دکتر مکارم
در نشست خبری با اصحاب رسانه؛

مهندس طاهری:

2

پروفسور
فدایی همچنان
با سعه صدر
به دغدغههای
کرمانیان گوش
میدهد

از هماکنون
برای نیاز آبی
تابستان  ۱۴۰۰در
حال برنامهریزی
هستیم

3

دوهفتهنامه فرهنگی -اجتماعی

جوابیه شهرداری و شورای
اسالمی جیرفت به گفتههای
مدیرعامل اتوبوسرانی این شهر
2
مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان خبر داد:

کسب رتبه یک کنکور سراسری
رشته علوم تجربی منطقه سه
توسط دانشآموز کهنوجی
3

مهندسمحبان:

فراخوان برگزاری وبینار
مدیریت صادرات
اعالم شد

کرونا را به
فرصتی برای تجهیز
بیمارستانهایمنطقه
تبدیل کردیم

سال پنجم
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قیمت  1000 :تومان
روشنفکـری

نظر به مخاطرات و حوادث سهمگین ایجاد شده توسط قاچاقچیان انسان؛

لزوم تشدید مجازات
افغانی ِ
کشها

4

1
یادداشت مدیرمسئول

گرانی ناشی از تحریم
استخوانهای مردم را خرد کرده

3

نگاهی متفاوت به سست شدن بنیاد خانواده در جامعه؛

قرنطینه ،خاکستر آتش اختالفات خانوادگی را کنار زد

2

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

روشنفکری پرمخاطبترین نشریه
استان کرمان در مدت انتشار

3

آدمی به عنوان اشـرف مخلوقات و خلیفه پروردگار در زمین دارای حق و حقوقی اسـت
کـه در همـه ادوار تاریـخ بـرای آنهـا تالش کرده و گاهـی به قیمت فدا کـردن جان خویش
سـعی در احقـاق ایـن حقـوق داشـته اسـت ،مـردم ایران بـا تمـدن و فرهنگی کهن و پیشـینه
تاریخـی غنـی همواره خواسـتار زندگی آزاد و رفاه مناسـب بوده و در بسـیاری از دورهها از
ایـن مواهـب برخوردار گشـته انـد ،در انقالب سـال  ۱۳۵۷مردم به دلیل نگرانـی و نارضایتی
از سیسـتم حکومـت و وجـود برخـی بیعدالتیهـا بـا قیامـی میلیونـی بـه دعـوت بنیانگذار
انقلاب لبیک گفته و انقراض سلسـله پهلـوی را رقم
زدنـد ،اما انتظار این مردم نجیـب ،صبور و بردبار این
بـود که دیگر شـاهد برخـی بیعدالتیها و تبعیضها
نباشـند و به مدد توانمندیها و پتانسـیلهای بیشمار
ایـن اقلیـم اسـتثنایی شـاهد رونـق اقتصـادی ،رفـاه،
اشـتغال مناسـب و زندگـی آرام و بیدغدغـه باشـند
کـه متأسـفانه بـا کارشـکنی قدرتهـای خارجـی و
آغـاز جنـگ تحمیلـی ،توسـعه اقتصـادی در کشـور
شـتاب مطلوبـی بـه خـود نگرفـت امـا در دوران
جنـگ وضعیـت معیشـت و قـدرت خریـد مـردم بـا
احسان احمدی
کمـک دولـت و سیسـتم کوپنـی رضایتبخـش
بـود و رفـاه و کیفیـت مناسـب زندگـی پـس از دوران سـازندگی در دولـت اصالحـات بـه
شـاخصهای نرمـال نزدیـک گردیـد کـه متأسـفانه با شـروع بـه کار دولـت احمدینـژاد و
آغـاز دور جدیـد تحریمهـا بـه بهانه فعالیتهای هسـتهای در کشـور و سیاسـتگذاریهای
غلـط در مدیریـت و اقتصـاد رونـد گرانی ،بیکاری و مشـکالت اقتصادی آغـاز و در هنگام
تحویـل دولـت به حسـن روحانی به اوج خود رسـید که بـا تدبیر دولت روحانـی و برقراری
آرامـش بینالمللـی بـا تصویـب برجـام شـرایط به ثبات نسـبی رسـید که بـا انتخـاب ترامپ
در آمریـکا و مشکلتراشـی کاسـبان تحریـم در داخـل ،ایـاالت متحـده از برجـام خـارج و
بـا وضع تحریمهای بیسـابقه شـرایط اقتصـادی و گرانـی غیرقابلتحمل گردیـده و عدهای
هـم در داخـل کشـور در سـایه ویـروس مرگبـار کرونـا بـا سـوء اسـتفاده از وضـع موجود با
احتـکار اجنـاس مـورد نیاز مـردم ،ایجاد جـو روانی ،عدم پایبنـدی به هیچ قانونـی و افزایش
بیحسـاب و کتـاب قیمتها شـرایط بغرنجی برای قشـر فقیر و متوسـط جامعه رقـم زدند تا
آنجا که مردم در تهیه ارزاق یومیه خود با مشـکل مواجه شـده و بیشـتر کارگاهها و مشـاغل
خـرد و تولیـدی در آسـتانه تعطیلی قـرار گرفتهاند و کارگران روزمزد و اقشـار فرودسـت از
خریـد یـک قـرص نـان عاجزند لـذا در شـرایط پیـش رو اتخاذ سیاسـت صحیـح در عرصه
داخلـی و خارجـی حول محـور تدابیر رهبری ،برخورد قاطع و انقالبی با مفسـدان اقتصادی،
سروسـامان دادن بـه معیشـت مـردم ،تلاش بـرای مذاکـرات بینالمللـی و رفـع تحریمها در
اسـرع وقـت ضرورتی اجتنابناپذیر اسـت که عدمتحقـق آنها نارضایتی عمومـی و نابودی
قشـر ضعیـف جامعـه را در پی خواهد داشـت.

معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع برق شمال استان كرمان؛

اجراي طرح برق اميد
براي مشتركين شمال استان از مهرماه

معــاون فــروش و خدمــات
مشــتركين شــركت توزيــع بــرق
شــمال اســتان كرمــان گفــت:
پيشبينــي ميشــود ،بيــش از
 273هــزار مشــترک شــمال
اســتان كرمــان جــزو مشــتركان
كممصــرف بــرق در طــرح اميــد
بــرق قــرار گيرنــد كــه بــرق آنهــا
رايــگان ميشــود و بايــد مصــرف
كمتــر از  100كيلــووات در
ماههــاي گــرم ســال داشــته باشــند.
بــه گــزارش روابــط عمومــي
شــركت توزيــع نيــروي بــرق شــمال
وي بــا بيــان اينكــه مشــتركان  400كيلــووات مصــرف داشــته
اســتان ،محســن نــوروززاده در جمع بــرق بــه ســه دســته ك ـ م مصــرف ،باشــند ،اظهــار داشــت :پيشبينــي
ش مصــرف و پرمصــرف ميشــود  30ميليــون نفــر در
خبرنــگاران بــه تشــريح طــرح اميــد خــو 
بــرق پرداخــت و اظهــار كــرد :تغيير تقســيم ميشــوند تصريــح كــرد :كشــور و يــك ميليــون نفــر در
نگــرش و بــاور مصــرف كننــدگان حــدود  ۲۷۳هــزار مشــترك كــم اســتان كرمــان جــزو مشــتركان
بــرق خانگــي به اســتفاده صحيــح از مصــرف ۵۱۶ ،هــزار مشــترك كممصــرف بــرق در طــرح اميــد
منابــع انــرژي و حفظ محيط زيســت خــوش مصــرف و  ۲۳۴هــزار بــرق قــرار گيرنــد كــه بــرق آنهــا
بــا اســتفاده از ســاز و كارهــاي مشــترك بــا مصــرف زيــاد در رايــگان ميشــود.
وي بيــان داشــت :بيشــتر مــردم
تشــويقي و بازدارنــده از اهــداف اســتان وجــود دارد و مشــتركان بــا
اصلــي طــرح اميــد بــرق محســوب مصــرف بــرق بــاال اگــر تــا شــش جــزو مصرفكننــدگان خــوش
مــي شــود .معــاون فــروش و مــاه مصــرف بــرق خــود را كاهــش مصــرف هستنـــد و  15درصــد
خدمــات مشــتركين شــركت توزيع ندهنــد بــا  ۱۰درصــد جريمــه در خــارج از الگــوي مصــرف قــرار
بــرق شــمال اســتان كرمــان بيــان هزينــه بــرق مواجــه ميشــوند .ميگيرنــد كــه بــ ه نوعــي بــه
داشــت :هميشــه در ايــام تابســتان بــا نــوروززاده بــا بيــان اينكــه طــرح كشــور صدمــه وارد ميكننــد.
وي گـفت :هـــمچنين مشتركان
كمبــود توليــد نســبت بــه مصــرف بــرق اميــد از نيمــه مهرمــاه
مواجــه هســتيم و در ســالهاي كليــد ميخــورد و مشــتركان بــا نصــب مولــد بــرق خورشــيدي
گذشــته مجبــور بــه خاموشــي كممصــرف در ماههــاي غيرگــرم در پشــت بــام منــازل خــود
بوديــم و بــا مديريــت مصــرف در بايــد  80كيلــووات و در ماههــاي ميتواننــد مصــرف بــرق خــود
چنــد ســا ل اخيــر خاموشــيها بــه گــرم كمتــر از  100كيلــووات را كاهــش دهنــد بــه عنــوان مثــال
حداقــل رســيده اســت.
و در مناطــق گرمســير كمتــر از يــك مولــد بــرق خورشــيدي

كوچــك حداقــل  ۲۰درصــد
مشــتركان پــر مصــرف را كاهــش
ميدهــد.
معــاون فــروش و خدمــات
مشــتركين شــركت توزيــع بــرق
شــمال اســتان كرمــان بــا اشــاره بــه
اينكــه بهدنبــال اصــاح الگــوي
مصــرف مشــتركان خانگــي
هســتيم ،افــزود :والديــن و فرزندان
جامعــه هــدف بــراي اجــراي
طــرح بــرق اميــد هســتند و تهيــه
تيزهــاي تبليغاتــی ،آشــنايی بــا
پلههــاي مصــرف ،بهرهبــرداري
صحيــح از لــوازم برقــي ،آمــوزش
روشهــاي كــم هزينــه نظيــر
جايگزينــي المپهــاي پربــازده
بــه جــاي المپهــاي پرمصــرف
و كــ م بــازده نمونههايــي از
برنـامـــههاي كوتــاه مـــدت و
آگاهســازی اســت.

آگهی مزایده فروش زمین مسکونی

تجدید
مزایده

شهرداری جبالبارز به استناد مجوز شماره  ۱۶۸مورخه  ۲۸تیرماه ۱۳۹۹
شورای محترم اسالمی شهر جبالبارز در نظر دارد از طریق مزایده عمومی
نسـبت به فروش  ۹قطعه زمین با کاربری مسـکونی واقع در ( ۲قطعه شـهرک امام خمینی و  ۷قطعه
خیابـان حسـام عارفیهـا) به افـراد حقیقـی و حقوقی واجدالشـرایط اقـدام نماید ،لذا شـرکتکنندگان
میتواننـد از تاریـخ سـه شـنبه  ۱مهرمـاه  ۹۹ضمـن مراجعـه حضـوری به شـهرداری و رؤیت نقشـه و
قیمـت پایـه قطعـات بـا توجه به شـرایط ذیل در وقت مقرر ،پیشـنهاد خـود را به انضمـام فیش واریزی
سـپرده بـه مبلـغ  ۵درصد قیمت پیشـنهادی به حسـاب شـماره  ۲۶۵۰۶۷۷۸۰نزد بانک کشـاورزی به
نـام شـهرداری جبالبـارز در پاکت درب بسـته و الک و مهر شـده حداکثـر تا پایان وقت اداری روز سـه
شـنبه مورخه  ۸مهرماه  ۹۹به حراسـت شـهرداری تحویل و رسـید اخذ نمایند.
شرایط مزایده:
-۱شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-۲کلیـه هزینههـای مالـی از قبیـل هزینـه آگهی ،کارشناسـی و غیـره که در اثـر مزایده حـادث گردد
بـه عهـده برنـده مزایده خواهـد بود.
-۳بـه پیشـنهاداتی کـه فاقـد سـپرده واریـزی ،مخـدوش و یا بعـد از مهلت مقـرر واصل گـردد ،ترتیب
اثـر داده نخواهد شـد.
-۴برنـده مزایـده موظـف اسـت ظـرف مدت یـک هفته پـس از اعالم کتبی یـا تلفنی شـهرداری جهت
پرداخـت بهـای زمیـن بـه صورت نقـد به شـهرداری مراجعـه در غیر اینصورت سـپرده واریزی شـرکت
در مزایـده بـه نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد.
-۵بهای زمینهای فوق بهصورت نقدی وصول میگردد.
-۶سـپرده نفـرات اول تـا سـوم در صـورت انصـراف بـه نفـع شـهرداری ضبـط و نفـرات بعـد جایگزین
خواهد شـد.
-۷جهـت پرداخـت سـپرده شـرکت در مزایـده حتمـا میبایسـت فیـش مخصـوص شـهرداری از واحد
درآمـد شـهرداری اخـذ گردد.
-۸پاکتهـا در روز پنجشـنبه مورخـه  ۱۰مهرمـاه  ۹۹رأس سـاعت  ۱۰صبـح در محـل شـهرداری
بازگشـایی میشـود.

محمدرضا سعیدی شهردار جبالبارز
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اخبار کوتاه
فرماندار عنبرآباد طی پیامی فرارسیدن هفته
دفاع مقدس را تبریک گفت
بسم اهلل الرحمن الرحیم
دوران دفـاع مقـدس یـادآور هشـت
سال ایستادگی ،رشـادت ،ایثار و شهادت
در راه دفـاع از کیـان اسلام و ایران اسـت
در هشـت سـال دفـاع مقـدس ،شـهدا،
جانبـازان و ایثارگـران بـا اهـدای جـان
و سلامتی خودشـان امنیـت ،آزادی،
سلامتی و پیشـرفت ایـران اسلامی و
اقتـدار در عرصـه بینالمللـی را بـرای ایران اسلامی بـه ارمغـان آوردند .آنچه
مـا امـروز داریـم از برکـت خون پاک شـهدا و تالش و مجاهـدت رزمندگان
دیـروز اسـت و بایـد همـواره قـدردان زحمـات و ایثارگریهـای ایـن عزیزان
باشـیم و بـا یـادآوری تلاش رزمنـدگان اسلام در هشـت سـال دفـاع مقدس
و آشـنایی مـردم بـه خصـوص نسـل جـوان بـا ارزشهـا و دسـتاوردهای دفاع
مقـدس بایـد کاری کنیـم کـه ارزشـهای اسلامی در این هفته نمود بیشـتری
داشـته باشـد .اینجانـب ضمن گرامیداشـت یـاد و خاطر حضـرت امـام (ره) و
شـهدای گرانقدر جنگ تحمیلی خصوصا شـهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی،
هفتـه دفـاع مقدس را به محضـر مقام معظم رهبـری (مدظله العالـی) ،خانواده
معظـم شـهدا ،آزادگان ،جانبـازان و ایثارگـران و عمـوم مـردم والیتمـدار
شهرسـتان عنبرآبـاد تبریـک و تهنیـت عـرض مینمایـم.
محمود رئیسی -فرماندار شهرستان عنبرآباد
مهندس محبان:

فراخوان برگزاری وبینار مدیریت
صادرات اعالم شد

مدیـر اجرایی اتـاق بازرگانی ،صنایع،
معـادن و کشـاورزی جنـوب کرمـان از
اعالم فراخـوان برگزاری وبینار شـرکت
مدیریت صادرات و نقش آن در توسـعه
صـادرات خبـر داد .علـی محبـان زمـان
ایـن وبینـار را پنجـم مهرمـاه سـال جاری
سـاعت  ۱۶تا  ۲۰اعالم کرد .وی تعریف
شـرکتهای مدیریـت صـادرات ،علـل
گرایـش کشـورها بـه شـرکتهای مدیریـت صـادرات ،اشـتباهات رایـج
در انتخـاب و ایجـاد شـرکتهای مدیریـت صـادرات ،وضعیـت امـروز
شـرکتها در تجـارت بینالملـل و مزایـا و معایب همکاری با شـرکتهای
مدیریـت صـادرات را سـرفصلهای ایـن وبینـار دانسـت .وی بـا بیـان اینکه
وبینـار مدیریـت صـادرات بـه صـورت رایـگان اسـت ،اظهـار داشـت :ایـن
وبینـار توسـط اتاق بازرگانـی با همکاری نماینـده مردم جیرفـت و عنبرآباد
در مجلـس شـورای اسلامی بـرای ارتقـا سـطح معلومـات کشـاورزان و
صادرکننـدگان برگـزار میشـود .وی مـدرس وبینـار مدیریت صـادرات را
مدیـر طـرح تدویـن ایجـاد و توسـعه کنسرسـومها و شـرکتهای مدیریت
صـادرات در سـازمان توسـعه تجـارت ایـران دکتـر سـید حسـن افتخاریـان
اعلام کـرد .وی گفـت :عالقمنـدان جهت کسـب اطالعات بیشـتر با شـما
 ۰۳۴۳۲۴۳۵۱۴۷تمـاس برقـرار کننـد .وی صادرات را بخش سرنوشتسـاز
تولیـد عنـوان کـرد و بـر افزایـش اطالعـات در ایـن بخش تاکیـد کرد.

پیام تبریک دکتر حمزه احمدی مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان به
مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس
متن پیام به شرح زیر است:
 ۳۱شـهريورماه ،سـالروز آغـاز حملـه
ناجوانمردانـه رژيـم بعـث عراق بـه ایران
اسلامی و آغـاز جنـگ تحمیلـی ،اولین
روز از ایـام مبارکـی اسـت که به نام هفته
دفـاع مقـدس نامگـذاری شـده اسـت.
هشـت سـال دفاع مقدس ملت سلحشور
ایـران در برابـر همـه زورگویـان جهـان،
بـرگ زرینی از حماسـه ملتی اسـت که تا همیشـه تاریخ ،نه تنهـا ایرانیان بلکه
همـه ملتهـای آزاده جهان بـه آن افتخار میکنند .اینجانب فرا رسـيدن هفته
دفـاع مقدس كه نمودار مجموعهای از برجسـتهترین افتخـارات ملت ایران در
دفاع از مرزهای میهن اسلامی و جانفشـانی دالورانه در پای پرچم برافراشـته
اسلام و قـرآن اسـت را بـه سـاحت مقدس حضـرت بقيـة ا ...االعظـم (عج)،
رهبـر معظـم انقلاب اسلامي حضـرت آيـت ا ...العظمـي خامنـهاي (مد ظله
العالي) و ملت شـهيدپرور ايران اسلامي به خصوص مردم شـهیدپرور  ۸سـال
دفـاع مقـدس جنـوب کرمان تبريك عـرض نمـوده و از خداوند متعال توفيق
ادامـه راه شـهيدان جنـگ تحميلي را بـراي خود و همگان مسـئلت مینمایم.
حمزه احمدی -مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

انتخاب برترین کارمندان شرکت توزیع
نیروی برق جنوب استان کرمان
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان
کرمان ،عبدالحمید شیرنژاد ،معاون منابع انسانی از انتخاب کارمندان نمونه این
شـرکت ،خبر داد و گفت :برنامه انتخاب کارمند نمونه از سـال  ۹۴آغاز شـده
و پس از آن هر سـاله کارمندان نمونه و سـاعی توسـط کمیته مربوطه انتخاب
و معرفـی میگردنـد .وی همچنین خاطرنشـان کـرد :معیار انتخـاب کارمندان
نمونه شـامل مسـئولیتپذیری ،انضبـاط اداری ،اقدامات برجسـته ،فعالیتهای
پژوهشـی و ورزشـی ،برنامهریـزی ،هدایـت ،رهبـری و ...میباشـد که توسـط
کمیته مدنظر قرار گرفته اسـت .شـیرنژاد تصریح کرد :داوطلبین پس از کسب
حـد نصاب امتیاز ،توسـط کمیته مـورد ارزیابی و در نهایت شـش نفر به عنوان
کارمنـد نمونـه و پنـج نفر به عنـوان کارمند سـاعی برگزیده شـدند .وی خاطر
نشـان کـرد :ایـن اقدام بـا هدف ایجاد انگیـزش در بین همـکاران جهت تالش
بیشـتر در راسـتای پیشـبرد اهداف سـازمان انجام شـده است .شـایان ذکر است
از گروه معاونین حمید سـهرابیپور و محمد سـلیمانی ساردو به عنوان کارمند
نمونه ،از گروه مدیران ،محمد مجدزاده در رده کارمند سـاعی معرفی شـدند.
همچنیـن در رده رئیـس گروه کیومـرث زاده شـکوهی در رده کارمند نمونه،
عباس میرزاپور با عنوان کارمند سـاعی شـناخته شـدهاند .از گروه کارشناسـان
نیـز ابـوذر اشـرفیان و مریم حسـینی ابراهیـمزاده در رده کارمند نمونه ،مرتضی
رضایی و نجمه یوسـف الهی کارمند سـاعی انتخاب شدند .منصور ایرانمنش
نیز کارمند نمونه و محسـن راخ کارمند سـاعی میباشـند.

اطالعیه
دانشـگاه علـوم پزشـكي جيرفـت جهـت تاميـن نيـروي پزشـك در قالب
طـرح پزشـك خانـواده و بيمـه روسـتايي در مراكز خدمات جامع سلامت از
پزشـكان متقاضـي همـكاري در برنامه پزشـك خانـواده روسـتايي دعوت به
عمـل ميآورد ،لذا متقاضيان محترم جهت كسـب اطالعات بيشـتر ميتوانند
بـا شـماره تلفـن  03443316054و 09139508615تمـاس حاصـل فرمايند.
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

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

پروفسور فدایی همچنان
با سعه صدر به دغدغههای
کرمانیان گوش میدهد

اســتاندار کرمــان ســیام
شــهریورماه از طریــق مرکــز
ســامانه ســامد ،مالقــات مردمــی
و دیــدار بــا تعــدادی از خانــواده
ایثارگــران بیــش از دو ســاعت
پاســخگوی شــهروندان بــود.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع
رســانی اســتانداری کرمــان ،دکتــر
محمدجــواد فدائــی اســتاندار
کرمــان صبــح روز  ۳۰شــهریورماه
از طریــق مرکــز ســامانه
الکترونیکــی ارتبــاط مــردم و
دولــت (ســامد) ،مالقــات مردمــی

و دیــدار بــا تعــدادی از خانــواده
ایثارگــران بــه درخواســتها و
مســائل مطــرح شــده از ســوی
شــهروندان پاســخ داد.
دکتــر محمدجــواد فدائــی
در هشــتمین جلســه مالقــات
مردمــی در ســه ماهــه دوم ســال
جــاری از ســاعت  ۹تــا ۱۰:۳۰
صبــح در محــل ســالن پیامبــر
اعظــم (ص) پاســخ گویــی
حضــوری  ۱۹تــن از شــهروندان
و خانــواده معــزز ایثارگــران بــود
و در خصــوص اشــتغال ،تامیــن

مســکن و مباحــث درمانــی آنهــا
تصمیمگیــری شــد.
همچنیــن اســتاندار کرمــان
ســاعت  ۱۰:۳۰صبــح در مرکــز

ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط
مــردم و دولــت (ســامد) حضــور
یافــت و پاســخگوی تماسهــای
شــهروندان بــا شــماره ( )۱۱۱بود.

استاندار کرمان:

 ۲۲بهمن تاالر مرکزی کرمان به بهرهبرداری میرسد
اسـتاندار کرمـان از توافـق با رئیس سـازمان
برنامـه و بودجـه و وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی بـرای تامیـن منابـع تکمیـل تـاالر
مرکـزی شـهر کرمـان در سـالجاری و افتتاح
آن در  ۲۲بهمـن خبـر داد.
بـه گزارش پایگاه اطالعرسـانی اسـتانداری
کرمـان ،دکتـر محمدجواد فدائـی عصر امروز
 26شـهریورماه در جریـان بازدیـد از رونـد
اجرایـی تـاالر بـزرگ مرکـزی شـهر کرمـان
عنـوان کـرد :ایـن تـاالر از پروژههـای بـزرگ
شـهر کرمـان اسـت کـه مدتهـا در دسـت
اجراسـت و  90درصد پیشـرفت فیزیکی دارد.

وی افـزود :در جلسـهای بـا دکتـر نوبخـت
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه و وزارت
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی توافـق شـد تـا
منابـع مالـی آن تامیـن شـود کـه امسـال بـه
بهرهبـرداری برسـد.
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه بازدیـدی که
امـروز به همـراه معاونان و جمعی از مسـئوالن
از رونـد اجرایـی ایـن تـاالر داشـت ،ادامه داد:
جلسـهای با مدیران شـرکت پیمانکار و مشاور
خواهیم داشـت تـا برنامه زمانبنـدی و اصالح
شـده بـرای اتمام پـروژه را تنظیـم و ارائه دهند
کـه طبـق آن برنامـه پیش برده شـود.

دکتـر فدائـی خاطرنشـان کـرد :بـه لحـاظ
منابـع مالـی مشـکلی نیسـت و سـازمان برنامـه
و بودجـه و مدیریـت برنامهریـزی اسـتان
پذیرفتهانـد اعتبـارات ایـن پـروژه را تامیـن
کننـد.
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه  44میلیـارد
تومـان اعتبـار بـرای تکمیـل ایـن پـروژه نیـاز
داریـم ،عنـوان کـرد :تـاالر مرکـزی شـهر
کرمـان جـزو پروژههایـی اسـت کـه حتمـا
امسـال بایـد بهرهبـرداری برسـد.
همچنین اسـتاندار کرمان از روند بازسـازی
تاالر عمـاد کرمـان بازدید کرد.

عالمزاده در رونمایی نخستین نمایشگاه مجازی صنعت ساختمان:

با برگزاری نمایشگاه مجازی میتوانیم زنجیرۀ تولیدکننده،
فروشنده و مصرفکننده را حفظ کنیم
بـه گـزارش کرمانآنالیـن،
سـیدمهران عالـمزاده ،شـهردار
کرمـان ،ایجـاد نمایشـگاههای
مجـازی را بسـتری مناسـب
بـرای معرفـی کاال و خدمـات و
راهـکاری مناسـب بـرای خـروج از
رکـود اقتصـادی دانسـت و گفـت:
بـا ایـن اقـدام تولیدکننـدگان و
ارائهدهنـدگان خدمـات میتواننـد
بهراحتـی بـا عضویـت در ایـن
تارنمـا ،توانمندیهـای خویـش را
در معـرض دیـد بازدیدکننـدگان
قـرار دهنـد.
وی بـا اشـاره بـه شـیوع ویـروس
کرونـا گفـت :بهدلیـل شـیوع
ویـروس کرونـا ،در حوزههـای
مختلـف تهدیداتـی بـ ه وجـود
آمـده اسـت؛ بنابرایـن ،بایـد بـا
برنامهریـزی و تمهیـدات الزم،
تهدیدهـا را بـه فرصـت تبدیـل
کنیـم .شـهردار کرمان با بیـان اینکه
بـرای اسـتفاده از ظرفیـت فضـای
مجـازی در حوزههـای مختلـف
بایـد فرهنگسـازی شـود ،گفـت:
شـهرداری در حـوزۀ فرهنگـی
اجتماعـی بـا اسـتفاده از ظرفیـت
فضـای مجـازی بهعنـوان راهـکاری
مناسـب ،در مناسـبتهای مختلـف
بـه اجـرای برنامههـای متنـوع
میپـردازد.
عالـمزاده افـزود :بـا ایجـاد بسـتر
مناسـب و اسـتفاده از ظرفیت فضای

مجـازی میتوانیـم گامهـای مؤثری
در جهـت رونـق اقتصـادی برداریم.
وی ادامـه داد :بـا برگـزاری
نمایشـگاه مجـازی میتوانیـم
زنجیـرۀ تولیدکننـده ،فروشـنده و
مصرفکننـده را حفـظ کنیـم و از
طریـق ارتبـاط مجـازی ،در جهـت
توسـعه و رونـق اقتصـادی بـه نتایـج
مطلوبـی برسـیم.
شـهردار کرمـان برگـزاری
نمایشـگاههای مجـازی را اقدامـی
ارزشـمند در جهـت تسـهیل در
تبادالت اقتصادی برشـمرد و گفت:
این اقـدام در دورۀ پسـاکرونا نیز در
کنـار برنامههای حضـوری میتواند
تأثیرگـذار باشـد؛ ضمـن اینکه یک
بانـک اطالعاتـی خـوب و منسـجم
نیـز بـرای مـردم ایجـاد میشـود.
عالـمزاده برگـزاری اینگونـه
نمایشـگاهها را عامل محرک اصلی
بـرای توسـعۀ صنعتـی و تجـاری

دانسـت و گفـت :بـا ایـن اقدامـات،
امـکان بازاریابی محصول در سـطح
کشـور و فـروش کاال یـا خدمـات
بهصـورت آنالیـن و غیرحضـوری
بـرای متقاضیـان فراهـم میشـود.
مســئول امـور نمایشـگاهی
شـرکــت نمـایشــگاههــا و
همایشهـای هفتـواد نیـز گفـت :بـا
توجـه بـه شـيوع ويـروس كرونـا و
محدوديتهـاي ايجادشـده بـراي
بسـياري از كسـبوكارها ،اسـتفاده
بهينـه و درسـت از فضـاي مجـازي
ميتوانـد كمـك بسـزايي بـراي
صنايـع اسـتان و كشـور باشـد.
امیـد فدایـی افـزود :يكـي از
مزايـاي نمايشـگاههاي مجـازي،
ايجـاد بانـك اطالعاتـي اسـت،
ضمـن اینکـه بـا تبلیغـات وسـیع و
غیرحضـوری ،انجام تبـادالت برای
مشـتریان و بازارهـای مصرفکننده
نیـز امکانپذیـر خواهـد شـد.

وی بـا اشـاره بـه برگـزاری
نخسـتین نمایشـگاه تخصصـی
مجـازی صنعـت سـاختما ِن کشـور
در کرمـان گفـت :کرمـان بهعنـوان
پیـشگام بـا اسـتفاده از ظرفیـت
فضـای مجازی توانسـته بسـتر خرید
و فـروش غیرحضـوری را بـرای
مشـتریان فراهـم آورد.
مسئــول امــور نمایشـگاهی
شـرکــت نمـایشـگاههـــا و
همایشهـای هفتـواد افـزود :در این
نمایشـگاه  ٦٩غرفـه در  ٢٤رشـتۀ
مرتبـط بـا صنعـت سـاختمان ،بـا
حضـور شـركتكنندگان از اسـتان
كرمـان و سـاير اسـتانهاي كشـور،
بهصـورت پایـگاه اینترنتـی جامـع،
در زمینـه معرفـی محصـوالت و
ِ
خدمـات حـوزۀ صنعـت سـاختمان
فعالیـت دارد .فدایـی ادامـه داد:
شـرکتها بـا حضـور در ایـن
فضـا ،امـکان معرفـی حرفـهای تمام
محصـوالت و خدمـات را بـه تمـام
افـراد جویـای خدمـات مرتبـط ،بـه
دسـت میآوردنـد کـه موجـب
تسـهیل در انجـام تبـادالت کاال یـا
خدمـات میشـود.
الزم بـه ذکـر اسـت؛ در حاشـیۀ
رونمایـی از ایـن نمایشـگاه،
شـهردار کرمـان بهصـورت مجازی
از غرفههـای نمایشـگاه و انـواع
خدمـات و محصـوالت ارائ ه شـده،
بازدیـد کـرد.

احداث سالن ورزشی حسینآباد کهنوج با حضور مهندس ساردویی کلید خورد
عملیـات اجرایی احداث سـالن ورزشـی محله
حسـینآباد شهرسـتان کهنوج با حضـور مدیرکل
راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان ،امـام جمعـه،
فرمانـدار و اعضـای شـورای شـهر شهرسـتان
کهنـوج آغاز شـد.
بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطالعرسـانی
اداره کل راه و شهرسـازی جنوب کرمان ،محمد
سـاردویی در حاشـیه این مراسـم گفت :در سـال
 98محلـه حسـینآباد وزیـری شهرسـتان کهنوج
بهعنـوان محلـه هـدف بازآفرینی شـهری درسـتاد
بازآفرینـی شهرسـتان و اسـتان کرمـان به تصویب
رسـید و پـروژه احـداث سـالن ورزشـی یکـی از
مصوباتـی بود که عملیات اجرایی آن آغاز شـد.
مدیـرکل راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان
اظهـار داشـت :ایـن پروژه بـه متـراژ  600مترمربع
از محـل اعتبـارات شـرکت بـاز آفرینـی شـهری
ایـران بـه مبلـغ تخصیصی حـدود 10میلیـارد ریال

انجـام خواهـد شـد .وی در زمینـه بهسـازی و
نوسـازی بافتهـای فرسـوده گفـت :ایـن اداره کل
اقـدام بـه ارائـه تسـهیالت بـه متقاضیـان در قالـب
بازآفرینـی شـهری کـرده و نوسـازی بافتهـای
فرسـوده یـک کاربیـن دسـتگاهی میباشـد کـه
اداره کل راه و شهرسـازی دبیـر ایـن سـتاد اسـت
وی افزود :الزم اسـت سـایر ادارات با توجه به
تفاهمنامـه فیمابین نسـبت بـه خدمـات مربوط به
حـوزه کاری خود در محلات اقدام کنند.

در ادامـه مسـئولین حاضـر در مراسـم آغـاز
عملیات اجرایی سـالن ورزشـی محله حسـینآباد
از پـروژه  1500واحـدی شهرسـتان کهنـوج
بازدیـد کردنـد و مدیـرکل راه و شهرسـازی
جنـوب کرمـان در ایـن خصـوص گفـت250 :
واحـد از ایـن پروژه تکمیـل و آمـاده بهرهبرداری
میباشـد و ایـن اداره کل در حـال تهیـه اعتبـار
جهـت محوطهسـازی و طراحـی محوطـه پـروژه
میباشـد کـه مبلغ  100میلیـارد ریـال آن از منابع
ملـی مـورد تصویـب قـرار گرفتـه اسـت.
درپایـان مدیـرکل راه و شهرسـازی جنـوب
کرمـان از قطعـه سـوم و چهـارم بزرگـراه کهنوج
 رودان بازدیدکـرد کـه قطعـه سـوم بـا پیشـرفتفیزیکـی  60درصـد همـراه بـا آغـاز عملیـات
اجرایـی قطعـه چهـارم درحـال انجـام اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه قطعـه پنجـم ایـن
بزرگـراه نیـز در حـال مطالعـه و طراحـی اسـت.

-۱شـایعات پیرامـون تغییر جنسـیت محمدرضـا فروتن و تکذیـب این خبر
از سـوی وکیل وی
-۲طرح اتهامات مالی از سـوی برخی رسـانهها علیه حجتاالسلام پناهیان
و دفاعیات ایشان
-۳اعتراضـات بـه حـذف تصویر دختـر بچههـا از جلد کتاب ریاضی سـال
سـوم دبسـتا ن که با لباس فرم مدرسـه در کنار پسـر بچهها طراحی شـده بود
-۴طـرح اتهـام مالـی از سـوی امـام جمعه ملارد علیـه فرزند دکتـر نمکی،
نامـه وزیـر به ریاسـت قـوه قضائیـه ،عذرخواهی ایـن روحانی و عفـو وی از
سـوی نمکی
-۵درگذشت آیتاهلل یوسف صانعی مرجع تقلید نزدیک به اصالحطلبان
-۶عادی سـازی روابط مابین بحرین و اسـرائیل با میانجیگری آمریکا تنها
یـک ماه پس از برقراری روابط امارات و رژیم صهیونیسـتی
-۷اعـدام نویـد افـکاری زندانی محکوم به قصـاص در شـیراز و اعتراضات
بینالمللـی بـه اجـرای این حکم
-۸مذاکـرات صلـح مابیـن دولـت افغانسـتان و طالبـان در دوحـه قطـر بـا
میانجیگـری آمریـکا
-۹مصاحبـه محمود احمدینژاد با رادیو فـردا و موجی از اظهارات پیرامون
این گفتگو
-۱۰آغـاز هفتـه دفـاع مقـدس در ایـران و بزرگداشـت رشـادتهای
رزمنـدگان ایرانـی
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان خبر داد:

آغاز طرح نظرسنجی سالیانه از ذینفعان
شرکت گاز استان کرمان به صورت الکترونیکی
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان
از آغـاز اجـرای طـرح نظرسـنجی
کـه بهطـور سـالیانه از مشـترکین و
ذینفعـان شـرکت گاز صـورت
میپذیـرد ،خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت
گاز اسـتان کرمـان ،مهنـدس فلاح
بـا اشـاره بـه شـرایط ویـژه بهوجـود
آمـده ناشـی از شـیوع بیمـاری کرونـا
در کشـور بیـان داشـت :بر اسـاس آخریـن نظامنامه ابالغی شـرکت ملّـی گاز،
نظرسـنجی امسـال بـدون اسـتفاده از کاغـذ بـا رعایـت کامـل پروتکلهـای
بهداشـتی از سـوی مجری طرح بهصـورت الکترونیکی انجام میگیرد .ایشـان
بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح کلیـه مشـتریان شـرکت ،افـراد و گروههـای ذینفـع
در شـرکت گاز اسـتان را در بـر میگیـرد ،اظهـار داشـت :طـرح نظرسـنجی با
هدف ارتقای رضایتمندی و خرسـندی ارباب رجوع ،مشـترکین و طرفهای
ذینفع ،در جهت هر چه بهتر شـدن خدمات گازرسـانی و ایجاد یک مکانیزم
مناسـب و کارا بـرای یافتـن نقـاط ضعـف و فرصتهـای بهبـود در خصـوص
نیازمندیهـای مشـتریان و همچنیـن درک نقـاط ضعـف در برآوردهسـازی
الزامـات کیفیـت ،زیسـت محیطـی و ایمنـی ،روشـی جهـت سـنجش نظرات
مشـتریان میباشـد .مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه
اين نظرسـنجي از کلیه مشـترکین خانگی ،تجاری و صنعتی در اسـتان صورت
ميگيرد ،ابراز داشـت :با توجه به پیادهسـازی تعالي سـازماني ،طرح نظرسنجی
از مشـترکین بـه روش نمونهگیـری خوشـهاي و متناسـب با تعـداد جمعیت هر
منطقـه از تمـام شهرسـتانهای اسـتان انجـام شـده تا تناسـب تعـداد نمونهها در
هر منطقه اسـتان رعایت شـود .مهندس فالح از سلامت اداري و طرح تكريم
اربـاب رجـوع بـه عنوان يك اصـل اساسـي در ارائه خدمات نام بـرد و تصريح
داشـت :گاز کرمان شـركتي خدماترسـان اسـت که ارتقای کیفیت خدمات
ارائـه شـده و افزایـش رضایت مشـترکین از مهمتريـن اهداف اسـتراتژیک آن
اسـت و بـراي دسـتیابی بـه رضايـت مشـتركين ،تالشـي موثر در شناسـايي و
تقویـت نقـاط قـوت و برطـرف كردن نقـاط ضعف صـورت ميگيرد .ایشـان
در پايـان خاطرنشـان داشـت :این شـرکت براي بهبود كيفيت خدمـات خود به
مشـتركين عزيز عالوه بر نظرسنجي سـاالنه از طريق سامانه الكترونيكي ارتباط
دولـت و مـردم (سـامد) ،تلفـن گويای شـرکت به شـماره  ،۳۱۳۲۶۶۶۶سـامانه
پيـام كوتـاه  ۱۰۰۰۳۴۱۱۹۴سـامانه  CRMوبسـايت شـركت گاز ،نظرات و
پيشـنهادات شـهروندان را دريافـت و مـورد بررسـي و توجـه قـرار ميدهد.

جوابیه شهرداری و شورای اسالمی جیرفت به
گفتههای مدیرعامل اتوبوسرانی این شهر
پیرامـون نشـر فیلمـی در مـورد وضعیـت اتوبوسرانـی جیرفـت در فضای
مجـازی جهـت تنویـر افـکار عمومـی بـه اسـتحضار میرسـاند فـردی کـه
مدیرعامل سـازمان اتوبوسرانی جیرفت میباشـد با مصاحبه تصویری و بیان
مطالبـی اقـدام بـه عمل مجرمانه از نوع کذب و تشـویش اذهان عمومی ناشـی
از عدمآگاهـی بـه قوانیـن نمـوده اسـت .شـایان ذکـر اسـت کـه اتوبوسرانی
جیرفـت یـک سـازمان مسـتقل و دارای بودجه مجـزا اسـت و اداره کردن این
سـازمان بـا مدیرعامـل آن میباشـد کـه توسـط اعضـا هیئتمدیـره انتخـاب
میگـردد .این سـازمان طبـق قوانین باید از محل درآمـد و کمکهای دولتی
مدیریـت گـردد و جوابگـوی هزینههـای خـود اعـم از پرداخـت حقـوق و
مزایـای مجموعـه کارکنـان خـود باشـد .این نهـاد ،متشـکل از یک شـورای
سـازمان اتوبوسـرانی اسـت کـه فرمانـدار شهرسـتان بهعنـوان رئیـس شـورا
میباشـد .گفتنی است شهرداری از محل بودجه خود حق هیچگونه پرداخت
وجهـی بـه این سـازمان نـدارد و تنها راه کمـک از محل ماده  ۱۷شـهرداریها
اسـت .امـا مـوارد هزینهکـرد مـاده  ۱۷شـهرداریها در چندیـن حـوزه خاص
مشـخص گردیـده که یـک مورد کمـک بـه سـازمان اتوبوسرانی میباشـد
کـه آن هم با مصوبه شـورای شـهر قابل پرداخت اسـت ،امـا از آنجا که میزان
مبلـغ مالـی مشـخص شـده در مـاده  ۱۷در بودجـه شـهرداری جیرفـت ۵۰۰
میلیـون تومـان در سـال میباشـد و موارد مختلف دیگر را نیز شـامل میشـود
دسـت شـهرداری بسـته و علیرغم این توضیحات ،شـهرداری جیرفت ساالنه
حـدود ۵/۱میلیـارد تومـان و معـادل سـه برابر کل بودجـه ماده  ۱۷بـه پرداخت
حقـوق و مزایـای پرسـنل ایـن سـازمان اختصاص میدهـد و تاکنون سـازمان
مربوطـه یـک ریـال در ایـن خصـوص پرداخت ننموده اسـت .همچنیـن قابل
ذکر اسـت در سـال گذشـته با مصوبه شـورای اسالمی شـهر جیرفت سه مورد
کمـک مالی به این سـازمان صـورت گرفته که از حیث همکاری شـهرداری
و شـورای اسلامی شـهر جیرفـت کم سـابقه بـوده و ایـن رقم بیـش از میزانی
اسـت کـه قانـون مصوب کـرده اسـت .لـذا اگـر امـروز نـاوگان اتوبوسرانی
جیرفت تا حدودی ناکارآمد و مسـتهلک گردیده ،ناشـی از ضعف مدیریتی
ایـن سـازمان اسـت و رئیـس اتوبوسرانـی جیرفت هـم اکنون به جـای اینکه
جوابگـوی عـدم ناتوانـی خود باشـد ،تمامی مشـکالت موجود حـوزه خود
را را بـه شـهرداری ربـط میدهـد .در پایـان یـادآور میشـویم ،نظر بـه احترام
ویـژه بـرای پیگیـری و مطالبهگری رسـانهها ،میطلبد اصحابرسـانه با علم و
اطالعـات کافـی بـه موضوع مورد نظـر ورود و اقدام به تهیه گـزارش نمایند و
از مـوارد اینچنینـی کـه فردی مغرضانـه و با فرافکنی مطالبی کـذب در مورد
یک دسـتگاه خدماترسـان عنـوان نمایـد پرهیز کنند.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر جیرفت
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نظر به مخاطرات و حوادث سهمگین ایجاد شده توسط قاچاقچیان انسان؛

لزوم تشدید مجازات افغانی ِ
کشها

برخــی کشورهــا ظــاهرا
نابسـامانی ،جنـگ و عـدم ثبـات
بـر پیشـانی جغرافیای آنها نوشـته
شـده کـه متأسـفانه همسـایه
شـرقی مـا افغانسـتان مظلـوم،
طـی چنـد دهـه اخیـر دچـار این
شـرایط بغرنـج بـوده اسـت و از
زمانـی کـه بـه یـاد داریـم رنـج
و درد و آوارگـی بـا ایـن مـردم
نجیـب و سـختکوش عجیـن
بـوده و ریشـه آن بیشـتر در
قرائـت ناصحیـح از دیـن مبیـن
اسلام اسـت کـه متحجـران،
آرامـش و ثبـات وطنشـان را
فـدای افـکار غلـط و تکفیـری
خویـش نمودهانـد ،طـی ایـن
مـدت کشـور ایـران تقریبـا وطن

دوم ایـن مـردم بـوده و غالـب
قشـر جـوان و میانسـال جامعـه
افغانسـتان بـرای یـک بـار هـم
کـه شـده بـه شـکل قانونـی یـا
غیرقانونـی بـه ایـران سـفر یـا بـه
نوعـی مهاجـرت کردهانـد ،امـا
مسـئلهای کـه طـی چنـد سـال
اخیـر بـه شـدت هـر وجـدان
بیـداری را آزار میدهـد ،کشـته
شـدن ایـن مهاجـران در حوادث
رانندگـی و مخاطـرات انتقـال
غیراسـتاندارد آنهـا بـه ایـران و
اسـتانهای مرکـزی آن اسـت.
امـا اصلیتریـن سـوالی کـه
مطـرح اسـت ایـن اسـت کـه
ایـن افـراد چگونـه وارد خـاک
سـرزمین مـا میشـوند و چـرا

مرزبانـی از ورود آنهـا به کشـور
جلوگیـری نمیکنـد و از طرفـی
بـا گفتگوهـای متعـددی کـه بـا
نزدیـک بـه چنـد صد نفـر از این
اتبـاع طـی چنـد سـال گذشـته
داشـتیم؛ بیـان داشـتند کـه تـا
کنـون هیـچ تبعـه افغانـی کـه
قصـد ورود غیرقانونـی بـه ایـران
را داشـته نـاکام نبـوده و اگـر در
مرحلـه اول و یـا حتـی دوم هـم
دسـتگیر یـا برگشـت داده شـده
بـرای بـار سـوم وارد کشـور
شـده ،نظـر بـه ایـن مسـئله ،اگـر
دولت جمهـوری اسلامی ورود
اتبـاع افغانـی را از طـرق قانونـی
و بـدون اخـد پاسـپورت یـا
روادیـد و از طریـق مـرز زمینـی

بـه کشـور آزاد میکـرد ،فوایـد
و محسـنات بیشـماری از جملـه
کـم شـدن زحمـات مرزبانـی،
شناســایی و رصــد آسـانتــر
افـراد دارای مشـکالت امنیتـی،
جلوگیـری از قاچـاق انسـان،
کاهـش درگیـری ناجا در سـطح
کشـور ،عـدم کشـته شـدن و بـه
خطـر افتادن جـان مهاجـران و...
را در پـی داشـت ،از دیگـر سـو
اگـر امـکان آزادسـازی ورود
مهاجـران بـه کشـور بـه هـر دلیل
غیرممکـن اسـت ،بایـد سیسـتم
قضایی کشـور مجازات سـنگین
و بازدارنـده بـرای قاچاقچیـان
انسـان در نظـر بگیـرد و از
طرفـی مرزبانی بـرای جلوگیری

آنهـا تقویـت و از ظرفیـت سـپاه
پاسـداران و ارتـش اسـتفاده کند
تا مـا هـر روزه شـاهد مخاطرات
بیشـمار گلههـای خـودروی

موسـوم بـه افغانی ِکشهـا کـه
طـی ماههـای اخیـر بـه اوج
خـود رسـیده ،از جملـه حـوادث
سـهمگین رانندگـی کـه منجـر

بـه کشـته شـدن مسـافران افغـان
و از طرفـی ناامـن کـردن جـاده
و محـور بـرای سـایر خودروهـا
و سرنشـینان آنهـا و دردسـرهای

بی شـمار بـرای نیـروی انتظامی،
اورژانـــس و ســایر نــیروهای
امــدادی و پزشـکی میشـود،
نباشـیم.

نگاهی متفاوت به سست شدن بنیاد خانواده در جامعه؛

محیا احمدی/روانشناس

قرنطینه ،خاکستر آتش اختالفات خانوادگی را کنار زد

بـا شـیوع ویـروس کرونـا و خانهنشـینی
و قرنطینـه بسـیاری از افـراد اجتمـاع یکـی از
بحثهایـی کـه مطـرح میشـود افزایـش آمـار
طلاق و اختالفـات زناشـویی اسـت.
ایـن پدیـده بهانـهای شـد تـا بـار دیگر سـری
بـه خانههـای زوجهـای ایرانـی بزنیـم و از
حـال و روزشـان باخبـر شـویم ،نهـاد خانـواده
کـه بنیادیتریـن و سرنوشتسـازترین نهـاد
اجتماعـی هـر جامعـه اسـت در کشـور مـا
سالهاسـت کـه درگیـر مصائـب و چالشهـای
جـدی اسـت .آمـار سرسـامآور طالق کـه بدن
هر شـنوندهای را به لـرزه درمیآورد و همچنین
تبعـات بیشـمار آن بـرای هـر یـک از زوجیـن
و فرزنـدان آنهـا را تنهـا میتـوان یـک بخش از
چالشهای این نهاد ارزشـمند دانسـت ،بسیاری

معتقدنـد که میبایسـت به هر ترتیب شـده آمار
طلاق را به طـرق مختلف اعم از سـنگاندازی
قانونـی ،فرآینـد صلـح و سـازش و ...کاهـش
داده و از بسـیاری طالقهـا جلوگیـری نمود ،اما
متأسـفانه دوام زندگـی زناشـویی بـه هیـچ وجه
متـرداف با رضایت زناشـویی نیسـت و چه بسـا
زندگیهایـی کـه بـه طالق منجـر نمیشـود اما
از طـرف دیگـر پدیدههـای فجیعـی همچـون
همسرکشـی ،خودکشـی ،افسـردگی ،خیانـت
و ...سـر بـر مـیآورد کـه هـر یـک از ایـن
پدیدههـا میتوانـد خـود بـه انـدازهی طلاق یـا
بیـش از آن آسـیبزا باشـد .تحقیقات گسـترده
نشـان میدهـد کـه کودکانـی کـه در معـرض
دعـوای والدیـن قـرار دارنـد سلامت روان
پایینتـری حتـی نسـبت به کـودکان تـک والد

دارنـد .لـذا رخدادهایـی از ایـن دسـت خبـر از
آن دارد کـه بـه قـول شـاعر( :خانه از پایبسـت
ویـران اسـت) و اگر قرار اسـت مشـکلی را حل
کنیـم بایسـتی از بنیاد ریشـه اختلاف و تعارض
را خشـکاند .آنچـه گفته شـد به ایـن جهت بود
کـه بـه ایـن نکتـه متذکـر شـویم اگـر در دوران
قرنطینـه ،طلاق یـا اختلاف زیـاد شـده اسـت،
کرونـا علـت نیسـت بلکه عامل شـعلهور شـدن،
آتش زیر خاکسـتر اسـت .بسـیاری از تحقیقات
و بررسـیها مهمتریـن علل اختالفات زناشـویی
و بـه تبـع آن طلاق را دخالتهـای خانـواده
زوجیـن ،نقـص مهارتهـای ارتبـاط مؤثـر،
انتخـاب ناآگاهانـه و کـم شـدن جاذبـه رابطـه
در اثـر عوامـل شـخصیتی و محیطـی میداننـد،
حـال این سـؤال پیـش میآیـد کـه فعالیتهای

مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان خبر داد:

مهندس طاهری:

از هماکنون برای نیاز آبی تابستان ۱۴۰۰
در حال برنامهریزی هستیم

ب و
مدیرعامـل شـرکت آ 
فاضلاب اسـتان کرمـان گفـت:
تبدیـل شـدن بـه مجموعـهای
چابـک ،خوشفکـر ،پیشـتاز،
خلاق و نـوآور ،رویکـرد ایـن
شـرکت در  6ماهـه دوم امسـال
اسـت.
محمــد طاهــری در نخســتین
گـردهـــمایی مـــدیران ایـــن
شــرکت پــس از یکپارچهســازی
شــرکتهای آب و فاضــاب
شــهری و روســتایی اظهارداشــت:
موفقیـــت یـــا عـــد م موفقیــت
یکپارچهســازی بــه چگونگــی
مدیریــت مــا در مجموعــه بســتگی
دارد.
وی افـزود :هـر دو طیـف نیـرو
بایـد ضمـن داشـتن برخـورد
مناسـب بـا یکدیگـر ،خـود را بـا
شـرایط جدیـد و رفتـار سـازمانی
تطبیـق دهنـد تا شـاهد مجموعهای
یکدسـت باشـیم.
مدیرعامـل شـرکت آبفا اسـتان
کرمـان بـا بیـان اینکـه در ایـن
شـرکت عالوه بر روابـط عمومی،
سـه مدیـر دیگـر بـه طـور مسـتقیم
کار نظارتـی را برعهـده دارنـد
خاطرنشـان کـرد :هـر چـه نظارت
بیشـتر باشـد خروجـی ،پاکتـر،
سـالمتر و مـورد رضایـت مـردم
خواهـد بـود.
وی بـا اشـاره بـه گزارشهـای
ارائـه شـده از سـوی معاونـان
یـادآور شـد :آمارهـا بـه خوبـی
گویـای عملکـرد شـرکت اسـت
و نقـاط قـوت و ضعـف را نشـان
میدهـد ،بنابرایـن بایـد بـا تمرکـز
بـر نقـاط ضعـف بـرای رفـع آنهـا
تلاش کـرد.
طاهری بـا بیان اینکه تصمیمات
بایـد بـا پشـتوانه فکـری و منطقـی

نهادهـای اثرگذار در برطرف نمودن مشـکالت
زناشـویی در کـدام یـک از این عوامـل مداخله
ً
عملا حفـظ
مثبتـی انجـام داده اسـت؟ در واقـع
بنیـاد خانواده تنهـا بر دوش قوه قضائیه گذاشـته
شـده ،در حالـی کـه ایـن نهـاد بایسـتی آخریـن
حلقه در فرآیند حل تعارض باشـد ،اما متأسفانه
در محـور ایـن کانـون قرار گرفته و بـه دلیل این
کـه در تخصـص ایـن ارگان جایـی بـرای حـل
مسـائل ارتباطـی و زناشـویی وجـود نـدارد ،هم
مسـئله عدمرضایـت زناشـویی حـل نشـده باقی
میمانـد و هـم قـوه قضائیـه درگیـر اضافهکاری
و اتلاف انـرژی میشـود ،در صورتـی کـه این
وظیفـه قبـل از هـر چیـز بـر عهـده رسـانهها و
سیسـتم آموزشی یک جامعه اسـت که نسلی را
تربیـت کننـد تا قبـل از هر چیز دیگـری مهارت

کسب رتبه یک کنکور سراسری رشته علوم تجربی
منطقه سه توسط دانشآموز کهنوجی

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش
اســتان کرمــان گفــت :محمدطاها
ســاالری دانشآمــوز مدرســه
عالمــه حلــی شهرســتان کهنــوج،
موفــق بــه کســب رتبــه یــک
کنکــور سراســری رشــته علــوم

اتخـاذ شـود خطـاب بـه مدیـران
گفـت :توجـه داشـته باشـید کـه
تمـام تصمیمـات در چارچـوب
سـاختار سیسـتماتیک اتخاذ شـود.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه بــا
تأکیــد بــر اینکــه نیــروی انســانی
بزرگتریــن ســرمایه ایــن شــرکت
اســت تصریــح کــرد :انســان
کرامــت ،شــخصیت و حرمــت
دارد؛ بنابرایــن در سیســتم اداری،
نیــرو و ارزشهــای انســانی او بایــد
محتــرم باشــد و بــه ایــن موضــوع
توجــه شــود کــه نیــروی انســانی
بیــل مکانیکــی نیســت.
وی ادامـه داد :نیـروی انسـانی
خـط قرمز این شـرکت اسـت و ما
تنهـا در قبال حقوق نیروی انسـانی
مسـئول نیسـتیم بلکه شـأن ،منزلت
و جـان آنهـا نیـز باید بـرای ما مهم
و محترم باشـد.
مدیرعامـل شـرکت آبفا اسـتان
کرمـان بـا بیـان اینکـه جـذب نیرو
بایـد پیرو ضابطـه و در قالب قاعده
و چارچـوب باشـد افـزود :حـق
نداریـم نیـروی انسـانی را بازیچـه

خـود کنیـم و طـی هیـچ شـرایط
حـق کارگـران در ایـن شـرکت
نبایـد ضایـع شـود.
وی بـا اشـاره بـه لـزوم اسـتفاده
از نیروهـای متخصـص بـه منظـور
کارایـی بیشـتر اضافـه کـرد :نبایـد
فـردی کـه سـالها در یـک حوزه
فعالیـت داشـته و در آن تخصـص
پیـدا کـرده جـا به جـا شـود و باید
اجـازه دهیـد نیروها در بخشـی که
تخصـص دارنـد خدمـت کنند.
مدیرعامـل آبفـا در بخـش
دیگری از سـخنان خود بزرگترین
ثـروت شـرکت را اعتمـاد مـردم
برشـمرد و تصریـح کـرد :نبایـد
اعتمـاد مـردم را از دسـت دهیـم.
وی با بیان اینکه تابسـتان گرمی
را پشـت سـر گذاشـتیم گفـت :در
کنـار همـه سـختیها ،بـا همدلـی
و همـکاری توانسـتیم تابسـتان
ت سـر بگذاریم
آبرومنـدی را پشـ 
و بنـده دسـت همـه کارکنـان و
مدیـران را میبوسـم و بـه آنهـا
خداقـوت میگویـم .طاهـری از
آغـاز برنامهریزیهـا بـرای نیـاز

زندگـی کـردن را بلد باشـد.
بـاری در جامعـهای کـه آسیبشناسـی
اجتماعـی و رفتـاری هیـچ جایگاهـی نـدارد،
نسـخههای غیرکارشناسـی پیچیـده شـده تـا
کنـون اوضـاع را بدتـر کـرده و بهتـر نکـرده
اسـت ،گویـی کـه نهادهـای مسـئول هیـچ
وظیفـهای در قبـال آمـوزش و تربیـت افـراد
جامعـه بـرای زندگی بهتـر ندارند و خـود مردم
نیـز از ایـن همـه بیمهارتـی درس نمیگیرنـد،
بـا کمال تأسـف بایـد گفـت والدینی کـه برای
بچـهدار شـدن چندین آزمایـش و معاینـه انجام
میدهنـد ،میلیونهـا تومـان خـرج سیسـمونی و
 ...میکننـد ،به مناسـبتهای مختلف هزینههای
زیـادی صـرف جشـنهای عجیـب و غریـب
نمـوده و فرزنـدان خـود را در مدرسـههای

آنچنانـی و کالسهـای گوناگـون ثبتنـام
میکننـد امـا یـک کتـاب فرزنـد پـروری و یـا
چنـد جلسـه آمـوزش خانـواده را بـرای خـود،
کاری سـخت میداننـد و ترجیـح میدهنـد بـه
جـای ارتقـا رشـد شـخصیتی و رفتـاری فرزنـد
خـود کنکـور ،زبـان ،چرتکـه و ....را اولویـت
قـرار دهنـد ،بدیـن ترتیـب در یـک چرخـه
معیـوب یک خانواده آسـیبزا شـکل میگیرد
و تمـام ایـن ناآگاهیهـا بـه علاوه مشـکالت
اقتصـادی ،بیـکاری ،اعتیـاد و اختلاالت روانی
اوضـاع را در شـرایط بحرانـی قـرار داده اسـت،
در نتیجـه اگـر بنیاد خانواده را در نیابیم ،بایسـتی
این هشـدار را داد تا سـالیان آینده خانوادههایی
بـه مراتـب فروپاشـیدهتر و نابسـامانتر از حـال
خواهیـم داشـت.

آبـی تابسـتان  1400خبـر داد و
افـزود :نبایـد سـال آینـده غافلگیر
شـویم ،بنابرایـن برنامهریزیهـا
بـرای تابسـتان آینـده از ابتـدای
شـهریورماه امسـال بـه منظـور
بـرآورد نیاز ،توان تولیـد و کمبود
آبـی شـروع شـده اسـت .وی ابراز
امیـدواری کـرد بـا برنامهریـزی
بتوانیـم خدمـات بهتـری بـه مـردم
ارائـه دهیـم.
مدیـر عامـل شـرکت آب و
فاضالب اسـتان کرمـان از مدیران
خواسـت فهرسـتی از پروژههـای
نیمـه تمـام ،درصـد پیشـرفت و
اعتبـار مـورد
نیـاز بـرای اتمـام پـروژه تهیـه
کننـد تـا ایـن پروژههـا بـا تعییـن
اولویـت ،بهرهبـرداری و در اختیار
مـردم قرار گیرد .طاهـری در پایان
سـخنان خود بر ضـرورت مراقبت
از امـوال و پـول شـرکت تأکیـد
کـرد و گفـت :از امـوال بیتالمال
مثـل جـان خـود حفاظـت کنیـد و
حتـی نسـبت بـه هزینـه کـرد هزار
تومان هم حساسـیت داشـته باشید.

تجربــی در منطقــه ســه کشــور
شــد.
بــه گــزارش اداره اطــاع
رســانی و روابــط عمومــی
آمــوزش و پــرورش ،احمــد
اســکندری نســب بــا اعــام
ایــن خبــر گفــت :در پــی
اعــام نتایــج کنکــور سراســری
ســال  ۹۹از ســوی ســازمان
ســنجش ،محمدطاهــا ســاالری
دانشآمــوز مدرســه عالمــه
حلــی شهرســتان کهنــوج ،موفــق
بــه کســب رتبــه یــک کنکــور
سراســری رشــته علــوم تجربــی در

منطقــه ســه و رتبــه  11کشــوری آمــوزی بهویــژه دانشآمــوزان
شــد .وی ایــن موفقیــت بــزرگ و فرهنگیــان مناطــق جنوبــی و
را بــه جامعــه فرهنگــی و دانــش محــروم اســتان تبریــک گفــت.

توضیح رئیس اداره اطالعرسانی و روابط عمومی آموزشوپرورش
استان کرمان در پی انتشار خبری در برخی رسانهها مبنی بر مثبت
شدن آزمایش کرونای معلمان یک مدرسه در شهرستان منوجان

رئیـس اداره اطلاع رسـانی و روابـط
عمومـی آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان در
خصـوص مثبت شـدن آزمایـش ابتال بـه کرونا
در مدرسـهای در شهرسـتان منوجـان توضیحی
ارائـه کـرد.
بـه گـزارش اداره اطالعرسـانی و روابـط
عمومـی آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان،
در پـی درج خبـری در برخـی رسـانهها مبنـی
بـر مثبـت شـدن آزمایـش کرونـای معلمـان
یک مدرسـه در شهرسـتان منوجان بـه ویروس
کرونـا ،رئیـس اداره اطالعرسـانی و روابـط
عمومـی آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان بـا
تاییـد ابتالی سـه نفـر از معلمـان دبسـتان امابیها
منوجـان بـه ویـروس کرونـا گفت :سـه معلمی
کـه تسـت کرونـای آنهـا مثبـت اعلام شـده
نسـبت فامیلـی دارنـد و از یک خانواده هسـتند
و هیچگونـه ارتباطـی بیـن ابتلای ایـن معلمـان
بـه کرونـا بـا بازگشـایی مـدارس وجود نـدارد.
مهـران باهـری بیـان کـرد :بـه محـض
اعلام عالئـم اولیـه ویـروس کرونـا توسـط
ایـن همـکاران بـه مدیـر مدرسـه در دومیـن

روز از بازگشـایی مـدارس کالسهـای درس
متعلـق بـه ایـن سـه خانـم معلـم تعطیـل شـده و
دانشآمـوزان نیـز در قرنطینـه خانگـی هسـتند.
وی بـا بیـان این که حفظ سلامت جسـمانی
دانشآمـوزان و همـکاران فرهنگـی خـط قرمز
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان اسـت،
اظهارکـرد :بـا توجـه بـه پیگیـری آمـوزش
از طریـق چهـار روش حضـوری ،مجـازی،
مدرسـه تلویزیونـی و بسـتههای آموزشـی
یادگیـری محـور هیـچ اجباری مبنـی بر حضور

دانشآمـوزان در مـدارس نیسـت.
باهـری گفـت :هـر سـه هفتـه یـک بـار از
مراکز بهداشـت در شهرسـتانها و مناطق استان
گزارشـی از وضعیت سالمت دریافت میکنیم
و طبـق گزارشهـای دریافتـی تصمیمگیـری
میکنیـم کـه فعالیـت مـدارس بـه چـه صورت
ادامـه پیـدا کند.
رئیـس اداره اطلاع رسـانی و روابـط
عمومـی آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان
گفـت :اولیـا و دانشآمـوزان در صورتـی
عـدم رعایـت دسـتورالعملهای بهداشـتی را
در مـدارس مشـاهده کردنـد از طریـق سـامانه
ارزیابـی عملکـرد بـه نشـانی اینترنتـی http://
 shekayat.medu.irمیتواننـد بـه مـا
اطالعرسـانی کننـد تـا بررسـیهای الزم انجـام
شـود.
باهـری از حساسـیت و همکاری رسـانههای
اسـتان بهویـژه صـدا و سـیمای مرکز کرمـان به
موضـوع سلامت دانشآمـوزان و همـکاری
بـا آمـوزش و پـرورش در زمینـه بازگشـایی
مـدارس تقدیـر و تشـکر کـرد.
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دوستوهمکارگرایم
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سرنوشـت چنـان رقـم خـورد کـه در ادامـه بیمهریهای سـال جدیـد ،والـده مکرمه
همسـر گرامی شـما مرحومه فرشـته سـنجری نیز از این جهان فانی رخت بربسـتند ،ضمن
ابـراز تأسـف و تأثـر از ایـن اتفـاق ناگـوار ،محضـر جنابعالی ،همسـر داغدیـده و خانواده
محترمتان عرض تسـلیت و تعزیت داشـته و از حضرت دوسـت غفران واسـعه الهی برای
آن مـادر سـفر کرده مسـئلت داریم.
مسعود و احسان احمدی

قیمت  1000 :تومان
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دکتر مکارم در نشست خبری با اصحاب رسانه؛

کرونا را به فرصتی برای تجهیز
بیمارستانهای منطقه تبدیل کردیم

از اوایـل زندگـی انسـانها و شـکلگیری
تمدنهـای بشـری ،بعـد از خـوراک و مسـکن،
بهـداشــت و درمــان یکـی از اسـاســیترین
نیازهـای بشـر محسـوب میگردیده و ای بسـا به
دلیـل نبـودن برخی امکانـات پزشـکی و درمانی
صدهـا هـزار یـا میلیونها انسـان جـان خویش را
از دسـت دادهانـد ،در گـذر زمـان و بـا توسـعه
علـم و فـنآوری ،علـم پزشـکی نیـز توسـعه و
ترقـی یافتـه و بـه جایـگاه کنونی رسـیده ،ناگفته
نمانـد برخی کشـفیات بشـر در زمینه طب سـنتی
و اسـتفاده از گیاهـان دارویی در اعصار گذشـته
در سلامت و بهداشـت انسـان اثـر چشـمگیری
داشـته و امـروزه نیـز پزشـکی بـا یـک چرخـش
هدفمنـد قصـد اسـتفاده از علـوم آن روزهـا را
دارد و حتـی ایـن رشـتهها را بـه زیرشـاخههای
پزشـکی افـزوده اسـت.
امـا بـه رغـم همـه پیشـرفتها و توسـعه علـوم
پزشـکی هنـوز ما شـاهد مـرگ و میرهـا و تلفات
بیشـمار انسـانی در گوشـه و کنـار جهـان بوده و
حتـی جهـان مترقـی از درمـان برخـی بیماریهـا
همچـون ایـدز ،ام اس ،برخـی سـرطانها ،دیابت،
کرونـا و ...عاجـز اسـت ،ولـی در کشـورهای
جهـان سـوم و فقیر بـه دلیل نبـود امکانـات کافی
و زیرسـاختهای بهداشـتی و درمانـی ،مـا هـر
روزه شـاهد وداع انسـانهای زیـادی بـا جهـان و
زیباییهـای آن هسـتیم ،امـا کشـور مـا شـرایطی
بینابیـن دارد و سیسـتم بهداشـت و درمـان آن نـه
بسـیار عالـی اسـت و نـه ضعیـف و در چنـد سـال
گذشـته خصوصـا در دولـت آقـای روحانـی بـا
اجـرای طـرح سلامت عمومـی شـاخصهای
بهداشـتی و درمانـی رشـد قابـل قبولی داشـته و به
واسـطه تخصـص و اخالقمـداری وزیـر قبلـی و
فعلـی ایـن مجموعـه ما شـاهد درد و رنـج بیماران
و خانـواده آنهـا چـون گذشـته نیسـتیم.
در اسـتانها و مناطـق مختلـف کشـور
دانشـگاههای علوم پزشـکی مجری سیاسـتهای
وزارت بهداشـت و درمـان بـوده و توانمنـدی
مجموعـه مدیریتـی ایـن دانشـگاهها تـا حـدود
زیـادی میتوانـد در افزایـش یـا کاهـش خدمات
نقـش داشـته باشـد ،دانشـگاه علـوم پزشـکی
جیرفـت کـه در سـال  ۱۳۸۷بـا کمتریـن امکانات
و نیـروی انسـانی از مرکـز اسـتان مسـتقل گردید،
توانسـته در مـدت فعالیتـش نقـش مثبـت و
چشـمگیری در ارتقای سلامت و بهداشـت مردم
جنـوب ایفـا کنـد و در زمینه ایجاد زیرسـاختها
و توسـعه مراکـز بهداشـتی و درمانـی صدهـا
درصـد رشـد کمـی و کیفـی داشـته اسـت و در
بسـیاری از امـور نیـاز مـردم منطقـه در مراجعـه به
مرکـز اسـتان برطـرف گردیـده ،کـه ایـن امـر در
جهـت تحقـق عدالـت تأثیر به سـزایی داشـته ،اما
ایـن منطقه همانند سـایر مناطق کشـور بـه دالیلی
همچـون کمبـود نیـرو و اعتبـار و ...قطعـا قـادر به
ارائـه خدمـات از لحاظ کمـی و کیفی به صورت
صـد در درصـد نخواهـد بـود.
زیـرا ایـن منطقـه علاوه بـر جمعیـت یـک
میلیـون نفـری حوزه خویـش (در محـدوده هفت
شهرسـتان جنوبـی) پذیـرای مراجعین اسـتانهای
مجـاور و دههـا هـزار نفـر کارگـران فصلـی،
اتبـاع افغانـی و عشـایر کـوچرو نیـز میباشـد و از
طرفـی بـه دلیل فقـر موجـود در منطقه ،بـاال بودن
جمعیـت روستانشـین ،پاییـن بـودن شـاخصهای
بهداشـتی در خانوارهای روسـتایی ،وجود سـموم
کشـاورزی خصوصـا در گلخانههـا ،آثـار منفـی
خشکسـالی ،گـرد و خـاک موجـود در منطقـه،
وجود حشـرات کشـنده همچون انـواع عقربها،
بحـران کرونـا و عوامـل دیگـر آمـار بیمـاران در
ایـن حـوزه بیـش از سـایر مناطـق و اسـتانها بوده

و بـه تبـع آن مراجعه به مراکز بهداشـتی و درمانی
زیادتـر اسـت و ایـن مسـئله گاها بـا نارضایتیها و
کاهـش کیفیـت خدمـات همـراه اسـت کـه هیچ
ارتباطـی به زحمات شـبانهروزی و طاقتفرسـای
پرسـنل خـدوم ایـن دانشـگاه نـدارد و اهـل فـن
تصدیـق میکننـد کـه در برخی اوقـات خصوصا
فصـول گـرم یـک پرسـتار یـا کادر بهداشـت و
درمـان بـه انـدازه  ۵نیـرو در دانشـگاه مشـابه کار
میکنـد و در دوران شـیوع ویـروس مرگبـار
کرونـا ایـن تالشهـا و مجاهـدت دههـا برابـر
گشـته و نتیجـه و خروجـی آن آمـار کـم فوتیها
و مبتالیـان حـوزه ایـن دانشـگاه نسـبت بـه سـایر
دانشـگاههای مشـابه اسـت ،یکـی از نـکات حائز
اهمیـت و قابـل توجـه در مـورد مدیریـت دکتـر
مـکارم در ایـن دانشـگاه این اسـت کـه بر عکس
وضعیـت بـد اقتصـادی و بودجـهای کشـور روند
تجهیـز ،جـذب اعتبـار و تخصیـص بودجـه در
این دانشـگاه سـیر صعـودی داشـته کـه نگاهی به
آمارهـا هـر ناظـری را شـگفت زده خواهـد کرد،
لـذا در ادامـه بـه گزیـدهای از گفتههـای ریاسـت
دانشـگاه در نشسـت خبـری بـا اصحـاب رسـانه
کـه بـا حضـور معاونین دانشـگاه ،مدیران سـتادی
و حضـور پررنـگ خبرنـگاران حـوزه جنـوب
کرمان روز سـه شـنبه  ۲۵شـهریورماه برگزار شـد
اشـاره خواهیـم کرد:
دکتـر اصغـر مـکارم در نشسـت خبـری بـا
اصحـاب رسـانه جنـوب کرمـان بـا بیـان اینکـه
خبرنـگاری حرفـه سـختی اسـت که بایـد نگاهی
عمیقتـر بـه آن داشـته باشـیم ،اظهـار داشـت:
خبرنـگار بایـد تحلیـل و بصیـرت داشـته باشـد
کـه خـوب و بـد را ببینـد و آنچـه بـه صلاح و
سـعادت جامعـه اسـت را اعلام کنـد و وظایفش
را انجـام دهـد ،ایـن پزشـک متخصـص افـزود
کثـرت و کسـوت خبرنـگاری در جنـوب کرمان
نقطـه قوت در کشـور اسـت که نشـان از فرهنگ
بـاالی ایـن منطقه اسـت که اهالی رسـانه آن ابایی
از اظهارنظـر ندارنـد و باعـث خوشـحالی اسـت
کـه حضـور شـما باعـث رشـد و ارتقـای منطقـه
میشـود.
وی افـزود :مـدت زمانـی کـه در دانشـگاه
جیرفـت حضـور داشـتم ،بهویـژه در زمـان
شـیوع ویـروس کرونـا در بحـث اطالعرسـانی
و فرهنگسـازی نقـش رسـانهها بینظیـر بـوده
اسـت و هـم صداوسـیما و هـم رسـانههای محلی
بـه درسـتی کار کردنـد که مـردم احسـاس کنند
کرونـا کشـنده و بیرحم اسـت و با کمک شـما
و همـکاری مـردم بـه وضعیـت خوبـی رسـیدیم
کـه اگـر بیتوجهـی شـود بـه فاجعـه تبدیـل
خواهـد شـد.
در انتصابات و ارائه خدمات هیچوقت فکر
سیاسی را دخیل نکردهایم
مـکارم بـا بیـان اینکـه در مدیریـت مبـارزه بـا
کرونـا هنـر دانشـگاه علوم پزشـکی اسـت که در
شـرایط سـخت جامعـه ایـن وضعیـت را حفـظ
کنیـم ،تصریـح کـرد :اینکـه بـه گفته شـما فضای
دانشـگاه سیاسـی اسـت یـک حسـن اسـت ،اگـر
اهـل تحلیـل مسـائل جامعـه نباشـیم ،نمیتوانیـم
حـق را از باطـل تشـخیص دهیـم امـا در انتصابات
و ارائـه خدمـات هیچوقـت فکر سیاسـی را دخیل
نکردهایـم.
وی خاطـر نشـان کـرد :دیدگاههـای سیاسـی
افـراد بـرای خودشـان محتـرم اسـت امـا آنچـه
بـرای مـا ملاک اسـت ،خدمـت بـه مـردم اسـت
و هرکـس خدمـت بیشـتری بتوانـد انجـام دهـد
مـا بـه جنـاح سیاسـی او اهمیـت نمیدهیـم و تـا
جایـی کـه توانسـتهایم خـدای ناکـرده فـرد بدون
پتانسـیلی بـه مجموعـه مدیریتـی نیفزودیـم.

رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت با بیان
اینکـه پیگیـری کارهـای دانشـگاه در وزارتخانـه
و جـذب اعتبـارات از مهمتریـن اقدامـات و
دسـتاوردهای مـا اسـت ،گفـت :اگـر در آینـده
ارتقایـی در مجموعـه وزارت بهداشـت داشـته
باشـم اولیـن کسـانی کـه نفـع آ ن را خواهنـد بـرد
مـردم جنوب کرمان هسـتند ،زیرا شـناخت من از
منطقـه جنـوب کرمان زیـاد اسـت و در این مدت
در حـد تـوان خویـش توانسـتهام بـا پیگیریهـای
متعـدد در تهـران برای ایـن مردم امکانـات و نیرو
جـذب نمایم.
مدیریت کرونا راحت نبود ،اجازه دهید
در این مسائل متخصصان اظهارنظر کنند
مـکارم بـا پاسـخ بـه نحـوه انجـام تسـت
کرونـا در منطقـه اظهـار داشـت :سـتاد کرونـا
سیاسـتگذاریهایی بـرای گرفتـن تسـت کرونا
دارد کـه رعایـت میشـود ،اینطـور نیسـت
کـه سـلیقهای تسـت کرونـا نگیریـم کـه در ایـن
صـورت خودمـان دچار مشـکل میشـویم اما در
گذشـته تسـت کرونا برای شناسـایی بیمـاران بود
امـا اکنـون کـه اپیدمـی خـود را نشـان داده اسـت
دیگـر ضرورتـی بـه تسـت نیسـت ،زیـرا همـه
بایـد احسـاس کننـد کـه آلـوده بـه ایـن ویـروس
هسـتند مگـر خلاف آن ثابـت شـود ،همگـی
بایـد دسـتورالعملهای بهداشـتی را رعایت کنیم
نـه اینکـه بـا انجـام تسـتهای بیحاصـل هزینـه
هنگفتـی بـه دولـت تحمیـل نماییـم.
وی بیـان داشـت :امـا مـواردی کـه افـراد در
بیمارسـتان بسـتری میشـوند ،بایـد تسـت انجـام
شـود و ممکـن اسـت بـرای پیگیری تسـت بعدی
را هـم انجـام دهیـم ،لـذا ایـن کار تخصصـی
درمانـی اسـت و اجـازه دهیـد در ایـن مسـائل
متخصصـان اظهـار نظـر کنند ،شـایان ذکر اسـت
وضعیـت مطلـوب فعلـی حاصـل تلاش کسـانی
اسـت کـه در ایـن شـرایط سـخت سـاعتهای
متمـادی در بخـش بیمـاران کرونـا تمـام انـرژی
خود را گذاشـته انـد وگرنه مدیریـت این بیماری
راحـت نبـوده اسـت.
این مطلب نه علمی است
و نه عملی که تمام مردم کشور برای
آنفوآنزا واکسینه شوند
مـکارم بـا اشـاره بـه نحـوه توزیـع واکسـن
آنفلوآنـزا گفـت :هنـوز معیـار خاصـی بـرای
سیسـتم بهداشـت و درمـان تعریـف نشـده و قرار
اسـت بـرای افـراد با ریسـک باال (سـن بـاالی 65
سـال ،بیماران خاص و نـوزادان) بهعنوان اولویت
بـه صـورت مجانی واکسـن ارائه شـود و سـایرین
هـم بـه تشـخیص پزشـک مشـخص میشـود که
واکسـن دریافت کنند یا خیر ،امسـال بنـا به اعالم
وزارتخانـه دو و نیـم برابـر مصـرف سـال گذشـته
واکسـن در اختیـار داریـم کـه بـه زودی وضعیت
آن مشـخص میشـود.
وی خاطرنشـان کـرد :ایـن مطلـب نـه علمـی
اسـت و نـه عملـی کـه تمـام مـردم کشـور بـرای
آنفلوآنـزا واکسـینه شـوند ،سیاسـت بر این اسـت
کـه افـراد با ریسـک بـاال در اولویت باشـند که از
طریـق سـامانه سـیب شناسـایی میشـوند و برنامه
ایـن اسـت کـه ایـن افـراد واکسـن را بـه صـورت
رایـگان دریافـت کننـد و یکسـری واکسـن
در داروخانههـا توزیـع میشـود کـه بـا تجویـز
پزشـک عرضـه میگـردد که از هفتـه اول مهرماه
توزیـع در داروخانههـای کشـور آغـاز میشـود.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت در
پاسـخ بـه سـوال دیگـری دربـاره سلامت آب
شـرب منطقه عنوان داشـت :سلامت آب شـرب
جیرفـت را از نظـر باکتریایـی تأییـد میکنیـم ،اما
در چنـد سـال اخیـر بـه دلیـل کمبـود بارشهـا

غلظـت املاح در برخـی چاههـای تأمیـن آب
بـاال رفـت ،در ایـن راسـتا آب را آزمایش کردیم
و نتیچـه را بـه آب و فاضلاب و فرمانـداری هـم
اعلام کردهایـم ،لـذا ممکـن اسـت میـزان بعضی
از املاح آب از حـد مجـاز باالتـر باشـد امـا
اینگونـه نیسـت که قابل شـرب نباشـد و مشـکل
حادی برای سلامت شـهروندان ایجـاد نمیکند.
تالش برای بهرهبرداری فاز نخست
بیمارستان عنبرآباد
مـکارم ضمـن تأکیـد بـر پیگیـری دسـتگاه
رادیولـوژی عنبرآبـاد تصریح کرد :بـرای تکمیل
بیمارسـتان عنبرآباد بیشـترین پیگیری را داشـتهام،
اما متاسـفانه چون پیشـرفت فیزیکی آن کم است
و اعتبـارات هـم محدود اسـت جـزو اولویتهای
وزارت بهداشـت نیسـت امـا بـا ایـن همـه ،سـال
گذشـته  6میلیـارد تومـان اعتبـار جـذب کردیـم
و بخشـی از کار آغـاز شـد ،امیدواریـم کـه ایـن
اتفـاق تکـرار شـود و امسـال بتوانیـم حداقـل
فـاز نخسـت ایـن بیمارسـتان را تـا پایـان سـال بـه
بهرهبـرداری برسـانیم.
بیمارستانهای جنوب کرمان
در حال توسعه هستند
وی با اشـاره به وضعیت کنونی بیمارسـتانهای
شهرسـتانهای رودبـار ،منوجـان و قلعهگنـج بـا
بیـان اینکـه امسـال  51پزشـک متخصـص جذب
کردهایـم گفـت :مـا کار را از صفـر آغـاز کردیم
و در حـال حاضـر بسـیاری از تخصصهـا در این
بیمارسـتانها فعـال هسـتند ،معموال در بیمارسـتان
بـه تناسـب تخـت بایـد سـرویس داد و اینطـور
نیسـت کـه مثلا در بیمارسـتان  32تختخوابـی
ارتوپـد هم باشـد ،بـا توجه به وضعیت بیمارسـتان
بایـد امکاناتـی فراهـم کنیم از این نظـر اگر جراح
مغـز و اعصـاب در بیمارسـتان رودبـار نیسـت،
طبیعـی اسـت ،امـا بیمارسـتانهای جنـوب کرمان
در حال توسـعه هسـتند و تعداد تخت هم افزایش
مییابـد تا بتوانیم خدمات سلامت را بـرای مردم
ایـن مناطـق در دسـترستر کنیم.
مـکارم گفـت :بودجـهای کـه بـرای دانشـگاه
جذب میشـود ،طی سـه سـال گذاشـته افزایشـی
بـوده اسـت که امسـال  39درصـد افزایـش اعتبار
دانشـگاه اسـت ،حـدود  630میلیارد تومـان اعتبار
جمعـی دانشـگاه تاکنـون اسـت کـه پیشبینـی
کردهایـم و حتمـا اسـتحصال خواهد شـد و این به
راحتـی به دسـت نمیآیـد و نیازمنـد پیگیریهای
بسـیار است.
وی بـا بیـان اینکـه پرداختهـای دارویـی تـا
پایان اردیبهشـت سـالجاری تسـویه شـده اسـت،
عنـوان داشـت :یکـی از معضلات مـا پرداختها
بـه پزشـکان و پرسـنل بـود کـه در حـال حاضـر

تمـام پرداختهـا تـا پایـان سـال  98به روز اسـت
و اضافـهکار کادر درمـان تـا پایـان شـهریورماه
امسـال تـا پایـان مـاه جـاری پرداخـت میشـود و
اگـر مقایسـه کنیـم بسـیاری از دانشـگاهها بیش از
ک سـال اسـت اضافـهکار بـه پرسـنل پرداخت
یـ 
نکردهانـد.
افزایش تجهیزات بیمارستانها از
دستاوردهای مقابله با کرونا
مـکارم افـزود :در بحـث تجهیـزات تقریبـا 26
میلیـارد تومـان تجهیـزات در زمـان درگیـری بـا
بیمـاری کوویـد  19خریـداری کردیـم کـه در
طـول فعالیـت دانشـگاه بیسـابقه اسـت ،افزایـش
تختهای آی سـی یو ،خرید دستگاه اکسیژنساز
و راهانـدازی اتـاق عمـل بیمارسـتانهای منطقـه
از جملـه امکاناتـی اسـت کـه در شـرایط مقابلـه
بـا کرونـا بـه سیسـتم بهداشـت و درمـان دانشـگاه
افـزوده شـده اسـت.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت بـا
اشـاره بـه راهانـدازی پـی سـی آر بیمارسـتان امام
کـه در کشـور بینظیـر اسـت کـه  96نمونـه را
همزمـان میتـوان انجـام داد ،گفـت :رادیولـوژی
دیجیتـال در منوجـان و فاریـاب راهانـدازی شـده
اسـت و مرکز درمان بسـتر رمشـک با اعتبار 400
میلیون تومان تجهیز شـده اسـت و ایـن تجهیزات
در همیـن شـرایط سـخت بـه منطقـه اختصـاص
یافته اسـت.
مـکارم خاطـر نشـان کـرد :سـی تـی دوم
بیمارسـتان امام جیرفت ،دستگاه ام ار آی کهنوج
و آنژیوگرافـی کـه اولویـت سـیزدهم وزارتخانـه
اسـت در آینـده نزدیـک راهانـدازی میشـوند
کـه بـا راهانـدازی آنژیوگرافـی جـراح قلـب هـم
بـه منطقـه خواهـد آمـد ،اینهـا زیرسـاختهای
بزرگـی اسـت کـه بـا تحویـل آن مـردم جنـوب
کرمـان از آن بهرهمنـد خواهنـد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه شـیوع کرونـا آنقـدر مـا
را درگیـر کـرد و تمرکـز مـا بـر کنتـرل آن بـود
کـه نتوانسـتیم عملکـرد دانشـگاه در احـداث و
بهرهبـرداری پروژههـای مهـم را بیـان کنیـم،
گفـت :در پروژههـای سـاختمانی ،بیمارسـتانی،
درمانگاهـی و خانههـای بهداشـت از موفقتریـن
دانشـگاههای علـوم پزشـکی کشـور هسـتیم کـه
نتیجـه تلاش تمـام روسـای قبلـی دانشـگاه تـا
کنـون اسـت.
مـکارم بیـان داشـت :بـا آغـاز طـرح تحـول
سلامت  200پـروژه در منطقـه راهانـدازی ،تعمیر
و تجهیـز شـد که  20پـروژه از این تعـداد اخیرا به
صـورت ویدئـو کنفرانـس بـا بیـش از  54میلیارد
تومـان راهانـدازی شـده اسـت ،علاوه بـر این 10
خانـه بهداشـت در پویـش ره سلامت وزارتخانه

جزو لیسـت پروژههای افتتاحی اسـت و  34پروژه
هـم در حـال اجـرا هسـتند که بـه امیـد خداوند تا
نیمـه نخسـت سـال 1400بـه بهرهبـرداری خواهند
رسید.
آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه به
زودی راهاندازی میشود
رئیـس دانشـگاه بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای
خـوب دانشـگاه علـوم پزشـکی در حوزههـای
پژوهشـی ،دانشـجویی و آموزشـی اظهار داشـت:
در بحـث پژوهـش علیرغـم اینکـه بسـتر الزم را
نداشـتیم
توانسـتیم حرکتهـای خوبـی انجـام دهیـم،
مقـاالت دانشـگاه افزایـش سـه برابـری داشـته
اسـت ،حـدود  13درصـد مقـاالت دانشـگاه
بینالمللـی اسـت و علاوه بـر آن مجـوز مجلـه
دانشـگاه هـم اخـذ شـد.
وی بـا بیـان اینکـه مرکـز رشـد دانشـگاه
راهانـدازی شـد و آزمایشـگاه جامـع تحقیقـات
بـه زودی راهانـدازی میشـود ،افـزود :در بحـث
جـذب نیـروی انسـانی دانشـگاه کـه حـرف و
حدیثهـای زیـادی اسـت بایـد گفـت کـه در
جـذب نیروهـای شـرکتی و قـراردادی  99درصد
از بومـی همـان منطقـه جذب شـده اسـت که این
اقـدام با هـدف نگهداشـت نیروهای تربیت شـده
در منطقـه اسـت ،همچنیـن  262مجـوز اسـتخدام
پیمانـی داشـتهایم کـه جـذب شـدهاند کـه در
ایـن راسـتا  14آزمـون برگـزار شـده اسـت ،لـذا
تمـام سـوابق آزمونهـا موجـود و قابل رسـیدگی
اسـت ،یکهـزار و  105نفـر بهصـورت شـرکتی
و پزشـک خانـواده جـذب کردهایم کـه باالترین
میـزان جـذب نیـرو در ادارات جنـوب کرمـان
اسـت.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت بیـان
داشـت :در حوزه آمـوزش و دانشـجویی اعضای
هیئـت علمـی طـی دو و نیـم سـال اخیـر دو برابـر
شـد و تاکنـون پنـج دوره فارغالتحصیل پزشـکی
داشـتهایم کـه جزو پزشـکان با سـواد هسـتند و به
آنهـا افتخـار میکنیم.
وی افـزود بـا توجه بـه رعایت بینظیـر مردم و
رهبریهـا و اقدامـات عملـی مقـام معظـم رهبری
در پیگیـری و مدیرییـت درمـان کرونـا مـا در
پایینتریـن وضعیـت آمـار کرونـا هسـتیم ،هـر
چنـد کـه در ایـام محرم شـور و شـعور حسـینی با
یکدیگـر توام شـد امـا مـردم رعایت کردنـد و ما
در حـال حاضـر شـرایط مقبولـی داریـم ،هرچنـد
بیمـاری کرونـا یک پتانسـیل خاموشـی اسـت که
هـر لحظـه میتواند وضعیـت را به بیمـاری تبدیل
کنـد و مـا نبایـد از ایـن شـرایط دچار غرور شـده
و رعایـت نکنیم.

