـرای
آمـوزش مجـازی در بسـیاری از
خانوادههـا ،خصوصـاً خانوادههایی
کـه سـطح درآمـدی متوسـط رو به
پاییـن دارنـد و تعداد افـراد خانواده
زیـاد اسـت و در نتیجـه عـدم
وجـود فضـای مناسـب شـرکت در
کالسهـا را با چالـش روبرو کرده
اسـت.
ب -عـدم آشـنایی دانشآموزان
و دانشـجویان بـا برنامههـا و
نرمافزارهـای آمـوزش مجـازی
یـکــی دیـگــر از مشـکـلات
اسـت ،بعــضی از ایـن برنامههـا،
پیچیدگیهـای خاصـی دارنـد و از

طرفـی مسـتلزم نصـب برنامههـای
دیگـری در کامپیوتـر و موبایـل
هسـتند کـه در عمل سـطح تکنیکی
و فنـی خاصـی را طلـب میکند که
در شـرایط بحـران حاضـر چالشـی
بـوده کـه باعـث شـده بعضـی از
کالسهـا بهصورت آنالیـن برگزار
نشـود و اسـاتید بهصـورت آفالیـن
کالسهـای خـود را پیگیـری کنند.
علاوه بـر ایـن عـدم تسـلط برخـی
معلمـان بـه ويـژه معلمـان بـا سـابقه
بـه تكنيكهـای کار در شـبکههای
مجـازی و تولیـد محتواهـای
الکترونیکـی ،معلمـان توانمنـد را از
اجـرای تدریـس مطلـوب دور نگـه
داشـته اسـت.
يكـي از مهمتریـن مشـکالت
آمـوزش غیرحضـوری متوجه پایه
اول ابتدایـی اسـت کـه دانشآموز
بایـد بـه دهـان معلـم نگاه کـرده و
بخش کردن و صداکشـی و شـیوه
گرفتـن مـداد در دسـت را بیاموزد
کـه در ایـن شـرایط ارتبـاط
چندانـی بیـن دانشآمـوز و معلـم
شـکل نمیگیـرد و اولیـا بـرای
تفهیـم ایـن موضـوع بـا مشـکل
مواجـه میشـوند .آموزشهـای
خـاص و تمرینهـای مـداوم بـا
حضـور یـک فرد مشـرف بـر کار،
از نیازهـای دانشآمـوزان پایه اول
ابتدایـی اسـت کـه بـه دلیل شـاغل
بـودن برخـی والديـن میتوانـد
عواقـب جبرانناپذيـری داشـته
باشـد.
نکتـه دیگـری کـه در آمـوزش
حضـوری کامال رعایت میشـود و
در آمـوزش مجـازی مغفـول مانده
اسـت بحـث توجـه بـه تفاوتهـای
فـردی در آمـوزش میباشـد کـه
آیـا دانشآمـوز دارای نیازهـای
آموزشـی خـاص در مقایسـه بـا

دانشآمـوزان عـادی ،محتواهـای
خـاص خـود را دریافـت مینمایند
یـا خیر؟
کالس مجـازی اگرچـه قوانیـن
مشـخصی دارد ،امـا نمیتوانـد بـه
نظـم و دقت کالسهـای حضوری
برگـزار شـود .نبـود امـکان حضور
و غیـاب دقيـق دانشآمـوزان و
دانشـجويان در طـول كالس،
مشـخص نبودن و رسـمیت نداشتن
حریـم کالس ،قـرار نداشـتن
همکالسـیها در کنـار یکدیگـر
و نبـود ارتبـاط تعاملـی و متقابـل
بیـن دانشآمـوز و معلـم از جملـه
چالشهـای دیگـر مهـم آمـوزش
مجـازی محسـوب میشـود.
علاوه بـر ايـن محـروم مانـدن
دانشآمـوزان و دانشـجويان از
فضـای مدرسـه و دانشـگاه و تالش
بـرای یادگیـری زندگـی دسـته
جمعـی و حضـور در اجتمـاع از
دیگر مشـکالتی اسـت که آموزش
غیرحضـوری ایجـاد کـرده اسـت.
زیـرا انسـانها نیازمنـد تعامـل و
برقـراری ارتباط با یکدیگر هسـتند
و بخـش زیـادی از ایـن ارتبـاط در
ايـن دوارن در مدرسـه و دانشـگاه
اتفـاق میافتـد و دانشآمـوزان و
دانشـجويان تجربههـای مختلفـی
دربـاره ارتباطـات با افـراد دیگر فرا
میگیرنـد و در سـاعات اسـتراحت
و زنـگ تفریح بـا ارتباط و گفتگو،
از نظـر اجتماعی رشـد زیـادی پیدا
میکننـد.
انسـانها بـدون برقـراری
ارتبـاط صحیـح بـا یکدیگـر ادامـه
زندگـی بـرای آنهـا سـخت و
تاحـدودی غیرممکـن میشـود و
پایـه یادگیـری روابـط بـه دوران
مدرسـه و دانشـگاه بـر میگـردد.
ایـن ارتباطـات تـا امـروزه از طریق

آمـوزش مجـازی امکانپذیـر
نبـوده و دانشآمـوزان فقـط امکان
برقـراری ارتبـاط تصویـری دارند و
معمـوالً بـا یکدیگـر ارتبـاط واقعی
برقـرار نمیکننـد .همچنیـن حضور
در فضـای آموزشـی مدرسـه و
دانشـگاه و ارتبـاط بـا دیگـران،
باعـث تقویـت روحیـه تیمـی و باال
رفتـن عزت نفـس در دانشآموزان
میشـود کـه در پیشـرفت تحصیلی
مؤثـر اسـت و آموزش مجـازی اين
شـرايط را از بيـن بـرده اسـت.
يکـی ديگـر از چالشهـای
مهـم در حـوزه آمـوزش و فضـای
مجـازی ،بحثهـای تربیتـی ،فـوق
برنامـه و اوقـات فراغـت اسـت
کـه اگرچـه ایـن مباحـث در زمـره
آموزشهـای اصلـی قـرار ندارنـد
امـا در کنـار آمـوزش رسـمی،
بـرای دانشآمـوزان و دانشـجويان
ضـروری محسـوب میشـوند.
فضـای مجـازی میتوانـد
موجـب تمایـل دانشآمـوزان بـه
سـمتهایی شـود کـه مـورد پسـند
جامعـه و والدین نباشـد زیرا کنترل
کـردن کودکان در فضـای مجازی
و تسـلط و تأثیـر والدیـن و معلمـان
بـر روی آن هـا کـم میشـود و این
نمونـهای از چالشهـای آمـوزش
مجـازی بـه حسـاب میآيـد.
از طـرف ديگر این نوع آموزش
بـرای دانشآمـوزان خسـتگیآور
اسـت و دلزدگـی ایجـاد میکنـد،
ایجـاد تنبلـی در بیـن دانشآمـوزان
یکـی از مشـکالت آمـوزش از
طریـق فضـای مجـازی اسـت ،زیرا
امـروز در نتيجـه همهگيـری كرونـا
یـک تغییـر در سـبک زندگـی بـه
وجـود آمـده و عدمتحـرک ايجاد
شـده نیز خسـتگی دانشآمـوزان و
دانشـجویان را تشـديد میكنـد.

کاهـش انگیـزه تحصیلـی یکـی
از مهمتریـن تهدیـدات آمـوزش
فضـای مجـازی اسـت کـه دور
شـدن از آمـوزش و کار گروهـی
نیـز میتوانـد به یـک تهدیـد مبدل
گـردد .همچنیـن برخـی از دروس
اسـتادمحور اسـت و به همیـن دلیل
باعـث کاهـش فهـم اسـتاد از فهـم
دانشـجو میگـردد که یـک چالش
اساسـی اسـت.
شـایان ذکـر اسـت سـامانههای
آمـوزش مجـازی پویـا نیسـتند
و اسـتاد محـور هسـتند تـا
دانشـجو محـور .افـت تحصیلـی
و مهارتـی دانشـجویان بـه واسـطه
آسـیبپذیری تدریـس و یادگیری
دروس محاسـباتی و عملیاتـی و
آسـیبپذیری برنامههای پژوهشـی
بـه واسـطه محدودیـت ارتبـاط
و تعامـل معمـول بیـن دانشـجو،
اسـتاد و فضـای پژوهشـی تجربـی
و همچنیـن کاهـش کمـی و کیفـی
پروژههـای پژوهشمحـور از
مشـکالت آمـوزش مجـازی در
فضـای دانشگاههاسـت.
آمـوزش مجـازی تـا بـه امـروز
پیشـرفتهای زیـادی داشـته
اسـت امـا همچنـان نیازمنـد بهتـر
شـدن اسـت .بـرای هـر موضـوع
و سیسـتمی ،ایدههـای بسـیاری
میتـوان بـرای بهتـر شـدن ارائـه
داد .تعامـل میـان دانشآمـوزان
و همچنیـن دانشـجویان و اسـاتید
نیازمنـد بهتـر شـدن اسـت .بـا
پیشـرفت تکنولـوژی و امـکان
برقـراری ارتبـاط تصویری تا حدی
ایـن موضـوع برطـرف شـد ولی در
بسـیاری از سیسـتمها هنـوز امـکان
برقـراری به صـورت همزمـان میان
افـراد میسـر نیسـت.
یکـی از مـوارد مهـم در مـورد

هـر سیسـتم جدیـد پذیرفتـه شـدن
از طـرف مـردم اسـت ،همـ ه
میدانیـم کـه انسـانها نیـاز بـه
تنـوع دارنـد و بـه ایـن صـورت
کـه یکبـاره تمامـی وقـت خـود را
بـرای آمـوزش در خانـه بگذراننـد
بـرای دانشآموزانـی کـه تـا قبـل
از ایـن به صـورت حضوری درس
میخواندنـد ،دشـوار اسـت .بـا
اعمـال تدریجـی روش آمـوزش
مجـازی ،ایـن نـوع آمـوزش
بـرای افـراد عـادی و مـورد قبـول
میشـو د .
علاوه بـر ايـن بـرای ارزشـيابی
و
دانشـجويان
تحصيلـی
دانشآمـوزان در وضعیـت کنونـی
بهتریـن روش ایـن اسـت کـه
ارزشـیابی مسـتمر صـورت گیـرد
و در شـرایط مطلـوب ،هـر هفتـه
از دانشآمـوزان و دانشـجویان
امتحـان گرفتـه شـود .ایـن شـرایط
ناخـودآگاه دانشآمـوزان و
دانشـجویان را بـا فضـای آموزشـی
درگیـر میکنـد و اضطـراب
شـرکت در یـک امتحـان مجـازی
دشـوار بـا نمـره بـاال را کاهـش
مید هـد .
علیرغـم مطالـب فـوق ،از
ايـن نكتـه نبايـد غافـل شـد كـه
آمـوزش مجـازی بـا کاهـش هزینه
و اتلاف وقـت آموزشـی ،در
تغییـر مسـیر آمـوزش از یـاد دادن
بـه یـاد گرفتـن ،بـاال بـردن سـطح
علمـی جامعـه ،افزایـش فرصـت
پرداختـن بـه پژوهش بـرای معلمان
و اسـاتيد نقـش مثبتـي نيـز داشـته و
ایـن احتمـال مطـرح اسـت کـه بعد
از پایـان همهگیری کرونـا همچنان
آمـوزش مجـازی بـه عنوان بخشـی
از آمـوزش در سـطح مـدارس و
دانشـگاهها اجـرا شـود.

به مناسبت بیستم فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی؛

تحقق واقعی مساوات اجتماعی در سیره مولیالموحدین

محیا احمدی
کارشناس ارشد روانشناسی
مجمـع عمومـی سـازمان ملـل
در سـال  2007روز  20فوریـه را بـه
عنـوان روز جهانی عدالـت اجتماعی
انتخـاب نمـود .در قطعنامـهای کـه به
همیـن مناسـبت بـه تصویـب مجمـع
عمومـی سـازمان ملـل رسـید از
همـه دولتهـای عضـو دعـوت بـه
عمـل آمـده کـه سیسـتم اقتصـادی
خـود را بـر پایـه عدالـت ،برابـری
و مسـئولیت جمعـی تنظیـم کننـد.
انتخـاب روزی بـه نـام روز جهانـی
عدالـت اجتماعـی بـا هـدف حمایت
از کشـورهای جامعـه بینالملـل در

جهـت ریشـهکنی فقـر ،اشـتغال همـه
افراد ،کار شایسـته،تسـاوی جنسـیتی
و دسترسـی بـه رفـاه اجتماعـی و
عدالـت بـرای همـه امـری پسـندیده
اسـت .امـا تحقـق ایـن امـر حیاتـی تا
چـه حـد امکانپذیـر میباشـد؟
بـه طـور کلـی جهانبینـی و نـوع
نگرش انسـان به جهان هسـتی اسـاس
مکاتـب مختلف را تشـکیل میدهد،
از ایـن روی دیدگاههـای متنـوع،
نظامهـای اجتماعـی گوناگـون را
در جوامـع بـه وجـود میآورنـد و بـه
تبـع آن خـط و مشـیهای سیاسـی،
بینشهـا ،نگرشهـا و نظـام اقتصادی
هـر جامعـه از همان مکتب نیز مشـتق
خواهـد شـد و در پـی رسـیدن بـه
اهـداف همـان نظـام خواهـد بـود.
بـر ایـن اسـاس از گذشـته تـا کنـون
نظریـات جامعهشـناختی و اقتصـادی
گوناگونـی مطرح گردیده اسـت که
هـر یـک تعریـف خـاص خـود را از
عدالـت اجتماعـی بیان نموده اسـت،
امـا در جامعـ ه اسلامی و بـر اسـاس
آموزههـای دیـن حیاتبخش اسلام

چگونـه میتـوان عدالـت اجتماعـی
را تعریـف نمـود و در واقـع اگـر
بخواهیـم مفهـوم عدالـت اجتماعـی
را در یـک جامعـه اسلامی بـه بوتـ ه
آزمـون بگذاریـم سـنگ محـک مـا
چـه خواهـد بـود؟
بیشـک یکـی از عالیتریـن
مصادیـق بـرای مفهـوم عدالـت،
پیشـوای نخسـت شـیعیان خواهـد
بـود ،عدالـت اجتماعـی بـه عنـوا ن
یـک مفهـوم جامـ ع و همهجانبـ ه در
ی یـک حکومـت و
سیاسـتگذار 
ی
یـک نظـام وسـیع بینالمللـی ،بـرا 
اولیـن بـار در تاریـخ ،از طـرف امـا م
علـی پایهگـذاری شـد .از دیـدگا ه
ک
امـا م علی (ع) عدالـت اجتماعی ی 
ی
ل همگـرا و مشـروع حکومتـ 
اصـ 
ت و همه ابعاد سیاسـی ،اقتصادی،
اسـ 
اداری و سـازمانی را در بـردارد.
ت اجتماعـی
در حالـی کـ ه عدالـ 
در دوران حکومـت و امامـت علـی
یـک الگـوی جامـع و چنـد بعـدی
میباشـد ،عدالـت اجتماعـی شـامل
چنـد عنصر اسـت که مهمتریـن آنها

عبارتنـد از :کرامـت انسـان و اهمیت
جامعـه ،برابـری و توزیـع عادالنـه
ثـروت ،مقابلـه بـا ظلـم و حفاظـت از
ضعیـف در برابـر قوی ،تأمیـن امنیت
اجتماعـی و رعایت حقـوق اجتماعی
انسـان ،کـه همـه ایـن عناصـر در
گفتـار و کـردار امـام علـی (ع) مورد
بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.
امـام علـی بـه صورتهـای
گوناگـون بـر حفـظ آزادی مـردم
تأکید داشـت ،آن بزرگوار آزادی را
ابزار حفظ کرامت انسـان میدانسـت
ّـاس ُکلُّ ُهم ا َ ْحرار؛
و میفرمـود« :ا ِ ّن الن َ
همـه مـردم آزاد هسـتند» ،یـا اینکـه
ـن َعبْـدَ َغیْـر َ
ِک َو
میفرمـود« :ال ت َُک ْ
قَـ ْد َج َعلَ َ
ـک ّ
ـرا؛ بنـده دیگـری
الل ُ ُح ّ
مبـاش کـه خداونـد ،تـو را آزاد
آفریـده اسـت».
در نمونـهای از رفتـار امـام علـی
کـه موجـب حفـظ آزادی میشـود،
چنیـن آمـده اسـت :ایشـان در دوره
حکومـت خـود بـه افـراد مخالـف
اجـازه مـیداد کـه در مجالـس
عمومـی در کمـال آزادی سـخنان

خـود را بیان کننـد .همچنیـن امام در
دسـتوری خطـاب بـه کارگـذار خود
مالـک اشـتر میفرماینـدَ :واَشْـ ِع ْر
قَلْبَ َ
ـک ال َّر ْح َمـ َة لِل َّر ِعیَّ ِـة َو ال ْ َم َحبَّ َـة َو
ُ
ـم َو ال تَکون ََّن َعلَی ْ ِه ْم َس ُـبعا
اللُّ ْطَـف ب ِ ِه ْ
ْ
ِ
ـم ِصن ْفـا ِن
ضاریـا تَ ْغتَن ِ ُ
ـم ،فَان َّ ُه ْ
ـم اَکلَ ُه ْ
َظیـر لَکَ
اِمّـا اَخٌ ل َ َ
ِ
ـک فـی الدِّ یـنِ ا َ ْو ن ٌ
فِـی الخَ لْـقِ ؛ مهربانـی را پوشـش دل
خـود قـرار ده و بـا مـردم دوسـت
و مهربـان بـاش ،مبـادا مثـل حیـوان
درندهخویـی باشـی کـه خـوردن
مـردم را غنیمـت میشـماری ،زیـرا
مـردم دو دسـته انـد :گروهـی بـرادر
دینـی تـو و گروهـی دیگـر هماننـد
تـو در آفرینـش هسـتند .از این حکم
چنیـن بـر میآیـد کـه رفتـار کریمانه
مبتنـی بـر روابـط انسـانی ،میتوانـد
مبنـای حقوقـی در مناسـبات سیاسـی
دولـت و مردم قرار گیـرد و همچنین
رفتـار کریمانـه حضـرت علـی علیـه
(ع) شـامل همـه مـردم مسـلمان و
غیرمسـلمان میشـود ،علیرغـم ایـن
کـه حکومـت امـام یـک حکومـت
معنـوی و الهـی بـود امـا ایشـان

هرگـز مـردم را بـه صبـر بـر فقـر
دعـوت نمیفرمـود و همـواره در پی
اصلاح معیشـت مـردم بـود ،تأمیـن
رفـاه عمومـی و زندگـی مرفـه بـرای
عمـوم مـردم در جهـت نیـل به هدف
اساسـی حکومـت دینی ،یعنـی تعالی
انسـان ،اهمیـت ویـژهای دارد .زیـرا
خـواص
عمـوم آدمیـان ،بـه اسـتثنای
ّ
و جمعیـت قلیلـی در طـول تاریـخ ،تا
نیازهـای اولیـه زندگـی مـا ّدی آن ها
تأمیـن نشـود بـه فکـر نیازهـای عالـی
و معنـوی خـود نمیافتنـد و مجالـی
بـرای تفکـر و غـور در اهـداف
آفرینـش بـه دسـت نمیآورنـد .امـام
علـی (ع) از عمـده وظایف و اهداف
حکومت را توسـعۀ اقتصادی و بهبود
معیشـت مـردم میدانـد و میفرمایـد:
«أیهـا الن ّـاس ،ا ّن لـی علیکـم ح ّقـا ،و
علـي...
علـي حـقّ  ،فأمّـا ح ّقکم ّ
لکـم ّ
توفیـر فیئکـم علیکـم»؛ مـردم! مـرا بر
شـما حقـی اسـت و شـما را بـر مـن
حقـی ،امـا حـق شـما بـر مـن فـراوان
کـردن داراییهـا و درآمدهایتـان ،و
رسـاندن آن به شماسـت( .خطبه )34

ناهماهنگـی وجـود فقـر با هندسـۀ
معرفتـی و اندیشـه حکومتـی امـام
علـی (ع) در تمامـی سـخنان و سـیره
حضـرت مشـهود میباشـد .مولـی
الموحدیـن (ع) در فـراز دیگـری
المـوت
«الفقـر
فرمـوده اسـت:
ُ
ُ
أالکبـر»؛ نـاداری مـرگ بزرگتـر
ُ
اسـت( .حکمـت )163
در دیـدگاه امیـر مؤمنـان (ع) فقـر
آثار دهشـتناکی بر روی عقـل ،روح،
ایمـان و عقیـدۀ آدمی میگـذارد ،لذا
علـی (ع) در پنـدی بـه فرزنـد خویش
َـي! إن ّي
محمـد بن حنیفه فرمـود« :یا بُن َّ
الفقر فاسـت ِعذ ّ
بـالل منه
أخـاف علیـک َ
فـإ ّن الفقـر منقصـة للدّیـن ،مدهشـة
للعقـل ،داعیة للمقـت »؛ فرزند عزیزم!
از نـاداری بـر تـو بیمناکم ،پـس از آن
بـه خـدا پنـاه ببـر کـه زیـرا فقر سـبب
نقـص در دیـن اسـت و سـرگردانی
عقـل و ایجادکننـدۀ دشـمنی اسـت.
(حکمـت )319
همچنیـن علـی علیهالسلام ظلـم
سـتیزی و مبـارزه بـا مسـتکبران را
یکـی از وظایـف حکومت اسلامی،

علمـا ،دانشـمندان و روشـنفکران
جامعـه قلمـداد میکنـد و بـه آنـان
یـادآور میشـود که جلـوی تعدی و
سـتم را بگیرنـد و مـددکار مظلومـان
باشـند و ازحقـوق آنـان دفـاع نمایند.
در حکومـت علـی (ع) غلام سـیاه
حبشـی با فرزند دلبندش یکسـان بود
و بایـد از مزایایی یکسـان در اجتماع
برخـوردار میشـدند و همـواره از
زبـان پیامبـر نقـل میفرمـود« :لـن
تقـدس امـة الیؤخـذ للضعیـف فیهـا
حقـه مـن القـوی غیـر متتعتـع» امتـی
کـه حـق ضعیفـان را از زورمنـدان بـا
صراحـت و بـدون خـوف و تـرس
نگیـرد ،هرگـز پـاک نمیشـود و
روی سـعادت را نمیبینـد.
بـاری دریـای حکمـت و سیاسـت
مـوال علـی را نمیتـوان در کـوزهای
قـرار داد ،امـا در ایـن مقاله اشـارهای
کوچـک بـه سـیره آن حضـرت شـد
تـا بـا قیـاس آن بـا آنچـه کـه امـروز
بـر بشـریت مـیرود معیـار عدالـت
و مسـاوات را مـورد سـنجش قـرار
د هیم .
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با تالش دهیاری و شورای اسالمی؛

روستای شهید سعیدی
روی ریل توسعه و زیبایی

روسـتای شـهید سـعیدی (اسـبی) نزدیکتریـن
روسـتا بـه مرکـز بخش جبالبارز اسـت ،به شـکلی که
یـک میـدان ،اراضی شـهر و این روسـتا را از همدیگر
جـدا میکند و بسـیاری از مـردم و افـراد غیربومی آن
را جـزو شـهر میدانند ،پس با این تفاسـیر الزم اسـت
که این روسـتا نسـبت به سـایر آبادیها و روسـتاهای
بخش جبالبارز متفاوت و متمایز باشـد تا اینکه روزی
بـا موافقـت و تصمیـم اداره کل تقسـیمات وزارت
کشـور به شـهر الحاق گـردد ،امـا در تکمیل خدمات
انجـام شـده در دورههای قبل و زحمات دهیار سـابق،
مجموعـه شـورای پنجـم و دهیـار جدیـد سـرکار
خانـم مژگان مقصودی بـا عزمی راسـخ درصدد
عمران و آبادانی روسـتا هسـتند و نظر به پتانسـیلهای
خـدادادی موجـود در روسـتا اعـم از کشـاورزی،
دامـداری ،صنایـع دسـتی و ...امیـد مـیرود کـه تـا
پایـان کار ایـن دوره شـوراهای اسلامی ،روسـتای
شـهید سـعیدی بـه یکـی از روسـتاهای زیبـا و آبـاد
منطقـه تبدیـل گـردد .بـر همیـن اسـاس و به مناسـبت
چهلودومیـن سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی از
نزدیـک با ریاسـت شـورای این روسـتا آقای مهدی
سـعیدی (جلیل) و دهیـار به گپوگفت نشسـتیم
تـا در جریان خدمات انجام شـده طی این سـه سـال و
انـدی باشـیم کـه اهـم فعالیتهـای صـورت گرفته به
شـرح زیر اسـت:
-۱دعوت از عوامل برنامه تلویزیونی روسـتا به روسـتا
جهـت معرفـی ظرفیـت و پتانسـیل روسـتا در قالـب
چندیـن سـاعت برنامـه جذاب
-۲تیغزنـی و تسـطیح کوچـه و معابـر به طـور مکرر،
خصوصـاً پـس از بارندگی و سـیالب
-۳خاکریزی کوچهها و معابر روستا
-۴رنگآمیـزی جداول معابر روسـتا به طول  ۷۰۰متر
بـا مرغوبترین رنگهای سـازگار با محیط
-۵کاشـت انـواع گل و گیاهـان زینتـی در بولـوار

ورودی روسـتا
-۶کاشـت  ۳۰۰اصلـه انـواع نهـال درخت متناسـب با
آب و هـوای منطقه در سـطح روسـتا
-۷خاکریـزی بولـوار شـهدا و آمادهسـازی آن برای
آسفالت
-۸خریـد و نصـب پایـه چـراغ معـروف بـه بولـواری
جهـت روشـنایی بولـوار شـهدا
-۹خریـد و نصـب پایـه چـراغ پارکـی در معابـر دو
طـرف بـه طـول  ۵۰۰متـر
-۱۰تهیـه و خریـد انواع تابلـو و عالئم هشـدار دهنده
جهت نصـب در نقـاط حادثهخیز روسـتا
-۱۱تهیه و خرید نیمکت و نصب در معابر روستا
-۱۲آسـفالت کوچـه و معابـر روسـتا معـادل ۶۰۰۰
مترمربـع
-۱۳تهیـه زمیـن و احـداث پـارک بـازی کـودکان و
بسترسـازی ایجاد بوسـتان
-۱۴اجـرای موسـیقی سـنتی در ایـام نـوروز جهـت
سـرگرمی مسـافران و سـاکنین روسـتا
-۱۵پیگـری جهـت تقویـت شـبکه ایرانسـل به نسـل
چهـارم یـا فورجـی و قـرار دادن زمیـن در اختیـار
پیمانـکار
-۱۶تهیـه و نصـب پایـه پرچـم سـه تکـه در ورودی
روستا
-۱۷نصـب کـد پسـتی درب منـازل اهالـی بـرای
سـهولت در انجـام امـور اداری
-۱۸جمعآوری منظم زبالههای روستا
-۱۹پیگیـری جهـت مزایـده کامیونـت بنز فرسـوده و
جایگزیـن کـردن خـودروی جدید
-۲۰سـاماندهی آب شـرب و رفـع نواقـص آن بـا
همـکاری اداره آب و فاضلاب شهرسـتان جیرفـت
-۲۱سنگفرش پیادهرو خیابان شرکت تعاونی
-۲۲احـداث دیـوار سـنگ و سـیمان با مصالـح بومی
در مسـیر محـور گراغـان و ابتـدای خیابـان شـرکت

بیگمـان خدمـت بـه خلـق خداونـد نعمتـی اسـت
کـه نصیـب بنـدگان شایسـته پـروردگار میگـردد
و بـدون شـک شـما یکـی از آن برگزیـدگان
هسـتید ،بدینوسـیله از همـه زحمـات و تالشهـای
شـبانهروزی شـما بـرای آرامـش خاطـر مـردم جنوب
کرمـان خصوصـا روسـتائیان کمـال امتنـان را داریـم.

تعاونـی همـراه بـا تعریـض و عقـب نشـینی خیابان
-23احـداث کانـال آب جهـت انتقـال آب شـرب از
شـهر جبالبارز به روسـتا
-24الیروبی رودخانه فصلی میانه روستا
-25پیگیـری مسـتمر جهـت جابهجایی تیرهـای برق
مزاحـم در نقـاط حادثهخیز روسـتا
-26سنگفرش معابر انتهای خیابان امام رضا
-27پیگیـری جهـت الیروبی قنات آب کشـاورزی و
جـذب اعتباری بالغ بر ششـصد میلیـون ریال
-28پیگیـری جهـت تخصیـص سـهمیه آرد و توزیع
بیـن اهالـی به صورت مسـتمر
-29همـکاری بـا ناظریـن و مهندسـین شـرکت گاز
جهـت نقشـهبرداری طـرح گازرسـانی بـه روسـتا
-30خرید جدول جهت جدولگذاری معابر روستا
-31خریـد سـطل زبالـه و قـرار دادن در محلههـای
مختلـف روسـتا
-32دیـدار با خانواده معظم شـهدا ،برپایی مراسـمات
مذهبـی و فرهنگـی ،نصب پرچم و بنر در مناسـبتها
و آگاهسـازی اهالـی در زمینه مبـارزه با ویروس کرونا
و همچنیـن ضدعفونی معابر و اماکن عمومی روسـتا.
در پایـان سـرکار خانـم مـژگان مقصـودی دهیـار،
ریاسـت و اعضای شـورای اسلامی روسـتا از زحمات
و همـکاری تمامـی مسـئوالن خصوصـاً بخشـداران
گذشـته ،بخشـدار فعلـی بخـش مهنـدس علـی
سـاالریپاک ،مسـئول فنـی دهیاریهـا مهنـدس
سـیاوش بیدشـکی ،مسـئول مالـی دهیاریهـا
محمدجـواد اسـحاقی ،اعضـای شـورای اداری
بخش جبالبارز ،فرماندار و مسـئوالن شهرستان جیرفت
جهـت عمـران و آبادانـی روسـتا تشـکر ویژه نمـوده و
خواسـتار توجه جدیتر در آینده به این روسـتا شـدند.
روسـتای شهید سعیدی سـه عضو اصلی شورا دارد
کـه اعضـای آن عبارتنـد از :علی صباحی ،مهدی
سـعیدی (جلیل) و مهدی سعیدی(حمید)
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