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مصرف مواد مخــدر در مدارس را 
تکذیب می کنیم

ابالغ ۱۶۰۰ میلیارد ریال اعتبارات 
سال ۹۸ برای بازسازی مدارس
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هرمزگان

امیدآفرینی و تزریق نشاط در جامعه، اولویت جنگ اقتصادی

40 اثر در جشنواره مطبوعات خلیج 
فارس حائز رتبه شدند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان با اشاره به مشارکت خبرنگاران 10 استان کشور در جشنواره ملی مطبوعات 
خلیج فارس، گفت: پس از ارزیابی 422 اثر، 40 اثر در آیین اختتامیه این جشنواره حائز رتبه شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند.

رضا کمالی زرکانی 20مرداد در آیین اختتامیه ششمین جشنواره مطبوعاتی ...

اعطای تسهیالت 
بلندمدت به خبرنگاران 

و مدیران رسانه ها
4

1
2

نماینــده ولی فقیــه و امــام جمعه 
بندرعبــاس با اشــاره بــه وظیفه خطیر 
خبرنگاران در راســتای تحقق گام دوم 
انقــالب، گفت: یک اثر هنــری زمانی 
ماندگار خواهد شد که آن هنر در راستای 

خدمت به جامعه به کار گرفته شود.

 به گزارش جام جم هرمزگان، حجت 
االســالم محمد عبادی زاده یکشــنبه 
20مــرداد در آیین اختتامیه ششــمین 
جشــنواره مطبوعات خلیج فارس که در 
تاالر شهید آوینی بندرعباس برگزار شد، 
با اشاره به اثرگذاری رسانه ها در تحوالت 
مختلف و نقــش هدایت گر خبرنگاران، 
اظهار داشت: رسانه ها به دلیل کارکردی 
کــه دارند نقش هدایتگــر و هادی را در 

جامعه ایفا می کنند که منبر عظیم رسانه 
می تواند بســتری برای طــرح دردهای 

جامعه باشد.
وی افزود: بیان دردها به تنهایی کافی 
نیســت، چرا که اثرگذاری واقعی رسانه 
زمانــی خواهد که بود که راهکار الزم نیز 
ارائه شــود. امام جمعه بندرعباس، ایجاد 
و تقویــت امید در جامعــه را ماموریت و 
وظیفه خطیر خبرنــگاران در »گام دوم 

انقــالب« عنــوان و اضافه کــرد: باید 
دستاوردهای گام نخست را منعکس کرد 
و کاستی ها را توأم با انتقال امید به جامعه 
و نگاه به آینده به رشــته تحریر در آورد. 
نماینده ولی فقیه در هرمزگان، خطاب به 
خبرنگاران گفت: هنر خبرنگاری باید در 
خدمت جامعه باشــد و زمانی که حقیقت 
را می نویسید به طور قطع اثر شما ماندگار 

خواهد شد.

عبادی زاده با اشــاره بــه ماندگاری 
نام شــهدای رســانه هرمزگان »شهید 
دقت«، »شــهید دشتی« و پیشکسوتان 
رسانه هرمزگان مرحوم »قاسم کرمی«، 
مرحــوم »فــرج زاده« و مرحوم » ایوب 
دبیــری نژاد«، گفت: علت ماندگاری نام 
و یــاد این عزیزان این اســت که از درد 
مردم هرمزگان گفتند و برای جامعه خود 

اثرگذار بودند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان: 

هنری که در خدمت جامعه باشد ماندگار خواهد شد

استاندار:

نقش رسانه ها در جنگ اقتصادی پر رنگ است  

اســتاندار هرمــزگان گفت: رســانه ها در جنگ 
اقتصادی با دشمن نقش پر رنگی دارند و باید در این 

جنگ مسووالن کشور را یاری کنند. 
فریدون همتی در ششــمین جشنواره مطبوعاتی 

خلیــج فارس با گرامیداشــت روز خبرنگار و تبریک 
اعیاد قربان و غدیر اظهار داشــت: در شرایط جنگ 
اقتصادی نقش رســانه ها اثر گذار اســت، در دوران 
دفاع مقدس رسانه ها روحیه ایثار و شهادت و وحدت 
موجود در جبهه را با مردم پشت جبهه پیوند می زدند. 
وی افزود: این امر موجب ایجاد شور و هیجان مردم 
در پشــت جبهه می شــد و مردم رزمنــدگان را در 
عرصه های مختلــف و در محورهای مختلف مورد 

پشتیبانی قرار می دادند.
اســتاندار هرمزگان ادامه داد: رسانه ها امروز باید 
مطالعات تطبیقی شــرایط جنگ اقتصادی االن را با 
جنگ تحمیلی انجام دهند و به نقش اثر گذار خود پی 
ببرند.وی اظهار داشــت: رسانه ها باید وظیفه خود را 
در جنگ اقتصادی در کنار سایر مسووالن بشناسند 

و به ســمتی حرکت کنند و قلــم بزنند که مردم را به 
استقامت و ایستادگی در این جنگ تشویق کنند.

همتی بــا بیان این مطلب کــه جنگ اقتصادی 
بدون همراهی اصحاب رسانه به مشکل بر می خورد 
بیان داشت: جامعه رسانه ای باید با تمام قدرت خود 
به میدان بیاید و با ترســیم نقشه راه به تبیین و تبلیغ 

مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی بپردازد.
وی با اشــاره به نامگذاری امســال به نام ســال 
رونق تولید گفت: رســانه ها باید در کنار مسووالن، 
مهندسان و کارگران و سایر اقشار قرار گیرند و نقش 

خود را در شــکوفایی و رشد اقتصادی ایفا کنند. 
همتی افزود: رســانه ها باید از انتشار اخباری که 
موجب تزریق نا امیدی در جامعه می شود و دشمن از 
آن بهره برداری می کند خودداری کرده و مشکالت 

مورد نظرشان را در مرحله اول به مسووالن مربوطه 
گزارش کنند. 

استاندار اســتان هرمزگان با اشــاره به شناخت 
مشکالت خبرنگاران گفت: خبرنگاران با مشکالتی 
از جمله عدم امنیت شغلی، مشکل بیمه ای و دستمزد 
مواجه هســتند اما با این وجود  به انعکاس رویدادها 
می پردازند و  وظیفه مسووالن تجلیل از تالش های 
شــبانه روزی این قشــر زحمت کش است.  وی در 
پایان با اشــاره به برگزاری کنگره ملی 1500 شهید 
استان هرمزگان در سال جاری ابراز داشت : از رسانه 
ها می خواهم فضای اســتان را به ســمت برگزاری 
این کنگره ملی ســوق دهند و با تبلیغ و تبیین افکار 
عمومی، نخبگان و شــخصیت هــا را درگیر کنند تا 

شاهد برگزاری کنگره باشکوهی باشیم.

40 اثر در جشنواره مطبوعات 
خلیج فارس حائز رتبه شدند

مدیــرکل فرهنــگ و 
ارشاد اســالمی هرمزگان 
بــا اشــاره به مشــارکت 
خبرنگاران 10 استان کشور 
در جشنواره ملی مطبوعات 
خلیج فارس، گفت: پس از 
ارزیابی 422 اثر، 40 اثر در آیین اختتامیه این جشــنواره 

حائز رتبه شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند.
رضــا کمالی زرکانــی 20مرداد در آییــن اختتامیه 
ششمین جشنواره مطبوعاتی خلیج فارس با تبریک روز 
خبرنگار اظهار داشــت: 422 اثر خبر مکتوب، گزارش 
تحلیلی خبری، عکــس خبری، تک عکس، تیتر خبر، 
گزارش، فیلم و گزارش سایت های محلی در بخش های 
محلی، ملی و ویژه مــورد ارزیابی و داوری قرار گرفت. 
وی با بیان اینکه خبرنگاران 10 استان در این جشنواره 
شرکت کردند، افزود: 1۶۹ اثر در بخش استانی، 150 اثر 
در بخش ملی و 10۳ اثر در بخش ویژه در این جشــنواره 

شرکت کردند که بیش از 40 اثر نیز حائز رتبه شدند. 
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی هرمزگان، 
خبرنگاری را حرفه ای ســخت و دشوار برشمرد و گفت: 
خبرنگار در برخی مواقع برای اطالع رســانی صحیح و 
انجام رســالت خبری جان خود را نیز به خطر می اندازد. 
وی به روزرسانی دانش رسانه و خبرنگاری میان اهالی 
رســانه را مهم ترین هدیه ارشاد به خبرنگاران برشمرد 
و گفت: ویژه برنامه هفته خبرنگار در هرمزگان نســبت 
به سالیان گذشته تفاوت های چشمگیری داشته است. 
کمالی زرکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به دستور اســتاندار برای پیش بینی پنج هزار مترمربع 
فضای فرهنگی در 10 شــهر اســتان اظهار داشت: در 
هفته دولت به دســتور استاندار در 10 شهر استان زمین 
های تخصیص یافته برای احــداث نگارخانه و پالتو، 
کلنگ زنی خواهند شــد و ظرف 8 مــاه به بهره برداری 

خواهند رسید.

تعاونــی  طــرح   16
اشــتغال  تســهیالت 

روستایی دریافت کردند
مدیــرکل تعاون، 
کار ورفــاه اجتماعی 
هرمــزگان گفت: از 
تاکنون  سال گذشته 
1۶ طــرح تعاونی در 
تسهیالت  هرمزگان 
پایــدار  اشــتغال 

روستایی دریافت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فارس هادی ابراهیمی  
اظهار داشــت: این تعداد طرح مبلغ 20 میلیارد و 
۳18 میلیون ریال تســهیالت دریافت کرده اند 
که پیش بینی می شــود زمینه اشتغال 100۶ نفر 

فراهم شود.
وی اضافــه کــرد: تاکنــون 42 طــرح به 
بانک هــای عامل به مبلغ بیــش از 8۶4 میلیارد 
ریال و پیش بینی اشتغال یک هزار و 118  معرفی 
شده اســت. مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی 
هرمزگان گفت: آئین نامه اجرایی قانون حمایت 
از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
بــه عنوان یکی از طرح های دولت در ابتدای این 
طرح به اجرا درآمد که سهمیه تخصیص یافته به 
هرمزگان در قالب طرح حمایت از توسعه و ایجاد 
اشــتغال پایدار در مناطق روســتایی و عشایری 
تاکنون بیش از ۳۹۶ میلیارد تومان اعالم شــده 

است.
ابراهیمی اظهار داشت: نرخ سود این وام های 
بانکــی چهار تا ۶ درصد بــرای مناطق مرزی و 
روســتاییان بوده که با هدف ایجاد اشــتغال در 
مناطق روســتایی پرداخت می شــود و نظارت 
دقیقــی بر اجــرای آنها صــورت می گیرد.  وی 
گفت: از ســال گذشــته تاکنون به 2 هزار و58 
طرح مشــاغل خانگی در اســتان، تســهیالت 

اشتغال پرداخت شده است.
ابراهیمی افزود: بــرای این تعداد طرح بیش 
از 170 میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه 
پرداخت شده اســت. مدیرکل تعاون، کار ورفاه 
اجتماعی هرمــزگان اضافه کرد: 8۹ درصد این 

تسهیالت تاکنون پرداخت شده است. 
ابراهیمــی تعــداد طرح های معرفی شــده 
بــه بانک های عامل برای دریافت تســهیالت 
مشاغل خانگی را 2 هزار و ۹7۹ طرح با مبلغ 2۳۹ 
میلیارد و ۳۹0 میلیون ریال ذکر کرد. وی افزود: 
در مجموع 1۹۳ میلیارد ریال تسهیالت از محل 
اعتبار سال ۹7 به مشاغل خانگی اختصاص داده 

شده است.

مرداد؛ بهترین فرصت برای گرامیداشت شهدای خبرنگار
مرداد بهترین فرصتی است که ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای خبرنگار  نگاهی کوتاه به فعالیتها , خدمات و 

تاثیرات فعاالن این عرصه در جامعه داشته باشیم .
خبرنگارکســی اســت که به منظور  آگاه سازی مردم 
کشــورش  از رویدادها و وقایع با پذیرفتن خطرات احتمالی 
به مناطق  گاهی ناامن سفر می کند و به جمع آوری اخبار و 
اطالعات می پردازد خبرنگار  یعنی عاشق حقیقت ، دشمن 
مخفی کاری و الپوشانی یعنی آگاهی و شعور، تعهد اجتماعی 
و انسانی خبرنگار یعنی  پل ارتباطی مردم و مسئولین   یعنی 

جدا کردن ســره از ناســره. هرچند این  واژه ی  آشنائیست 
برای همه  اما هنوز بسیاری از مردم از مشکالت و دشواری 
های این شــغل پرمخاطره را نمی دانند. شغلی متفاوت که 
روزمرگی و کهنگی در آن بی معناســت ،شــغلی به ظاهر 
شیرین و لذت بخش اما در باطن انبوهی از رنج ها ، استرس 
ها و مشکالت طاقت فرسا, شغلی که عالوه بر عشق و عالقه 
خالقیت , شجاعت و جسارت را می طلبد . خبرنگار صاحب 
تحلیل است و تفسیر او یک شخصیت حقوقیست نه حقیقی 
شخصیتی جریان ساز که ریشه در تاریخ و جریانهای تاریخ 

ساز بشری دارد زبانش گویا و بیانش روشنی بخش واقعیت 
است . خبرنگاران در گرما و سرما در شورش و آرامش در هر 
زمان و مکانی در راســتای تکالیف حرفه ای خود حاضر می 
شوند .گستردگی دایره کار خبرنگار در چند سطر نمی گنجد 
اما درآمد این قشر بسیار ناچیز است و متاسفانه مدتی است که 
مشکالت اقتصادی رسانه ها خبرنگاران را به سوی گرفتن 
رپرتاژ آگهی از دستگاههای اجرایی سوق داده  است . که این 
امر مطبوعات را به گونه ای وام دار خود کرده است و امکان 
نقد را از مطبوعات گرفته و مهمتر از همه آزادگی خبرنگار را 

زیر سوال برده است . فردی که با هدف درآمدزایی وارد این 
عرصه می شود نه تنها نمی تواند کمکی در این عرصه نماید 
بلکه باعث به وجود آمدن مشکالتی نیز می شود که امروزه 
مطبوعات اســتان ما بشدت با آن مواجه است به امید آنکه 
تدابیری اندیشیده شود تا شان و جایگاه واقعی خبرنگاران و 
خبرنگارنماها  مشخص گردد. ای کاش در روزی که به نام 
خبرنگار نامگذاری شده به تقدیر و تشکرهای یک روزه اکتفا 
نکنیم بهترین هدیه و اتفاقی که می تواند اهالی مطبوعات را 
خوشحال کند تعامل هر چه بیشتر و بهتر سازمانها و ارگانها با 

خبرنگاران به عنوان چشــم و گوش جامعه و افکار عمومی، 
عــدم تالش برای محدود کــردن کار خبرنگار و مهمتر از 
همه انتقاد پذیری مســئوالن است. روزتان فرخنده و قلم 

تان مستدام.
 پرستو سهرابی پور

خبر خبر
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رییس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور، میراث 
ناملموس قشم را ترجمه ای از ارزش های برجای مانده از نیاکان جزیره معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، علیرضا حسن زاده با پرداختن به 
موضوع »میراث ناملموس و هویت پایدار« بیان داشت: جزیره قشم از نظر تنوع و وحدت 
فرهنگی در کشــور، یک نمونه بی نظیراست. وی با اشاره به نقش میراث ناملموس در 

پیشبرد برنامه های توسعه در کشورهای مختلف دنیا افزود: فرهنگ و دانش بومی مردم 
در حوزه صیادی و دریانوردی، حافظه ای تاریخی است که به مثابه میراثی از گذشتگان 
به این نســل رسیده است.حســن زاده ادامه داد:  برگزاری آیین نوروز صیاد در جزیره 
بیانگر ابعاد غنی فرهنگ کشــور در ارتباط با خلیج فارس بوده اســت و پیوند آن با آیین 
نوروز چوپانی در شــمال کشور نمونه ای از وحدت فرهنگی بین اقوام ایرانی می باشد. 

رییس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور بر آمادگی 
پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور جهت همکاری و 
تعامل با سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد و گفت: خلیج فارس، بیدارگاه تمدن ایران 
است و ما به عنوان متولی اصلی میراث فرهنگی جزیره قشم در این حوزه باید در حفظ 

و پاسداشت آن کوشا باشیم.

میراث ناملموس قشم، ترجمان ارزش های جزیره است

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

هرمزگان

مدير شهرداری منطقه 3 بندرعباس، با بيان اينكه در راستاي 
به سازی، زيباســازی منظر شهری و ساماندهی  وضعيت عمرانی 
اين منطقه بايد تالش مضاعفی داشــته باشيم، گفت: با استفاده 
از تــوان نيروهای زحمتكش خدمات شــهری منطقــه 3 و نواحی 
چهارگانــه، اقدامــات الزم را در خصــوص بهبــود شــاخص های 
توســعه ای در ســال ۹۸ به کار خواهيم بســت و تــالش داريم 
خدمات مطلوب تری را نســبت به سنوات گذشته به شهروندان 

اين منطقه ارائه کنيم.
روح اهلل مــرادی زاده با اشــاره بــه اقدامات انجام شــده در 
راســتای زيباســازی نمای شــهری، گفــت: رنگ آميــزی جداول 
خيابان های پاسداران، شهدای محراب ، ملوان، بلوار هرمز، بلوار  
امام سجاد)ع(، بلوار امام خمينی)ره( انجام شده و هنوز هم اين 
رونــد ادامــه دارد که اينگونه اقدامات عالوه بر بهينه ســازی و 
زيباتر شــدن فضاهای محيطی، باعث ارتقاء زيبايی نمای شــهری 

نيز خواهد شد.
مــرادی زاده افزود: شــهرداری منطقه ســه بــه منظور حذف 
آلودگی های محيطی و حفظ زيبايی های بصری و همچنين رفع گرد 
و خاک و در راستاي نظافت بيشتر محيط شهری، اقدام به شست 
و شــوی جداول خيابان ها، نرده ها، عالئم هشدار دهنده، المان 

ها و تابلوهای مسير نما نموده است.
وی، ادامه داد: نيروهای خدمات شهری در ادامه فعاليت های 
خود اقدام به لكه گيری و آســفالت تعدادی از خيابان های سطح 
اين محدوده کرده اســت و بخش باقيمانده از ترميم و لكه گيری 

های آسفالت معابر، در سه ماهه دوم سال انجام خواهد شد.
اين مقام مســئول با اشاره به بخشــی ديگر از اقدامات انجام 
شــده توسط واحد خدمات شهری و نواحی چهارگانه بيان داشت: 
جمــع آوری مســتمر زباله، نخاله ســطح معابر عمومــی و محالت، 
کاشــت گلهــای فصلی، حفاری برای کاشــت لوله هــای آب جهت 

آبياری فضای ســبز، جمع آوری مســتمر زباله در ســاعت مقرر ۹ 
شب، هرس، زيرگيری و فرم دهی شكل درختان، اليروبی تمامی 
خورها و کانال های سطح محدوده، جمع آوری سگ های بالصاحب، 
انجام راه بند با دال های بتنی، جلوگيری از تخلفات ســاختمانی، 
اجرای طرح تپش چهره به چهره در محالت، تعميرات تأسيســاتی 
لوازم بازی در بوستان ها، انجام خدمات عمرانی سطحی، تعميرات 
برقی روشنايی و برجک های نور مستقر در بوستان ها، بازسازی 
زمين ورزشــی کوی ملت، احداث زمين فوتبال ســاحلی سورو با 
پيشرفت ۸۰ درصدی، احداث پارک شهدای کوی ملت، احداث 
زمين چمن مصنوعی شهدای کوی ملت در حاشيه بلوار جمهوری 
اســالمی ايران وجلسه شــهرداران نواحی با معتمدين و اعضای 
شــورای اجتماعی محالت بخشــی از ديگر اقدماتی اســت که در 

خدمات شهری و نواحی اين منطقه صورت گرفته است.
مدير منطقه ســه شــهرداری بندرعبــاس در خصوص اجرای 
طرح آسفالت معابر، خاطرنشان کرد: مهمترين اولويت شهرداری 
منطقه سه ، اجرای طرح آسفالت معابر و کوچه هاست که اين طرح 

با جديت در حال اجراست.
مرادی زاده اظهارکرد: نكات ايمنی و موارد فنی برای آسفالت 
خيابان ها و معابر سطح شهر رعايت خواهد شد و درآينده نزديک 
بخش عمده ای از معابر، محله ها و خيابان های فرعی تحت پوشش 

طرح آسفالت معابر و کوچه ها قرار خواهند گرفت.
وی توجــه بــه ارتقاء معنوی کارکنان را جزء جداناشــدنی برای 
ارتقاء خدمات رســانی به شــهروندان برشمرد و گفت: در همين 
راســتا جلساتی بامحوريت حجاب و عفاف و بصيرت در خانواده با 
حضور بانوان شــاغل در شــهرداری منطقه ســه و به همت واحد 
بازرسی و نظارت برعملكرد و روابط عمومی منطقه سه شهرداری 
بندرعباس برگزار شد که با استقبال بانوان شاغل، اين جلسات 

تداوم خواهد داشت.

شهردار منطقه 3 بندرعباس مطرح کرد؛

اقدامات جهادی برای افزایش شاخص توسعه محالت در سال 98

امیدآفرینی و تزریق نشــاط در 
جامعه، اولویت جنگ اقتصادی

اســتاندار هرمزگان با اشــاره 
بــه نقش خبرنگاران در شــرایط 
حســاس منطقه ای و بین المللی، 
افزود: گســترش روحیــه امید و 
نشاط در جامعه یکی از مهمترین 
اقداماتی اســت کــه خبرنگاران 
می تواننــد در مقابله با اقدامات و 

توطئه های دشمنان در جنگ اقتصادی انجام دهند.
به گزارش جام جم هرمزگان، فریدون همتی در آیین تجلیل 
از خبرنگاران اســتان هرمزگان با گرامیداشــت یاد و خاطره 
خبرنگار شــهید محمود صارمی و سایر شهدای عرصه رسانه، 
ضمن تبریک روز خبرنگار و تقدیر از تالشــگران عرصه رسانه 
و خبر، نقش خبرنگاران در جامعه را مهم و اثرگذار برشــمرد و 
گفت: خبرنگاران انســان های فرهیخته و توانمندی هستند و 
خوشبختانه در اســتان هرمزگان نیز شاهد وجود نیروهای پر 
تالشی در عرصه رسانه ای هستیم.استاندار هرمزگان با اشاره 
به نقش خبرنگاران در شرایط حساس منطقه ای و بین المللی، 
افزود: گسترش روحیه امید و نشاط در جامعه یکی از مهمترین 
اقداماتی اســت که خبرنگاران می توانند در مقابله با اقدامات 
و توطئه های دشــمنان در جنگ اقتصادی انجام دهند.همتی 
تصریــح کرد: در شــرایطی که در مقطع جنــگ اقتصادی با 
دشــمنان قرار داریم، انتظار است خبرنگاران با تولیدات فاخر و 
ارزشــمند، تحلیل های درست به مردم ارائه دهند تا بتوانیم در 

این جنگ نیز بر دشمنان غلبه کنیم.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اقدامات در حال انجام در این اســتان، افزود: تا پایان ســال 
جاری پروژه های بزرگ و مهمی در اســتان هرمزگان به بهره 
برداری می رســند که مایه نشاط در اســتان و کشور خواهند 
بود. وی اضافه کرد: در حوزه توســعه سواحل مکران در شرق 
هرمزگان طرح ها با جدیت در حال پیگیری هستند و اقدامات 
مهمی از جمله ایجاد پاالیشــگاه های بزرگ و پایانه صادرات 
نفتی در این منطقه ایجاد خواهد شد. استاندار هرمزگان افزود: 
رونق فعالیت ها و اشــتغال در حوزه کشتی سازی، احداث آب 
شیرین کن ها در راستای تامین آب شرب و اجرای پروژه های 
آبخیزداری در سراسر هرمزگان از دیگر طرح های مهم در حال 
اجرا در هرمزگان اســت. در این مراســم که به مناسبت هفته 
خبرنگار برگزار شــد، بیش از 100خبرنــگار و عکاس خبری 

استان مورد تجلیل قرار گرفتند.

ســید امیر امیــري زاد رئیس هیئــت مدیره و 
مدیرعامل شرکت شهرك هاي صنعتي هرمزگان  
با اشاره به فرا رسیدن روز حمایت از صنایع کوچک 
و تبریــک این روز  به صنعتگران اســتان به ویژه 
صنعتگران حوزه صنایع کوچک و صنایع متوســط 
اســتان و با بیان اینکه، 28 شهرك و ناحیه صنعتي 
مصــوب در هرمزگان وجود دارد گفت: از این تعداد 
2۶ شــهرك و ناحیه صنعتي دولتي اســت و براي 
اولین بار در کشور 2 شهرك صنعتي »خصوصي« 

موافقت اصولي خود را از شــرکت شــهرك هاي 
صنعتي هرمــزگان دریافت و فرآینــد اجرایی آن 

شروع شده است.
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهاي صنعتــي 
هرمزگان اضافه کرد: از تعداد کل شهرك و نواحي 
صنعتي مصوب 22 شهرك صنعتي به بهره برداري 
رسیده که شامل 14 شهرك و هشت ناحیه صنعتي 

است.
وي با بیان اینکه صنایع کوچک تعاریف مختلفي 
دارد، خاطرنشــان کرد: تعریفي که بیشتر در ایران 
مورد استفاده قرار مي گیرد براساس اشتغال و تعداد 
نفرات مشغول به کار واحد ها است؛ بین یک تا ۹ نفر 
را صنایع خرد مي نامیم، بین 10 تا 4۹ نفر را صنایع 
کوچک و 50 تا ۹۹ نفر را صنایع متوســط و باالي 
آن را صنایع بزرگ مي نامیم اما در خارج از کشــور 
این تعریف تلفیقی از اشــتغال ایجاد شــده و حجم 
سرمایه گذاري انجام شده واحدهاي صنعتي است.

رئیس هیئت مدیره شــرکت شهرك هاي صنعتي 

هرمــزگان با بیان اینکه این شــرکت در دو حوزه 
فعالیت مي کند، گفت: یکي از این حوزه ها خدمات 
زیر ساختي است که شامل تامین امکانات زیربنایي 
براي احداث واحدهاي صنعتي اســت و بخش دوم 
خدمات نرم افزاري حمایتي اســت که شامل چهار 
حوزه است که آموزش یکي از مهمترین زیر بخش 
های خدمات حمایتی شرکت شهرك های صنعتی 

به واحدهای صنعتی است.
وي با اشاره به خدمات آموزشي شرکت شهرك 
هاي صنعتي اســتان تصریح کرد: به محض اینکه 
قرارداد ســرمایه گذاری بــا صنعتگران منعقد مي 
شود، آموزش هاي مبراي آنها شرو ع مي شود و در 
نخستین گام، آموزش با محور کارآفریني شروع مي 
شــود، بعد از به بهره برداري رسیدن طرح، آموزش 
مهارتي حین کار پرســنل و آموزش مدیریتي براي 
مدیران واحدهاي صنعتي برگزار مي شود. امیري 
زاد تصریح کرد: ما در سال گذشته 5۹ دوره آموزشي 
را برگــزار کردیم که بیش از یک هزار و 700 نفر در 

این دوره آموزشــي شرکت کردند و در سال جاری 
نیز طبق برنامه، 80 دوره آموزشــي را برای بیش از 
یک هزار و ۶00 نفر از شــاغالن واحدهای صنعتی 
اســتان برگزار خواهیم کرد. وي بــا بیان اینکه در 
حوزه بازار، آسیب شناسي الزم را از طریق مشاوران 
عارضه یاب شناســایی می کنیم، اظهار کرد: این 
مشــاوران با پایش بنگاه هــاي تولیدي وضعیت 
را بررســي مي کنند و پس از بررســی ضعف های 
موجــود، پلن اجرایي واحدها را ارائه می کنند که به 
نســبت زیادی در رفع مشکل و به حداکثر رساندن 

ظرفیت تولید واحدهای صنعتي اثرگذار است.
مدیرعامل شــرکت شــهرك هــاي صنعتي 
هرمزگان، افزود: اگــر واحدهاي صنعتي در حوزه 
بازار مشــکل داشــته باشــند ما براي آنها مشاور 

تخصصي حوزه بازار نیز تخصیص می دهیم.
وي با بیان اینکه برنامه ریزی الزم برای حضور 
صنعتگران در نمایشــگاه های داخلي و خارجي با 
هدف کســب بازارهای جدید انجام شــده است، 

خاطرنشــان کرد: طی سال گذشــته،  ۹۶ شرکت 
در نمایشگاه های داخلی و خارجي شرکت کردند.

وی افــزود: 50 درصد هزینه های شــرکت در 
نمایشــگاه هاي داخلي و خارجــی را ما تقبل مي 
کنیــم و این یک یارانه حمایتــی برای واحد هایی 
اســت که امکان حضور در نمایشگاه هاي داخلي و 

خارجي را داشته باشند.
 امیــری زاد با بیان اینکه زیر ســاختي که ما در 
شــهرك ها ایجاد مي کنیم زیر ساختي است که با 
منابع عمومي دولت انجام مي شــود، تصریح کرد: 
هزینه تمام شــده زیر ساخت بسیار باالتر از هزینه 

واگذاري زمین است. 
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرك هاي صنعتي 
هرمزگان افزود: به دلیل اینکه در اســتان، شرکت 
شــهرك هاي صنعتي بازوان وزارت صنعت معدن 
و تجارت در حوزه زیر ســاخت صنعتي است، دولت 
یارانــه ای را در نظر گرفته که هزینه آماده ســازي 

زیر ساخت را به کمتر از نصف کاهش می دهد.

در سال ۹۸ محقق خواهد شد؛

برگزاری 80 دوره آموزشی در واحدهای صنعتی هرمزگان

به مناسبت عید غدیر خم، ۶0 زوج جوان به مناسبت 
عید غدیر خم در روســتای سراح بخش احمدی راهی 

خانه بخت می شوند.
به گزارش روابــط عمومی فرمانداری حاجی آباد، 
حمید جهانگیری در نشســت ســتاد بزرگداشت عید 
غدیر در بخش احمدی اظهار داشــت: انتقال فرهنگ 
اســالمی به نسلهای آینده در برگزاری مراسم ازدواج 
آســان ضروری اســت. وی با بیان اینکه شهرستان 
حاجی آباد پیشــرو در ترویج فرهنگ اسالمی است، 
افزود: برگزاری مراسم بزرگداشت عید غدیر در بخش 
احمدی کار بسیار ارزشمندی است و ما بر خود می بالیم 

که شیعه حضرت علی )ع( هستیم. فرماندار حاجی آباد 
با اشــاره به اینکه شــیعه بودن در گفتار کافی نیست، 
گفت: برگزاری مراســم ازدواج آسان به مناسبت عید 
غدیر در بخش احمدی می تواند الگویی برای ســایر 
بخش های شهرســتان و استان جهت ترویج فرهنگ 
و رفتار شــیعه باشــد. فرماندار حاجی آباد از برگزاری 
مراســم ازدواج ۶0 زوج جــوان در شهرســتان ابراز 
خرســندی کرد و گفت: در این شرایط اقتصادی توجه 
به جوانان ضروری است و نباید آنها احساس کنند که 
نمی توانند تشکیل زندگی دهند. وی تاکید کرد: ترویج 
فرهنگ ازدواج آســان در بیــن خانواده ها باید تبلیغ و 

گسترش داده شود.
جهانگیــری در پایــان از آمادگــی کامــل همه 
دستگاه های اجرایی برای برگزاری مراسم بزرگداشت 

عید غدیر خبر داد.
علی کرمپور نیز گفت: عید غدیر خم و هفته والیت 
جایگاه ویژه ای در دین اســالم دارد.وی افزود: غدیر 
باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شــود و اگر غدیر 

پاس داشته شده بود عاشورا بوجود نمی آمد.
دبیر ســتاد بزرگداشــت عید غدیر حاجــی آباد از 
برگزاری پنجمین ســال مراسم بزرگداشت عید غدیر 
در روســتای ســراح خبر داد و گفت: توســعه زندگی 

اســالمی و تســهیل در امر ازدواج از اهداف برگزاری 
این مراسم است.

کرمپور با بیان اینکه امســال مراسم جشن ازدواج 
۶0 زوج برگزار می شــود عنوان کــرد: برای هر زوج 
جهیزیه ای به مبلغ 8 میلیون تومان اهداء می شــود، 
همچنین بــا رایزنی های صورت گرفته تســهیالت 
ارزان قیمت جهت ساخت مسکن به مبلغ 40 میلیون 

تومان به هر زوج پرداخت می شود. 
وی از توزیــع بیش از 4 هزار پــرس طعام در عید 
غدیر خبر داد و افرود: آمادگی داریم سال آینده مراسم 

ازدواج به تعداد شهدای شهرستان برگزار کنیم.

مراسم ازدواج آسان 60 زوج جوان حاجی آبادی برگزار می شود
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قصه تکراری تجلیل هایی برای رفع تکلیف تقریبا دامن همه اقشار را گرفته است.
تجلیل از مقام شامخ معلمان، تکریم کارگران و باالخره تقدیر از خبرنگاران، مراسم هایی 
که هم تقدیرکننده می داند از آن چیزی در نمی آید و هم تجلیل شونده پس از پایانش دوباره به  
امان خدا رها می شود؛ با همه مشکالت ریز و درشتی که دارد. به همین مناسبت است که روز 
خبرنگار امسال هم گذشت و رفت و هیچ نهادی شکایت خود را از خبرنگاران پس نگرفت! هیچ 

روزنامه نگار زندانی مورد عفو یا تخفیف مجازات قرارنگرفت! هیچ وام بی سود یا کم سودی به 
کارکنان  رسانه ها اختصاص نیافت و هیچ تسهیالت بیمه ای و درمانی به مناسبت این روز به 
این افراد پیشنهاد نشد. در همین ایام اتفاقا خبرهای بدی هم به گوش می رسد. در خبرها خواندم 
که برای روزنامه نگار جوانی که متهم به جرمی شده در دادگاه، قرار وثیقه یک میلیارد تومانی 
صادر کرده اند. اگر همین االن تمام کشور را بگردید روزنامه نگاری نداریم که توان تامین چنین 

قراری را داشــته باشــد و البته این تنها یک طرف ماجراست. در همین حال در شعبه ای دیگر، 
قاضی برای خانواده ای که به جرم کالهبرداری در حال محاکمه بوده اند و بیش از 12 میلیارد 
تومان کالهبرداری کرده اند تنها دویست میلیون تومان وثیقه صادر کرده است. اینجاست که 

باید آرزو کرد: لطفا  با روزنامه نگاران هم مثل کالهبرداران رفتار کنید.
 حامد مالزاده صادقیون- مدیر مسئول هفته نامه ندای اصالحات 

لطفا با خبرنگاران هم مثل متهمان رفتار کنید! 

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

هرمزگان

نزدیک به 10 ســال از سرسپردگیم در راهی 
پر فراز و نشــیب می گذرد که عنوانش را»خبر« 
می شناســند و حصولش را »هنــر«؛ روزهایی 
کــه »دوگانگی دوســتان« و »رفاقت رقیبان« 
جانــم را به ســراب التهاب کشــاند و وجودم را 
به دریای شگفتی رســاند... اما آنچه شهادتم در 
حضور خداســت، طریق وفاداریم در گریز از تمام 

مالمت ها در این راستاست. 

هر آنچه بود منفعت شــخصی نبود که  مسئلت  
جمعــی بــود. جمعــی از تمام انســان هایی که 
زبانشــان قلم ما و نگاهشان به قدم های ماست.

اینــک خداونــد را برای ایــن موهبت عظیم 
شــادمانه می ســتایم چرا که شــکوهمندترین 
خدمتش را میان قومی راست دل و خواهان عدل 
و داد بر دوش این حقیر نهاد؛ بی گمان گاه لحظه 
هــا به گونه ای رقم خورد که دســتان و قلم ما را 

برای بیان دردهای این سرزمین برکت نداد و این 
شــرم را بر جان من نهاد؛ اما چه میشــود کرد که 
ما عمریســت محکومیم به امید و چشم انتظاری 

روزهای سپید...
ُمعــز می خوانیــم یــاد و خاطــره »دقت« ، 
»صارمی«  و »دشــتی« شهدای این راه جاودان 
را کــه با خونشــان آیین ما به تقدیس رســید و 
آرمانشــان جوهر حقیقت را در آغوش کشــید و 

جاودانــه باد نام فرهیختــگان عرصه مطبوعات 
هرمزگان حاج قاســم کرمی و حاج ایوب دبیری 
نژاد؛ مبارك باد » 17 مرداد«، روز انســان هایی 
از جنس »خبر« هایی گاه شعفناك و گاه نامراد... 
درخشش هم قدم هایم را در این مسیر خواستارم 

تا ابداالباد!

اسماعیل خاشعی- فعال رسانه ای

خبرنگار حقیقت را می گوید، 
نه یک کلمه کم، نه یک کلمه 

بیش
هفتــه  خبرنــگار  را 
تبریک گفته و یاد خبرنگار 
شهید » صارمی«  گرامی 

می دارم.
یقیناً تعریف خبرنگار 

بیش از داشــتن کارت خبرنگاری است. تعریف من 
از خبرنگار کسی است که می پذیرد مسئولیت بیان 
حقیقت را به عهده بگیرد و بر این کار ایستادگی کند. 
فقط همین. حال اگر در مســیر بیان حقیقت کسی 
ناراحت می شــود، بشــود. اگر آن کس که ناراحت 
شــد، می تواند برای تو خطر مالی بسازد، بسازد. اگر 
می تواند بــا توهین و تهمت و حتی پاپوش، آبرویت 
را ببــرد، ببرد. حتی اگر می توانــد برای ادامه حیات 

جسمت دشواری بیافریند، بیافریند. 
خبرنگار حقیقت را می گوید نه یک کلمه کم و نه 
یک کلمه بیش. خبرنگار واقعی اتفاقا بســیار مودب 
اســت. اهل توهین و تحقیر نیســت. اگر تهمت و 
برچســب خورد، قلم به تهمت و تحقیر نمی جنباند. 
موضوع را اگر شــخصی کردند در بازی نمی افتد و 
موضوع را شــخصی نمی کند. موضوعات پیش پا 
افتــاده او را از پرداختن به حقایق کالن و اساســی 

باز نمی دارد. 
خبرنگار مشــکل معیشــت دارد ولی برای نان 
نمی نویسد. برای نام هم نمی نویسد. می نویسد که 
رنجی را برطرف کند یا اشکی را پاك کند یا فسادی را 
متوقف نماید. یا کار نیکی را تشویق کند. او بزرگترین 

امر کننده به نیکی و بازدارنده از پلیدی است.
و البته خبرنگاری که قبل از اطمینان کامل اقدام 
به نوشتن کند، خبرنگار نیست. خبرنگاری که مدام 
یأس و ناکارآمدی و ناامیدی را به جامعه می پاشــد 
خبرنگار نیســت. کسی که با شــانتاژ سعی می کند 
مدیری را وادار به قرارداد رســانه ای کند، بزهکاری 
اســت که خود را در جلیقه خبرنگار فرو کرده است. 
خبرنــگار واقعی دروغ را دشــمن خود می داند و اگر 
زمانی ناخواســته مطلبی منتشــر کرد که نادرست 
بود فورا عذرخواهی مــی کند و خطایش را اصالح 

می کند.
برادر و خواهر عزیز خبرنگار

قــدر و منزلت تو، علیرغم اینکه می دانم بســیار 
مشکل معیشت داری بسیار باالست. تو از آن کسی 
که خدای نکرده با تحصیل مال ناســالم معیشت پر 
رونقی برای خود رقم زده که هیچ، از تمام آنان که با 
مال مشروع هم معیشت خوبی دارند منزلت باالتری 
داری. تو باالترین جهاد را که گفتن کلمه حق است 
در مقابل مدیر بدکردار با سالح قلمت و دوربینت به 
عهده گرفته ای. و چه کســی مقدس تر از تو؟ تویی 
که به قاضی حکــم می کنی که علیه بدکردار اقدام 
کن. تویی که به اســتانداران و فرمانداران و مدیران 
کل و وزرا و رؤســای جمهور با قلمت تشر می زنی و 
آنها را موظف می کنی که کار درست و نیک را انجام 

دهند و از نادرست اجتناب کنند.
سرت را به فخر بر ثریا بگیر که شریف ترین عنصر 
خلقت هســتی. تو وظیفه داری جهان را روشن کنی 
از حقیقت و تو پذیرفتــی که با تمام قامت در مقابل 

تاریکی بایستی.
روزت مبارک خبرنگار

 کوزه گر، سرپرســت دفتر نمایندگی 
خبرگزاری فارس استان هرمزگان

حرفه خبرنگاری قاشــق 
سازی نیست 

مالزمــه ورد بــه 
عرصه هر صنفی توان 
و یــا حداقل اطالعات 
از آن صنــف اســت ، 
حرفه خبرنگاری قاشق 
سازی نیست که با یک 
ضربــه فرو رود و با یک کشــش به طول آن افزوده 
شود، خبرنگاری یک عشــق است ، هنر است باید 
هنرمنــد بود باید هنر را خلق کــردو آن را به نمایش 
گذاشت ،امامتاسفانه اوضاع آنچنان است که کسانی 
کــه تازگی پا به عرصه مطبوعات می گذارند پس از 
گذرانــدن دوره ای کوتاه از خــود به این وادی عبور 
می کنند بدون گذراندن دوره های آموزشی و پخته 
شدن دوستانی غوره نشده مویز می شوند و نشریات 
به جای پرداختن به مسائل و مشکالت مردم دغدغه 
جذب اگهی و مناقصه دارند، قلم شرافت دارد،  پیشه 
خبرنگاری قداســت دارد . وقتی نان کســی درگرو 
تایید فالن مدیر اداره باشــد، آیا می توان آن اداره را 
نقد کرد؟ قطعا نمی توان. دســتمزد کم، عدم امنیت 
شــغلی و آینده ای مبهم چشم انداز فراروی فعاالن 
حوزه رســانه در هرمزگان اســت .تمامی این موارد 
باعث شــده که خالی از افراد با دغدغه و انگیزه باشد 
و حوزه رســانه به عرصه پورسانت بگیرها و دالالن 
مطبوعاتی تبدیل شود؛ پس توقع داشتن مطبوعاتی 
که تریبون مردم و دغدغه هایشــان باشد و از حق و 

حقوق آنان دفاع کند، امری عبث می باشد.
خاتون رئیسی، مدیر نشریه ماراک

یادداشت

ســوگند به قلم و آنچه 
می نویسد

خبرنــگار نامــی 
آشنا برای همه است 
ولی کمتر کســی از 
دشــواری های این 

حرفه خبر دارد.
هفدهــم مــرداد 
ماه یاد آور شــهادت 
مظلومانــه محمود صارمی اســت که بحق روز 
خبرنگار نامیده شــد و تداعی کننده جانفشانی 
صدها خبرنگار،  تصویرگر رسانه در عرصه های 

مختلف سیاسی،  اجتماعی و... است.
بی شــک اطالع رســانی مطلوب با تعامل 
و همکاری دو جانبه دســتگاه هــای اجرایی  و 
اصحاب رســانه صورت می گیرد و سبب ایجاد 
شور و نشــاط و باال بردن میزان رضایت مندی 
مردم نســبت به جامعه می گردد. حضور ده ساله 
ام در بین اصحاب رسانه من را به این یقین رساند 
که خبرنگاران این حرفه را تنها با عشق و عالقه 

دنبال می کنند.
پاییــن بودن حقوق و دســتمزد،  نبود امنیت 
جانــی و شــغلی،  نداشــتن بیمــه،  ابهــام در 
بازنشســتگی و این که آیا جزو مشاغل سخت و 
زیان آور هســتیم یا نه؟!! چیزی جز عشق به این 

حرفه نمی خواهد.
من هم به عنوان عضــو کوچک این جامعه 
در هفته نامه الکترونیکی آوای دریا، خواســتم 
صدای رسای زنان هرمزگان باشم تا از دردها و 
مشکالتشان بگویم و در عین حال تریبونی برای 
معرفی کارآفرینــان،  هنرمندان و بانوان موفق 
هرمزگانی باشــم و آنها را به جامعه معرفی کنم،  
تا قدمی هر چند کوچک در راســتای رسالتمان 
که همانا اطالع رسانی و ترویج آن است بردارم.

و در آخر این تنها روزی است که خبرنگار حق 
دارد از دردهایــش بگوید و بقیه روزها باز به حال 
خودش رها شود.  دردهای این قشر کم نیستند،  

هر چند نمی دانم گوش شنوایی هست یا نه؟
 زهره کرمی، مدیر مسئول هفته نامه 
الکترونیکی آوای دریا

یادداشت

سطری سپید، خونی جاری در رگ های قلم و تراوش 
ذهن خالق 

فریــاد قلمت که با نفس و فریاد مردم 
یکی می شــود،اجتماعی ترین اثر را می 
آفریند که در هر حرف گزارش خواندنی 
ات کالم معلم،کارگر،دانشــجو و همه 
اقشــارمردم نهفته اســت و بدون قلم 
فرســایی از مردم گزارشت روح و جان 

ندارد.
از صــدای رســای مردم،همیشــه 
از کســانی بنویــس که زندگــی با آنها 
معناپیدا می کند،مردمانی که صدایشان 
از حنجره قلمت فریادی می شــود برای 

رهایی.
در این روز خجسته از مردم که گفتی 
از یارانت بگو که در کنارت نیســتند و از 
قلم هایی روایت کن که شکســته شد اما 
جوهر پویایی آن ،قصه خبرنگاران را در 

هرکوی و برزن آواز می دهد. 
بر جمله حضورت نمی توان  نقطه ی 
پایان گذاشــت حتی در زمانی که کاغذ 
ســپیدت، کاهی شــد و قلمت بی جوهر 

ماند.
افکار عاشقانه ات سوار بر امواج مرزها 
را می پیمایدو از عشــق هایی می گویی، 
که پشــت هیچ دیواری نماند. در جامعه 
ســیر می کنی تا آنچه که زیباســت به 

همگان نشــان دهی و تصویر زیباتری 
از آن بســازی تا دنیای زیبا،زیباتر شود و 
زشــتی ها و سیاهی ها را می تابانی  تا به 
اصالح و بازسازی برسانی برای زندگی 

بهتر مردمان. 
بنگار با دســتی که با واژه ها معجزه 
می کنی در عصر ارتباطات و معجزه ات 
رهایی انسان ها و زدودن غبار و جهل از 
تن جهان نو شــده. واژه ها را هنرمندانه 
کنار هم نقش می دهی تا تابلویی هنری 
از انسانها و انســانیت خلق کنی و تیغی 
ترســیم می کنی نه بــرای بریدن بلکه 

برای تقسیم شدن عرضه می شود.
حیــرت جهان را  بر می انگیزی وقتی 

جوهر قلمت بر تن سپید کاغذ جاری می 
شــود و از زنان می گویی که در تبعیض 
زنانه بــه کالم آنان برابری اما در میدان 
جایشــان خالی است. دستانت چو شاخه 
های درختان بهار ســبز است در رویش 
رهایی انسانها و هیچ تبر و بادی به خاك 
نمی افکند رســالت آگاهی بخشیدن تو 
را از پنجــره ای که به صداهــا و نماها 
می نگری ،جامعــه را برای دیگران می 
شناســائی و این جامعه با تمام کمی ها 
و کاســتی ها واقعیت روز ماســت،پس 
تویی که می دانی ما در کدام مســیر راه 
می پیماییم و جهان در کدام مســیر می 
رود. خبرنگار واقعی آنجا می ایســتد که 

مردمش ایستاده است و قدمی به عقب بر 
نمی دارد تا جامعه را به سرمنزل مقصود 
برســاند این صداهــا و واژه ها با تفکر و 
اندیشــه خبرنگار اندیشمند می تواند در 
جامعــه حرکت ایجاد کنــد هر کس که 
مــردم را آگاهی می بخشــد تا بدانند در 
کجا ایستاده اند و خود را به معنای واقعی 
به مردم نزدیک کند تا شــکاف بین همه 
از بیــن برود و این امر بــا تدبیر خبرنگار 

امکان پذیر خواهد شد.

خبرنگار  نورالدینــی،  زینب 

ندای هرمزگان

قبل از هر چیز این را بگویم که بنده نمی دانم تا این 
لحظه شغل روزنامه نگاری را) البته شغل که محسوب 
نمی شــود!( به عنوان مشاغل زیان آور به حساب آورده 

اند یا خیر؟
اگر آورده اند که فبهاالمــراد، اما اگر نیاورده اند این 

مطلب را بخوانند و بیاورند! ممنون.
بنده به ابعاد گوناگون و مشکالت دیگر این صنف)اگر 
صنف به حســاب بیاید!( کاری ندارم، اما خداییش شما 
در این حرفه )اگر حرفه محســوب شــود!( کسی را می 
شناسید که از کارش سود برده باشد ؟ آیا جز ضرر و زیان 

چیز دیگری نصیب این قشر آسیب پذیِر ) که قطعا جزو 
قشر آسیب پذیر به حساب می آید!( جامعه شده است؟! 
هم ضرر مالی و هم جانی. خبرنگاری را می شناسم که 
در حال فرار از دســت طلبکارهایش با سر خورده زمین 
و ســر و دستش شکسته است. مچ دست شکسته اش را 

که دیدم، گفتم شما اهل قلم واقعی هستید!
کدام خبرنگار واقعی را می شناســید که هشت اش 
گرو نُه نباشــد؟ آیا در کشور سراغ دارید خبرنگاری که 
از طریق نوشــتن و تهیه خبــر، مقاله و...به نان و نوایی 
رســیده باشــد؟ به جز تعداد اندکی که حساب شان از 

خبرنگار جداست!
هنوز قســط ماه قبل را نپرداخته اند که ماه بعدی با 
دو صد متر از راه می رســد.هنوز قبض برق را پرداخت 
نکرده ایم که قبض آب و تلفن آمده اســت. هنوز اجاره 
ماه قبل خانه را نداده ایم که ماه بعدی رســیده اســت. 
خبرنگار خانمی می گفت، النگوهایش فروخته اســت 

تا اجاره خانه را پرداخت کند.
اگر حرفه خبرنگاری زیان آور نیست، پس چه چیزی 

زیان آور اســت؟ تنها ســیگار نیست که برای سالمتی 
زیان آور اســت! خبرنگاری از شیشــه هم زیان آورتر 
اســت....آیا به نظر شما اداره کل فرهنگ و ارشاد و خانه 
مطبوعات در روز خبرنگار به خبرنگار یاد شــده تعدادی 
النگو تقدیم می کنند؟! ما که چشمم مان آب نمی خورد.

) چون هنوز بابــت تجلیل از خودمان بدهکارند! تازه از 
ســال گذشته تا کنون دو جلد کتاب چاپ کرده ایم دریغ 

از خرید حتی یک جلد!(
این درست که بیشتر اقشار جامعه به لطف مسووالن 
با این مشــکالت دست و پنجه نرم می کنند، اما درآمد 
خبرنــگار را هم باید در نظر گرفت. دوســت اهل قلمی 

می گفت:» تنها درآمد من در این ماه پدرم بوده...!«. 
از طرف دیگر خبر حوادثی و مخاطب پســند را تهیه 
و چاپ می کنیم، به دســتگاه قضا بر می خورد که مثال 
:» ما هنوز روی فالن پرونده داریم کار می کنیم ، شــما 
با اجازه ی چه کســی فالن خبر را منتشــر کردید؟!« و 
بالفاصله ده ها ماده و تبصره های حقوقی و....می آورند 

و در جا محکوم مان می کنند.

در حوزه فرهنگ و هنر نقد می نویسیم ، به فرهنگ 
و ارشــاد بر می خــورد و نتیجه اش می شــود این که 
آگهی های حصروراثت، تغییرات، ســهمیه کاغذ و....
از آن تاریخ به بعد پَر!)یعنی پرید رفت دنبال کارش!(.

شــما بفرمایید روزنامه ای که آگهی نداشته باشد ، 
آیا ضرر نمی کند؟ اگر این ضرر و زیان نیســت ؟ و شغل 
ما جزو مشــاغل زیان آور نیست، پس چه چیزی زیان 

آور است؟
در زمینه ورزش مطلب می نویســیم ، دوستان اداره 
کل ورزش و جوانان و هیات های محترم، ســایه مان را 
با تیر می زنند.)به ویژه اگر از فدراســیون تیر و کمان و 
هیات تیراندازی انتقادی کرده باشــیم که واویال!(. چرا 
که دوســتان مستقیم با تیر ســر و کار دارند و کارشان 

شوخی بردار نیست!
و ده ها مورد دیگر که می توان به موارد مزبور اضافه 
کرد و خبرنگاری را جزو مشــاغل خیلــی زیان آور به 

حساب آورد.
 مــورد آخری را خدمتتان عرض می کنم و از خدمت 

مرخص می شــوم. مثال ، تعاونی مسکن مطبوعات که 
10 سال است اعالم می کنند دو ماه دیگر کلید واحدها 
را تحویل می دهیم. اما بالنســبت اگر پشت گوش مان 
را دیدیم، کلید هم می بینیم. سال هاست قفل به دست 
منتظر کلیدیم اما به قول شاعر:» کلید گم گشته و در وا 
نمی شــه!«. می فرمایید این کجایش به مشاغل زیان 

آور ربط داشت؟ الساعه عرض می کنیم.
اعضای تعاونی با هر بار قولی که مسووالن می دهند 
و عمــل نمی کنند، عالوه بر این که روز به روز به تعداد 
موهای سفید ســر و اگر مرد هستند سر و صورت شان 
اضافه می شود، یک سکته ناقابل ناقص هم می زنند...

حاال نرخ لوازم خانگی مورد نیاز هر واحد و ....که هر 
دقیقه در حال باال رفتن اســت، نیز به موارد قبلی اضافه 

کنید تا نتیجه را ببینید.
در پایــان یک خبر خوش هم بدهیم تا کمی کامتان 
را شــیرین کرده باشیم. رئیس تعاونی مسکن قول داده 

است این بار دیگر حتما دو ماه دیگر کلید تحویل....
راشدانصاری )خالوراشد(

خبرنگاری جزو مشاغل خیلی زیان آور نیست!

هر آنچه بود منفعت شخصی نبود که مسئلت جمعی بود

همکاران عزیز رســانه ای در روزنامه وزین جام جم از 
بنده خواســتند تا برای ویژه نامه روز خبرنگار، یادداشتی 
به رشــته تحریر در آورم، جالب ومناسب دیدم یادداشتی 
که 15 ســال قبل ودر تاریخ شــنبه 18 مرداد 1۳8۳ در 
ضمیمه روز خبرنگار منتشــر کرده بودم تقدیمشان کنم، 
چرا کــه باور واعتقاد قلبی من از تعریف این حرفه چیزی 

جز این نیست.
* بگذارید خبرنگار، خبرنگار باقی بماند

  برای نوشتن یادداشت آنهم بمناسبت روز خبرنگار می 
توان شیوه های مختلفی را انتخاب کرد ، می توان از واژه 

های ادبی کمک گرفت و خبرنگار را در البه الی کلمات 
و جمالت لطیف گل و بلبل نشــان داد، می توان به سراغ 
»فرخی یزدی « رفــت و با بهره گرفتن از ارادات  خاص 
و عام بــه » آزادی«و» آزادگی«از خبرنگار یگانه موجود 
» آزادی خــواه «و » واقعیت جو«ترســیم کرد و یا اینکه 
جمله قدیمی و البته کلیشــه شده ، اگر خبرنگار را از در راه 
ندهند از پنجره وارد می شود، را به عنوان مقدمه آورد و در 
پی آن از شهامت و جسارت خبرنگار قصیده نوشت، حتی 
می توان امروزی تر شد و حاصل تالش او را رکن چهارم 
دموکراســی نامید ویا اگر هیچ چیــز دیگری به ذهنمان 

نیامــد می توان او را گمنامی فــرض کرد که حضورش 
باعث شهرت بسیاری از گمنامان دیگر می شود ....

بهرحال برای ما که در روابط اجتماعی خود بر حســب 
یــک عادت قدیمی حتی تکریــم و تجلیل کردن فصلی 
و زمان داراســت اینها چیز غریبی نیســت ، اما این وسط 
تکلیف » واقع بینی « هیچوقت روشــن نشــده است  ما 
هیچوقت نخواستیم خبرنگار را براساس واقعیت شغلش 
و ویژگی شخصی اش بازشناسی کنیم ،همه مابر اساس 
سلیقه خود و متاسفانه براساس نیاز خود خبرنگار را تعریف 
می کنیم و دقیقا به همین دلیل اســت که روزی خبرنگار 

را » فرشته نجات »و روز دیگر »مزاحم ثبات« می دانیم ، 
اجازه بدهیم خبرنگار براساس یک شغل و حرفه خبرنگار 
باقی بماند. خطا و جفاســت اگر خبرنــگار را به اقتضای 
منافع خود روزی »طلبکار«دیگران بدانیم ، خبرنگار ابزار 
اطالع رسانی اســت   هر گونه تعریف دیگر از وی او را از 
مهمترین ســرمایه های شغلی اش که اعتماد مردم است 

دور می کند.
 علیرضا خورشــید زاده، مشاور رسانه ای 
استاندار هرمزگان

بگذارید خبرنگار، خبرنگار باقی بماند

شرافت خبرنگار در آینه افکار عمومی 
توســعه علم ارتباطات و دانش روزنامه نگاری و به طور 
کلی فرایند پرشتاب تغییر و تحول در این عرصه، مهمترین 
ویژگی عصر کنونی است. تکنولوژی های نوین ارتباطی 
از یک سو زمینه افزایش آگاهی و بینش مردم را فراهم می 
کند و از ســوی دیگر مطالبه گری را به عنوان متمم آگاهی 

جامعه از رخدادها و تحوالت پیرامونی فراهم کرده است. 
به تعبیری آگاهی و مطالبه گری دو پیامد توســعه علوم 
ارتباطی اســت که روند شتابانی را به خود گرفته تا جاییکه 
ســرعت انتقال اخبار و اطالعات و آگاهی مردم از آنچه در 
پیرامون جامعه زیســت آنان می گذرد به کوچکترین واحد 
زمان رسیده است. در این رشد خیره کننده تکنولوژی های 
ارتباطی که ســرعت آگاهی عمومی از رخدادها به حدی 
رســیده که مفهوم مرز و جغرافیا و شهر و کشور و قاره را بی 
اثر کرده اســت از جمله الزامات فعالیت در این بستر تجهیز 
فعاالن رسانه ای به چند توانمندی اساسی است که سرعت 

عمل و خالقیت در پردازش و انتقال اخبار و تخصص و تبحر 
در تحلیل محتوا از مهمترین آن است.

برخــورداری خبرنگاران از چنین ویژگی هایی و ابتکار 
عمــل آنان در این عرصه شــاید تا پیش از انفجار ارتباطی 
چنــدان ضروری نبود و معموال رســانه هــا و بنگاه های 
خبرپراکنی و خبرنــگاران محور انحصاری روایت اخبار و 
تحوالت و تحلیل های روزمره بودند اما توسعه ابزار ارتباطی 
در اشکال گوناگون بستری را فراهم کرد که مشارکت مردم 
در شبکه جهانی ارتباطی میسر شود و هر شهروندی در هر 
نقطه از جهان به تنهایی قادر به تولید اخبار و پردازش و انتشار 

آن در مقیاس جهانی باشد.
بنابراین در هزاره ســوم که ســرعت آگاهی عمومی از 
تحوالت روزمره به امری بدیهی تبدیل شــده است دیگر 
نمی توان با تکیه بر انحصار، هر خبر و تحلیل و رخدادی را 
به دلخواه به خورد مخاطب داد و انتظار باور پذیری آن را هم 

داشــت. در چنین دوره ای از تاریخ، خبرنگار باید بداند که با 
مخاطب بسیار آگاه طرف است و کمترین لغزشی در انتقال 
صحیح اخبار و تحلیل ها منجر به از دســت دادن مخاطب 

خواهد شد.
به اعتقاد نگارنده این تحوالت و قرار گرفتن خبرنگاران 
در چنین فضای رقابتی نه تنها جای نگرانی ندارد بلکه باید 
آن را به فال نیک گرفت و از فراگیری آن استقبال کرد چرا 
که رقابت در هر موضوعی معموال به ارائه بهترین خدمات 
منجر خواهد شــد و دنیای ارتباطی و رســانه ای نیز از این 
قاعده مستثنی نیست. در چنین برهه ای خبرنگار باید بداند 
عالوه بر سرعت و ابتکار عمل در انتقال اخبار، به دو ویژگی 
مهم شرافت و صداقت نیز دقت و حساسیت ویژه ای داشته 
باشد.این مهم از این جهت حائز اهمیت است که با وجود ابزار 
مختلف ارتباطی و دسترسی مخاطب به منابع گوناگون و 
تکثر شبکه های اطالعاتی، اگر خبرنگاری بخواهد حقیقت 

را وارونه عرضه کند و به تحریف مسائل بپردازد، دیر یا زود 
دم خــروس آن بیرون زده و در برابر مخاطب بی اعتبار می 
شود. این ویژگی نوین البته یک خاصیت مهمتری نیز دارد 
و خبرنگار را در معرض داوری لحظه ای افکار عمومی قرار 
مــی دهد تا بداند اگر به اعتبار خود و اعتماد مخاطب توجه 
دارد نمی تواند در طرف باطل یک ماجرا قرار گرفته و قدرت 
تشــخیص مخاطب را در درك این مهم دست کم بگیرد. 
شرافت خبرنگار در بیان حقیقت، همواره در معرض داوری 
مردم اســت و کمترین انحراف از این معیار به انزوا و طرد 

خبرنگار از سوی افکار عمومی منجر خواهد شد.
علی نظری، خبر هرمزگان
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حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند
محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
حافظهم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

غالمعباس شمس الدینی از سال 1۳74فعالیت 
رســانه ای خود را در روزنامه ندای هرمزگان آغاز 
کــرد هرچنــد قبل از آن  درهفته نامــه امید جوان 
وبعد از آن در نشــریات ســفیر جنوب،خبرگزاری 
مهرو روزنامه های سراسری، تحلیل وگزارشهای 
وی منتشرمی شــد، اما فعالیت مستمر او به عنوان 
خبرنــگار در خبرگــزاری مهر و هفته نامه ســفیر 
جنــوب بیانگر عالقه وافرش بــه این عرصه بود.

امروز بعد از نزدیک به ســه  دهه فعالیت، عالوه بر 
خبرنگاری، ســردبیر نشریات سفیر جنوب و نگین 
بندر و عضویت در گروه نویســندگان مجله تجارت 
جنــوب به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن صنفی 
روزنامه نگاران استان هرمزگان نیز فعالیت دارد که 
به مناســبت هفته خبرنگار با وی گفتگو کردیم که 

ماحصل آن تقدیم مخاطبان می گردد.

نگاران  روزنامــه  *انجمن صنفــی 
هرمزگان فعالیت خود را از چه ســالی و با 

چه اهدافی شروع کرده است؟
- از سال 1۳۹5کلید تشکیل انجمن به پیشنهاد 
جمعی از پیشکســوتان و فعاالن این عرصه مانند 
علیرضا خورشــید زاده، فاطمــه رکن الدینی ، رضا 
زرگر و دیگر بزرگواران زده شــد، پیش از این تنها 
یک تشکل رسانه ای در استان بود که همه فعاالن 
امکان عضویت را نداشــتند و از ســویی دیگر باور 
به کارتشــکیالتی صنفی به عنــوان حلقه مفقوده 
احســاس شــد، لذا از ســال 1۳۹۶ آقایان حسین 
روحی،رضا زرگر و خانم رکن الدینی بعنوان هیئت 
مؤسس پیگیر شــدند و بحمداهلل با استقبال خوب 
اهالی رســانه روبرو شد و این تشکل مجوز فعالیت 
را از وزارت تعاون دریافت کرد و امسال هم  انجمن 
صنفی به شــماره 1814ثبت شده است. از 50عضو 
شروع کردیم و تعداد اعضاء نزدیک به دوبرابر شده 

است.
 ان شــاءاهلل روزی خواهد رسید که همه فعاالن 
ایــن عرصه، ضــرورت عضویت در این تشــکل 
صنفی را احســاس خواهندکرد و من به آینده کامال 

امیدوارم .

*چه میــزان از اهداف تعیین شــده 
انجمن محققق شده است؟

من تصور می کنم اهداف اعضای ما بســیار بلند 
اســت و تردید نکنید در این دوره و دوره های بعد، 
اتفاقاتی در حوزه رســانه حادث خواهد شد که ما و 
شما رســانه ای ها به معجزه تشکیل انجمن های 
صنفی باور قلبی داشــته باشــیم. بر این باورم که 
بر اســاس توانمندی های موجــود واقعا کارهای 
بزرگی انجام شــده که سهم هیئت مدیره در مقابل 
لطف و حمایت اعضا اندك اســت؛ ولی جفاســت 
اگر قــدردان زحمات یکایک اعضا و به طور خاص 
جناب حســین روحی دبیر انجمن صنفی نباشــم. 
اینجا یک شــعار محوری داریم که به باور عمومی 
اعضا بدل شده است و آن اینکه »قدرت ما متکی به 
همراهی اعضاست« و امروز به لطف خدا و همراهی 
اعضا، به زعم بنده، قدرتمندترین تشکل رسانه ای 

هرمزگان هستیم .

*اقدامات انجام شده، به چه میزان در 
جلب رضایت خبرنگاران اثربخش بوده 

است؟
این ســوال را از خبرنگاران باید پرســید .ضمن 
اینکــه ما خادم اعضــای انجمن هســتیم و البته 
احترام خاصی هم برای همکاران غیر عضو قائلیم.

همین که می بینید همکاران اخبار انجمن را بدون 
چشم داشت منتشــر می کنند نشان دهنده محبت 
و لطف متقابل اســت و نکته مهم این است که این 
تشــکل جای کسانی اســت که فعال واقعی رسانه 

باشــند و هرگز نمی خواهیم اعتبار انجمن را با ورود 
افراد غیر رسانه ای خدشه دار کنیم .

*آیا با ســایر تشــکل ها برای تحقق 
اهدافتان تعامل دارید؟

همه تشــکل های صنفی در هر زمینه ای برای 
ما قابل احترامند؛ تشــکل های رسانه ای که جای 
خود دارد.آن ها هم بی شک برای تحقق اهدافشان 
تالش مــی کنند ولی این نکته را از جایگاه حقیقی 
عــرض می کنم نــه عضویت هیئــت مدیره،من 
معتقــدم هر فردی یا تشــکلی کــه بخواهد برای 
رســیدن به اهداف، تشــکل های دیگر را نردبان 
کند تیر زهر آهگینی را به ســمت خودش شــلیک 

کرده است.
از روز اول هم عرض کردیم بنای ما تعامل با همه 
تشــکل های رسانه ای و بخش دولتی و خصوصی 
اســت اما اگر تشــکلی نخواهد این اتفــاق بیفتد، 
انجمــن صنفی روزنامه نگاران اســتان هرمزگان 
بنای التماس ندارد. یک موضــوع تقریبا»ناگفته 
را عرض کنم تا روشــن شــود که ما بدنبال تعامل 

هستیم.
 روح مرحــوم دبیری نژاد قریــن رحمت الهی 
باشــد؛ تقریبا یک ماه قبل از درگذشــت ناگهانی 
مرحــوم دبیری، نشســت چند ســاعته برای رفع 
اختالف ســلیقه ها برگزار کردیم و با هیئت مدیره 
انجمن کارفرمایی قبل از اتفاقاتی که افتاد جلســه 
داشــتیم که همه دغدغه ها را به حداقل برسانیم اما 
دوستان عزمی برای رسیدن به تفاهم نشان ندادند، 
به نظر شــما ما چکار کنیم ؟ بنا به پیشنهاد اعضا ما 
پیشگام شــدیم و گفتیم که برای رسیدن به تفاهم 
و تعامل دســت خود را دراز کردیم. تشــکل های 
دیگر هم ابتدا دســت دادند ولی در پشــت صحنه 

کار دیگر کردند .
حافــظ بخوبی فرمود: واعظــان کاین جلوه در 
محــراب و منبر می کنند     چون به خلوت می روند 

آن کار دیگر می کنند.
 من تردید ندارم اگــر مرحوم دبیری نژاد بودند 

االن بیشتر اختالف نظرها حل شده بود .
ضرب المثلی هســت ماهــی را هر وقت از آب 

بگیرید تازه است . با تاکید عرض می کنم:»انجمن 
صنفی روزنامه نگاران اســتان هرمزگان از تعامل با 

همه تشکل های رسانه ای استقبال می کند«.

ارتقاء معیشــتی،  *امنیت شــغلی، 
مسکن و بیمه مهمترین درخواست های 
خبرنگاران است، برای تحقق این مطالبه 
خبرنگاران چه اقداماتی انجام داده اید؟

-ما تقریبا از یک ســال پیــش به طور جدی در 
این حوزه وارد شــده ایم؛ می ترسم بگویم چه طرح 
هایی در حال پیگیری اســت و دیگران کپی کنند 
و برای دیگــر فریبی آن را ناقص اجرا کنند؛ وگرنه 
هر کســی برای رفع دغدغه های اهالی رسانه یک 
قدم بردارد، دســتش را می فشاریم؛ اما به طور کلی 
می گویم در حوزه اقتصــادی برنامه خوبی داریم، 
درحوزه رفاهی نشست های خوبی داشتیم، درحوزه 
آمــوزش و ارتقای توانمنــدی حرفه ای اعضا  هم 
سال گذشته و هم در سال جاری کارکردیم و ادامه 
خواهیم داد اما برای اینکه شــما از کلی گویی من 
نتیجه بگیریــد از همین هفته خبرنگار اولین اتفاق 
خوب را رو می کنیم و تا پایان ســال 1۳۹8سه کار 
مهم را بــرای اعضای خودمان کــه منافع آنان را 

تامین می کند انجام می دهیم .

*و سخن آخر؟
-درپایان گرامــی می دارم یاد و خاطره مرحوم 
کرمی، مرحــوم دبیری نژاد وهمه درگذشــتگان 
عرصه رســانه وضمن گرامیداشــت یاد شــهید 
صارمی  و شــهید دقت، هفتــه خبرنگار را خدمت 
شما و همکاران خوبتان، همه فعاالن رسانه استان 
به طور ویژه اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اســتان هرمزگان و فعاالن رسانه ای شهرستان ها 
که انصافا کمتر ازآنها یاد می شــود تبریک عرض 

می کنم .
از این فرصــت اندك نهایت بهــره را می برم 
و عــرض می کنم »راه فائق آمدن بر مشــکالت، 
تخریب نیســت؛ وحدت ،همدلی و حرکت در مسیر 
توســعه استان باید فراروی همه ما باشد«؛ از شما و 

همکاران خوبتان هم صمیمانه ممنونم.

در آمادگی انجمن صنفی روزنامه نگاران برای تعامل با تشکل های رسانه ای آمــوزش  نقــش 
صنایع  پایدار  توســعه 

کوچک کشور
مهارتی  آموزش 
نقش مهمــی را در 
ســرمایه  تشکیل 
طریق  از  انســانی 
تربیــت نیروی کار 
ماهر مورد نیاز بازار 
کار در کشــورهای 
مختلــف ایفا مــی کنند. از آنجــا که هدف 
اصلی آموزش هــاي مهارتي تربیت نیروی 
کار مورد نیاز بخشــهای مختلف جامعه می 
باشــد، به نظر می رسد. هدف از این آموزش 
هــا، افزایش توانایی هــای دانش، مهارت و 
قــدرت درك افراد و انجــام مطلوبتر کار در 
محدوده وظایف شــغلی است. این آموزش 
ها هم مهارتهــای خاص مورد نیاز صنعت و 
هم مهارتهای عمومی بازار کار را فراهم می 
ســازد و همچنین برای شاغلینی که به دلیل 
تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می 
شــوند امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را 
فراهم می کند. لذا به این نوع از آموزش ها به 
عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری باالخص 
بیکاری ســاختاری که ناشــی از تغییرات در 
اقتصاد جهانی می باشــد، نگریسته می شود 
که نگاه صنایع کوچک اســتان نیز به همین 
مسئله مي باشد. دوره هاي آموزشي مهارتي 
برگزار شده توســط معاونت صنایع کوچک 
شرکت شــهرکهاي هرمزگان این توانایي را 
در آموزش دیده فراهم مي کنند تا بتواند خود 
را در مقابل تغییرات تکنولوژیکي به آســاني 

هماهنگ نماید.
یکی از اهداف آموزشی مهارت ها، بهبود 
توانایی هــای فــردی و تخصصی مهارت 
آموزان اســت. امروزه، فضاي کسب و کار و 
تولید با پدیده انقالب سیستماتیک اطالعاتي 
و الکترونیکــي همراه مي باشــد و این بدین 
معناســت که نیازهاي جدیــد و رفع آنها در 
ساختار کسب و کار و تولید یک سیستم باید در 
کوتاه ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد. سرعت 
پذیــرش تکنولــوژي هاي جدیــد تا حدود 
زیــادي به آموزش و ســطح مهارت نیروي 
کار بســتگي دارد. متاســفانه، باید پذیرفت 
که شــکاف بزرگي میان سطح مهارتي فارغ 
التحصیالن از مقاطــع تحصیلي مختلف و 
فضاي تولید وجود دارد. صنایع کوچک استان 
در حال تبدیل شــدن به یک قطب آموزشي 
در آمــوزش مهارت هاي مورد نیاز در فضاي 
صنعت مي باشــد. معاونــت صنایع کوچک 
شرکت شهرکهاي صنعتي هرمزگان موفق 
شــده اســت با اجراي برنامه هاي آموزشي 
مهارتــي براي فعالین شــاغل در واحدهاي 
تولیدي و خدماتي مستقر در استان هرمزگان 
موجب افزایش بهــره وري و کارایي نیروي 
کار واحدهاي تولیدي، پیشرفت شغلي افراد 
با پتانسیل باال، گسترش خالقیت و نوآوري 
شود. با برنامه ریزي مدون براي این آموزش 
هــا، برخــورداري از امکانــات و تجهیزات 
کارگاهي مناسب،استفاده از مربیان مجرب و 
عال قه مند، سهم مناسب آموزشهاي عملي و 
نظري در این دوره ها و طراحي زمان مناسب 
براي هر یک از دوره ها مزایاي بســیاري به 
همراه داشته است.  پیشرفت و توسعه کشور 
عزیزمان در گروی ســرمایه های انســانی 
صاحب مهارت می باشد. معرفي آموزشهاي 
مهارتی و اهمیت نقش آن در توســعه اقتصاد 
به عموم مردم و جلب نظر مســئوالن، بنگاه 
هــاي اقتصــادي، صنایع و صنــوف برای 
مشارکت هرچه بیشتر دربهبود فضاي کسب 
و کار و توســعه بنگاههاي صنعتي بســیار با 
اهمیت مي باشــد. ایــن دوره ها فرصتهاي 
مناسبي برای تبادل اطالعات فني و تجارب 

حرفه اي ایجاد کرده است. 
همچنیــن برگزاري این دوره ها ســبب 
شناسایي کمبودهاي موجود در آموز شهاي 
پیشین  کارکنان شده است که در پي آن موارد 
آموزشــي نویني در نشست هاي متعددي به 
سازمان هاي آموزشي ذیربط اعالم و اطالع 
رســاني شده اســت. برنامه ریزي براي رفع 
کاســتي هاي نظــام آموزشــي از دل این 
اطالعات بیرون آمــده و ارتباط بین صنعت 
و مراکز آموزشــي را دو چندان نموده است. 
در دنیاي رقابتي امــروز مهارت آموزی یک 
انتخاب نیســت بلکه یک اجبار است. با این 
نگاه، باید به این مســئله اشاره کرد که نگاه 
مــا به هیچ وجه ملي نبوده و ما در حال انتقال 
دانش و مهارت در ســطح بیــن المللي مي 
باشــیم. از دیگر فواید این دوره ها مي توان 
به پایین آمدن میزان اســتهالك دستگاهها 
و تجهیزات تولیدي اشــاره کرد که مستقیما 
به میزان ســطح دانش نیــروي کار از نحوه 

استفاده آن تجهیزات بستگي دارد.
احسان بخرد

در آینده نزدیک محقق خواهد شد؛
اعطای تســهیالت بلنــد مدت به 

خبرنگاران و مدیران رسانه ها

مدیرعامــل خانه مطبوعات هرمــزگان از رایزنی با نهادهای 
متولی و اســتاندار هرمزگان برای اعطای تسهیالت بلندمدت به 

مدیران رســانه ها و خبرنگاران  در آتیه نزدیک خبر داد.
معصومه قاســمی در گفت وگو با خبرنگار جام جم هرمزگان 
بــا بیان اینکه خانــه مطبوعات به عنوان متولــی اصلی بخش 
مطبوعات و رســانه استان شناخته می شــود، بر ایجاد وحدت و 
هم افزایی با سایر تشــکل های صنفی رسانه ای در استان تأکید 
کرد و گفت: جلســات متعــددی را در راســتای ایجاد وحدت، 
همدلی و ســاماندهی خبرنگاران داشتیم و تصمیمات خوبی در 

این خصوص اتخاذ شد.
وی افــزود: همچنیــن نشســتی به منظور حل مشــکالت 
خبرنگاران با مدیران خبرگزاری ها، مدیران رســانه ها و مدیران 
روابط عمومی دســتگاههای اجرایی در اوایل خرداد سال جاری 

برگزار شد.
مدیرعامــل خانــه مطبوعات هرمزگان نقــش فعالیت های 
آموزشــی را در ارتقاء دانش خبرنــگاران مهم توصیف و تصریح 
کرد: طی ســال گذشته، دوره های آموزشــی مقدماتی روزنامه 
نــگاری را با همکاری مرکز مطالعــات و برنامه ریزی و با حضور 
بیــش از 40نفر از خبرنگاران در پنــج هفته متوالی با محور های 

آموزشــی شامل گزارش نویسی، مصاحبه و خبر برگزار کردیم.
وی اضافه کرد: این دوره های آموزشی در برخی شهرستان ها 
از جمله خمیر برگزار شد و امسال در روز خبرنگار نیز کارگاه های 
آموزشــی صفحه آرایی، گرافیک و سواد رسا نه ای و... را برگزار 

خواهیم کرد.
قاســمی همچنین اثربخشــی این دوره های آموزشــی را با 
توجه به درخواســت خبرنگاران برای برگزاری مجدد دوره های 
آموزشی مقدماتی و پیشرفته روزنامه نگاری، خوب ارزیابی کرد.

وی با اشــاره به پیگیــری های الزم در خصــوص اعطای 
تســهیالت برای مدیران رسانه ها و خبرنگاران، گفت: پیگیری 
الزم از طریق خانه مطبوعات کشور و معاونت مطبوعاتی وزارت 
ارشــاد انجام شــده و با موسســه کارآفرینی امید و بانک قرض 
الحســنه مهرایران نیــز رایزنی هایی صــورت گرفته که هنوز 
بخشــنامه ای برای اجرایی شدن آن به اســتان اعالم نشده، اما 
طی ســفر وزیر ارشاد به هرمزگان این موضوع مطرح شد که وی 
نیز تاکید داشــت این موضوع را در اولویت برنامه ها قرار داده اند.

قاسمی افزود: در این خصوص با استاندار نیز جلساتی داشتیم 
که قرار شــد شــرایط اعطای تســهیالت بلندمدت در استان را 

فراهم کنند.
مدیرعامــل خانــه مطبوعات هرمزگان، با بیــان اینکه عدم 
وجود چاپخانه در اســتان یکی از مشــکالت عدیده حوزه رسانه 
و مطبوعات اســتان است که مدیران  رســانه های مکتوب را با 
مشــکل جدی روبرو کرده اســت، گفت: عدم ثبات شغلی ، نبود 
درآمد و حقــوق ثابت را از مهم ترین دغدغــه های خبرنگاران 
استان برشــمرد و اضافه کرد: مشکل بیمه خبرنگاران هنوز حل 
نشــده است و افرادی با بیش از 10 ســال سابقه کار هنوز تحت 
پوشــش بیمه قرار نگرفته اند تا بتواننــد از مزایای آن بهره مند 

شوند.
قاســمی گفت: مدیران رسانه ها تا ســقف پنج نفر می توانند 
از معافیت بیمه برای خبرنگاران بهره مند شــوند اما خبرنگاران 
پایگاه هــای خبری نمــی توانند از این معافیــت بیمه  ای برای 

خبرنگاران استفاده کنند.
مهین حیدری 

خبرنــگاری، حرکت بر خالف 

جریان رودخانه است
خبرنــگاری را یکــی از 
مشاغل پراسترس، هیجان 
انگیز و در عین حال ســخت 
و زیــان آور بر شــمرده اند. 
علی رغم ایــن تعاریفی که 
از حرفه خبرنگاری شــده، 
این شغل می تواند شیرین، 
جذاب و دوست داشتنی هم 

باشد.
 قبول دارم که خبرنگاری 
و عکاســی خبری گاهی وقتها، بازی کردن با جان محسوب  می 
شــود و حرفه ای حســاس و پرخطر است اما شغلی الزم و بسیار 
ضــروری در هر جامعه ای خصوصا در جوامع  رو به توســعه و در 
حال پیشــرفت است. زیان آور بودن این شغل نیز از دو منظر می 
توان بررســی کرد. گاهی اوقات برای شخص خبرنگار زیان آور 
اســت که زندگی اش نمی چرخد و علی رغم عالقه به این حرفه، 
با مشــکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و درگیر مسائل 
معیشــتی خود می شود و از زندگی عقب می افتد. گاهی هم این 
حرفه برای قانون شــکنان و مفسدان، زیان آور است که باز هم 
عواقب آن گریبانگیر شــخص خبرنگار خواهد بود. به عقیده من 
خبرنگار موفق، خبرنگاری اســت که بر خالف جریان رودخانه 

حرکت کند و از عواقب و ســختی های این کار نهراسد. 
حسین فریدونی – خبرنگار هفته نامه صدف

خبر خبر

ابالغ ۱600 میلیارد ریال اعتبارات سال 98 
برای بازسازی مدارس

یکهــزار و ۶00 میلیــارد ریال از محل 
اعتبارات ملی و اســتانی در ســال جاری 
برای تخریب، بازسازی و تکمیل مدارس 
هرمزگان به اداره کل نوســازی مدارس 

استان ابالغ شده است.
نوید احمدی در نشســت مشــترك 
آموزش و پرورش هرمزگان و نوســازی 
مدارس به مناســبت گرامیداشــت روز 
خبرنگار افزود: ۶10 میلیارد ریال نیز تعهد 
خیران مدرســه ساز در جشــنواره بیست 
و یکم برای تکمیل و بازســازی مدارس 
هرمزگان بوده اســت. وی با اشاره به این 
که اولویت نوسازی مدارس مقاوم سازی 
و استانداردسازی مدارس تخریبی است، 
یادآورشد: در مجموع از محل این اعتبارات 
امســال 120 مدرسه تکمیل و آماده بهره 
برداری اســت. مدیرکل نوسازی مدارس 
هرمــزگان ادامه داد: ۶50 مدرســه غیر 
اســتاندارد و تخریبی در استان وجود دارد 
که 220 مدرســه به طور کامل تخریبی و 
4۳0 مدرسه نیز نیاز به مقاوم سازی است. 

احمدی گفــت: تکمیــل اردوگاه دانش 
آمــوزی هرمز در فضــای ۳ هکتار، طرح 
شــهر مدرسه و همایش مدرسه ساز برای 
نخستین بار به میزبانی هرمزگان از دیگر 
برنامــه های اداره کل نوســازی مدارس 
هرمزگان است. مدیرکل نوسازی مدارس 
هرمزگان همچنین به وجود 75 مدرســه 
کانکســی و کپری شــامل )۶1 مدرسه 
کانکسی و 14 مدرســه کپری( در استان 

اشاره کرد.
احمــدی گفت: 8 هــزار و 24۶ دانش 
آموز در این مدارس که بیشتر در دورافتاده 
ترین نقاط هرمزگان واقع است، درس می 
خواننــد. وی اضافه کرد: طبق تفاهم نامه 
بسته شــده با قرارگاه سازندگی خاتم قرار 
است هزار و 500 مدرسه در مناطق محروم 
کشور ســاخته شود که سهم هرمزگان به 
عنوان نخستین اســتان  اقدام کننده، ۶5 
مدرسه یک، دو و سه کالسه در قالب 220 
کالس درس با قطعات بتنی پیش ساخته 
است. این مسوول یادآورشد: طبق برآورد 

اولیه 220 میلیارد ریال برای ســاخت این 
فضاهای آموزشی نیاز است که 50 درصد 
از محل آورده سپاه و 50 درصد نیز اعتبارات 
ملی ســازمان نوسازی مدارس است. وی 
بااشــاره به این که بین یک ســوم تا یک 
چهارم مدارس کشــور تخریبی اســت، 
گفت: هر ســال بیــش از ۶0 تا 70 درصد 
مدارس تخریبی در هرمزگان بازســازی 
می شود و تنها ۳0 تا 40 درصد آن مدارس 

جدید است. 
مدیرکل نوســازی مدارس هرمزگان 
همچنین به ساخت 200 مدرسه در استان 
طبق دستور اســتاندار هرمزگان و تفاهم 
نامه ایجاد شده با مشارکت صنایع، خیران 
و نوســازی مدارس اشاره کرد که تاکنون 
کلنگ 120 مدرسه به زمین زده شده است.

احمدی گفت: ساخت 50 مدرسه در استان 
هرمزگان با مشــارکت صنایع و شرکت 
های بــزرگ  انجام می شــود که در این 
راســتا تفاهم نامه بسته شده و این مدرسه 
ها در مقطع متوسطه اول و دوم است. وی 

یادآورشــد: از این تعداد عملیات اجرایی ۶ 
مدرســه نیمه تمام آغاز شده و شرکت ها 
برای ســاخت 8 مدرسه نیز اعالم آمادگی 
کرده اند که در هفته دولت و تا پایان امسال 
کلنگ زنی می شود. این مسوول ادامه داد: 
خیران مدرســه ساز نیز 70 مدرسه را تقبل 
کردند که ۶5 مدرســه عملیات اجرایی آن 
آغاز شــده و تعدادی نیز بــه بهره برداری 
رســیده کــه مهرماه تحویــل آموزش و 
پرورش هرمزگان می شــود.احمدی به 
هوشمندسازی مدارس اشاره کرد وگفت: 
تمامی مدارس جدید پایه ششــم به باالتر 

هوشمندسازی شده است.
مدیرکل  توســعه، تجهیز و نوســازی 
مدارس هرمــزگان گفت: 72 مدرســه 
در قالــب 27۳ کالس درس و ۳7 هــزار 
متــر مربع فضای آموزشــی هفته دولت 
در اســتان به بهره برداری می رسد که از 
این تعداد ۳0 مدرســه با مشارکت خیران 
ساخته شده است. احمدی افزود: برای این 
تعداد مدرســه 540 میلیارد ریال از محل 

اعتبارات ملی نوسازی مدارس و مشارکت 
خیران هزینه شده است. وی بیان داشت: 
بیشترین مدارس افتتاحی در هفته دولت 
مربوط به شهرستان های بندرعباس با 18 
مدرســه، میناب 11 و بستک با 10 مدرسه  
است. مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان 
اظهارداشت: با بهره برداری از این مدارس 
8 هزار دانش آموز این اســتان در مهرماه 
امسال از فضای اســتاندارد و مقاوم بهره 

مند می شوند.
درپایان این مراسم از خبرنگاران حوزه 
آموزش و پرورش هرمزگان ونوســازی 
مدارس استان به مناسبت گرامیداشت روز 

خبرنگار تجلیل شد.

مدیرکل آموزش  و پرورش هرمزگان:

مصرف مواد مخدر در مدارس را تکذیب می کنیم

مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان 
گفت: مصرف مواد مخدر در مدارس را 
تکذیب می کنیم، اما اینکه دانش آموزی 
درون منزل اســتفاده می کنــد یا خیر 

خبرنگاران باید به آن بپردازند.
موسی دادی زاده در نشستی خبری 
ضمــن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: 
آنچــه در جامعه امروز به آن توجه داریم 
این اســت کــه خبرنــگاران و روابط 
عمومی ها چشم و گوش مدیران هستند 

و عملکــرد مدیران را مورد ارزیابی قرار 
می دهند و از طرفی هم مطالبات مردم 
را به گوش مســئولین می رسانند. وی 
افزود: در هــر جامعه ای که خبرنگاران 
آزادی بیشتری دارند آن جامعه به نتایج 
بهتری خواهد رســید، امیدوارم هم در 
ارائه خدمات دولت و هم ارائه مطالبات 
مردم و دولت خبرنگاران وظایف خود را 

به بهترین نحو انجام دهند.
مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان 
تصریــح کرد: مصرف مــواد مخدر در 
مدارس را تکذیــب می کنیم، اما اینکه 
دانش آمــوزی درون منزل اســتفاده 
می کنــد یا خیر خبرنــگاران باید به آن 

بپردازند.
دادی زاده افــزود: هیچ مشــکلی با 
ورود خبرنــگاران به مدارس نداریم اما 

باید روال قانونی اش را طی کند، در مورد 
گله مندی مجروحیــن حادثه اتوبوس 
داراب نیز هرچه در توان داشتیم خدماتی 
را به ایــن افراد ارائــه کردیم و تمامی 
افرادی که به ســفر می روند بیمه باید 
ضرر و زیان مجروحین را جبران کند اما 
این مانع نمی شودکه آموزش وپرورش 

خدماتی ارائه کند.
وی خاطرنشــان کرد: کمک هزینه 
ســاخت دســت یکی از دانش آموزان 
را در هفتــه گذشــته پرداخت کردیم و 
تعاون اداره آموزش وپرورش مستندات 
خدمــات ارائه شــده را دارد، پرونــده 
مجروح شــدگان و افراد فوت شــده در 
حادثه اتوبــوس داراب در دادگاه جاری 

است.
مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان 

عنوان کرد: شهریه مدارس هیئت امنایی 
را شورای آموزش وپرورش شهر معین 
می کند، برخی مدارس خدمات بیشتری 
ارائه می کنند و شورای آموزش وپرورش 
نیز نرخ بیشــتری را برایشــان در نظر 
می گیرد؛ این مدارس بابت هزینه های 
خــارج از تعهــدات آموزش وپرورش 

هزینه دریافت می کنند.
دادی زاده بیــان کــرد: مــدارس 
غیردولتی نیز در ســامانه ملی مدارس 
غیردولتی تعیین می شــود، ساماندهی 
سرویس مدارس بر عهده شهرداری ها 
و بخشــداری ها و دهیاری هاســت و 
کار اضافــه ای اســت کــه بــر عهده 

آموزش وپرورش گذاشته است.
وی خاطرنشــان کــرد: در ســال 
گذشــته اولین بار نظــام ۶-۳-۳ اجرا 

شــد و برگزاری اولیــن امتحان نهایی 
برای ما خیلی مهم بود، در هرمزگان بر 
مبنای معدل کتبی نهایی دانش آموزان 
هرمــزگان 18 صدم در کلیه رشــته ها 
رشــد داشــته و این در حالی است که 
در کشــور 2۹ صدم افت داشــته این و 
اختالف 47 صدم اســت که دســتاورد 
بزرگی است. مدیرکل آموزش وپرورش 
هرمزگان افزود: از ۳0 دانش آموزی که 
به مرحله نانو کشــوری راه یافته ســه 
دانش آموز از هرمزگان بوده اند، معلمان 
ما موفق به کسب رتبه های برتر و اداره 
کل بازرسی آموزش وپرورش هرمزگان 
در کشور رتبه برتر را کسب کرده است، 
دانش آموزان استثنایی هرمزگان نیز در 
مســابقات فرهنگی هنری و ورزشــی 

رتبه های خوبی داشتند.

یادداشت


