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دکتر زینی وند:

چشم انداز صنعت 
در جنوب استان 
روشن است 12

یادداشت مدیرمسئول
در مصاحبه  اختصاصی  شور کویر با رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت؛

تشریح دوران طالیی مکارم
دولتی ها و مجلسی ها بدانند؛

بخشش بدهی کشاورزان ورشکسته، 
مصداق عینی عدالت است

کـشـاورزان در هــر کـشوری سـربـازان 
جبهـۀ تولیـد بـوده و بـا تـاش و مجاهدت، 
امنیـت غذایـی جامعـه را بـر عهـده دارنـد، 
بین الملـی  عرصـۀ  در  کشـوری  بی گمـان 
پیـروز و موفـق اسـت کـه در کنـار توسـعۀ 
صنعـت، تـوان دفاعی و پیشـرفت علـوم، به 
کشـاورزی خویش نیز بها داده و کشـاورزان 

را قـرب و ارج نهـد وگرنـه همانند کشـور قطر 
بـا آن اقتصـاد پویـا و تولید نفت و گاز در برابر یـک تحریم چند روزه 
از گرسـنگی و کمبـود غـذا بـه زانـو در خواهـد آمـد، با این تفاسـیر 
انتظـار مـی رود دولت هـا حمایـت از کشـاورزان را سـرلوحۀ برنامـۀ 
خویـش قـرار دهنـد، امـا متأسـفانه در کشـور مـا عکس این مسـأله 
صـادق اسـت و کشـاورزی و کشـاورزان مـا در حالت احتضار به سـر 
می برنـد؛ زیـرا عوامـل متعـددی از قبیـل: خشکسـالی های ممتـد و 
سـی  سـاله، سـرمازدگی های  پی در پی، باد و طوفان، تگرگ، آفات و 
امـراض، حذف یارانۀ نهاده های کشـاورزی، نابسـامانی بـازار فروش و 
کاف سـردرگم تسـهیات اعطایی در قالب جبران خسـارت، فعاالن 
ایـن بخـش را بـه لبـۀ پرتـگاه کشـانده و شـمارش معکـوس بـرای 
نابـودی کشـاورزان بـه ویژه در جوامع کوچک و سـنتی مدت هاسـت 
کـه آغـاز گردیده و رهـا کردن باغات و مـزارع و مهاجرت به شـهرها 

فرزنـد نامیمـون این پدیده اسـت.
امـا بیـش از دو دهه از ارائۀ تسـهیات ناچیز بـا ارقامی خرد و بعضا 
زیـر یـک میلیـون تومـان به کشـاورزان خسـارت دیده از خشکسـالی 
و سـرمازدگی می گـذرد و شـخصی کـه بـه خاطـر ایـن مبلـغ ناچیـز 
مجبـور بـه پرونده سـازی، تهیۀ ضمانـت و معطلی در بانک شـده قطعاً 
مسـتأصل و درمانـده بـوده و ایـن مبلـغ را بـرای خریـد ارزاق خانوادۀ 
خـود هزینـه کـرده و بـا خشک شـدن بـاغ یـا مزرعـه اش روز بـه روز 
فقیرتـر شـده و اکنـون با این گرانی سـهمگین، قطعاً قـادر به پرداخت 
وام خویـش نبـوده و نیسـت، امـا متأسـفانه ایـن ارقـام ناچیـز همانند 
نمـد بـه آب افتـاده روز بـه روز حجیم تـر شـده و در برخـی مـوارد تـا 

چنـد برابـر آن از کشـاورز پـس گرفته شـده و 
ادامه در صفحه 2

نگاهی به عظمت و آثار حضرت فردوسی؛

شاهنامه، تالقی عشق، 
اسطوره و خرد
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ناامنی غذایی، 
پدیده ای مذموم در 

جامعه
3

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان:

شهرهای جنوب استان کرمان 
تا پایان سال جاری گازدار 

می شوند
2

مهندس طاهری:

بیش از ۱۳00 کیلومتر شبکه 
فاضالب در کرمان اجرا شد
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گیه مناقصه نوبتنوبتآ
 دوم دوم

مسعود علی توکلی- سرپرست شهرداری عنبرآباد

  چاپ آگهی نوبت اول: ۱۴۰۰/۷/2۰   
چاپ آگهی نوبت دوم: ۱۴۰۰/۷/2۷

شـهرداری عنبرآبـاد در نظـر دارد بـه اسـتناد مجـوز شـماره ۱۵۰2۰۰2/۱۰۷ سـال ۱۴۰۰ سـازمان مدیریت و 
برنامه  ریـزی اسـتان کرمـان، نسـبت بـه اجرای پروژۀ توسـعه و بهبود شـبکۀ حمـل و نقل درون شـهری )تهیه 
و اجـرای موزاییـک معابـر شـهر عنبرآباد( تـا مبلـغ ۶۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محـل اعتبارات سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی اسـتان کرمـان بـه  صـورت اسـناد و اوراق خزانـه از طریـق مناقصـۀ عمومـی بـه پیمانـکاران و 
شـرکت های واجـد  شـرایط اقـدام نمایـد، لذا از شـرکت  کنندگان واجد الشـرایط کـه دارای رتبـه و صاحیت از 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی بـوده دعوت بـه عمل می آیـد از مورخۀ 2۰ مهـر ۱۴۰۰ جهت دریافت اسـناد 

مناقصـه بـه سـامانۀ سـتاد الکترونیکـی دولت، مراجعـه و اسـناد مناقصه را دریافـت نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

۱-ارائـه ضمانت نامـۀ بانکـی بـه مبلـغ ۳/۳۷۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال )سـه میلیارد و سـیصد و هفتـاد و هفت میلیون 
و پانصـد هـزار ریـال( و یـا واریـز نقدی به حسـاب سـپردۀ ۳۱۰۰۰۰۳۶۰۵۰۰۸ نـزد بانک ملی بنام شـهرداری 

عنبرآبـاد بابت شـرکت در مناقصه                  
2-هزینۀ درج آگهی در دو نوبت به عهدۀ برندۀ مناقصه می باشد.                  

۳-آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری ۳ آبان ۱۴۰۰ می باشد.
۴-آخریـن مهلـت تحویـل پـاکات پیشـنهادی پایـان وقـت اداری ۱۶ آبـان ۱۴۰۰ به دفتر حراسـت شـهرداری 

می باشـد.             
۵-مبلـغ سـپردۀ برنـدۀ نفـرات اول تا سـوم تـا انجام تشـریفات قانونـی و انعقاد قرارداد، مسـترد نخواهد شـد و 
در صـورت انصـراف هـر یـک از شـرکت  کننـدگان سـپردۀ آنان بـه ترتیب و بـه اسـتناد مـادۀ ۸ آیین نامۀ مالی 

شـهرداری ها ضبـط می گـردد. 
۶-به پیشنهادات مخدوش، خط خورده و ناخوانا ترتیب اثر، داده نخواهد شد.   

۷-سـایر جزئیات و اطاعات الزم در اسـناد مناقصه قید شـده اسـت و با مراجعه به سـامانۀ تدارکات الکترونیکی 
دولت ضمن ثبت نام و بارگذاری اسـناد، قابل مشـاهده می باشـد.

۸-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
۹-جلسـۀ کمیسـیون معامـات جهـت بازگشـایی پاکات در تاریـخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ سـاعت  ۱۰ صبـح در محل 

دفتـر شـهردار برگزار می شـود.
۱۰-قیمت اجرای کار بر اسـاس فهرسـت بهای سـال ۱۴۰۰ ابنیه می باشـد که سـر  رسـید اوراق متعاقباً اعام 

می گردد.

ا إِلَْیِه َراِجُعوَن ِ َوإِنَّ ا ِلَّ  إِنَّ
از شمار دو چشم یک تَن کم             وز شمار خرد هزاران بیش

صبـح روز شـنبه 2۴ مهرمـاه، اسـتاد فرهیختـه جنـاب آقـای دکتـر “یوسـف قریـب” اولین 
مدیـر عامل »شـرکت کشـت و صنعـت جیرفت« در بیمارسـتانی در شـهر تهـران، دار فانی 

را وداع گفـت.
ایشـان دانشـمندی بزرگ در رشـتۀ کشـاورزی، اسـتادی چیره دسـت در کتابت و سخنوری 

نامـی در بیـان و گفتـار و برخاسـته از خانـواده ای اصیل و با نََسـب بودند.
خدمـات ایـن بـزرگ مرد در کشـاورزی جنوب کرمان و کشـت و صنعت جیرفـت )از جمله: 
احـداث ۴۵۰ هکتـار بـاغ مرکبات با سیسـتم آبیاری قطـره ای قبل از انقاب( برای همیشـه 
مانـدگار خواهـد مانـد. بنده به  عنوان شـاگرد کوچک آن رادمـرد، وفات ایشـان را به خانوادۀ 

محتـرم و همچنیـن عاقمنـدان ایشـان تسـلیت و تعزیت عرض 
نمـوده و از حضـرت دوسـت بـرای آن بزرگ سـفر کـرده، غفران 

واسـعۀ الهـی مسـئلت دارم، روحش شـاد و یـادش گرامی باد.

سید عبدالرضا موسوی
مدیر عامل شرکت کشت و صنعت جیرفت

احسان احمدی



خبـــر
سه شنبه 2۷ مهرماه ۱۴00سال چهارم - شماره 2۱۴

خبـــر

اخبار کوتاهاخبار کوتاه

رفع تصرف ۱00۱۹۹ مترمربع از اراضی ملی 
شهرستان رودبارجنوب

فرمانـده یگان حفاظـت اداره کل 
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع 
 ۱۰۰۱۹۹ گفـت:  کرمـان  جنـوب 
مترمربـع از اراضـی ملی شهرسـتان 
متصرفیـن  یـد  از  رودبارجنـوب 

خـارج شـد.
پیـام  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
طبیعـت جنـوب کرمـان، سـرهنگ 
یـگان  فرماندهـی  امیرافضلـی 
طبیعـی  منابـع  اداره کل  حفاظـت 

و  صیانـت  راسـتای  در  داشـت:  اظهـار  کرمـان  جنـوب  آبخیـزداری  و 
حراسـت از حقـوق بیت المـال میـزان ۱۰۰۱۹۹ مترمربـع از اراضـی ملی 
روسـتای عبـاس آبـاد مارضـا بخـش مرکـزی شهرسـتان رودبارجنـوب 
کـه چنـدی پیـش توسـط افـراد سـودجو مـورد تصـرف قـرار گرفتـه 
بـود از یـد سـودجویان خـارج شـد.  وی افـزود: نیروهـای پاسـگاه  ویـژه 
حفاظـت از منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان رودبارجنـوب بـا 
همـکاری نیـروی انتظامـی ایـن شهرسـتان ایـن اراضـی ملـی را از یـد 
متصرفیـن خـارج و بـه دولـت بـاز گرداندنـد. سـرهنگ امیرافضلـی بـا 
تأکیـد بـر برخـورد قاطـع بـا هرگونـه زمین خـواری و تخریـب منابـع 
طبیعـی ادامـه داد:هرگونـه زمین خـواری بـر اسـاس مـواد ۶۹۰ تـا ۶۹۳ 
قانـون مجـازات اسـامی جـرم محسـوب شـده و عـاوه بر رفـع تصرف، 
فـرد متجـاوز بـه حبـس و پرداخـت خسـارت محکـوم خواهـد شـد. وی 
در پایـان خاطرنشـان کرد:مـردم طبیعـت  دوسـت می تواننـد در تمـاس 
بـا »شـماره ۱۳۹ و ۱۵۰۴ کـد امـداد جنـگل و مرتـع اداره کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان« گزارش هـا و اخبـار خـود را در 
زمینـه آتش سـوزی عرصه هـای منابـع طبیعـی، تخریب و تصـرف اراضی 
ملـی، قاچـاق گیاهـان دارویـی، حفر چـاه غیر مجـاز در اراضی ملـی و ... 
اطاع رسـانی کننـد تـا از ورود خسـارت های جبران ناپذیر بـه عرصه های 

مرتعـی و جنگلـی جلوگیـری شـود. 

قدردانی مجری طرح برق روستایی کشور 
از شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان 
در راستای کسب رتبه نخست کشوری در 

برق رسانی به روستاهای فاقد برق
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیع نیـروی برق جنوب اسـتان 
کرمـان، علـی چهـل امیرانی مجری طرح برق روسـتایی کشـور بـا اهداء 
لـوح تقدیـری از زحمـات بـی شـائبه مهنـدس مهـدوی نیـا مدیرعامـل 
شـرکت توزیـع بـرق جنوب اسـتان کرمان به مناسـبت »روز ملی روسـتا 
و عشـایر« و کسـب رتبه اول کشـوری در برقرسـانی به روسـتاهای فاقد 

بـرق در سـال ۹۹ برای هشـتمین سـال متمـادی، قدردانـی نمود.
در این لوح چنین آمده است:

توسـعه یافتگی، پیشـرفت و اشـتغال پایدار، تنها در سـایه همت سبز، 
تـاش مضاعـف و اراده آهنیـن مـردان و زنـان خسـتگی ناپذیـر این مرز 

و بوم میسـر است.
خداونـد منـان را شـاکریم که توفیـق خدمتگزاری به قشـر زحمتکش 
و مولـد روسـتایی و عشـایری کشـور را یـک سـال دیگر عطا فرمـود. بی 
شـک خدمـت خالصانـه شـما عزیـزان عـاوه بر رضایـت مـردم موجبات 

خشـنودی پـروردگار متعـال را نیـز در پی خواهد داشـت.
 برخویـش فـرض مـی دانـم پانزدهـم مهرمـاه »روز ملـی روسـتا و 
عشـایر« را فرصـت مغتنمـی دانسـته جهـت ارج نهـادن بـه زحمـات بی 
شـائبه شـما تاشـگران صنعـت بـرق در اجـرای پـروژه هـای »توسـعه، 
اصاح و نگهداری شـبکه های برق روسـتایی و برق رسـانی به روسـتاها 
و عشـایر عزیـز« کـه حاصـل ایـن تـاش هـا و مجاهـدت ها، سـرآمدی 
صنعـت برق کشـور در خدمت رسـانی به قشـر محـروم جامعه روسـتایی 

ست. ا
 سپاسـگزار زحمـات و خدمـات شـما همـکاران عزیـز در ایـن عرصـه 
بـوده و موفقیـت و بهـروزی روزافزون تـان را از درگاه ایزد منان مسـئلت 

مـی نمایم.
الزم به ذکر اسـت شـرکت توزیع برق جنوب اسـتان کرمان در سـال 
۹۹ بـرای هشـتمین سـال متمادی رتبه نخسـت کشـوری در برقرسـانی 
بـه روسـتاهای فاقـد بـرق را در بیـن ۳۹ شـرکت توزیـع کسـب نمـوده 
اسـت. در سـال ۹۹ برقرسـانی بـه ۵۶۰ خانوار کـه در ۵۰ روسـتای فاقد 
بـرق سـکونت داشـتند با اعتباری معـادل ۱۸۷ میلیارد راال انجام شـده و 
تعداد روسـتاهای برقدار شـده تا پایان سـال ۹۹ در حوزه تحت پوشـش 
ایـن شـرکت به  ۳۸۴۵ روسـتا رسـیده اسـت. همچنین بـا اقدامی نوین 
در سـال ۱۴۰۰ تعـداد ۳۷2 سـامانه خورشـیدی قابـل حمـل به عشـایر 
کـوچ رو در حـوزه عملیاتـی ایـن شـرکت تحویـل داده شـده اسـت و در 
نتیجـه ایـن طـرح تعـداد زیـادی از عشـایر عزیـز ایـن مـرز و بـوم هـم 

اکنـون از نعمـت بـرق بهره منـد می باشـند.

به مناسبت هفته سالمت روان صورت پذیرفت:

صعود شبانه کارکنان بهزیستی جیرفت به 
ارتفاعات کوه قلعه دختر 

بـه گـزارش روابـط عمومی بهزیسـتی اسـتان کرمـان همزمـان با فرا 
رسـیدن هفته سـامت روان جمعی از پرسـنل اداره بهزیسـتی جیرفت  
در یـک حرکـت فرهنگـی ورزشـی بـه ارتفاعـات کـوه قلعه دختـر واقع 

در شـمال غـرب شهرسـتان جیرفت صعـود کردند. 
محمـد رضانـژاد رئیـس بهزیسـتی جیرفـت پـس از صعـود پرسـنل 
ورزشـکار وشـرکت کننده در این همایش ورزشـی طی سـخنانی عنوان 
داشـت:امروزه سـامت روان از جملـه معیارهـای اصلی ارزیابی سـامت 
یـک جامعـه بـه شـمار مـی رود. از همیـن رو تامیـن و حفظ بهداشـت 
روان آحـاد جامعـه از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار بـوده وتـاش در این 

راسـتا از ارزشـمند تریـن خدمـات  به جامعه محسـوب میشـود.
 وی در ادامـه بـا اشـاره بـه نقـش واهمیـت ورزش در سـامت روان 
تـک تک افـراد جامعه افـزود:  ورزش دارویی قدرتمند برای بسـیاری از 
چالـش هـای رایـج در سـامت روان اسـت وبه عنـوان ابـزاری قدرتمند 

بـرای داشـتن احسـاس بهتر بـه کار برده میشـود 
رضانـژاد افـزود:  ایـن مهـم در افـراد دارای محدویتهـای جسـمی 
وذهنـی از اهمیـت ویـژه تری برخـوردار خواهد بود از همیـن رو اهتمام 
کسـانی کـه بـه طور مسـتقیم وغیـر مسـتقیم بـا افـراد دارای معلولیت 
وگرفتـار در آسـیبهای اجتماعـی در ارتبـاط هسـتند بـه امـر ورزش 
بهتریـن راهـکار تجدیـد قـوا ودور مانـدن از استرسـهای ناشـی از کار و 

بهبـود کیفیـت خدمـات ارائـه شـده بـه جامعـه هـدف خواهـد بود 
گفتنـی اسـت؛ در ایـن کوهپیمایـی پس از اجـرای برنامه های شـاد 
ومفـرح وصعـود بـه قلـه ۱۳۸۰متـری ، بـه تعـدادی از کارکنـان ورزش 
دوسـت حاضـر در ایـن کوهپیمایـی به قیـد قرعه هدایای نقـدی تقدیم 

. شد

بخشش بدهی کشاورزان ورشکسته، مصداق 
عینی عدالت است

ادامه از صفحه اول
دولت هـای قبـل هر سـاله با صـدور بخشـنامه های مبهم و چند پهلـو اقدام 
به تقسـیط، امهال و یا بخشـش سـود و دیرکرد آنها نموده و این قوانین شـامل 
همـۀ بدهـکاران بانکی اعم از: دالل، فعال مسـکن، فعـال خـودرو و... گردیده و 
در ایـن آشـفته بـازار شـاید چنـد کشـاورز هـم مشـمول ایـن قانون شـده اند، 
حال سـؤال اساسـی که باید مسـئوالن دولت سـیزدهم و همچنین نمایندگان 
مجلـس بـه آن پاسـخگو باشـند ایـن اسـت کـه در میان سـیل حیـف و میل 
بیت المـال و همچنیـن تقسـیم قانونمنـد بودجـۀ سـاالنه که لیسـت دریافتی 
برخـی نهادهـای غیر ضروری، اشـک آدمـی را در مـی آورد و حتی معـاون اول 
رئیـس  جمهـور سـابق آن را بـه گوشـت قربانـی تشـبیه کردنـد، دلیـل اینکه 
مسـئوالن در مجلـس و دولت تصمیـم نگرفته اند که بدهی خرد کشـاورزان در 
مناطـق بحـران زده همچـون جنـوب کرمان را ببخشـند چه عاملی اسـت و آیا 
جمـع ایـن مبلغ تأثیری بر بودجۀ عمومی کشـور دارد؟ کـه قطعا جواب منفی 
اسـت و ای بسـا تمامـی این تسـهیات به نصف رقم یک اختـاس هم نخواهد 
رسـید، پـس توقع مـردم خصوصاً کشـاورزان که همۀ مسـئوالن در ظاهر خود 
را بـه آنهـا مدیـون می دانند از دولـت جدید که با شـعار عدالت گرایی و حمایت 
از محرومـان روی کار آمـده، ایـن اسـت کـه در یـک اصاحیـه یـا یـک الیحۀ 
مجزا بخشـش تسـهیات خرد کشـاورزان )زیر پنج یا ده میلیون تومان( را در 

مناطـق بحرانـی در اولویت کاری خویش قـرار دهند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان:
شهرهای جنوب استان کرمان تا پایان سال 

جاری گازدار می شوند
اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
کرمـان گفـت: با برنامـه ریـزی انجام 
شـده و پیشـرفت کار در گازرسـانی 
تمامـی  کرمـان  اسـتان  جنـوب  بـه 
شـهرهای ایـن منطقـه تا پایان سـال 

جـاری گازدار مـی شـوند.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت 
گاز اسـتان کرمـان، منوچهرفـاح در 
پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه عملیـات 
چـه  اسـتان  جنـوب  بـه  گازرسـانی 

پیشـرفتی داشـته اسـت، بیان کـرد: خـط انتقال کهنـوج و جیرفـت در ایام 
اهلل دهـه فجـر سـال ۹۷ عمـا بـه گاز رسـیده اسـت و بـا توجـه بـه گرمی 
هـوا در ایـن منطقه و شـیوع ویروس کرونا خوشـبختانه شـرکت گاز اسـتان 
کرمـان بـا بـه کار گیـری توان حداکثری خود توانسـته اسـت گازرسـانی در 
جنـوب اسـتان را بـه خوبی پیش ببـرد و هم اکنون شـهرهای عنبرآبـاد، دو 
سـاری، کهنـوج، رودبار، فاریـاب، بلوک، زهکلوت و بخشـی از جیرفت گازدار 
هسـتند و در مجمـوع تنها پنج شـهر دیگـر ازجمله مردهک، درب بهشـت، 
قلعـه گنـج، منوجان و نودژ در دسـت اجرا قرار دارند. مدیرعامل شـرکت گاز 
اسـتان کرمـان افـزود: ما به مردم پنج شـهر جنوب اسـتان کرمـان این قول 
را مـی دهیـم که انشـااهلل تا پایان سـال جـاری به گاز برسـند و عما تمامی 
شـهرهای جنـوب اسـتان کرمان تـا پایـان امسـال از گاز طبیعی بهـره مند 
شـوند. به گفته فاح از ۳۳۰۰ روسـتای واجدالشـرایط استان کرمان تاکنون 
۱۴۳۳ روسـتا گازدار شـده اند و ۶۰۰ روسـتا در دسـت اجرا می باشد و باقی 

روسـتاها نیـز در مرحلـه طراحی قـرار دارند. 

مهندس طاهری:
بیش از ۱۳00 کیلومتر شبکه فاضالب

 در کرمان اجرا شد
مدیـر عامـل شـرکت آبفـا کرمـان 
گفـت: تـا کنون هـزار و ۳۰۱ کیلومتر 
شـبکه جمـع آوری فاضاب در بخش 
بخـش  در  کیلومتـر   ۳۱ و  شـهری 

روسـتائی اجرا شـده اسـت.
شـرکت  روابـط  گـزارش  بـه 
کرمـان،  اسـتان  فاضـاب  و  آب 
محمدطاهـری افـزود: از ابتـدای آغاز 
ایـن پـروژه تاکنون این پـروژه تاکنون 
۴۴۰ کیلومتـر شـبکه و خـط انتقـال 
در شـهر کرمـان ، 2۳۰ کیلومتـر در 

سـیرجان و 2۰۰ کیلومتـر در زرنـد اجـرا شـده اسـت. وی با اشـاره به مدول 
سـوم تصفیـه خانـه فاضاب شـهر کرمان گفـت: مدول سـوم تصفیـه خانه 
فاضـاب بـا ظرفیت ۳۰ هـزار متر مکعب و با پیشـرفت فیزیکـی ۱۸ درصد 
در حـال اجـرا اسـت کـه طبق برنامـه زمانبندی باید تا اواسـط سـال ۱۴۰۱ 
وارد مـدار بهـره برداری شـود. طاهـری ادامه داد: تصفیه خانه فاضاب شـهر 
سـیرجان بـا ظرفیـت 2۶ هـزار و ۵۰۰ متـر مکعـب در شـبانه روز در حـال 
حاضـر بـا پیشـرفت فیزیکی ۸۵ درصد؛ در سـه ماهه چهارم سـال ۱۴۰۰ در 
مـدار بهـره بـرداری قـرار می گیـرد و تصفیـه خانه فاضـاب شـهر زرند نیز 
طراحـی و با انتخـاب پیمانکار آماده عملیات اجرایی اسـت. وی مبلغ قرارداد 
پـروژه فاضـاب کرمـان را ، ۱۴۰۰۰ میلیارد رالظ عنوان کـرد و افزود: در این 
پـروژه در شـهر کرمـان تا کنـون حـدود ۱۴2۰۰ میلیـارد رال  هزینه شـده 
و در شـهر سـیرجان مبلـغ قـرارداد ۱۴۵۰ میلیـارد رالـح بـوده کـه تا کنون 
حـدود ۵۵۰۰ میلیـارد رالـد هزینه شـده و در شـهر زرنـد نیز مبلغ قـرارداد 
2۱۷۵ میلیـارد راال اسـت کـه تـا کنـون حـدود 2۴۰۰ میلیارد رالـخ هزینه 
شـده اسـت. مدیر عامل شـرکت آبفا اسـتان کرمان تصریح کرد: برای اجرای 
خـط انتقـال فاضاب زرند از سیسـتم تلفیقی پایپ جکینـگ و میکرو تونل 
کـه یـک سیسـتم نوین حفاری در کشـور اسـت با قـراردادی بالغ بـر ۱۵۰۰ 
میلیـارد رالـن اسـتفاده مـی شـود و عملیـات اجرائی آن در سـه ماهه سـوم 

امسـال آغـاز می شـود.  

کشف 2هزار کیسه۵0 کیلویی کود شیمیایی فاقد 
لیبل و ثبت ماده کودی در عنبرآباد

 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان عنبراباد از کشـف 2 هزار کیسـه ۵۰ 
کیلویـی کود فاقد لیبـل و ثبت ماده کودی در شهرسـتان عنبرآباد خبر داد.

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان عنبراباد 
مهنـدس محسـن طاهری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان عنبرآباد گفت: 
بـا تـاش و نظارت مسـتمر کارگـروه پایش مواد کودی و سـموم کشـاورزی 
شهرسـتان و با هماهنگی دادسـتان محتـرم و نیروی انتظامـی، اداره صنعت 
ومعـدن ، تعداد2هـزار کیسـه ۵۰ کیلویی کود فاقد لیبل و ثبـت ماده کودی 
شناسـایی و بـا حضـور اعضای کارگـروه و مقامـات قضایی نسـبت به پلمپ 
انبـار هـای متخلف  اقـدام گردید. طاهری ضمن تشـکر از دادسـتان محترم  
شهرسـتان عنبرابـاد به لحـاظ دسـتور قضایی و همـکاری موثر در راسـتای 
برخـورد بـا متخلفین  بیـان کرد در حوزه شهرسـتان عنبرآباد ۴۵ فروشـگاه 
کشـاورزی فعـال می باشـد که تعـداد دو واحد از این فروشـگاه های متخلف 
پلمـپ و در همیـن خصوص صورت جلسـه تخلـف ۷ فروشـگاه تنظیم و به 

اداره تعزیـرات  ارسـال گردید.

تاکیـد  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
بـر اجـرای مـداوم پنجـره واحد 
گـذاری  سـرمایه  الکترونیکـی 
گفـت: بـا ارائـه گزارشـات دفتـر 
تاکنـون  اسـتانداری،  اقتصـادی 
از لحـاظ آمـاری وضعیـت ما در 
جنـوب نسـبت بـه شـمال بهتر 
بـوده و پرونده حل نشـده ای در 
ایـن زمینه تقریبـا وجود نـدارد.
به گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی 
اسـتانداری کرمان، جلسـه بررسی و 
پیگیـری امـور اقتصادی شهرسـتان 
هـای جنوبـی اسـتان 2۵ مهرماه به 
ریاسـت دکتـر زینـی ونـد اسـتاندار 
کرمـان و بـا حضـور دکتـر مهرابـی 
سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امور 
تعـدادی  و  اسـتانداری  اقتصـادی 
از مدیـران دسـتگاههای اجرایـی و 
فرمانـداران مناطـق جنوبـی اسـتان 
در سـالن پیامبـر اعظـم اسـتانداری 
کرمـان برگزار شـد دکتـر علی زینی 
وند اسـتاندار کرمان در این جلسـه با 
تاکیـد بـر اینکه تصمیمات جلسـات 
و کارگروه هـا بایـد منجر به تسـهیل 
در رونـد سـرمایه گـذاری در اسـتان 
شـود، گفت: به دلیل شرایط اقلیمی 
خاص اسـتان، عمده مشـکات ما در 
حوزه جذب سـرمایه گـذاری مربوط 
بـه اسـتعامات و مجوزهـا بـوده که 
بیشـتر در حـوزه محیـط زیسـت و 
آب اسـت. وی گفـت: انصافـا ادارات 
محیط زیست، آب منطقه ای و سایر 
دسـتگاهها تاکنـون نهایـت تـاش 
خـود را در ایـن راسـتا کـرده انـد تا 

بهتریـن راهکارها را طبق قانون برای 
رفع مشـکات پیدا کننـد. زینی وند 
در مورد حوزه صنعت جنوب اسـتان 
گفـت: تاکیـد مـا بـر ایـن اسـت که 
کشـاورزی،  مکانیزاسـیون  کنـار  در 
هدفمنـد  فشـار،  تحـت  آبیـاری 
کـردن برداشـت آب از زمین، فرآیند 
نـوع کشـت و ... ؛ روزنـه ای بـرای 
گسـترش صنعـت در جنـوب ایجـاد 
شـود کـه انتظـار مـی رود دسـتگاه 
هـای مربوطه توجه بیشـتری به این 
موضوع داشته باشـند و خوشبختانه 
هـای  اخیـر جهـش  یکسـال  طـی 
قابـل توجـه و تصاعـدی در حـوزه 
صنعـت و فعالسـازی معـادن در این 
منطقه شـاهد بودیم کـه این اتفاقات 
سـبب شـده چشـم انداز صنعـت در 
جنـوب و توسـعه در جنـوب روشـن 
تاکیـد  بـا  کرمـان  اسـتاندار  باشـد. 
بـر بـر اجـرای مـداوم پنجـره واحـد 
الکترونیکـی سـرمایه گـذاری گفت: 
بـا ارایـه گزارشـات دفتـر اقتصـادی 
اسـتانداری تاکنـون از لحـاظ آماری 
وضعیـت مـا در جنـوب نسـبت بـه 
شـمال بهتـر بـوده و پرونـده حـل 
نشـده ای در این زمینه تقریبا وجود 
نـدارد. دکتـر زینـی ونـد در مـورد 
توسـعه اشـتغال های خرد و کوچک 
گفت: بخشـی از این مشـاغل در دل 
مشـاغل کشـاورزی و بخشـی نیز در 
قسـمت هـای دیگر هسـتند که باید 
شناسـایی و نـگاه ویـژه ای بـه آنهـا 
شـود. وی بـا بیـان اینکـه مـا منابع 
از منابـع دولتـی در  خوبـی خـارج 
اختیـار داریـم که بهتریـن بهره وری 

را مـی توانیـم از آنها داشـته باشـیم 
اظهار داشـت: گـردش مالـی صنایع 
بـزرگ یکـی از ظرفیت های اسـتان 
کرمان اسـت که پول زیـادی در این 
حـوزه وجـود دارد و تاکنـون از ایـن 
محـل ۱2 هزار فرصت شـغلی ایجاد 
شـده و باید سـال به سـال ایـن رقم 
افزایـش پیـدا کنـد اسـتاندار کرمان 
زمینـه  در  اسـتان  دیگـر  ظرفیـت 
ایجاد اشـتغال را بنیاد برکت دانست 
و گفـت: بنیـاد برکـت در ابتـدا بـا 
ایجاد ۵ هزار شـغل شـروع بکار کرد 
کـه هم اکنون بـه ده هزار و در آینده 
نیـز به ۱۸ هزار شـغل خواهد رسـید 
و اگـر فرمانـداران بـه ایـن ظرفیتهـا 
توجـه داشـته و بـر روی این ظرفیت 
هـا تمرکـز کننـد حتما شهرسـتان 
آنهـا پیشـرفت قابل توجهـی در این 
زمینـه خواهـد داشـت. بـه گـزارش 
روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان، 
نویـدی مدیـر کل دفتـر  غامرضـا 
جـذب و حمایـت از سـرمایه گذاری 
اسـتانداری کرمـان نیـز در جلسـه 
و 2۴  مسـاحت  درصـد  گفـت: 2۱ 
درصـد جمعیـت اسـتان کرمـان بـه 
هفت شهرسـتان جنوبـی اختصاص 
دارد. وی بـا ابـراز نگرانـی از عملکرد 
ضعیـف معیـن هـای اقتصـادی در 
جنوب اسـتان کرمـان، عنـوان کرد: 
همچنیـن  و  فاریـاب  شهرسـتان 
شهرسـتان رودبـار جنـوب بـه جـزء 

معیـن  فاقـد  جازموریـان  بخـش 
اقتصـادی هسـتند. مدیـرکل دفتـر 
جـذب و حمایـت از سـرمایه گـذار 
در  کـرد:  بیـان  کرمـان  اسـتانداری 
شـش ماهـه اول امسـال ۴۰ درصـد 
تعهـد اشـتغال در شهرسـتان هـای 
جنوبـی محقق شـده، گفتنی اسـت 
که تعهد اشـتغال این منطقه در کل 
سـال جـاری ۱۵ هزار و ۳۸۹ اسـت. 
وی در ادامـه دربـاره بدهکاران بزرگ 
بانکی اسـتان کرمان سـخن به میان 
آورد و عنـوان کـرد: میـزان بدهـی 
هـای بزرگ اسـتان کرمـان ۱۸ هزار 
و ۷۷ میلیارد رال  است که در دست 
۱۰۰ نفر می باشـد کـه از این مقدار 
۱۰۰۰ میلیـارد رال  آن مربـوط بـه 
جنـوب اسـتان کرمان اسـت. نویدی 
عـدم اسـتفاده از ظرفیت هـای بازار 
سـرمایه و نبود زیرسـاخت های الزم 
)راه آهـن، منطقـه ویـژه و ...(، عـدم 
وجـود صنایـع تبدیلـی بـا توجـه به 
نیازهـای منطقه و عـدم برنامه ریزی 
تولیـد، کمبـود  و تکمیـل زنجیـره 
منابـع آبـی، اسـتفاده غیـر مناسـب 
از منابـع آبـی منطقـه و بـی توجهی 
بـه بهـره وری منابـع آب، عدم وجود 
بـازار فـروش محصـوالت کشـاورزی 
و عـدم برنامـه ریـزی و رفـع موانـع 
بازارهـای  بـه  صـادرات محصـوالت 
جهانـی را از جمله مشـکات منطقه 

جنـوب اسـتان کرمان برشـمرد.

دکتر زینی وند:

چشم انداز صنعت در 
جنوب استان روشن است

اشاره:
تبریـزی«،  شـعرباف  »سـعید 
منتخـب شـورای ششـم،  شـهردار 
روز گذشـته بـا دریافـت حکم خود 
رسـمی  به طـور  کشـور،  وزیـر  از 
به عنـوان شـهردار کرمـان منصـوب 
آشـنایی  به منظـور  امـروز  و  شـد 
وی بـا مجموعـۀ مدیران شـهری، و 
آغـاز دورۀ جدیـد مدیریت شـهری 
وقفـه  ایجـاد  از  جهـت جلوگیـری 
برگـزاری  تـا  شـهرداری  کار  در 
معارفـه،  و  تودیـع  رسـمی  آییـن 
مدیـران  عالـی  شـورای  نشسـت 
شـهرداری کرمان، بـا حضور رییس 
اسـامی  اعضـای شـورای  و سـایر 
منتخـب،  شـهردار  کرمـان،  شـهر 
و  شـهرداری  سـابق  سرپرسـت 
معاونـان و سـایر مدیران شـهرداری 

کرمـان، برگـزار شـد.
کرمان آنایـن،  گـزارش  بـه 
شـهرداری  سـابق  سرپرسـت 
بیسـت وپنجم مهرمـاه در  کرمـان، 
مدیـران  عالـی  شـورای  نشسـت 
در  وقتـی  گفـت:  شـهرداری 
بـا  هم زمـان  امسـال،  مردادمـاه 
ششـم  اسـامی  شـورای  تشـکیل 
شـهر کرمـان، اعضـای محتـرم این 
اعتمـاد کردنـد و  بنـده  بـه  شـورا 
شـهرداری  سرپرسـتی  مسـئولیت 
بـه عهـدۀ اینجانـب سـپرده شـد، 
ازجملـه  متعـددی  طرح هـای 
تکمیـل آرامسـتان جدید »بهشـت 
سـاماندهی  طـرح  و  کریمـان« 
خیابـان »شـهید تجلـی«، توسـط 
شـهرداری در حـال اجـرا بـود کـه 

می شـد. وقفـه  دچـار  نبایـد 
محسـن پوراسـماعیلی ادامه داد: 
شـهرداری  در  همکارانـم  تمـام  از 
راسـتای  در  مـدت  ایـن  در  کـه 
پیشـبرد طرح هـای در حـال اجرا و 
همچنین پیگیری مسـایل درآمدی 
را  همـکاری  نهایـت  شـهرداری، 

می کنـم. تشـکر  داشـتند، 
وی، کار در شـهرداری را به شدت 
سـخت و طاقت فرسـا توصیـف کرد 
و افـزود: اگـر همـکاری مدیـران و 
کارکنـان شـهرداری نبـود، امـکان 
نمی شـد  میسـر  امـور  ایـن  انجـام 
و امیـدوارم ایـن تعامـل همچنـان 

باشـد. ادامه داشـته 
شـهرداری  سـابق  سرپرسـت 
کرمـان، ضمـن تبریـک به »سـعید 
َشـعرباف تبریـزی«، شـهردار جدید 
یـادآور شـد: شـهر  کرمـان،  شـهر 
گرفتاری هـای  و  مسـایل  کرمـان، 
خـاص خـود را دارد کـه امیدواریـم 
بـه  مسـایل  ایـن  دوره،  ایـن  در 

برسـد. حداقـل 
شـهردار کرمـان نیـز در انتهـای 

ایـن نشسـت، ضمـن تبریـک آغـاز 
و  ولی عصر)عـج(  حضـرت  امامـت 
تبریک پیشـاپیش فرارسیدن میاد 
رسـول اکـرم)ص( و هفتـۀ وحدت، 
شـروع بـه کار ایـن دوره از مدیریت 
شـهری را در این ایـام، به فال نیک 
گرفـت و گفـت: در ماه هـای اخیـر، 
غیررسـمی  به صـورت  بازدیدهایـی 
از سـطح شـهر داشـتم و بـه وضوح 
دیـدم کـه فضـای شـهر فقـط در 
حـد ادارۀ شـهرداری نبـود و هر جا 
نیـاز بـه تغییـر و اصاح بـود، انجام 
زحمـات  از  دارد  جـا  کـه  می شـد 
بـا  مهنـدس »پوراسـماعیلی« کـه 
روحیـۀ جهـادی و بسـیجی در این 
مـدت هـر جایی کـه نیاز بـود، وارد 

عمـل شـدند، تشـکر کنم.
سـعید َشـعرباف تبریزی، با بیان 
ویژگی هـای  کرمـان،  شـهر  اینکـه 
مهم تریـن  از  یکـی  دارد،  خاصـی 
مقیـاس  در  را  ویژگی هـا  ایـن 
شـورای  وجـود  شـهری،  مدیریـت 
شـهر کم نظیـر آن دانسـت و افزود: 
اسـامی  شـورای  دورۀ  ششـمین 
شـهر کرمـان، ترکیبـی از تخصص، 
تجربـه و جوانـی بـا حضـور افرادی 
بـا تخصص های مختلف اسـت و در 
یـک مقایسـۀ تطبیقـی بـا حداقـل 
می توانـم  کشـور،  کان شـهر  پنـج 
ادعـا کنـم کـه ایـن شـورا کم نظیر 

. ست ا
شـهر  شـورای  داد:  ادامـه  وی 
جوان، فهیـم و متخصص از بهترین 
داشـته های شـهر کرمان و شـهردار 
اعضـای آن  ایـن شـهر اسـت کـه 
در میـدان عمـل هسـتند و وظیفـۀ 
انجـام  به خوبـی  را  نظـارت  خطیـر 

می دهنـد.
شـهرداری ها  کرمـان،  شـهردار 
را در نخسـتین ردۀ مواجهـۀ مـردم 

بـا حاکمیت  دانسـت و تأکیـد کرد: 
بسـیاری از اعتقادات مردم در وهلۀ 
اول ممکـن اسـت متأثـر از رفتار ما 
رفتـار  تـا  باشـد  شـهرداری ها  در 

مسـئوالن در سـایر سـطوح نظـام.
شـعرباف تبریـزی ادامه داد: یک 
نیروهـای شـهرداری  رفتـار سـادۀ 
مـورد  یـک  معبـر،  مـورد سـّد  در 
یـا  سـبز  فضـای  بـه  توجـه  عـدم 
در  قـرارداد  یـک  بـه  بی توجهـی 
اسـت  ممکـن  شـهرداری،  سـطح 
کل  بـه  نسـبت  را  شـهروندان 
اسـامی  جمهـوری  حاکمیـت 
مـا  و  کنـد  بی اعتمـاد  و  بدبیـن 
بایـد  خـود  عملکـرد  درخصـوص 
در مقابـل پیشـگاه الهـی پاسـخ گو 

باشـیم.
وی، شـهرداری را یـک چاقـوی 
دولبـه توصیـف کـرد کـه فرصت ها 
اختیـار  در  بزرگـی  تهدیدهـای  و 
دیگـر،  ازسـوی  افـزود:  و  دارد 
یـک  می توانـد  شـهرداری  جایـگاه 
فرصـت باشـد؛ یـک اقـدام کوچک 
و کاری کـه رفـاه و آسـایش را بـه 
به سـرعت  کنـد،  تزریـق  جامعـه 
اثـر می گـذارد و می توانـد سـرمایۀ 
اجتماعـی نظـام و حاکمیـت را باال 

. د ببر
شـد:  یـادآور  کرمـان  شـهردار 
کرمان، مانند سـایر شـهرها نیست؛ 
کرمـان فقـط پایتخـت بزرگ تریـن 
اسـتان ایران نیسـت؛ امروز کرمان، 
بـه روایـت آمـار، یـک جهان شـهر 

اسـت. بین المللـی 
داد:  ادامـه  تبریـزی  َشـعرباف 
جهان شـهر بـودن کرمـان در حـد 
کلمـه نیسـت؛ بلکـه تصویـر واقعی 
امـروز این شـهر در فضـای عمومی 
اسـت؛ همچنـان کـه خود سـپهبد 
شـهید حاج قاسـم سـلیمانی، چهرۀ 

بین المللـی مقاومـت اسـت.
بـه  بنـا  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
سـال  کرمـان،  اسـتاندار  گفتـۀ 
گذشـته، از ۵۳ کشـور بـرای زیارت 
مرقـد سـردار مقاومـت بـه کرمـان 
سـفر کرده انـد و ایـن یعنـی امـروز 
گردشـگری زیارتـی در کرمـان بـا 
محوریت سـپهبد شـهید حاج قاسم 
در  تنـوع  لحـاظ  بـه  سـلیمانی، 
زائـران، حتـی متنوع تـر از مشـهد 

اسـت. مقـدس 
شـهردار کرمـان بیـان کـرد: بعد 
از شهادت سردار سـلیمانی، جایگاه 
و حیطـۀ وظایف شـهرداری کرمان 
نیز نسـبت به قبل از زمان شـهادت 
ایشـان، فـارغ از موضـوع اعتقـادی، 
هـم  شـهری  مدیریـت  به لحـاظ 

متفاوت شـده اسـت.
در  افـزود:  تبریـزی  َشـعرباف 
حـال حاضـر، درخصـوص مدیریت 
بایـد  رویکـرد  دو  کرمـان،  شـهر 
لحـاظ شـود؛ از طرفـی ایـن شـهر 
و  بـزرگ  تاریخـی  داشـته های 
و  دارد  غنـی  عمومـی  فرهنـگ 
به لحـاظ  امـروز  دیگـر،  طـرف  از 
گردشـگرِی مبتنی بر زیـارت مرقد 
حاج قاسـم  شـهید  سـپهبد  مطهـر 
فراوانـی  فرصت هـای  سـلیمانی، 
بـرای شـهر کرمـان به وجـود آمـده 

اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه برخـی جاها 
و  نیسـت  کارگشـا  عـادی  قوانیـن 
حـل مسـایل نیازمنـد کار جهـادی 
در  داد:  ادامـه  اسـت،  ویـژه ای 
بـا  اسـت  الزم  شـرایطی  چنیـن 
و  شـهرداری  نیروهـای  همـکاری 
بـا نـگاه جهـادی، از شـورا و مـردم 
بـا وجـود همـۀ  کمـک بگیریـم و 
راه هایـی  موانـع،  و  محدودیت هـا 
را بـرای برون رفـت از مسـایل بـاز 

کنیـم.
خاتمـه  در  کرمـان  شـهردار 
از  دوره  ایـن  در  شـد:  یـادآور 
مدیریـت شـهری، سـعی می کنیـم 
از  علمـی  و  تخصصـی  نـگاه  بـا 
و  شـهرداری  پتانسـیل های  همـۀ 
از  فـارغ  و  اسـتفاده کنیـم  اسـتان 
یـک  بـا  سیاسـی،  رده بندی هـای 
مجموعـۀ جـوان، چابـک و باتجربه 
در شـهرداری، شـهر کرمان را اداره 

کنیـم.
»سـعید  اسـت؛  ذکـر  بـه  الزم 
شـعرباف تبریـزی«، روز گذشـته با 
حکـم وزیـر کشـور، به طور رسـمی 
به عنـوان شـهردار کرمـان منصـوب 
شـد. آیین رسـمی تودیـع و معارفۀ 
شـهردار کرمـان، در روزهـای آینده 
عالی رتبـۀ  مسـئوالن  بـا حضـور  و 
اسـتان کرمـان برگـزار خواهد شـد.

با برگزاری نشست شورای عالی مدیران شهرداری با حضور شهردار کرمان؛

فعالیت دورۀ جدید مدیریت شهری کرمان آغاز شد
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مهدی دانشور

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی بهم سازیم و بنیادش براندازیم    
                      )حافظ(

بــدون کمتریــن شــبهه و تردیــدی » غــذا 
ــه و  ــای اولی ــرورت ه ــا و ض ــی از نیازه » یک
اساســی مــردم هــر جامعــه اســت و » تغذیــه 
ســالم« نقــش غیــر قابــل انــکاری در رشــد و 

بالندگــی جوامــع انســانی ایفــا مــی کنــد.
ــه  ــی و گــذرا ب ــگاه اجمال کافیســت یــک ن
جغرافیــای جهــان بیفکنیــم، کشــورهائی کــه 
ــمی  ــد دارای جس ــالم برخوردارن ــه س از تغذی
ــد و در تمامــی  ســالم تــر و روحــی قــوی ترن
عرصــه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، آموزشــی، 
فرهنگــی، نظامــی و غیــرو از ســایر کشــورها 
ــر. و  ــک ســر و گــردن باالت ــر و ی پیشــرفته ت
برعکــس ممالکــی کــه از اصــول و معیارهــای 
ــروی  ــه پی ــن زمین ــی در ای ــح و اصول صحی
ــا مردمشــان از ســوء تغذیــه  نمــی کننــد و ی
رنــج مــی برنــد بیمــار انــد و از کاروان توســعه 

ــده. ــاز مان و ترقــی ب
در  تــر  دقیــق  بررســی  و  کنجــکاوی 
ــده اوالً در  ــه مهــم و تعییــن کنن ــن مقول ای
صاحیــت کارشناســان و متخصصــان علــوم 
تغذیــه و صنایــع غذائــی و جامعــه شناســان 
ــدف  ــاً ه ــا اساس ــت، ثانی ــره اس ــده و خب زب
ــن  ــته پرداخت ــاه نوش ــن کوت ــده در ای نگارن
بــه شــیوه هــای تهیــه و تولیــد غــذای 
آن  تخصصــی  و  علمــی  بصــورت  ســالم 
نیســت بلکــه صرفــاً بعنــوان یــک شــهروند 
عــادی و معمولــی بیــان درد دلــی اســت از 
ناهنجــاری هــا و مــوارد دســتکاری و تقلــب 
ــردم  و  ــه م ــی روزان ــی مصرف ــواد غذائ در م
بودجــه عظیمــی را خواهــد بلعیــد و منابــع 
ــن  ــی ای ــای اصل ــرمایه ه ــه س ــانی ک انس
جامعــه هســتد را َفَشــل و نــا کار آمــد 

ــاخت !! ــد س خواه
ــور از  ــم و فک ــدگان فهی ــازه خوانن ــا اج ب
اطالــه کام اجتنــاب نمــوده و بــه اصــل 

موضــوع مــورد نظــرم مــی پــردازم :
تردیــد نــدارم کــه اکثــر شــما عزیــزان بارها 
و بارهــا بــا ایــن قصــه پــر غصــه مــواد غذائــی 

ــل  ــرای ح ــی ب ــده و راه ــه ش ــی مواج تقلب
مســأله نیافتــه و ناگزیــر بــه وضــع موجــود تن 

داده و کلــی تأســف خــورده ایــد!
ــده  ــن پدی ــق ای ــوارد و مصادی ــفانه م متاس
ــراوان  ــه ف ــدر در جامع ــار آنق ــوم و زیانب مذم
اســت کــه :   ال تَُعــدوا و ال تُْحصــی = در عــدد 

و شــمارش نمــی گنجــد. 
ــل  ــه قاب ــن موضــوع در یــک مقال ــا ای قطع
طــرح و بررســی نیســت، بلکــه سلســله 
مقاالتــی را مــی طلبــد کــه بصــورت ریشــه ای 
بــه علــل و عوامــل آن بپــردازد و ابعــاد پیــدا و 

ــازد!  ــکار س ــا و آش ــان آن را برم پنه
ــه  ــت اینک ــلم اس ــرز و مس ــه مح ــا آنچ ام
ــنیداری  ــداری و ش ــای دی ــانه ه ــی رس تمام
ــات  ــی و مطبوع ــانه مل ــا رس ــدر آنه و در ص
متعهــد و مــردم مــدار بنــا بــه وظیفــه ذاتــی 
خــود وظایف و رســالت ســنگین و خطیــری را 
در تنویــر افــکار عمومــی  و روشــنگری جامعه 
بــر عهــده دارنــد و عرضــه و فــروش آن حتــی 
در فروشــگاه های برنــد، معتبــر و زنجیــره ای! 
ــه یــک پرســه کوتاهــی در  کافیســت روزان
شــبکه هــای اجتماعــی و مجــازی بزنیــد و بــا 
مــواردی از ایــن گونــه مشــابه ســازی هــا یــا 
تقلــب هــا آشــنا شــوید و از حیــرت لــب بــه 

دنــدان بگزیــد!
آور  گرانــی سرســام  و  کمبــود  از  اگــر 
کاالهــای اساســی کــه خــود معضــل بــزرگ و 
دردناکــی اســت کــه بگذریــم مســلما هرگــز از 
ایــن رویــه غیــر انســانی و ناپســند بــه راحتــی 

ــوان گذشــت! نمــی ت
ــی از  ــل توجه ــم و قاب ــش اعظ ــا بخ قطع
بیمــاری هــای جــاری و ســاری در جامعــه و 
مراجعــات خیــل عظیــم بیمــاران بــه مطــب 
هــای پزشــکان و مراکــز تشــخیصی و درمانــی 
مُویــد ایــن معضــل بــزرگ و غیــر قابــل انــکار 

در جامعــه اســت!
براســتی وجــود این همــه مــرض در جامعه 
مــا حکایت غریــب و داســتان عجیبی اســت و 
نــا خــود آگاه ایــن ســئوال در ذهــن نقــش می 
بنــدد کــه دلیــل و علــت ایــن حجــم بــاالی 

بیمــاری ها چیســت و کــدام اســت؟!! 
ــاران ســرطانی،  ــده بیم ریشــه رشــد فزاین
قلبــی، گوارشــی، کلیــوی، کبــدی و... در 

کجاســت؟! 
 هــر چنــد کــه ایــن امــر بــه ظاهــر عــادی 
شــده و  اکثریــت جامعــه بــه راحتــی از کنــار 
ــطور  ــن س ــده ای ــا نگارن ــد ام ــی گذرن آن م
معتقــد اســت کــه اگــر از حــاال بــه فکــر فــردا 
نباشــیم جریــان  ایــن رود خروشــان و متاطم 
روزی کشــتی   جامعــه مــا را بــه صخــره هــای 
ــارت  ــد و خس ــی کوب ــهگین م ــخت و س س
هــای جبــران ناپذیــری را بــر کشــور عزیزمــان 

تحمیــل خواهــد کــرد!!
اغلــب مــا خواســته یــا نــا خواســته از طــرق 
مختلــف بــا مــوارد زیــادی از اشــکال مختلــف 
متقلبانــه در مــواد غذائــی برخــورد داشــته ایم 
کــه در زیــر بــه 2۰)بیســت( مــورد و نمونه آن 

بــه اختصــار اشــاره مــی شــود :
۱ - آبلیمو = آب کاه + اسانس

بــاالی  درصــد   = خوراکــی  روغــن   -2
اســتفاده از پالــم

۳- نمــک یــد دار = ترکیبــی از مــواد 
شــیمیائی و مضــر

ــیده  ــات جوش ــا نب ــکر ی ــل = ش ۴ - عس
ــده ــوام آم ــده و ق ش

۵ - کنســرو ماهــی = پنبــه و الیــاف گیاهی 
ــن پالم + روغ

ــای مضــر +  ــه رنگه ــوده ب ــل = آل ۶ - آجی
ــا توکســین  ســم اف

ــا  ــه مــواد مضــر ب ــوده ب ۷ - شــیرینی = آل
روغن هــای ترانــس بــاال و چنــد بــار اســتفاده 

شــده + شــکر زیــاد
۸ - مــرغ = دارای هورمــون و باقیمانــده 

ــده ــق ش ــای تزری ــن ه واکس
۹- لبنیــات = دســتمال کاغــذی آغشــته به 

روغــن پالــم و ســایر مــواد مضر 
)پاســتیکی  مصنوعــی   = برنــج   -  ۱۰

وارداتــی( 
۱۱ - تخم مرغ = مصنوعی و وارداتی

فاضــاب  بــه  آلــوده   = ماهــی   -۱2
ســموم  ســایر  و  کارخانجــات 

۱۳- نــان  = آغشــته بــه جــوش شــیرین + 
شــرایط پخــت غیــر بهداشــتی

۱۴ - میــوه = آلــوده بــه ســموم دفــع آفــات 
نباتــی + کود شــیمیائی

ــی از  ــاس = ترکیب ــیس و کالب ۱۵ - سوس
پوســت و  ضایعــات گوشــت مــرغ و گوشــت 
ــک  ــفند در ی ــای گاو گوس ــا و احش قرمز)امع

ــگاه مثبــت! (  ن
۱۶ - گوشــت چرخــی = چربــی هــا، 

گوشــت  ریزهــای  دور  و  ضایعــات 
۱۷- چــای = آغشــته بــه رنــگ هــای مضــر 

و غیــر خوراکــی 
۱۸- مربا = ضایعات میوه + شکر زیاد 

۱۹ - نوشــابه = ترکیبــی از رنــگ هــای 
ــاد  ــکر زی ــر و ش مض

ــواد  ــم و م ــن پال ــس = روغ ــواع ُس 2۰ - ان
ــرطان زا  س

همانگونــه کــه بــه روشــنی ماحظــه مــی 
فرمائیــد بیشــتر مــوارد اشــاره شــده از جملــه 
کاالهــای اساســی و قــوت روزانــه مــردم مــی 

باشــد !!
البتــه نــه تنهــا قصــد نگارنــده ایــن نیســت 
ــازار را  ــرده در ب ــام نامب ــن اق ــی ای ــه تمام ک

تقلبــی معرفــی کنــد و دارای ویژگی هــای 
ــد بلکــه  ذکــر شــده بدان

 آرزوی قلبــی اش ایــن اســت کــه آنچــه تــا 
کنــون در ایــن زمینــه شــنیده یــا بعینــه دیده 
دروغ محــض و یــا شــایعه باشــد اما متاســفانه 
شــواهد و قرائــن بســیاری خــاف ایــن آرزو را 

ــد!  ــات می کن اثب
ــن و  ــد دی ــرادی ســود جــو و فاق  بعضــا اف
وجــدان در گوشــه و کنــار ایــن مملکــت  در 
داخل ســوله های حاشــیه شــهرها و روســتاها 
، زیــر زمیــن هــا  و اماکــن و کارگاه هــای غیــر 
ــواد  ــد م ــال تولی ــه در ح ــتی حریصان بهداش

غذائــی تقلبــی هســتند!!  
مضافــا اینکــه گاهــا تشــکیل میزگردهائــی 
توســط کارشناســان ذیربــط در صــدا وســیما 
ــات و  ــی در مطبوع ــه هائ ــا انجــام مصاحب و ی
ــی از  ــوی برخ ــدارهایی از س ــریات و هش نش
ــی و  ــای حقیق ــانه ه ــه در رس ادارات مربوط
ــن اعمــال شــنیع و  ــر وجــود چنی مجــازی ب

ــد!!  ــر انســانی صحــه مــی گذارن غی
بــه خاطــر دارم کــه در یکــی دوســال 
ــه وزارت  ــئوالن عالیرتب ــی از مس ــته یک گذش

بهداشــت و درمــان 
از مــوج ســنگین انــواع ســرطان در ۱۵ 
ســال آینــده در کشــور خبــر داد و علــت آنــرا 
تغییــر ســبک غذائــی مــردم و اســتفاده از مواد 
ــتی  ــر بهداش ــتاندارد و غی ــر اس ــی غی خوراک

ــازار بیــان نمــود!!  موجــود در ب
 آیــا ایــن گفتــه بــه معنــی نواختــن زنــگ 
خطــر وقــوع یــک فاجعــه ملــی توســط یــک 

مســئول بلنــد پایــه  نیســت؟!
تــا کــی بایــد نشســت و دســت روی دســت 
گذاشــت  و شــاهد و نظــاره گــر ایــن وضعیــت 

ــامان بود؟ نابس
آیا نباید عاج واقعه قبل از وقوع کرد؟

ــل  ــم ب ــه مه ــن وظیف ــون ای ــتی قان براس
اََهــم را بــه عهــده چــه کســانی محــول نمــوده 

اســت؟
آنهمــه دســتگاه های اجرائــی و نظارتــی 
ــای کان و  ــه ه ــا بودج ــل ب ــض و طوی عری
نجومــی و تراکــم  نیــروی انســانی متخصــص  
ــه  ــه چ ــد و ب ــن ماجراین ــای ای ــاغل کج ش

ــد؟  ــغول ان مش
 چــرا و بــه چــه دلیــل بــه شــرح وظایفــی 
ــرر  ــف و مق ــا تعری ــرای آنه ــذار ب ــه قانونگ ک
کــرده اســت عمــل نمــی کننــد و یــا بســیار 

ضعیــف عمــل مــی کننــد؟!
ــده ای  ــار ع ــت را در اختی ــن فرص ــرا ای چ
ــی  ــرار م ــت ق ــب و زالوصف ســود جــو و متقل
ــا در ایــن شــرایط دشــوار اقتصــادی  دهنــد ت
بــا مــال و جــان مــردم بــازی کننــد و بــا پــول 
ــوالن  ــا ج ــی محاب ــان ب ــاده آورده اش ــای ب ه

دهنــد و یــا در خــارج از کشــور ســرمایه 
ــد؟! ــه ریــش همــه بخندن ــد و ب گــذاری کنن
اگــر اخبــار شــبکه اســتانی را دنبــال کنیــد 
ــتان  ــی  دادس ــه گاه ــه گ ــد ک ــد دی خواهی
ــخصا  ــوم ش ــی العم ــوان مدع ــه عن ــتان ب اس
ــا تعــدادی از  ــه موضــوع ورود مــی کنــد و ب ب
ــی از  ــوط از بعض ــتگاه های مرب ــان دس بازرس
مراکــز عرضــه و فــروش مــواد غذائــی بازرســی 
کــرده و فروشــگاه های متخلــف را جریمــه یــا 
پلمــب مــی کننــد. اگــر چــه ایــن اقــدام قابل 
تقدیــر اســت امــا آیــا برای خشــکاندن ریشــه 
ایــن معضــل بــزرگ اجتماعــی کــه ســامت 
مــردم را در معــرض خطــر جــدی قــرار داده و 

ــت؟!  ــد کافیس می ده
 بدیهــی اســت کــه خیــر، زیــرا  ایــن از 
خــدا بیخبــران و خائنیــن بــه حقــوق مــردم  
جــز بــه پــر کــردن جیــب اشــان بــه چیــز 
دیگــری نمــی اندیشــند و بــا ایــن اقدامــات 
نــه چنــدان  و  مقطعــی  برخوردهــای  و 
ــد و  ــی نمــی کنن ــدان را خال ریشــه ای می
ــم زحمــت نمــی  از ســودهای سرشــار و ک

ــد! گذرن
ــار  ــدن و ت ــم کوبی ــرای در ه ــی شــک ب ب
ــی«  ــواد غذائ ــن » مافیــای م ــار کــردن ای وم
تدبیــر و عزمــی فراتــر از اینهــا را مــی طلبــد.

آنچــه مســلم اســت دولتمــردان و دســت 
ــری  ــره گی ــا به ــت ب ــی بایس ــدرکاران م ان
ــب  ــتادان و صاح ــص اس ــش و تخص از دان
ــو  ــی ن ــته طرح ــرب و کارُکش ــران مج نظ
ــی  ــات جــدی و قاطع ــد و تصمیم در اندازن
ــامح و  ــه تس ــر گون ــد و از ه ــاذ نماین اتخ
تســاهل در برخــورد قهرآمیــز بــا ایــن افــراد 

ــد. بپرهیزن
ــه  در ایــن راســتا نویســنده ایــن ســطور ب
قــدر وســع و بضاعت انــدک خود پیشــنهادی 
را بــه شــرح زیــر ارائــه مــی نمایــد و امیــدوار 

اســت کــه مفیــد و راهگشــا باشــد :
۱ - تهیــه، تدویــن و در صــورت لــزوم 
تصویــب قوانیــن جدیــد و دســتورالعمل های 

ــد و  ــه، تولی ــا تهی ــاط ب ــی الزم در ارتب اجرائ
ــور  ــطح کش ــی در س ــواد غذائ ــه م عرض

2 - ابــاغ قوانیــن، دســتور العملهــا، ضوابط 
ــد،  ــز تولی ــه مراک ــه کلی ــد ب ــررات جدی و مق

عرضــه و فــروش مــواد غذائــی کشــور 
۳ - سرکشــی و نظــارت مســتمر و مــداوم 
بــر فعالیــت هــا و عملکــرد مراکــز پیشــگفت 
توســط کارشناســان و بازرســان فنــی، متعهد 

و پــاک دســت
ــدان  ــنگین و زن ــم س ــن جرائ ۴ - تعیی
بــرای متخلفــان در مراحــل اولیــه و معرفــی 
آنهــا بــه مراجــع ذیصــاح و مــردم و ســلب 

صاحیــت و مالکیــت آنهــا 
ــت  ــت مدیری ــه تح ــذاری مجموع ۵ - واگ
آنهــا بــه افــراد صاحــب صاحیــت، خــدوم و 
دلســوز بــا رعایــت مراحــل و ضوابــط قانونی و 

حمایــت همــه جانبــه از آنهــا 
از  تخصصــی  شــورائی  تشــکیل   -  ۶  
نماینــدگان مراجــع زیــر بــا تنفیــذ اختیــارات 

ــا : ــه آنه ــی ب ــی و قانون کاف
الف - سران سه قوه

ب - وزارت بهداشــت و درمــان )ســازمان غــذا 
و داروی کشــور(

ج - وزارت کشاورزی
د -  وزارت صمت
ه - وزارت کشور

و - وزارت اطاعات
ز - سازمان استاندارد

ح - سازمان تعزیرات حکومتی 
ط - صدا و سیما

ی - مطبوعات متعهد و مستقل
در پایــان امیــدوارم در آینــده نزدیکــی 
ــه ریزیهــای  ــا سیاســت گــزاری هــا و برنام ب
دقیــق تــر ارکان مدیریتــی و نظارتــی  کشــور 
شــاهد تولیــد و توزیــع مــواد غذائــی ســالم و 
بــا کیفیــت مطلــوب توســط افــراد دلســوز و 
خدمتگــزار باشــیم و بتوانیــم ســامت آحــاد 
مــردم بویــژه نســل جــوان و آتیه ســاز کشــور 

عزیزمــان را تضمیــن نمائیــم.

ناامنی غذایی ، پدیده ای مذموم در جامعه

سـرزمین کهـن ایـران در طـول 
را  بسـیاری  فـرود  و  فـراز  تاریـخ 
گاه  هـر  اسـت،  گذرانـده  سـر  از 
دشـمنی بـر ایـن مملکـت تاختـه، 
در  زرهـا،  و  مرزهـا  بـر  عـاوه 
اندیشـه نابـودی فرهنـگ و هویـت 
ایرانـی نیـز بوده اسـت. امـا همواره 
مـال  و  جـان  دالوری  دردانه هـای 
بـای  سـپر  را  خـود  عافیـت  و 
میانـه  ایـن  در  نموده انـد،  ایـران 
فردوسـی بـزرگ را می تـوان یکـی 
از سلحشـورترین قهرمانـان ملی به 
شـمار آورد، از این سـبب که مدافع 
روح و اندیشـه ایرانـی بـود، چرا که 
اگـر در جغرافیایـی به نام ایـران ُدِر 
و  ننشـیند  زبان هـا  بـر  لفـظ دری 
یاد کیخسـرو، جمشـید، دارا و رسم 
بـه  سـپندآرمزگان  و  یلـدا  نـوروز، 
فراموشـی سـپرده شـود، این مرز و 
بـوم چـون کالبـد بی جانـی خواهد 
بـود کـه پـس از مدتـی این جسـم 
هـم تجزیـه و از پهنـه گیتـی محو 
دکتـر  روی  ایـن  از  شـد.   خواهـد 
خالقی مطلـق شـاهنامه پژوه بـزرگ 
بـر این بـاور اسـت که هیـچ کتابی 

در ادبیـات فارسـی و ادبیات جهان 
بـه انـدازه ی شـاهنامه ی فردوسـی 
در سرنوشـت یک ملـت تغیر ایجاد 
اثرگـذار  پایـه  بدیـن  تـا  و  نکـرده 
نبـوده اسـت. بـا نگاهی بـه زمانه ی 
تاریخـی فردوسـی در شـرایطی که 
اسـتبداد سیاسـی غزنویـان و جهل 
و تعصـب حنفیان و اشـعریان کارد 
را بـه اسـتخوان ملـت رسـانده بود 
پیامبـر  بخـش  سـعادت  دیـن  و 
اسـام )ص( اسـیر دسـت مایـان 
خشـک مغز و دربـاری قـرار گرفتـه 
در  ادبیـات  و  دانـش  زبـان  و  بـود 
ایـران، زبـان عربـی بـود و ایرانیـان 
سـرکوب  و  تحقیـر  مـورد  همـاره 
جامعـه عـرب بودنـد، حکیـم توس 
رسـای  و  فصیـح  زبـان  مـدد  بـه 
دوبـاره  را  ملـت  یـک  پارسـی 
سـاخت، تنهـا اسـطوره های ایرانـی 
نبودنـد کـه در کام او جـان تـازه 
می گرفتنـد، بلکه ایـران و ایرانی در 
کام روح بخـش او شـکل می گرفت 
دژ  می شـد،  پاینـده  و  می بالیـد  و 
سـخن  از  فردوسـی  کـه  بزرگـی 
بنـا نمـود آنچنـان زبـان و هویـت 
فارسـی را بیمـه کـرد کـه تاش ها 
اسـتعمارگر  دول  هزینه هـای  و 
انگلیـس و روسـیه در شـبه جزیره 
شـوروی  جماهیـر  اتحـاد  و  هنـد 
فاصلـه  و  فارسـی زدایی  بـرای 
فارسـی زبان  انداختـن میـان ملـل 

نبخشـید. سـودی 
امـا بایـد دید شـاهنامه چـه بود 
گران سـنگ  پایـه  بدیـن  تـا  کـه 
می شـماریمش، شـاهنامه در واقـع 

و  اسـت  ملـی  حماسـه ی  نوعـی 
مؤسـس اصلـی حماسـه ها ملت هـا 
و  نماینـده  شـاعران  و  هسـتند 
کارگـزاران ملت در تدوین و تنظیم 
آن شـمرده می شوند. شـاهنامه نیز 
ملـی، محصـول  اثـری  عنـوان  بـه 
ناخـودآگاه جمعـی ایرانیـان اسـت 
در  به ویـژه  آن  داسـتان های  و 
بخش هـای اسـطوره ای و حماسـی 
و  کهن الگویـی  نماد هـای  دارای 
معانـی ژرف و عمیقـی برای تحلیل 

شـمار  بـه  قـوم  ایـن  روانکاوانـه ی 
آنچـه  هـر  را  شـاهنامه  مـی رود. 
تعریـف کنیـم، تقلیـل داده ایم، اگر 
شـاهنامه را تنهـا ادبیـات حماسـی 
بدانیـم، از جنبـه غنایی و عاشـقانه 
و عارفانـه آن غافـل شـده ایم چـرا 
کـه در شـاهنامه از دل عشـق های 
زال،  رودابـه،  گـداز  و  سـوز  پـر 
تهمینه و رسـتم اسـت که حماسـه 
چگونـه  برمی خیـزد،  پهلوانـی  و 
عارفانـه ی  نیایش هـای  می تـوان 

گفـت  و  خوانـد  را  کیخسـرو 
شـاهنامه تنهـا حماسـه اسـت؟ در 
واقـع اگر شـاهنامه را تنهـا یک اثر 
ادبـی هـم بدانیـم بـاز هـم اجحاف 
از  کـه  سـبب  بدیـن  نموده ایـم، 
جنبـه ی هـر علمـی کـه بـه کتاب 
حکیـم تـوس نـگاه کنیـم می توان 
بـه دانـش گسـترده نگارنده دسـت 
یافـت، اگـر از دیـدگاه علـم تاریـخ 
نظـاره  کتـاب  ایـن  بـه  پزشـکی 
کنیم، دانـش مترقی ایران باسـتان 

نظیـر عمـل جراحـی رسـتمینه یـا 
فنـون  امـروزی،  سـزارین  همـان 
پیشـرفته ی داروسـازی، بی هوشـی 
گـواه  بـه  و...  چشم پزشـکی  و 
نخسـتین  علـم  ایـن  پژوهشـگران 
تـوس  بـزرگ  حکیـم  توسـط  بـار 
مطـرح شـده اسـت. در رابطـه بـا 
می تـوان  اخترشناسـی  دانـش 
گفـت فردوسـی چهـره ایـن علـم 
را از غبـار خرافـه و رمالـی زدود و 
بـه شـکلی علمـی و فنـی از آن در 

شـاهنامه یـاد نمـود. در ارتبـاط بـا 
می تـوان  سیاسـت  و  اخـاق  علـم 
یـک  تنهـا  نـه  شـاهنامه  گفـت 
رسـاله بـزرگ بلکـه یک دانشـکده 
دیـدگاه  می باشـد،  سیاسـی  علـوم 
اصـول  و  مردم سـاالرانه  و  انسـانی 
مطـرح  کشـوردارِی  و  دیپلماسـی 
شـده در ایـن کتـاب کـه ریشـه در 
مـرام شـهریاران ایرانـی دارد هنـوز 
قـرار  کار  سـرلوحه  بایسـتی  هـم 
گیـرد، آنجـا کـه حکیم می سـراید: 
ایـن  کـس  هـر  بـر  »گشاده اسـت 

بـارگاه 
ز بدخواه و از مردم نیک خواه «

نمـود  عالی تریـن  می تـوان 
نمـود  مشـاهده  را  دموکراسـی 
نمـاد  کـه  کاوه  و  رسـتم  نیـز  و 
هسـتند  شـاهنامه  در  مـردم 
تاج بخـش شـهریاران نیـز معرفـی 
می شـوند، بدین سـبب کـه همواره 
شـاهان  ایرانـی  اندیشـه ی  در 
مردمـان  از  را  خـود  مشـروعیت 
می گیرنـد و حتـی در صورت سـتم 
و بیـداد فـره ایـزدی و تأییـد الهی 
ماننـد آنچه در سرنوشـت جمشـید 
دیدیـم از آنـان سـلب خواهد شـد. 
و  زن  حقـوق  جوانمـردی،  اصـول 
کارگـر، مراعـات انصـاف و اخـاق 
در هنـگام پیـروزی در جنگ هـا و 
هـزاران فـن، دانـش و اندیشـه  در 
در  ریشـه  بـزرگ،  اقیانـوس  ایـن 
دارد  مـردی  و  ملـت  اندیشـه های 
کـه هـزاران سـال قبـل از کانـت، 
بـه  را  اصالـت  اسـپینوزا  و  دکارت 
را  خـود  کتـاب  و  بخشـید  عقـل 

بـا نـام خـرد آغـاز نمـود. بـاری نه 
در  را  فردوسـی  عظمـت  می تـوان 
یـک مقالـه گنجانـد و نـه دانـش 
از  قطـره ای  بـه  نگارنـده  محـدود 
دریـای شـاهنامه دست رسـی دارد، 
از  کـه  آنچـه  تمـام  میـان  در  امـا 
بـه  بـزرگ  اثـر  ایـن  شـگفتی های 
اسـت  آن  عجیب تـر  آمـد  میـان 
کـه  مملکتـی  رسـانه های  در  کـه 
سـال  سـی  عاشـقانه  فردوسـی 
عمـر خـود را فـدای احیـای زبـان 
حماسـه  نمـود  آن  فرهنـگ  و 
کـره  جزیـره  شـبه  در  گوگوریـو 
کـه از حماسـه های درجـه پاییـن 
ادبیـات جهـان اسـت و ادیسـه که 
و  می باشـد  غـرب  ملـل  حماسـه 
همچنیـن اسـطوره های سـایر ملل 
تـام و تمـام معرفـی می شـود، امـا 
حتـی یک سـاعت برنامـه در جهت 
بزرگ تریـن  معرفـی  و  شناسـایی 
اثـر حماسـی جهـان در خواسـتگاه 
غفلـت  ایـن  نمی شـود.  ارائـه  آن 
و  تاریـخ  بـه  نسـبت  بی انصافـی  و 
امـروز  کـه  اسـت  خـود  فرهنـگ 
سبب سـاز بحـران هویـت و هزاران 
آسـیب اجتماعـی گردیـده اسـت، 
چـرا کـه اگـر ملتـی در سایه  سـار 

تربیـت شـود: اندیشـه  ایـن 
»ز روز گذر کردن اندیشه کن

پرستیدن دادگر پیشه کن 
به نیکی گرای و میازار کس 

ره رستگاری همین است و بس«
دروغگـو،  اختاس گـر،  هرگـز 
بی ایمـان  و  خائـن  ناپاک دامـن، 

شـد. نخواهـد 

نگاهی به عظمت و آثار حضرت فردوسی؛

شاهنامه، تالقی عشق، اسطوره و خرد

محیا احمدی
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انگیــزۀ اصلــی شــما از آمــدن بــه 
ــن  ــرش ای ــان و پذی ــوب کرم جن

ــود؟ ــه ب ــئولیت چ مس
 انگیــزۀ حضــور مــن در منطقــۀ 
جنــوب بــه دلیــل اتفاقاتی اســت کــه در 
منطقــۀ شــرق و جنــوب اتفــاق افتــاد و 
بنــا بــه تأکیــد آقــای دکتــر قاضــی زاده 
هاشــمی وزیــر وقــت بهداشــت و درمان، 
مــن در خــرداد ۹۷ بعــد از دو ســال کار 
کــردن در ســمت ریاســت دانشــگاه 
علوم پزشــکی بــم، بــه توصیــۀ ایشــان به 
جنــوب آمــدم و به ایــن منطقه آشــنایی 
ــتقل  ــل از مس ــرا قب ــتم زی ــل داش کام
شــدن دانشــگاه جیرفــت، بنــده در 
اســتان مســئولیت منطقــه را در ســابقۀ 
خــود داشــتم و بــا توجــه بــه اشــراف بــر 
ــت  ــم می خواس ــه، دل ــت منطق محرومی
در ایــن دوره بتوانــم بــه تغییــر وضعیــت 
شــرایط موجــود در جنــوب؛ کمــک 

کنــم.
در بــدو ورود بــه جنــوب و بررســی 
اوضــاع چــه  و رصــد دقیــق 
بهداشــت  بــرای  اولویت هایــی 
ــان  ــه ذهنت ــه ب ــان منطق و درم

ــرد؟ ــور ک خط
ــا وارد جنــوب شــدیم   وقتــی کــه م
مشــکل  دچــار  پروژه هــا  از  خیلــی 
بودنــد، در زیرســاخت ها بــه شــدت 
بیمارســتان ها  داشــتیم،  مشــکل 
بــه  داشــتند؛  محــدودی  امکانــات 
ــی  ــرات اساس ــوزۀ تعمی ــوص در ح خص
و سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی، 
بیمارســتان ها وضع نامناســبی داشــتند ، 
شهرســتان  پنــج  بیمارســتان های 
بیمارســتان  مخصوصــاً  جنوبی تــر 
قلعه گنــج هنــوز دقیقــاً بــه شــکل 
فعــال راه انــدازی نشــده بــود، اتــاق عمــل 
ــت.  ــود نداش ــی وج ــت، متخصص نداش
بیمارســتان منوجــان تعــداد متخصــص 
محــدودی داشــت، امکانــات زیربنایــی و 
نیــروی انســانی محــدودی داشــت، لــذا 
ــا  ــرد پروژه ه ــا پیش ب ــی م ــت اصل اولوی
بــود کــه خوشــبختانه هــم در دورۀ 
ــتری  ــدت بیش ــه م ــدی ک ــر محم دکت
در دانشــگاه بودنــد و بعــد از ایشــان 
دکتــر قاســم زاده در مــدت کوتاهــی کــه 
بودنــد، زیرســاخت های اولیــه و  یــک 
ــود  ــده ب ــروع ش ــی ش ــری پروژه های س
کــه تــاش شــد ایــن پروژه هــا مجــدداً 
احیــا شــود و کمــک شــود تــا پروژه هــا 
بــه مرحلــۀ بهره بــرداری و  اســتفاده 
برســد. غیــر از یــک مرحلــه کــه آقــای 
دکتــر هاشــمی بــه منطقــه آمدنــد، مــا 
ــتیم  ــا االن توانس ــل ت ــد از آن حداق بع
ســه مرحلــه پــروژه افتتــاح کنیــم 
ــدود 2۰۰  ــامل ح ــع ش ــر جم ــه س ک
ــدازی،  ــز و راه ان ــوزۀ تجهی ــروژه در ح پ
ــرات و ســاخت  ــود اســتاندارد، تعمی بهب
ــاً االن  ــه تقریب ــوری ک ــه ط ــود، ب می ش
ــی را در  ــر جای ــم کمت ــم بگویی می توانی
ــۀ  حــوزۀ جنــوب ســراغ داریــد کــه خان
بهداشــت یــا مرکــز جامــع ســامت نیــاز 

ــد. ــده باش ــاخته نش ــی س ــوده ول ب
خیلــی از پروژه هــای باتکلیــف از 
جملــه: پــروژۀ ســتاد، پروژه هــای بخــش 

ــط  ــه فق ــام )ک ــتان ام ــی بیمارس تکمیل
همیــن پــروژۀ تکمیلــی بیمارســتان 
ــاالی ۶۰۰۰ متــر زیربنــا داشــت  امــام ب
میلیــارد  ده  بــه  نزدیــک  شــاید  و 
هزینه هــای سرمایشــی و گرمایشــی( 
آنجــا را تأمیــن کردیــم و ۸ اتــاق عمــل 
ــده و  ــف مان ــا باتکلی ــه عم ــت ک داش
ســاخته نشــده بودند که ســاخته شــدند 
و خوشــبختانه تکمیــل هــم گردیدنــد و 
ــاخت های  ــه زیرس ــج ب ــه تدری ــا ب این ه
منطقــه کمــک کــرد، زیــرا بیمارســتان 
حضــرت امــام جیرفــت بــه عنــوان یــک 
بیمارســتان ارجاعی )referral( هســت 
ــه جلــب حمایــت مــردم و  و توانســت ب
ــک  ــه، کم ــات منطق ــتفادۀ از امکان اس

کنــد.
منطقــه  بیمارســتان های  دیگــر   
ــتان  ــوب، بیمارس ــار جن ــل: رودب از قبی
را  قلعه گنــج  بیمارســتان  منوجــان و 
توســعه و تعــداد تخت هایشــان را طبــق 
مصوبــۀ امــور درمــان بــه ۸۶ تخــت ارتقا 
دادیــم کــه بــه هــر حــال ایــن یکــی از 
ــه  ــه در منطق ــود ک ــی ب ــای بزرگ کاره
انجــام شــد. همچنیــن توســعۀ اورژانــس 
ــون در  ــم اکن ــتان ه ــه بیمارس ــن س ای

ــد؛ ــل می باش ــز و تکمی ــال تجهی ح
بخش هــای دیالیــز، بخش تاالســمی، 
ــی و زایشــگاه  ــای خون بخــش بیماری ه
ایــن بیمارســتان ها ســاخته و فعال شــد. 
بــه هــر حــال اینهــا اولویت هایــی بودنــد 
کــه در منطقــه احســاس می شــد و اگــر 
ــداده بودیــم،  مــا ایــن کارهــا را انجــام ن
ــه  ــوب ک ــردم جن ــن معضــل م بزرگتری
بحــث اعــزام بــود، حــل نمی شــد و 
خوشــبختانه بســیاری از ایــن مشــکات 
حــل شــد و توانســت دغدغــۀ مــردم را 

مرتفــع نمایــد. 
ــا چــه میــزان از  ــر بحــران کرون اب
ــت  ــش بهداش ــار بخ ــوان و اعتب ت
و درمــان را مصــروف خــود کــرد؟

اواخــر ســال ۹۸ بحــث کرونــا اتفــاق 
ــاری  ــک بیم ــفانه ی ــا متأس ــاد، کرون افت
ناشــناخته ای بــود و کل کشــور و کل 
دنیــا را تحــت تأثیــر قــرار داد؛ هــم 
حوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و هــم 
در بحــث درآمــد بیمارســتان ها کــه 
مــا هــم تجربــه کافــی در ایــن مــورد را 
نداشــتیم، تحــت شــعاع خــود قــرار داد. 
ــی در  ــات کاف ــران، امکان ــدای بح در ابت
اختیــار نداشــتیم امــا ایــن چالشــی بــود 
کــه بــه فرصتــی مثبــت تبدیــل کردیــم 
و بــا ارتبــاط و تعاملــی کــه بــا وزارتخانــه 
اتفــاق افتــاد، توانســتیم بســیاری از 
ــوب از  ــۀ جن ــروری منطق ــات ض امکان
ــو،  ــی ی ــژۀ آی س ــای وی ــه تخت ه جمل
ــش  ــود و بخ ــی ب ــی اساس ــه ضرورت ک
اورژانــس را تقریبــا بــه میــزان دو و نیــم 
برابــر نســبت بــه قبــل، افزایــش دهیــم 
ــاران  ــث بیم ــد در بح ــث ش ــن باع و ای
ــی،  ــوارد تصادف ــی در م ــاً حت ــه قب ک
مشــکل  مرتــب  حــوادث،  و  ســوانح 
ــی  ــس و آی س ــش اورژان ــت در بخ تخ
ــادی مرتفــع  ــا حــدود زی ــو داشــتیم ت ی
گــردد. در بحــث اســتفاده از تجهیــزات؛ 
ــی  ــازهای تمام ــیژن   س ــاً اکس مخصوص

ــد و  ــض ش ــا تعوی ــتان ها تقریب بیمارس
افزایــش پیــدا کــرد و حــدود۶۰۰ لیتــر 
اکســیژن ســاز در بیمارســتان امــام 
عــاوه بــر ۳۰۰ لیتــر قبلــی اضافــه 
ــتان های  ــن در بیمارس ــد، همچنی گردی
ســه  و  کاشــانی  آیــت اهلل  کهنــوج، 
بیمارســتان جنوبی؛ اکســیژن ســاز ۳۰۰ 
ــی  ــه ضرورت ــد ک ــدازی ش ــری راه ان لیت
ــاری  ــان بیم ــب در درم ــی و واج اساس
کرونــا بــود. تخت هــای آی ســی یــو هــم 
ــا توجــه  ــود، ب کــه قبــاً اضافــه شــده ب
ــه  ــاد ب ــاق افت ــه بســتری هایی کــه اتف ب
ــی  ــه حت ــم ک ــاس کردی ــج احس تدری
در میــزان تخــت بســتری هــم مشــکل 
داریــم و مــا در مــدت همیــن چنــد مــاه 
اخیــر نزدیــک بــه 2۰۰ تخــت بســتری 
در کل منطقــۀ دانشــگاه توانســتیم اضافه 
کنیــم و بنــا بــه تأییــد معاونــت درمــان 
وزارت بهداشــت؛ ایــن یــک رکــورد 
رکــورد  ایــن  و  می شــود  محســوب 
ــاران  ــزام بیم ــا از اع ــه م ــد ک ــث ش باع
کرونایــی کــه خــود یــک معضــل جــدی 
ــال بیمــاری  ــود و خــودش باعــث انتق ب
می شــد جلوگیــری کنیــم و تقریبــا 
بــاالی ۹۹ درصــد بیمــاران مــا در همین 
محــل و در همیــن بیمارســتان ها مــورد 
درمــان قــرار گرفتنــد و تقریبــا در تمامی 
ــه  ــز ب ــای مجه ــتان ها، تخت ه بیمارس
مانیتــور و ونتیاتــور بــرای مــوارد نســبتاً 
شــدیدی کــه در شهرســتان ها بــود، 
راه انــدازی شــد کــه باعث شــد حتــی در 
شهرســتان های کوچــک هــم، بیمــاران 
داشــته  را  درمــان  امــکان  کرونایــی 
باشــند. اتفــاق بــزرگ دیگــری کــه 
ــرۀ  ــک ذخی ــم خــورد ســاخت دو تان رق
ــتان  ــرای بیمارس ــی؛ ب ــیژن 2۵ تن اکس
۱2 فروردیــن کهنــوج و بیمارســتان امام 
ــدازی شــد و در  ــه راه ان ــود ک ــت ب جیرف
پاندمــی اخیــر نقــش ناجــی و حیاتــی را 

ــر عهــده داشــتند. ب
ــت  ــورد تس ــزار م ــوع 2۱ ه  از مجم
کرونــای مثبتــی کــه تــا کنــون داشــتیم 
ــل  ــه قب ــوط ب ــورد مرب ــدود ۶۰۰۰ م ح
ــورد  ــدود ۱۵۰۰۰ م ــوده و ح ــال ب از س
مثبــت بعــد از ســال و مربــوط بــه پیــک 
کرونایــی اخیــر اســت کــه توانســتیم بــا 
ــا همیــن اکســیژن  ــات و ب همیــن امکان
کــه بســیاری از دانشــگاه ها در ایــن 
زمینــه بــا مشــکل روبــرو هســتند، 
مشــکل  بــه  و  مدیریــت  را  مســئله 

ــم. ــورد نکنی برخ
در حــوزۀ نیــروی انســانی و نیروی 
ــگاه در  ــت دانش ــص، وضعی متخص
دوران شــما چــه تغییــری داشــته 

اســت؟
 در رابطــه بــا نیــروی انســانی شــاید 
مــا جــزو معــدود دانشــگاه هایی هســتیم 
ــرو را  ــر نی ــاالی ۵۰۰ نف ــل ب ــه حداق ک
ــال  ــه س ــن س ــول ای ــتیم در ط توانس
ــم  ــمت اعظ ــم، قس ــذب کنی ــر ج اخی
ایــن نیروهــا، تعــداد 2۰۰ نفــر در حــوزۀ 
ــه هــم نیروهــای  ــوده و بقی پرســتاری ب
ــه  ــتی ک ــتیبانی و بهداش ــف پش مختل
ــه  ــی ب ــئله خیل ــن مس ــبختانه ای خوش
ــث  ــت در بح ــرد و توانس ــک ک ــا کم م

ــد. ــذار باش ــگاه تأثیرگ ــت دانش موفقی
و  بهداشــت  زیرســاخت های 
ــما  ــت ش ــان در دوران مدیری درم
چــه میــزان افزایــش یافته اســت؟
کــرد  ادعــا  می تــوان  اکنــون   
و  بهداشــتی  زیرســاخت های 
می توانــد  جنــوب  منطقــۀ  درمانــی 
ــم  ــران را ه ــک بح ــی ی ــای حت نیازه
ــکل  ــا مش ــون م ــد و اکن ــخگو باش پاس
بحــث  در  و  نداریــم  را  زیر ســاخت ها 
ــش، بیمارســتان ها را  ســرمایش و گرمای
فازبنــدی کردیــم، جاهایــی که ضــرورت 
داشــته، دســتگاه های چیلــر و هواســاز را 
ــا تعمیــر کردیــم، تجهیــزات  تعویــض ی
ــاً در  ــه روزی خصوص ــیار ب ــکی بس پزش

حــوزۀ چشــم پزشــکی هماننــد دســتگاه 
ــه االن در دانشــگاه می باشــد و  فیکــو ک
ــت  ــتگاه ها اس ــن دس ــی از به روزتری یک
تهیــه گردیــده، در بحث آزمایشــگاه های 

پــی ســی آر کــه بــه هــر حــال مشــکل 
و معضــل مملکــت بــود مــا خوشــبختانه 
در حــال حاضــر ســه دســتگاه پــی ســی 
آر داریــم کــه یکــی از آنهــا اهدایــی بــود 
ــات از وزارت  ــا ارتباط ــتیم ب ــا توانس و م
بهداشــت -کــه از جانــب کشــورهایی که 
اهــدا کــرده بودنــد- آن را دریافــت کنیم، 
ــر  ــور بی نظی ــطح کش ــاید در س ــه ش ک
ــۀ  ــد نمون ــان می توان ــرا همزم اســت، زی
۹۸ بیمــار را پاســخ دهــد و ایــن خــودش 
کمــک بســیار بزرگــی بــرای عــدم 
ارســال نمونه هــا بــه مرکــز اســتان بــود.

در بحث محوطه ســازی و زیباســازی؛ 
ــًا  ــتند؛ مث ــول هس ــاهد تح ــردم ش م
ــل  ــا قب ــام را ب ــتان ام ــه بیمارس محوط

ــی از  ــر خیل ــه تعبی ــد، ب ــه کنی مقایس
دوســتان بیشــتر بــه عنــوان یــک پــارک 
قلمــداد می شــود کــه هــم فضــای ســبز 
ــات تفریحــی و  ــی دارد و هــم امکان خوب

نشســتن بیمــاران یــا همراهانشــان کــه 
بخواهنــد از بیرون اســتفاده کننــد را دارا 

می باشــد.
وضعیــت  کلــی  طــور  بــه 
بهداشــت و درمــان جنــوب در 
ــوزۀ  ــما در ح ــت ش دوران مدیری
ــه  ــخت افزاری چ ــزاری و س نرم اف

تغییراتــی داشــته اســت؟
ــات  ــزاری و امکان ــای نرم اف در حوزه ه
ضــروری مــا بــرای اولیــن  بــار امتحانــات 
دانشــجویی را بــه شــکل مجــازی انجــام 
دادیــم، بســیاری از درس هــا در دوران 
کرونــا بــه شــکل مجــازی در حــال 
تدریــس اســت و مطالــب بارگــذاری 
می شــود و همــۀ این هــا جــزو کارهایــی 
ــن مــدت انجــام شــده  اســت کــه در ای
اســت. منطقــۀ جنــوب بــه عنــوان یــک 
ــا  ــت، ام ــرح هس ــروم مط ــه مح منطق
هم اکنــون نظــر بــه محدودیت هــای 
ایجــاد شــده توســط کرونــا، ویدئــو 
کنفرانــس در جــای جــای مناطــق 
جنــوب در دســترس اســت و بــه راحتــی 
می توانیــم بــا همکارانمــان صحبــت 
کنیــم، جلســه بگذاریــم و مــواردی کــه 
ــتراک  ــه اش ــد ب ــته باش ــرورت داش ض
ــور  ــه ط ــن ب ــود، همچنی ــته ش گذاش
متوســط، تقریبــا هر هفته جلســۀ شــورا 
ــت رئیســه را داشــتیم  ــران و هیئ و مدی
بتوانیــم  ضــرورت  صــورت  در  کــه 
ــم. ــاذ نمایی ــی را اتخ ــات مقتض تصمیم

معضــل  و  چالــش  بزرگتریــن 
درمــان  و  بهداشــت  فــراروی 
در شــرایط  را  کرمــان  جنــوب 
فعلــی چــه مســئله ای می دانیــد؟

ــی  ــود فعل ــش موج ــن چال  بزرگتری
ــا و واکسیناســیون  بحــث بیمــاری کرون

اســت.
ــا در  ــادی دقیق ــکل جه ــه ش ــا ب م
ــر  طــول همیــن ســه چهــار ماهــۀ اخی
حــدود 2۱ مرکــز تجمیعــی تزریــق 
ــوب  ــه جن ــطح منطق ــن را در س واکس
راحتــی  بــه  و  کردیــم  راه انــدازی 
ــل ۱2۰۰۰ دز واکســن  ــم حداق می توانی
را روزانــه تزریــق کنیــم، البتــه ایــن 
ــن بســتگی دارد کــه چــه  ــه ای ــاق ب اتف
ــا تخصیــص داده  ــه م ــزان واکســن ب می
شــود، امــا متأســفانه چــون تأمیــن 
واکســن برعهــدۀ مــا نیســت و مــا 
بایــد از وزارتخانــه و دانشــگاه قطــب 
ــاظ  ــه لح ــد ب ــذا بای ــم ل ــل بگیری تحوی
ســهمیه ای کــه بــه مــا تعلــق می گیــرد 
تزریــق انجــام شــود. خوشــبختانه تقریبا 
بــاالی  کــه  آســیب پذیر  گروه هــای 
ــد  ــامل می ش ــردم را ش ــد م ــی درص س
و ضــرورت داشــت کــه واکســینه شــوند، 
ــاز  ــه ب ــد ک ــت کرده ان ــن را دریاف واکس
ــر  ــوری باالت ــط کش ــم از متوس ــن ه ای
ــن آمادگــی را دارا می باشــیم  اســت و ای
کــه اگــر واکســن تأمیــن بشــود بتوانیــم 

ــم. ــش دهی ــزان را افزای ــن می ای
از  دیگــر  یکــی  مالــی  مســایل 
اداری  حوزه هــای  بیشــتر  معضــات 
اســت، مــا در بهداشــت و درمــان؛ در 
ــبختانه  ــر خوش ــال اخی ــد س ــول چن ط
تــاش کردیــم بــا همتــی کــه همــکاران 

وزارت  بــا  ارتباطــی کــه  و  داشــتند 
بهداشــت داشــتیم اعتبــارات بســیار 
ــود  ــاید بش ــم. ش ــذب کنی ــی را ج خوب
گفــت در مقایســه بــا دانشــگاه های 
هــم  ســطح خودمــان نزدیــک بــه دو یــا 
ــارات جــذب  ــا، اعتب ــر بعضی ه ســه براب
کردیــم کــه مســتندات آن موجــود 
ــای  ــاظ هزینه ه ــن لح ــه همی ــت، ب اس
ــا  ــده و م ــت ش ــل پرداخ ــنلی کام پرس
جــزو دانشــگاه هایی هســتیم کــه تقریبــا 
بــا  و  اســت  بــه روز  پرداخت هایمــان 
اختــاف یکــی دو مــاه می باشــد. در 
بحــث کمک هــای نقــدی و غیــر نقــدی 
یــا اعتبــارات کرونایــی کــه برای پرســنل 
در اختیارمــان بــود، دقیقــا مطابــق 
ــده و  ــل ش ــالی عم ــنامه های ارس بخش
ــت. ــده اس ــل گردی ــکاران تحوی ــه هم ب

اما شــاید شــرایط اقتصــادی همکاران 
طــوری باشــد کــه کفــاف نیازهــای آنهــا 
را نکنــد، امــا آن چیــزی کــه در اختیــار 
ــا می توانســتیم پرداخــت  ــوده و م ــا ب م
ــم و  ــغ نکرده ای ــکاران دری ــم از هم کنی
ــم در زمینــۀ پرداخت هــا  ــم بگوی می توان
و کارهایــی کــه در حــوزۀ اداری و مالــی 
انجــام داده ایــم جزو ده دانشــگاه ســرآمد 

ــتیم. کشور هس
ــه ای  ــخنی، گالی ــه س ــان چ در پای
یــا تشــکری از همــکاران، مــردم و 

ــد؟ ــج داری ــئوالن هفت گن مس
در حــوزۀ همــکاری نهادهــای دیگــر؛ 
مــا صمیمانــه از همــۀ فرمانــداران، ائمــه 
ــوراها،  ــای ش ــتان ها، اعض ــه، دادس جمع
فرماندهــان ســپاه، بســیج و  نیــروی 
انتظامــی تشــکر می کنیم. همــکاری آنها 
ــوب  ــان، مطل ــدورات خودش ــد مق در ح
ــۀ  ــدر در منطق ــا آن ق ــت، ام ــوده اس ب
جنــوب محرومیت هــا وســیع و گســترده 
ــی از اداره هــا خودشــان  اســت کــه خیل
دچــار مشــکات متعــدد هســتند و 
شــاید امــکان کمــک بــه مــا را نداشــته 
باشــند، امــا همراهــی و همفکــری کردند 
و تاکنــون کمــک کردنــد و ما توانســتیم 
در بحــث کرونــا و در حــوزۀ بهداشــت و 
درمــان کــه مشــارکت مردم و مســئولین 
یــک اصــل اساســی اســت؛ از مشــارکت 
ــم و  ــره ببری ــا در حــد وسعشــان به آنه
بــه همیــن جهــت از همــۀ آنهــا تشــکر 

می کنیــم.
یــک اتفــاق بــزرگ دیگــری کــه بــه 
ــت  ــراردادی اس ــاد، ق ــد افت زودی خواه
کــه بــا شــرکت هلیکوپتــری ایــران برای 
ــده  ــد ش ــی منعق ــس هوای ــث اورژان بح
ــات  ــی از معض ــئله یک ــن مس ــه ای ک
ــال  ــالهای س ــود و س ــوب ب ــۀ جن منطق
مــردم متوقــع بودنــد، تقریبــا عملیاتــی 
ــی  ــاس قول ــر اس ــم ب ــده و امیدواری ش
کــه شــرکت هلیکوپتــری ایــران وابســته 
بــه ناجــا داده اســت، حداکثــر تــا پایــان 
شــهریورماه برابــر قــراردادی کــه بــا هــم 
بســته ایم، بتوانیــم اورژانــس هوایــی را در 
منطقــه داشــته باشــیم و مــردم خــوب 
جنــوب بتواننــد از ایــن خدمات اســتفاده 
کننــد و ایــن زیرســاخت و آیتــم مهمــی 
ــوب  ــه محس ــی منطق ــعه یافتگ در توس

خواهــد شــد .

پایــان ضمــن تشــکری کــه   در 
از مــردم دارم، ممکــن اســت مــورد 
بی مهری هایــی هــم از جانــب مــردم 
قــرار گرفتــه باشــیم، ولیکــن مــا همــان 
و  می پذیریــم  هــم  را  بی مهری هــا 
برایمــان ارزش دارنــد. امــا توقــع مــا ایــن 
اســت اگــر شــخصی انتقــادی می کنــد، 
انتقــاد او همــراه بــا انصــاف باشــد، وگرنــه 
تحــت هیــچ شــرایط دنبــال اینکه کســی 
تعریــف و تمجیــد بی جهــت از مــا کنــد 
و آن چیــزی کــه وجــود نــدارد را عنــوان 
رســانه ها خصوصــا:  نیســتیم.  کنــد، 
ــه  ــی ک ــایت ها و کانال های ــریات، س نش
ــات،  ــۀ مطبوع ــت، خان ــه هس در منطق
هیئــت  دوره  دو  در  کــه  عزیزانــی 
مدیــره خانــه مطبوعــات بودنــد، انصافــاً 
ــا  همــکاری تنگاتنگــی در ایــن مــدت ب
ــم  ــاش کردی ــز ت ــا نی ــا داشــتند و م م
ــا هــم  ــف ب کــه در مناســبت های مختل
یــک ارتبــاط نزدیــک داشــته باشــیم، اما 
ــای  ــل محدودیت ه ــه دلی ــفانه ب متأس
ــتی در  ــنامه های باالدس ــا بخش ــی ی مال
برخــی حوزه هــا هماننــد بیمــاری کرونا؛ 
ــه و از  ــه  جانب ــانی هم ــکان اطاع رس ام
ــوده،  ــم نب ــانه ها فراه ــۀ رس ــق هم طری
ولیکــن تــاش کردیــم کــه بــا اصحــاب 
ــم و  ــوان انســان های فهی ــه عن رســانه ب
فرهنگــی منطقــۀ جنــوب همیشــه یــک 
ــر  ــیم و اگ ــته باش ــتانه داش رابطــۀ دوس
ــی  ــده و منطق ــا ش ــادی از م ــم انتق ه
ــاً روی  ــم و حتم ــری کردی ــوده، پی گی ب
ــا  ــر احیان ــم و اگ ــر دادی ــب اث آن ترتی
معضــل یــا مشــکلی بــوده مرتفــع 
گردیــده، اگــر غیــر منطقــی هــم بــوده 
مــا خیلــی از کســی بــه دل نگرفتیــم و 
می بخشــیم. دانشــگاه اکنــون یــک تیــم 
همــراه، منســجم و همــدل دارد کــه 
نتیجــۀ فرصتــی اســت کــه ما توانســتیم 
نیروهــای بومــی و اســتعدادهای منطقــه 
ــم و  ــا بدهی ــرورش و به ــایی، پ را شناس
همــه پســت های مدیریتــی را در اختیــار 
آنهــا قــرار دهیــم، امــروز دانشــگاه 
بــدون نیــاز بــه بیــرون توســط بومیــان 
خوشــبختانه  و  می شــود  مدیریــت 
همگــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه با 
پذیــرش یکدیگــر بــا هــر دیــدگاه، حزب 
ــک  ــب ی ــی و در قال ــۀ جغرافیای و منطق
کار تیمــی و  جمعــی؛ موفقیــت حاصــل 
می شــود. همچنیــن بنــده از همــۀ 
معاونیــن، مدیــران، عزیزانــی کــه در 
دانشــگاه مســئولیت دارنــد و یــا پرســنل 
دانشــگاه هســتند، آن بهــورز عزیــزی که 
در خانــۀ بهداشــت تــاش می کنــد، 
عزیزانــی کــه در مراکــز جامــع ســامت 
رؤســای محتــرم  تــاش می کننــد، 
ــک  ــز، کم ــتاران عزی ــتان، پرس بیمارس
ــی  ــۀ عزیزان ــات و هم ــتاران، خدم پرس
کــه مجموعــۀ ایــن دانشــگاه را تشــکیل 
ــم  ــکر می کن ــه تش ــد، صمیمان می دهن
ــامتی،  ــان آرزوی س ــرای همگی ش و ب
ســعادت و موفقیــت دارم. در پایــان نیــز 
از شــما و  نشــریۀ وزیــن شــور کویــر کــه 
ــا  ــار م ــدت همــراه و همی ــن م تمــام ای

ــان را دارم. ــال امتن ــز کم ــد نی بودن

در مصاحبه  اختصاصی شورکویر با رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت؛

تشریح دوران طالیی مکارم

ــا کمتریــن  دانشــگاه علـــوم پزشـــکی جیرفــت کــه در ســال ۱۳88 ب
امکانــات و نیــروی انســـانی از مرکــز اســـتان مســتقل گردید، توانســته در 
مـــدت فعالیتـــش نقش مثبـت و چشـــمگیری در ارتقاء سالمت و بهداشـت 
مردم جنـــوب ایفــا کنـــد و در زمینۀ ایجاد زیرســـاخت ها و توســـعۀ مراکز 
بهداشــتی و درمانــی، حجــم عظیمــی از خدمــات صــورت گرفتــه اســت، اما 
در دوره مدیریــت دکتــر اصغــر مــکارم یکــی از مدیــران برجســتۀ ملــی کــه 
ــا  ــا پاندمــی ویران گــر کرون ــز ب ــن دوران نی ــادی از ای متأســفانه بخــش زی
ــی در همــۀ حوزه هــا صــورت  ــات وســیع و بی بدیل ــود، اقدام ــان ب هــم  زم
پذیرفــت کــه بــه مناســبت روز پزشــک و هفتــۀ دولــت، پــای صحبت هــای 
ایــن مدیــر  صبــور و پاک دســت نشســتیم تــا بخشــی از تحــوالت مثبتــی 
را کــه از دهــم خردادمــاه ۹۷ آغــاز گردیــد و تــوأم بــا ایــن شــرایط ســخت 
بــود را بــه اطــالع شــما برســانیم. گفتگــوی زیــر حاصــل گــپ و گفت مــا با 

رئیــس دانشــگاه علــوم  پزشــکی جیرفــت اســت:

چون شنید آوای ساز ارغنون          گفت صدقنا الیه راجعون
دوست عزیز و ارزشمند جناب آقای ماشااهلل سعیدی

ــان مرحــوم »حــاج لطفعلــی ســعیدی« را محضــر  ــرادر بزرگوارت درگذشــت ب
شــما و خانــوادۀ محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده و از حضــرت دوســت بــرای 

آن پــدر ســفر کــرده، غفــران واســعۀ الهــی مســئلت داریــم.
نادر، مسعود و احسان احمدی


