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مدیر کل پست استان کرمان: 
مرسوالت پستی با رعایت  

موارد  بهداشتی به دست مردم می رسد

مدیرعامل گهرزمین: 

حوزه خبر موجب ارتقای جامعه 
پویا می شود

شهردار کرمان:
رسمیت دادن به حاشیه نشینی 

تبعات منفی زیادی برای استان داشت

در خیریه ثامن الحجج کرمان؛

مجهزترین آزمایشگاه ژنتیک کشور
 راه اندازی می شود
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 کرمان

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان:

عدالت آموزشی و افزایش
 پوشش تحصیلی 

دانش آموزان   در اولویت
4
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مدیرعامل خیریه ثامن الحجج )ع( مرکــز درمانی بیماران خاص اســتان کرمان از راه اندازی مجهزترین آزمایشــگاه 
ژنتیــک کشــور در ایــن موسســه در آینــده نزدیــک خبــر داد و گفــت: درصــدد خریــد دســتگاه های مــورد نیــاز این 

آزمایشگاه از کشور آلمان هستیم.
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در محل موزه هنرهای معاصر کرمان ؛

مراسم مجازی بزرگداشت 
روز خبرنگار  برگزار شد

علی اکبر سلطانی نژاد در پیامی به مناسبت 
هفدهــم مــرداد مــاه روز بزرگداشــت مقــام 
خبرنــگار ،ایــن روز را بــه تمامــی خبرنــگاران 
و اصحــاب رســانه تبریــک گفــت. متــن  پیام 
مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان کرمــان بــه 

ح ذیل است : شر
و  قلــم  حرمــت  کــه  هنرمندانــی  بــر  درود 
دانســتن را گرامی می دارند و قدرت اندیشه، 
توان نوشــتن و مجال گفتن را جزء در مسیر 

حق و حقیقت بکار نمی گیرند.
 17 مــرداد مــاه روز خبرنــگار یــادآور زحمــات 
انســان های شــریفی اســت  و تالش هــای 
کــه در کســوت خبرنــگاری ،رســالت خطیــر 
گاهــی بخشــی را بــر عهــده  اطالع رســانی و آ
داشــته و بــه مــدد قلم هــای پــاک و صــادق و 
توانــای خــود، موجبــات روشــنگری و تعالی، 
فراهــم  را  جامعــه  بالندگــی  و  پیشــرفت 

می آورند. 
پــاس حرمــت  بــه  کــه  قشــر فرهیختــه ای 
و  خبــر  کار  واالی  اهمیــت  و  ارزش  و 
منزلــت  و  شــان  از  همــواره  پیام رســانی، 
برخــوردار  عمومــی  افــکار  نــزد  در  رفیعــی 
بــوده و شایســته ارزشــمندترین تکریــم و 
ایــن  در  حقیقتــا  و  می باشــد  قدرشناســی 

روز های ســخت مقابلــه با بیمــاری منحوس 
کرونــا دوشــادوش کادر پزشــکی و درمانــی 
گاهی بخشــی  اســتان تــالش می کننــد و بــا آ
به جامعــه، مردم را بــه صحنــه آورده و همراه 
دســتگاه های اجرایــی  توفیقاتــی را کســب 

کردند.
 اینجانــب ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطره 
شــهید  بویــژه  رســانه  اصحــاب  شــهدای 
محمــود صارمــی و تبریــک ایــن روز بــه همــه 
و  رســانه  خبرنگاران،عکاســان،اصحاب 

خانــواده بــزرگ مطبوعــات وفعــاالن عرصــه 
اطالع رســانی در اســتان کرمــان، از توجــه و 
اهتمــام ویــژه اصحــاب رســانه در انعــکاس 
، اطالع رســانی فعالیت هــا، خدمــات  اخبــار
بنیــاد  حــوزه  در  خصوصــا  نظــام  و  دولــت 
مســکن تشــکر و قدر دانــی نمــوده ،از درگاه 
خداونــد متعــال بــرای همــگان ســالمتی و 

توفیق روز افزون مسئلت می نمایم. 
علی اکبر سلطانی نژاد 
مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان 

یک مدیر کل بنیاد مسکن  استان کرمان  پیام تبر
به مناسبت روز خبرنگار 

1.بهسازی و نوسازی مسکن در هفت شهرستان جنوبی کرمان به تعداد 85900 واحد مسکونی روستایی تا کنون 

2.بازسازی مناطق حادثه دیده از سیل و زلزله به تعداد 6500 واحد تا کنون در 7 شهرستان جنوبی کرمان 

3.پرداخت تسهیالت برای 20300 واحد مسکونی در 7 شهرستان جنوبی کرمان از سال 92 تا کنون 

4.بهسازی و نوسازی مسکن در 16 شهرستان دیگر استان کرمان  به تعداد 75600 واحد مسکونی روستایی و شهری تا کنون 

5.بازسازی مناطق حادثه دیده از سیل و زلزله به تعداد 90000 واحد با توجه به زلزله بم، زرند،کوهبنان و راور تا کنون

 در 16 شهرستان دیگر استان 

6.پرداخت تسهیالت برای 19500 واحد مسکونی در 16 شهرستان دیگر استان از سال 92 تا کنون 

خدمات بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان  در روز خبرنگار 
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ح ممیزی از  با توجــه به برنامۀ اعالم شــده ازســوی هیــأت فوتبال اســتان کرمــان، طــر
هیأت فوتبال شهرستان کرمان آغاز شد.

به گزاش جام جم مشــاور و سرپرســت تیــم ممیزی هیــأت فوتبال اســتان کرمان در 
ح ممیــزی هیأت فوتبــال شهرســتان کرمان، هــدف از اجــرای این  حاشــیه اجرای طر

ح را ارزیابــی توانمنــدی فرآیندهــا و شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت و همچنیــن  طــر
نقاط قابــل بهبــود هیأت های فوتبال شهرســتان ها و  باشــگاه های شــهر و اســتان 
کرمان دانســت.تاج الدینی گفــت: با توجه به صعــود تیم مس رفســنجان و احتمال 
صعود تیــم مــس کرمان بــه لیــگ برتــر و همچنیــن در جهــت سیاســت های هیأت 

فوتبال اســتان، باید برخی از اختیارات هیأت فوتبال اســتان کرمان به هیأت فوتبال 
ح ممیزی هیأت  شهرستان کرمان واگذار شــود.الزم به ذکر است؛ به دنبال اجرای طر
فوتبال شهرســتان کرمان، بخش هــای مختلــف و فعالیت های این هیأت، توســط 

اعضا و نمایندگان هیأت فوتبال استان کرمان، مورد بررسی قرار گرفت.

 هیأت فوتبال شهرستان کرمان ممیزی شد

خبــر

2
خبر

     مدیــر کل پســت اســتان کرمــان می گویــد :  پــس از 
شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور کلیــه مرســوالت پســتی 
بــا رعایــت تمامــی نــکات بهداشــتی و پــس از ضدعفونــی 
شــدن بــه دســت مــردم در سراســر اســتان کرمــان  
می رســد و از ایــن بابــت هیــچ نگرانــی وجودنــدارد. 
علیرضــا اکبــری در گفتگــو بــا جــام جــم بــا بیــان این کــه 
پــس از شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور  از اواخــر ســال 
گذشــته کارکنــان شــرکت پســت در صــف مقــدم ایــن 
بحــران قــرار داشــته و در توزیــع مرســوالت پســتی  بــا 
خطــر ابتال بــه ایــن بیمــاری مواجــه هســتند می افزایــد: ما 
در ایــن زمینــه اقدامــات پیشــگیرانه خوبــی انجــام داده 
ایــم  و مرســوالت پســتی بــا رعایــت  کامــل پروتکل هــای 
بهداشــتی بــه نشــانی مــردم ارســال می شــود  کــه ایــن 
ــه  ــال ب ــز از ابت ــتی نی ــکاران پس ــده هم ــث ش ــا باع ــدام م اق
بیمــاری کرونــا بــه دور بماننــد و در طــی 6 مــاه گذشــته 

فقــط یــک نفــر از آنهــا دچــار بیمــاری کرونــا شــد کــه آن 
هــم بهبــود یافتــه اســت. وی می افزایــد: بســته های 
پســتی از بــدو ارســال از مبــادی کشــور کــه بــه صــورت 
زمینــی، هوایــی و ریلــی  وارد پســت کرمــان می شــوند 
در هــر ســه شــیفت کاری طــی 4 مرحلــه ضــد عفونــی و 
محیــط کامیون هــا گنــد زدایــی  می شــود  و نامــه رســانان 
نیــز بــا رعایــت نــکات بهداشــتی مرســوله را بــه دســت 
صاحبانــش می رســانند.  و ی بــا اشــاره بــه این کــه 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در تمامــی واحد هــای 
پســتی اســتان توســط بازرســی شــرکت پســت کنتــرل 
پســت  شــرکت  خوشــبختانه   می گویــد:  می شــود 
اســتان کرمــان جــزو دســتگاه هایی اســت کــه بــاالی 95 
درصــد رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی را داشــته اســت.  
علیرضــا اکبــری ،تصریــح می کنــد: در ایــام پــس از شــیوع 
بیمــاری کرونــا ترافیــک مرســوالت پســتی افزایــش 

چشــمگیری داشــته اســت، بــه گونــه ای کــه در تیرمــاه 
ســال جــاری نســبت بــه تیرمــاه ســال گذشــته مــا 40 
درصــد افزایــش ترافیــک مرســوالت پســتی را داشــته ایم 
کــه نشــان دهنــده گرایــش  مــردم بــه خریــد الکترونیکــی 
و در یافــت آن از طریــق پســت اســت.  وی می افزایــد: 
ایــن روزهــا مــردم بــه جــای پاکــت از بســته های پســتی 
اســتفاده می کننــد  و بــه همیــن دلیــل شــرکت پســت 
بــه تغییــر نــاوگان حمــل و نقــل خــود از موتــور بــه 
وانــت روی آورده اســت و طــی قــراردادی کــه بــا شــرکت 
ســایپا منعقــد شــده وانــت پرایــد مســقف در اختیــار 
پســتچی ها قــرار می گیــرد تــا راحــت تــر بســته های پســتی 
را بــه دســت صاحبانشــان برســانند. مدیــر کل پســت 
اســتان بــا بیــان این کــه اســتفاده از وانــت پرایــد بــه جــای 
موتــور مــدت زمــان تحویــل مرســوله پســتی را افزایــش 
  pfp  می دهــد می گویــد: بــه همیــن جهــت سیســتم

توزیــع بــر اســاس عملکــرد راه انــدازی شــده اســت کــه 
ج  ــار ــه خ ــوالتی ک ــداد مرس ــه تع ــتچی ب ــاس آن پس ــر اس ب
از ســاعات کاری اش تحویــل صاحبانشــان می دهــد  از 
شــرکت  پســت کارمــزد می گیــرد کــه ایــن اقــدام باعــث 
ایجــاد انگیــزه در پســتچی ها بــرای اضافــه کاری و بــه 
تبــع آن زودتــر رســیدن بســته های پســتی بــه مــردم 
می شــود. وی همچنیــن بــا تشــکر از کارکنــان شــرکت 
پســت کــه در ایــن شــرایط ســخت کرونایــی وظیفــه خــود 
را بــه خوبــی انجــام می دهنــد می افزایــد: مــن دســت 
موزعیــن پســت را می بوســم  کــه در ایــن شــرایط ســخت 
آمــاده ســازی و رهســپاری مرســوالت پســتی را انجــام 

می دهنــد. 

تالشــگری صاحبان قلم، موجب 
وشــنگری، تعالــی و پیشــرفت  ر

است

بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از  روابــط عمومــی 
شــرکت توزیع نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمان، 
عبدالوحیــد مهدوی نیــا، مدیر عامل این شــرکت، 
17 مــرداد مــاه کــه بــه مناســبت ســالروز شــهادت 
نامیــده  خبرنــگار  روز  صارمــی،  محمــود  شــهید 
شــده اســت را بــه همــه صاحبان اندیشــه و قلــم، 
تالشــگران عرصــه خبــر و رســانه، تبریــک و تهنیت 

گفت.
در این پیام چنین آمده است:

امــروز اطالعــات و اخبــار ارزش بســیار باالیــی پیــدا 
کــرده و این نقــش ارزنــده و بی مثــال خبرنــگاران را 
در جامعــه بشــری نشــان می دهــد؛ قلــم خبرنــگار 
در دنیــای امــروز بــا مطالبه گــری و انتقــال اطالعات 
می توانــد بســیاری از مشــکالت را برطــرف کــرده و 
بشــر را به ســمت کمــال و معرفت جامــع رهنمون 
سازد.خوشــبختانه مجموعــه صنعــت بــرق و بــه 
ویــژه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان 
کرمــان بــا علــم بــه اهمیــت گــردش آزاد اطالعــات 
و بهــره منــدی آحــاد جامعــه از اخبــار بــه هنــگام و 
صحیح بــا کمک عزیــزان خبرنــگار گام هــای موثری 
در تکریــم اربــاب رجوع و جلــب رضایت مشــترکین 

خود برداشته است.
امید است با اســتعانت و توکل به خداوند متعال 
گاهی بخشــی و شــفاف سازی و  در انجام رســالت آ
ارتقاء سطح فرهنگی جامعه موفق و موید باشید.
عبدالوحید مهدوی نیا
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب 
استان کرمان

نشستی با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، 
مدیــر عامــل شــرکت مــادر تخصصــی توانیــر، مدیــران 
عامل و مدیران دیسپاچینگ شرکت های توزیع و برق 
منطقــه ای بــه صــورت ویدئــو کنفرانســی در مــرداد ماه 

سال جاری برگزار شد.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از روابــط عمومی شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان، مهنــدس 
حائــری معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا 
حضــور در مرکــز پایــش صنعــت بــرق ضمــن ارتبــاط با 
شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران و اطــالع از کــم و 
کیــف ارتباطــات بــرون مــرزی شــبکه بــرق در ســاعات 

پیک از تــالش هماهنــگ صنعت برق و ســرعت عمل 
دســت اندرکاران این مجموعه در پایش و مدیریت بار 
مصرفی در لحظات حســاس شــبکه کــه تا پایــان پیک 
تابســتان بی وقفــه ادامــه دارد، تشــکر و قدردانــی کرد.
مهندس محمد حســن متولــی زاده مدیرعامل توانیر 
نیــز ضمــن حضــور در ایــن مرکــز، رضایــت وزیــر نیــرو و 
مجلس شورای اسالمی از عملکرد صنعت برق را نقطه 
قوت ایــن صنعــت ارزیابی و بــر لــزوم مراقبــت از اقتدار 
و توانمنــدی صنعــت بــرق که بــر اســاس برنامــه ریزی 

حاصل شده ،تاکید کرد.
در ایــن نشســت مهنــدس عبدالوحیــد مهــدوی نیــا، 
مدیر عامل شــرکت توزیــع نیــروی برق جنوب اســتان 
کرمــان بــه ارائــه گزارشــی از مجموعــه اقدامــات انجــام 
شــده برای گذر موفق از پیک بار تابســتان 99 پرداخت 

و گفت: این شرکت با توجه به زیرساخت های مناسب 
و مکانیزم های انجام شــده توانســته به پیک بار اعالم 
شــده از ســوی وزارت نیــرو متعهــد باشــد.وی افــزود: 
تاکنون 11هزار تفاهم نامه بین این شرکت و مشترکین 
کشــاورزی منعقــد شــده و بــرای حصــول اطمینــان از 
شیوه اجرای تفاهم نامه، مرکز پایشی در ستاد شرکت، 
راه انــدازی و پایش مشــترکین مذکــور انجام می شــود. 
مهدوی نیا تصریح نمود: 10576 مشــترک کشاورزی در 
حوزه برق جنوب کرمان می باشد که از این تعداد 10389 
مشــترک تفاهم نامه همکاری را امضــا نموده اند و این 
بدان معناست که بیش از 98 درصد همکاری الزم را به 
عمل می آورند. همچنین جهت مدیریت بهتر بار برای 
1740 مشــترک امــکان قطــع و وصــل از راه دور را فراهــم 
نمــوده ایــم.وی بــا اشــاره بــه تغییــر ســاعت کار اداری، 

بیان نمود: با تائید اســتاندار کرمان، ســاعت کار اداری 
تغییر کرد و عالوه بر آن تفاهم نامه ای با بسیج منعقد 
گردید که پس از پایش بــرق مصرفــی ادارات در صورت 
عدم تعهد به میزان برق مصرفی تعیین شــده از طریق 
مســئول بســیج اقدامــات الزم بــه عمــل می آید.ایــن 
مقام مســئول با بیــان این که بــرای تمامی مشــترکین 
صنعتی بــاالی 250کیلــووات، کنتــور فهام نصب شــده 
اســت، گفــت: در همین راســتا با شــرکت شــهرک های 
صنعتــی تفاهم نامــه ای در خصــوص کاهــش مصــرف 
برق در زمان اوج مصرف، مبادله شــد و یک نماینده به 
عنوان مسئول انرژی مشخص گردید و در نهایت این 
سلســله اقدامات انجام شده سبب شــده که بتوانیم 
بــا همــکاری مشــترکین و مدیریــت مصــرف انــرژی بــار 

مصرفی شرکت را در محدوده سبز رنگ حفظ نمائیم.

ضمیمه رایگان روزنامه در   کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

از سوی معاون هماهنگی توزیع شــرکت مادر تخصصی توانیر صورت گرفت؛

قدردانی از ابتکارات توزیع نیروی برق جنوب کرمان برای گذر از پیک بار

معاونــت  سرپرســت  زاده  جمالــی  مجیــد 
بهره بــرداری و توســعه فاضالب شــرکت آب و 
فاضالب استان کرمان با بیان این مطلب که 
انعقاد ســه قــرارداد عظیم بــا ســرمایه گذاران 
پروژه هــای فاضــالب  در  بخــش خصوصــی 
شــهرهای کرمــان، ســیرجان و زرنــد بــه ارزش 
کنونــی معــادل 2500 میلیارد تومان در ســطح 
کشــور بی نظیر اســت، از اجرای 336 کیلومتر 
شــبکه جمع آوری اصلی و فرعی در ســه شــهر 

مذکور توسط بخش خصوصی خبر داد.
بــه گــزارش جام جــم جمالــی زاده در رابطــه بــا 
میــزان اجــرای شــبکه فاضــالب در شــهرهای 
مختلف از ابتدای ســال جاری گفت: در پروژه 
فاضالب کرمــان در چهار ماه اول ســال جاری 
بــا 13 پیمانــکار شــبکه )در 24 جبهــه کار (، 10 
پیمانــکار تولیــد قطعــات بتنــی، 3پیمانــکار 
، تــا کنون 54.8  تصفیه خانه و ایســتگاه باالبر
کیلومتــر شــبکه جمــع آوری و 5.6 کیلومتــر 
خط انتقال اجــرا گردیــده و همچنین عملیات 
اجرایــی مــدول ســه تصفیه خانــه و آورهــال 

ایســتگاه باالبــر در حــال انجــام اســت.وی 
اشــتغال زایــی حیــن انجــام کار در ایــن پروژه  
را 900 نفــر بــه صــورت مســتقیم و 200 نفــر غیــر 

مستقیم اعالم کرد.
سرپرســت معاونــت بهره بــرداری و توســعه 
فاضــالب شــرکت آبفــای اســتان کرمــان در 
ادامــه گفــت: در طــی ایــن مــدت در شــهر 
)در  شــبکه  پیمانــکار   3 بــا  نیــز  ســیرجان 
1 پیمانــکار تولیــد قطعــات  ( و  7 جبهــه کار
20 کیلومتــر شــبکه جمــع آوری اجــرا  بتنــی، 
شــده و مدول یک تصفیــه خانه بــا 65 درصد 
پیشرفت فیزیکی انشاا... تا پایان سال جاری 
راه انــدازی می شــود.همچنین در ایــن پــروژه  
بــرای 200 نفر مســتقیم و 70 نفر غیر مســتقیم 

اشتغال ایجاد شد.
جمالــی زاده افــزود: طــی چهــار مــاه نخســت 
ســال جــاری در شــهر زرنــد نیــز 25 کیلومتــر 
4 پیمانــکار ( اجــرا  شــبکه جمــع آوری ) بــا 
گردیــده اســت و اشــتغال زایــی حیــن انجــام 
کار این پــروژه 205 نفــر مســتقیم و 50 نفر غیر 

مستقیم می باشد. 
مبلــغ  داشــت:  بیــان  ادامــه  در  وی 
ســرمایه گذاری در ســه پروژه توســط ســرمایه 
گــذاران تــا کنــون 418 میلیــارد تومــان بــوده 
اســت و طبــق برنامــه اعــالم شــده توســط 
ســرمایه گذاران قرار است در ســال جاری 250 
کیلومتر شــبکه در شــهر کرمان، 132 کیلومتر 
در شهر ســیرجان و 190 کیلومتر در شهر زرند 
بــه ارزش تقریبــی 500 میلیــارد تومــان هزینــه 
شود. جمالی زاده یادآور شد: در سال جاری تا 
کنون 1.5 کیلومتر شــبکه جمع آوری در شهر 

پاریز از توابع سیرجان نیز اجرا شده است.
سرپرســت معاونــت بهره بــرداری و توســعه 
آبفــای اســتان کرمــان از  فاضــالب شــرکت 
اجرای پــروژه فاضالب در روســتاهای اســتان 
کرمان خبــر داد و گفت: چهار پــروژه فاضالب 
روســتایی شــامل روســتای هــراران بردســیر 
روســتای  ارزوئیــه،  آبــاد  وکیــل  روســتای 
رشــتکورد کهنــوج و روســتای اســکر رابــر بــا 
پیشــرفت فیزیکــی 36، 68، 27 و 26 درصــد از 

محل اعتبارات بانک توسعه اسالمی در حال 
اجرا هســتند و  قرار اســت تا پایان سال جاری 

به بهره برداری برسند.
2.8 کیلومتــر شــبکه،  وی گفــت همچنیــن 
نصــب 400 فقــره انشــعاب و اصــالح بخشــی از 
چ در حــال  شــبکه جمــع آوری روســتای ســیر
اجراســت و انشــاا... بــا نصــب یکدســتگاه 
پکیــج تصفیــه خانــه خریــداری شــده تــا پایان 
ســال جاری مدول اول تصفیه خانه روســتای 

ج وارد مدار بهره برداری خواهد شد. سیر

مدیرتوزیع برق شهرســتان رفسنجان گفت: 700 
کیلومتــر شــبکه ســیمی فرســوده انتقــال انرژی 
امسال در نقاط مختلف این شهرستان به کابل 

خودنگهدار تبدیل خواهد شد.
»محمدرضا یوسفی« در گفتگو با جام جم افزود: 
تبدیل شبکه سیمی فرسوده انرژی به کابل های 
خودنگهداری با هــدف خدمات رســانی مطلوب 
به مشــترکان و جلوگیری از ســرقت انجام شــده 

است.
وی اظهــار داشــت: افزایــش اطمینان در شــرایط 
جــوی نامناســب و اتفاقــات ناشــی از برخــورد 
اشیای خارجی، رفع ضعف ولتاژ مشترکان، جمع 
آوری برق هــای غیرمجــاز و جلوگیــری از ســرقت 
انرژی، توجه به مسائل زیســت محیطی با حذف 
شــاخه زنی درختان در تماس با شــبکه وکاهش 
تلفات از جملــه مزایای کابل خودنگهدار اســت.

مدیرتوزیع برق شهرستان رفســنجان بیان کرد: 
فرآیند تبدیل شبکه های سیمی فرسوده انتقال 
انــرژی بــه کابل هــای خودنگهــدار شهرســتان 
بــا پیشــنهاد مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی 
برق شــمال اســتان در سفر ســال گذشــته دکتر 
اردکانیان وزیر نیرو به رفســنجان مورد موافقت 
قرارگرفت و امسال با تامین اعتبار الزم این پروژه 
در دســت اجــرا  می  باشــد و پیش بینی می شــود 
تــا پایان ســال بخــش عمــده ای از این شــبکه ها 
در نقــاط مختلف شــهر رفســنجان بــه کابل های 

خودنگهدار تبدیل شوند.
وی بــا بیــان این که طول شــبکه فشــار متوســط 
رفســنجان  1458 کیلومتــر اســت، افــزود: طــول 
شبکه فشار ضعیف رفسنجان نیز 1190 کیلومتر 

است.
یوســفی یــادآوری کــرد: اصالح شــبکه توزیــع برق 

بازار تاریخی رفســنجان، احداث ساختمان اداری 
مدیریــت توزیــع بــرق رفســنجان، برقــدار کــردن 
روســتاهای فاقــد بــرق بــاالی ١٠ خانــوار و تامیــن 
بــرق متقاضیــان فاقــد شــبکه های شــهرك های 
مختلــف از جملــه بلــوك ٧، شــهرك ســپاه، و 
، تعویــض و بتن ریــزی پایه های  ســایر نقاط دیگر
فرســوده، رفــع افــت ولتــاژ بــا احــداث پســت 

جدید، اصالح کابل زمینــی فیدر کمال آبــاد و...، از 
ح هــای اصالحی شــرکت توزیع برق  مهم ترین طر
شمال استان کرمان در سال جاری است.حدود 
٩٧ هزار مشــترك برق در شهرســتان رفســنجان 
دســتگاه   ٢٩٧٠ از  آنــان  بــرق  کــه  دارد  وجــود 
ترانسفورماتور و از طریق ٢6٧٠ کیلومتر شبکه، 6 

پست فوق توزیع تامین می شود.

؛ در 4 ماهه نخست سال در کرمان، ســیرجان، زرند و پاریز

 بیش از 100 کیلومتر شــبکه جمع آوری فاضالب اجرا شــد

مدیر کل پست استان کرمان: 

مرسوالت پستی با رعایت  موارد بهداشتی
 به دست مردم می رسد 

یــک مدیرعامل فوالد  پیام تبر
بافت به مناسبت روز خبرنگار

تقــارن روز خبرنــگار بــا عیدوالیت وامامــت یادآور 
یــک تالقــی مهــم تاریخــی بیــن دو واقعــه موثر در 

ایران است. 
امــام  وش و منــش  بــه ر اقتــدا  بــا  خبرنــگاران 
علی،بیــش از گذشــته در مقطــع فعلــی، وظیفــه 
دارندتا با رشــادت و بــا تیزبینــی و تحلیل درســت 
نــاب خــود  از دســتاوردهای  را  وقایــع جامعــه 
ســیراب ســازند و موجبات وحدت ملی و همدلی 
تمامــی آحادملــت را فراهــم ســاخته و بــه افــکار 
و  اندیشــه جامعــه پویایــی بخشــندتابتوانیم از 
مرحلــه حســاس فعلــی کشــور را عبــورداده وبــه 
ســاحل نجات درســایه رهنمودهای رهبــر معظم 

انقالب برسانیم.
تالش هــاو  و  مجاهدت هــا  فــراوان  اهمیــت  از 
ایــن  کــه  بــس  همــان  خبرنــگاران  ایثارهــای 
زمنــدگان باســالح قلــم و فشــنگی بنــام تفکــر  ر
و اندیشــه در تندبادحــوادث و در برابــر همــه 
نامهربانی ها و بــی مهری ها پهلوانانــه پای اعتقاد 
و وظیفــه خــود ایســتاده اند و ایــن ایســتادگی تــا 

بلندای تاریخ ادامه خواهد داشت. 
باردیگرازجانــب خــود وتمامــی کارکنــان مجموعه 
را بــه تمامــی اعضــای  فــوالد بافــت روز خبرنــگار
خبرنــگاران  ویــژه  بــه  کشــور  خبــری  جامعــه 
فهیــم  و  زحمتکــش  و  بی ادعــا  و  ســختکوش 
منطقــه بافــت رابروارزوییــه تبریــک و شــادباش 

عرض می نماید.
در پناه علی موالی متقیان

در راستای پویش الف، ب، ایران، توسط شــرکت توزیع نیروی برق شــمال استان کرمان؛ 

ی رفسنجان ژ ۷00 کیلومتر شــبکه ســیمی انر
 به کابل خودنگهدار تبدیل می شــود
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خبر

3 رضــا فــالح، مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان کرمــان در جلســه شــورای 
معاونیــن و هیــات مدیــره جمعیــت هــالل احمــر اســتان بــا مســئول هماهنگــی 
خانه های هالل جمعیت هالل احمر به راه اندازی قریب به 200 خانه هالل در ســطح 
استان کرمان در طی سال های گذشته اشاره کرد و گفت: 186 خانه هالل هم اکنون 

در استان کرمان فعال هستند.
به گزارش جام جم وی بــا تاکید بر هدفمند و ماندگار بــودن خانه های هالل با توجه 

به نیاز و آمادگی جامعــه در حوادث افــزود: تامین تجهیزات اولیه امــدادی، جذب و 
ح عملیاتی امدادی روســتا ها  آموزش نیرو های داوطلب، تهیــه بانک اطالعاتی و طر
در خانه هــای هــالل از اولویت هــای مهــم برنامه های جمعیــت هالل احمــر کرمان 
در ایــن مراکــز اســت.او خانه هــای هــالل را در اجــرای پروژه هــای حمایتــی و درمانــی 
در روســتا ها و حاشــیه های شــهر موثر دانســت و عنــوان کــرد: کیفی بــودن تمامی 
فعالیت هــای خانه هــای هــالل از دغدغه هــای اصلــی و مهــم جمعیت هــالل احمر 

کرمان اســت.فالح با اشــاره به راه اندازی خانه هالل در کارخانه صنایع الستیک بازر 
کرمان برای اولین بار در ســطح کارخانجات کشــور افزود: خانه هالل هنرمندان نیز 
با هدف بهره مندی از ظرفیت های این قشــر فرهیخته در اســتان کرمان راه اندازی 
شده است.مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان کرمان تصریح کرد: با توجه به 
حادثه خیز بودن اســتان کرمــان راه انــدازی خانه های هــالل در روســتا ها و محالت 

حاشیه مراکز شهر ها در استان ضروری است.

مدیرعامل گهرزمین: 
حوزه خبر موجب ارتقای جامعه 

پویا می شود

مدیرعامــل شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن گفــت: 
حــوزه خبــر و خبرنــگاری عرصــه ای حســاس و مهــم 
اســت کــه دقــت در شــفافیت و ظرافــت آن موجب 
تعالی و ارتقای یک جامعه پویا و هدفمند می شــود.
به گــزارش جام جم علی اکبــر پوریانی در پیــام تبریک 
خــود به مناســبت فرارســیدن روز خبرنــگار افــزود: 
خبرنگار بــا تــالش بی وقفــه در کنــکاش رویدادها و 
انعــکاس آن، نقشــی رســا در جهــت دهــی بــه افکار 
عمومی، آگاهی بخشی و خوانش حقایق به گونه ای 
صحیح را ایفا می کند که در نهایت سالمت و بهروزی 
یــک ســرزمین و کشــور را بــه همــراه دارد. وی ادامــه 
 ، داد: بی شــک در اقیانوس گســترده انســانی امروز
که هــر لحظــه آن سرشــار از رویدادهای خــرد و کالن 
 ، و گوناگــون اســت، نقــش پررنــگ حضــور خبرنــگار
اجتنــاب ناپذیــر بــوده و اینچنین رســالتی شــگرف، 
نشــات گرفته از شــخصیتی پویا و کاوشــگری است 
کــه قلبــی بــه وســعت و بردبــاری کویــر و اســتقامتی 
به اصالت و صالبــت البــرز دارد.مدیرعامل شــرکت 
ســنگ آهــن گهرزمیــن افــزود: اینجانــب ضمــن 
گرامیداشــت 17 مــرداد ســالروز شــهادت بزرگمــرد 
رسانه شــهید محمود صارمی، روز خبرنگار را محضر 
یکایک خبرنگاران و اهالی رسانه ایران زمین تبریک 
و تهنیت عرض می نمایم.وی اضافه کرد: امید است 
که در ســایه الطاف الهی و ظل توجهات حضرت  ولی 
عصر )عج( و تأســی از منویــات و رهنمودهــای مقام 
معظم رهبری )مدظلــه العالی( با تــداوم پایبندی به 
حقیقت و شفافیت و روشنگری در جامعه، همواره 
در مســیر رشــد و باروری اندیشــه ها پیروز و سربلند 

باشید.

ضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

 شهردار کرمان با بیان این که بالغ بر 400 حکم تخریب 
در حاشــیه شــهر کرمان صادر شــده گفت: رســمیت 
دادن بــه پروســه بیمارگونــه حاشــیه نشــینی تبعات 

منفی زیادی داشته است.
 ســیدمهران عالــم زاده  در گفتگــو بــا جام جــم بــا بیان 
این که روند مقابله با حاشــیه نشــینی در یک پروســه 
زمان بر است که به نظر می رســد اقدامات انجام شده 
در این راستا تاکنون موفق نبوده است اظهار داشت: 
متاســفانه در امــر مبــارزه با حاشیه نشــینی بــه دنبال 
پاک کردن صورت مســئله هســتیم غافــل از این که تا 
زمانی که علت برطرف نشــده معلول همیشــه وجود 

دارد.
وی با ابراز این که در این راه گاهی مسیر را اشتباه رفته  
و بــا اقدامات خود بــه آن جنبــه قانونی دادیــم تصریح 
کــرد: گاهی اقدامــات ما به پروســه بیمارگونه حاشــیه 
نشینی را رسمیت داده که این اقدامات تبعات منفی 

زیادی داشــته حاشیه نشــینی را توســعه داده اســت.
شهردار کرمان به اجرایی نشدن احکام تخریب بناها 
در حاشــیه شــهر کرمان به دالیــل مختلف اشــاره کرد 
و گفــت: بالــغ بــر 400 حکــم تخریب توســط شــهرداری 
کرمان صــادر شــده کــه تعــدادی از آنهــا هنــوز اجرایی 

نشده است.
وی با بیــان این که عدم اجــرای احکام باعث می شــود 
کــه برخوردهــای مــا بازدارندگــی الزم را نداشــته باشــد 
افزود: شاید تبعات اجتماعی حاصل از تخریب باعث 
شده که این کار به تعویق بیفتد.عالم زاده با اشاره به 
این که نیاز نیســت تمام تخریب ها در یک زمان انجام 
شــود گفت: می توان این اقدامــات را به تدریــج انجام 
داد تا تبعات آن کم شــود و از طرف دیگر مردم مقابله 

جدی قانون با این مسئله را ببینند.
وی تصریــح کــرد: زمانــی کــه مــردم می بیننــد عــده ای 
ســال ها در این مناطق حاشــیه ای شــهر زندگــی کرده 

و آب و برق رایگان هم اســتفاده می کنند این مســئله 
خود تشویقی برای گسترش حاشیه نشینی است.

بحــث  بایــد  این کــه  بیــان  بــا  کرمــان  شــهردار 
حاشیه نشینی را به صورت ریشه ای برطرف کرد گفت: 
تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی در حاشیه شهر 
باعث می شــود بقیه بداننــد برخورد قانونــی و جدی با 

این مسئله انجام می شود.
وی بــا عنــوان این کــه در کنــار ایــن مســئله بایــد دو 
محــور اســکان موقــت و توانمندســازی افراد ســاکن 
در حاشــیه شــهر را نیــز اجرایــی کنیــم افــزود: در کنــار 
حمایــت از این افــراد باید بدون مماشــات با ســاخت 
و ســازهای غیرمجــاز برخــورد شــود و بــه گونــه ای این 
افــراد را بــه درون شــهرها بیاوریم.عالــم زاده بــا اشــاره 
بــه ضــرورت راه انــدازی یگان هــای ویــژه بــا مشــارکت 
نهادهای مربوطه در راستای برخورد قانونی با ساخت 
و ســازهای غیرمجاز در حاشیه شــهر گفت: محدوده 

حریــم شــهر کرمــان 6 برابر مســاحت شــهر اســت که 
نظــارت بــر آن کار ســختی اســت.وی بــا عنــوان این که 
مســاحت شــهر کرمان 13 هزار هکتار بــوده و 79 هزار 

هکتار حریم شهر اســت که نظارت بر آن نیروی زیادی 
می خواهــد افــزود: شــهرداری کرمان بــا کمبــود نیرو و 

امکانات روبه رو است.

 بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای کرمان 
با توجه بــه تابــش بســیار مناســب خورشــید در این 
اســتان هم اکنون 46 مگاوات نیروگاه خورشیدی در 
کرمان در مدار اســت و امسال که سال جهش تولید 
نام گرفتــه 25 مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی دیگر نیز 

به مدار خواهد آمد.
به گــزارش جام جــم حمیدرضــا حبیبی  با بیــان این که 
در حــال حاضــر قابلیــت خریــد تضمینــی حــدود 200 
مگاوات برق از نیروگاه های خورشیدی استان وجود 
خ خریــد تضمینــی بــرق نیروگاه هــای  دارد افــزود: نــر
حــوزه  در  کــه  گذارانــی  ســرمایه  بــرای  خورشــیدی 
خورشــیدی از پنل و تولیــدات داخلی اســتفاده کنند 
می توانــد تــا 30 درصــد افزایــش یابــد و ایــن کمــک به 
تولیدکننــدگان داخلــی در راســتای جهــش تولیــد 

است.
به گفته حبیبی ظرفیت اســتان کرمــان در این بخش 
تقریبــا 46 مــگاوات و معادل مصــرف 160 هــزار خانوار 
اســت کــه در تامین بــرق مطمئــن در اســتان و کمک 
به پیک بار تابســتانی و کاهش خاموشی ها  می تواند 
موثر باشــد.مدیرعامل برق منطقه ای اســتان کرمان 
اظهــار داشــت: اســتقبال از ســرمایه گذاری در انــرژی 
خورشــیدی چه در بخش خانگی که از طریق شــرکت 
توزیع و چــه در بخش شــبکه انتقال و فــوق توزیع که 
توســط برق منطقه ای کرمان پیگیری می شود، خوب 
اســت، البته بــه دلیــل تحریم هــا موانعی هم هســت 
کــه در صــورت بر طــرف شــدن شــرایط بــرای ســرمایه 

گذاران بهتر هم می شــود.وی تاکید کرد: نیروگاه های 
خورشــیدی به علت مصرف نکردن ســوخت فسیلی 
باعث کاهش آالینده های زیســت محیطی می شــوند 
و کاهش تلفات بــه دلیل نزدیک شــدن تولید کننده 
بــه مصــرف کننــده از دیگــر مزایــای ایــن نیروگاه هــا 
اســت و با تولیدی که تاکنون در اســتان داشــتیم 45 
میلیــون مترمکعــب گاز مصرفی و حــدود 17 میلیون 
کیلــووات ســاعت تلفات انــرژی نســبت به اســتفاده 

مرسوم از سوخت فسیلی، کاهش پیدا کرده است.
مرکــز  کــه  کرمــان  در  خورشــید  روزه   300 تابــش 
ذوزنقــه طالیــی انــرژی خورشــیدی کشــور محســوب 
می شــود، مزیــت و ظرفیت بی نظیــری برای اســتفاده 
و ســرمایه گذاری در  انــرژی پــاک فراهــم کــرده کــه 
زیرســاخت ها و برنامه های متنوعی در این حوزه اجرا 

شده و یا در دست اقدام است.

در سال جهش تولید؛
۲۵مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار

مدیرعامــل خیریــه ثامن الحجــج )ع( مرکــز درمانــی  کرمان می شود
راه انــدازی  از  کرمــان  اســتان  خــاص  بیمــاران 
ایــن  در  کشــور  ژنتیــک  آزمایشــگاه  مجهزتریــن 
موسســه در آینده نزدیک خبــر داد و گفت: درصدد 
خریــد دســتگاه های مــورد نیــاز ایــن آزمایشــگاه از 

کشور آلمان هستیم.
جمــع  در  شمســی نیا  علــی  جام جــم  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران افــزود: راه انــدازی بخــش ســلول های 
بنیادین در زمینــه نگهداری بند نــاف در حال اتمام  
و مرکــز جامــع تصویربرداری موسســه خیریــه ثامن 
الحجــج )ع( در حــال آماده ســازی اســت.وی ایجــاد 
بزرگ تریــن مرکــز ســونوگرافی و پرتودرمانــی کــه 
برخــی تجهیــزات آن در حــال ورود به کشــور اســت؛ 
؛ راه انــدازی بخــش  راه انــدازی داروخانه هــای مجهــز
ویــژه بــرای بیمــاران ام اس در دارالشــفا امــام رضــا 

توســط مختاررعبدالرحمانــی و همســرش بــه یــاد 
فرزند فقیدشــان؛ 10 کلینیــِک آماده بهره بــرداری در 
اســتان در زمینــه پیشــگیری را از اقدامــات انجــام 
شــده نــام بــرد.وی تاکیــد کــرد: موسســه خیریــه 
ثامن الحجج )ع( بیش از 40 هــزار متر فضای درمانی 
برای بیماران خاص و ســخت درمان در این اســتان 
احداث کرده است. وی با اشاره به گزارش اقدامات 
چهار ماه نخست سال جاری مؤسسه خیریه ثامن 
الحجج )ع( کرمان اظهار داشت: با وجود مشکالت 
اقتصادی با پیگیری و تالش های انجام شــده اجازه 

ایجاد مشکالت جدید را برای بیماران ندادیم.
مدیرعامــل خیریــه ثامــن الحجــج مرکــز درمانــی 
 بیمــاران خــاص اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه این که

 6 هــزار بیمــار خــاص و چهــار هــزار بیمــار ســخت 
درمــان در ایــن اســتان وجــود دارد اظهــار داشــت: 
ایــن موسســه در راســتای پیشــگیری از ابتــالی 
بیماران به کرونا اقدامات زیادی انجام داده اســت.

وی تصریــح کــرد: مســئوالن، نهادهــای حمایتــی و 
خیریــن در اقدامــات خیرخواهانه مؤسســه خیریه 
ثامن الحجج )ع( کرمــان نقش داشــته اند به طوری 
کــه طــی چنــد روز اخیــر حــاج ابراهیــم بنــازاده، بانــی 
اولیه بخش تاالســمی پنج میلیارد ریــال برای خرید 
تجهیــرات و درمــان بیماری هــای خــاص اهــدا کــرد.

وی همچنین مرحوم حاج ابراهیــم نقوی و خانواده 
وی بــه عنــوان خیریــن همیشــه همــراه موسســه 
خیریــه ثامــن الحجــج )ع( کرمــان یــاد کــرد و گفــت: 
برخــی خیریــن اقدامــات بــزرگ و خداپســندانه ای 

را در ایــن موسســه انجــام داده انــد کــه جــای تقدیر 
دارد.وی گفــت: صنــدوق قــرض الحســنه رســالت 
بیــش از 500 مــورد تســهیالت بانکــی را در اختیــار 
بیمــاران قــرار داده و اســتانداری کرمــان نیــز قــرار 
اســت از طریــق صنــدوق وام کارآفریــن بــرای هــزار 
نفــر وام کارگشــایی خوداشــتغالی در زمینه کشــت 
گیاهــان دارویــی واگــذار کنــد کــه تاکنون ایــن مهم 
محقق نشــده است.شمسی نیا با اشــاره به این که 
استان کرمان در زمینه پرورش گیاهان دارویی یک 
ح کشــت گیاهــان دارویی  ظرفیت اســت افــزود: طر
به صــورت پایلــوت در شهرســتان زرند بــزودی اجرا 
می شــود و بزودی عملیات اجرایی احــداث کارخانه 
فراوری و بســته بندی گیاهان دارویی به نام ســردار 
دل ها کلیــد می خــورد کــه در ایــن زمینــه بزرگ ترین 
ج  مرکــز تحقیقــات طراحــی و اســاتید داخــل و خــار
کشور به ویژه متخصصان سازمان جهادکشاورزی 
بــرای همــکاری اعــالم آمادگــی کــرده و بیــش از 20 
کارگروه در این راســتا تشــکیل شــده اســت.وی به 
تکمیل مجموعه دارالشــفا امام رضا )ع( وابسته به 
موسسه خیریه بیماران خاص استان کرمان اشاره 
کــرد و افــزود: بــه زودی تفاهــم نامــه ای بــا آســتان 
قدس رضوی امضا می شــود تا در بخش سالمت با 

مجموعه دارالشفاهمکاری کنند.
مدیرعامل موسســه خیریــه ثامن الحجــج بیماران 
خاص اســتان کرمان از انعقــاد قرارداد با بهزیســتی 
برای راه اندازی مرکز جامع پیشگیری از بیماری های 
خــاص کــه بیــش از 40 نــوع بیمــاری نــادر را تحــت 

پوشــش قــرار می دهــد؛ خبــر داد و گفت: هــزار و 200 
بیمار تاالســمی و هزار و 650 بیمــار ام اس در کرمان 
وجود دارد.وی افزود: موسسه خیریه ثامن الحجج 
از بیمــاران خــاص هیچگونــه هزینــه ای بــه جــز 50 

درصد فرانشیز دارویی دریافت نمی کند.
شمســی نیا ادامه داد: افــزود: داروهــای ایرانی برای 
بیمــاران تاالســمی صــد درصــد رایــگان و داروهــای 
خارجــی بــا پرداخــت 50 درصــد هزینه توســط خیریه 
تأمین می شــود و هزینه های بیمــاران همودیالیزی 

نیز رایگان است اما فرانشیز دارو را باید بپردازند.
وی گفــت: از مســئوالن انتظــار همــکاری بیــش از 
پیــش در راســتای تســهیلگری امور ایــن مجموعه 

خیریه وجود دارد.
وی همچنیــن از همــکاری و تعامل برخــی از نهادها 
در تأمیــن ســبد کاال بــرای بیمــاران خاص و ســخت 
درمان اســتان کرمان قدردانی کرد و گفت: به دلیل 
تحریم هــا بــا کمبــود دارو مواجــه هســتیم ضمــن 
این که امســال حداقل 50 میلیارد تومان تجهیزات 
در موسســه خیریــه ثامــن الحجــج نیــاز داریــم.وی 
تاکیــد کــرد: درآمدها موسســه خیریه ثامــن الحجج 
کرمان چــون از محــل پرداخت هــای خیریــن تامین 
می شــود اما مبلغ جمــع آوری شــده از صندوق های 
مؤسســه ماهانه به طور تقریبــی 100 تــا 150 میلیون 
تومان اســت که به طور صــرف برای بیمــاران هزینه 
می شــود و در چهــار ماهه نخســت ســال جــاری 50 
درصــد افزایــش ورودی رقم هــای بزرگ را بــه صورت 

صد در صدی از طرف خیرین داشتیم.

در خیریه ثامن الحجج کرمان؛ 

مجهزترین آزمایشگاه ژنتیک کشور 
راه اندازی می شود

خانه های هالل باید هدفمند و ماندگار شوند

شهردار کرمان:

یادی برای استان داشت رسمیت دادن به حاشیه نشــینی تبعات منفی ز

ح های پژوهشــی   مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کرمان در گفتگو بــا جام جم اظهار کرد: اســتفاده از طر
ح ها و پایان نامه هایی که  در جهت بهینه ســازی و ارتقای عملکرد شرکت بســیار موثر اســت و ما از طر

موضوع آنها به صنعت گاز و تجهیزات گازرســانی مربوط باشد، حمایت می کنیم.
 مهنــدس فــالح  تصریــح کــرد: در راســتای گســترش توســعه همــکاری علمــی و پژوهشــی فــی مابیــن 
صنعــت و دانشــگاه تفاهم نامه هایــی با دانشــگاه شــهید باهنر کرمــان، دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
کرمان، دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی و صنعتی کرمــان، پارک علــم و فناوری کرمــان و دانشــگاه علوم 
پزشــکی منعقد شــده اســت.وی ضمن اشــاره به پروژه های پژوهشــی منعقد شــده در ســال گذشته 
ادامــه داد  : ٢ پروژه پژوهشــی بــا دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی و صنعتی کرمــان، یک پروژه با شــرکت 
دانش بنیان نــداک و یک پــروژه با دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد کرمان در حــال اجراســت. مدیرعامل 
شــرکت گاز اســتان کرمان بــه تعــداد 4 پایــان نامه تحصیــالت تکمیلــی مورد حمایت شــرکت در ســال 
98 اشــاره کرد و افزود : ٣ پایان نامه در مقطع کارشناســی ارشــد و ١ پایــان نامه در مقطع دکتری توســط 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان در حوزه صنعت گاز ارائه شده است.

ارسال یک مقاله ISI و 16 مقاله علمی پژوهشی شرکت گاز 
استان به همایش های ملی و بین المللی

 آییــن تجلیــل و نکوداشــت روز خبرنــگار بــا حضــور 
امام جمعه، سرپرســت فرمانداری ویژه، رئیس دفتر 
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای 
اســالمی و دیگــر مســئوالن شهرســتان ســیرجان 
و مدیــران روابط عمومی هــای شــرکت های منطقــه 

گل گهــر در ســالن کنفرانــس فرمانــداری ویــژه برگزار 
شد.

بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از  روابط عمومــی و امور 
، در  بین الملــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر
ایــن مراســم کــه بــه همــت ایــن شــرکت و همــکاری 

فرمانــداری ویــژه، اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و 
شرکت های منطقه گل گهر برگزار شد، پیشکسوتان 
عرصــه خبر و رســانه و خبرنــگاران فعال ســیرجان در 
رسانه های محلی و کشــوری با اهدای تندیس و لوح 
ســپاس، مــورد تقدیــر و بزرگداشــت قــرار گرفتند.در 
این مراســم، محمــد ایرانمنش مدیــر روابط عمومی 
و امــور بین الملل شــرکت معدنی و صنعتــی گل گهر 
با بیــان این کــه هم اکنــون تعامــل و همکاری بســیار 
خوبی بین رســانه ها و خبرنــگاران با شــرکت گل گهر 
 بســیاری از افتخاراتــی 

ً
برقــرار اســت، گفــت: مطمئنــا

کــه در حوزه هــای مختلــف در منطقــه گل گهــر و در 
ســطح شهرســتان به ویژه در بحث مسئولیت های 
اجتماعــی توســط شــرکت گل گهــر بــه دســت آمــده 
اســت، نتیجه همین تعامل و همــکاری و همچنین 
مطالبه گری رسانه هاســت که امیدواریــم این ارتباط 
دوسویه رسانه ها با شــرکت گل گهر همچنان تداوم 

داشته باشد.
وی همچنیــن با تاکیــد بر اهمیــت آمــوزش حرفه ای 
خبرنــگاری در ارتقــای کیفی رســانه های شهرســتان، 
تصریــح کــرد: بی تردیــد پیگیــری جدی بــرای برقــراری 

دوره های آموزش حرفــه ای روزنامه نگاری برای اهالی 
رســانه  و مطبوعــات همچــون ســالیان گذشــته در 
دســتور کار روابط عمومــی ایــن شــرکت قــرار دارد و 
 
ً
ان شــاءاهلل با بهبود شــرایط همه گیری کرونــا مجددا

دوره هــای آموزشــی بــا ســطح کیفی بســیار مناســب 
به طور منظــم برگــزار خواهد شــد.الزم به ذکر اســت، 
شهرســتان ســیرجان با دارا بودن بیش از 20 نشــریه 
و پایــگاه خبــری فعــال بــه عنــوان شــهر رســانه و بــه 
تعبیری، پایتخت رســانه های محلی کشــور شناخته 

می شود.

 به همت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برگزار شد؛

بزرگداشت پیشکسوتان و فعاالن رسانه 
در سیرجان
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هــــــــرچه فراگرفتم و هــــــرچه ورق زدم
چیـــــــزى نبود غیر حجابی پس از حجاب

، فصل جوانی بهوش باش هـــــان اى عزیز
امام خمینی- رهدر پیـــــــرى، از تو هیچ نیاید به غیر خواب

و  آمــوزش  کل  اداره  متوســطه  آمــوزش  معــاون 
پــرورش اســتان کرمــان بــه مناســبت روز خبرنــگار از 
دفتــر سرپرســتی روزنامــه جــام جــم در اســتان کرمان 
بازدید و ضمن تبریک روزخبرنگار و  تشکر از همکاری 
خبرنــگاران بــا مجموعــه آمــوزش و پــرورش اســتان 
گفت:  با رویکــرد  مدیرکل آمــوزش و پــرورش و برنامه 
ریزی روابــط عمومی  در همه بخش هــای این اداره کل 
آمــاده همــکاری بــا خبرنــگاران هســتیم. ســید محمد 
حبیــب الهــی افــزود: مــا معتقدیــم اگــر خبرنــگاران در 
بــا  کــه دارنــد  ح و وظایــف قانونــی  چهارچــوب شــر
دســتگا ه های اجرایــی ارتبــاط داشــته باشــند منجر به 
ارتقاء آن دســتگاه می شود. وی  با اشــاره به این که  کار 
تعلیم و تربیت جنســش از نوع مشــارکت اســت و ما 
ســعی کرده ایم  فرزندانی را تربیت و بــه جامعه تحویل 
دهیم کــه بتواننــد در تعامــل با ســایر اعضــای جامعه 
فعالیت بیشــتری داشــته باشــند افــزود: نقش معلم 
در آمــوزش و پــرورش مهم اســت و با توجه بــه این که 
بیشــترین ارتبــاط مســتمر خانواده هــا  بــا آمــوزش و 
پرورش  و معلمین است   ،معلمین جزو معتمدترین 
افراد جامعــه هســتند.  حبیب الهــی با بیــان این که در 
ســطوح مختلــف آمــوزش و پــرورش حلقــه مشــورتی 
وجــود دارد  گفــت: امــروز بــرای دانش آمــوزان مقطــع 
شــورای  نــام  بــه  تشــکیالتی   متوســطه  و  ابتدایــی 
دانش آمــوزی وجــود دارد که باعث می شــود مطالبات 
ح و باعــث تحقق  دانش آمــوزان توســط خود آنهــا مطر
بهتــر برنامه های آموزشــی و پرورشــی شــود. وی ادامه 
داد : در حوزه آموزش متوســطه برنامه هــای آموزش و 
پرورش مبتنی بر برنامه ششم توســعه و سند تحول 
بنیادین  آموزش و پرورش کشور است و ما 24 برنامه 

در قالــب 61 فعالیــت مبتنی بر ســند تحول در اســتان 
کرمــان انجــام می دهیــم. معــاون آمــوزش متوســطه 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمان،یکــی از 
ماموریت های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  
را عدالــت آموزشــی و افزایش پوشــش تحصیلی بیان 
کــرد  و گفــت: پوشــش تحصیلــی در دوره متوســطه 
اول اســتان کرمــان  93/91 درصد اســت که نســبت به 
ســال تحصیلی گذشــته نیــم درصد رشــد داشــته ایم. 
وی افــزود: در دوره متوســطه دوم پوشــش تحصیلــی 
83/81 درصــد اســت  کــه نســبت بــه دوره متوســطه 
اول کاهــش دارد . وی ادامــه داد: متاســفانه تعــدادی 
از دانش آمــوزان بــه دالیــل مختلــف همچــون ازدواج 
،آســیب های اجتماعــی و مــوارد دیگــر تــرک تحصیــل 
ح جــذب  کرده انــد کــه بعــد از آغــاز ســال تحصیلــی  طــر
بازماندگان از تحصیل  را برای جذب این دانش آموزان 
داریــم و در همیــن راســتا 217 مدرســه شــبانه روزی بــا 
بیش از 33 هزار دانش آموز در ســطح اســتان پذیرای 

دانش اموزان مناطق محروم هستند.
ســید محمد حبیب الهی، یکــی از بهتریــن برنامه های 
آموزش و پــرورش را هدایــت تحصیلی عنــوان می کند  
و با بیان این که ما متناســب با نیازهای شغلی  و بومی 
هر منطقه بایــد دانش آموزان را هدایت کنیم تا رشــته 
تحصیلــی آنهــا بــه شــغل منجــر شــود گفــت: بیــکاری 
مهم تریــن معضــل کشــور اســت، لــذا  از پایــه هفتــم 
فعالیت های مهارت آموزی  در مدارس انجام می شود 
و بــا هدایــت تحصیلــی ســعی می کنیــم دانش آمــوز را 
درمســیری هدایت کنیــم که جامعــه  به شــغل آن نیاز 
دارد. وی تصریــح کــرد: اگر مــا همیــن یــک ماموریت را 
در آمــوزش و پــرورش بــه درســتی انجــام دهیــم منجر 

بــه کاهــش آســیب های اجتماعــی همچــون بیــکاری 
ح هــر دانش آموز یــک مهارت  می شــود. وی گفت: طــر
در  آمــوزش و پــرورش اجــرا شــده که بــر اســاس آن هر 
غ التحصیلــی باید یــک مهارتی  دانش آمــوز  پــس از فار
را عــالوه بــر مهارت هــای عمومی کســب کند تــا بتواند 
بخشــی از زندگــی اش را تامیــن کنــد، به همیــن منظور 
بخشــی از مهارت آمــوزی ما در هنرســتان ها اســت که 
به یــاری خداونــد بــا زیرســاخت های اســتان و پیگیری 
مدیرکل آمــوزش و پرورش 380 هنرســتان در اســتان 
وجــود دارد کــه 96 رشــته در شــاخه فنــی و حرفــه ای و 
کارودانــش در انهــا آمــوزش داده می شــود.وی افزود: 
در مجموع در ســه پایــه تحصیلی دهم تــا دوازدهم 42 
هزار و 432 نفــر هنرجو در این هنرســتان ها مشــغول 
غ التحصیلی  تحصیل هستند  که هر هنرجو پس از فار
یک رشــته شــغلی را مهــارت دارد و می توانــد کارآفرین 
باشــد. حبیب الهــی ،یکــی از کارهــای بســیار  مهــم 
هنرستان ها را مهارت آموزی با رویکرد کار آفرینی اعالم 
کــرد و گفــت: در هنرســتان ها آمــوزش همراه بــا تولید 
است و ما تولیدات متعددی را در بخش های صنعت 
و کشــاورزی داریم . همچنیــن فعالیت هــای پژوهش 
محور و دانــش بنیان در هنرســتان ها انجام می شــود  
ح دانش بنیان در  که باعث شده اکنون بیش از 100 طر
هنرســتان ها آماده باشــد   که پس از ثبت و طی شدن 
مراحل تجاری ســازی  بخشــی از نیازهای مردم اســتان 

را فراهم می کند.
وی بــا اشــاره بــه وجــود بیــش از 40 پژوهــش ســرا در 
اســتان گفت: بــا توجه بــه تاکیــد مقــام معظــم رهبری 
برای عبــور از مدرک گرایی و آموزش هــای حافظه محور 
و رســیدن به آموزش هــای پژوهش محــور و خالقیت 

و نــوآوری در آمــوزش، مراکــز پژوهــش ســرا کــه باعــث 
ایجاد تنوع بخشی در امر یادگیری می شوند می توانند 
دانش آمــوزان را بــا علــوم نــو آشــنا کننــد.  حبیــب 
الهــی افــزود: در مراکــز پژوهشــی در حوزه هــای  نانــو، 
ســلول های بنیــادی  و زیســت فنــاوری  دانش آموزان  
بــا علــوم جدیــد آشــنا می شــوند  کــه در همیــن راســتا 
رتبــه  چندیــن ســال اســت دانش آمــوزان اســتان 
نخست جشنواره خوارزمی کشور را به خود اختصاص 

داده اند.
 معــاون آموزش متوســطه آمــوزش و پرورش اســتان 
کرمان یکی از نیازهای حوزه تعلیــم و تربیت را توانمند 
ســازی و بــه روز شــدن  نیــروی انســانی برشــمرد  و بــا 
بیــان این کــه ایــن توانمنــد ســازی در قالــب راهبــری 
نیازهــای  گفــت:  می شــود  انجــام  آموزشــی  گــروه 
آموزشــی معلمــان در همیــن جــا تامیــن می شــود و 
افــرادی کــه بــه عنــوان مرجــع علمــی در هــر گــروه و 
درس هســتندانتخاب  می شــوند می تواننــد نیازهــای 

حرفــه ای و شــغلی معلمــان بــرای ارائــه فعالیت هــای 
آموزشی را هر ســال به روز  کنند.  وی  با اشاره به  اعتبار 
ســنجی محتوای کتاب های درســی  با نظر کارشناســی 
ســرگروه های آموزشــی اســتان و برگــزاری  مســابقات 
آمــوزش و پــرورش  و جشــنواره های متعــددی در 
افــزود: اینهــا بــه جهت کشــف و پــرورش اســتعداد ها 
ج  در آمــوزش و پــرورش اســت  و از جهتــی دیگــر خــار
کردن یکنواختی از محیط های آموزشــی و پرورشــی  که 
می تواننــد بــه محیــط یادگیــری تنــوع دهــد و جذابیت  
محیــط را بــرای دانش آمــوز بیشــتر کنــد. ســید محمد 
حبیب الهی، در باره کنکور ســال 98 نیز گفــت :  ما 409 
رتبــه کمتــر از ســه هــزار  و کســب 4 رتبــه تک رقمــی در 
اســتان داشــتیم که از اتفاقات خوب در حوزه آموزش 

استان بوده است.
  وی بــا اشــاره بــه آمــاده ســازی مــدارس بــرای ســال 
تحصیلــی جدیــد تحــت عنــوان پــروژه مهر گفــت: این 
پــروژه امســال نســبت بــه ســال های قبــل متفــاوت 

اســت و بــه دلیــل  بیمــاری کرونــا  پیــش بینی هایــی را 
بــرای وضعیت هــای مختلــف انجــام داده ایــم کــه اگــر 
وضعیت استان سفید باشــد آموزش ها به روال قبل 
بــا حضــور دانش آمــوزان در مــدارس انجــام می شــود. 
وی افــزود: در صــورت قرمــز بــودن وضعیــت اســتان 
آموزش هــا به صــورت غیــر حضــوری انجام می شــود  و 
بــرای  دانش آموزانی  که امکان دسترســی بــه اینترنت 
را ندارنــد درس نامــه در اختیــار آنهــا قــرار می گیــرد تــا 
در  همچنیــن  نشــود.  متوقــف  آموزشــی  سیســتم 
صــورت وضعیــت زرد در اســتان پیش بینــی کــرده 
ایــم دانش آمــوزان  بــه دو گــروه تقســیم و در روزهــای 
جداگانــه در کالس درس حضــور پیــدا کننــد . حبیــب 
الهــی همچنیــن از والدیــن دانش آموزان درخواســت 
آموزشــی  فعالیت هــای  بــر  بیشــتر  نظــارت  بــا  کــرد 
فرزندشــان در منــزل همــراه مدرســه و معلــم باشــند 
آموزش هــای غیــر حضــوری اثــر بخشــی   تــا میــزان 

 افزایش یابد. 

در محل موزه هنرهای معاصر کرمان ؛

مراسم مجازی بزرگداشت روز خبرنگار 
برگزار شد

 اســتاندار کرمان در مراســم مجازی بزرگداشت روز 
خبرنگار که در محل موزه هنرهای معاصر صنعتی 
کرمــان برگــزار شــد، گفــت: رســانه ها و خبرنــگاران 
وقتــی منافع مــردم و جامعه را بــر همه چیــز ترجیح 
دهنــد بــه پیشــبرد امــور کمــک می کننــد و بــا نقــد 
منصفانــه شــرایط را بــرای سیاســت گذاری درســت 

ایجاد می کنند.
بــه گــزارش جام جــم محمدجــواد فدائــی بــا بیــان 
این کــه کرمــان یــک اســتان فرهنگــی، مطبوعاتــی 
و رســانه ای اســت کــه فعالیــت مطبوعاتــی در آن 
ســابقه ای 110 ســاله دارد، بــه وجــود بزرگانــی مثــل 
و  کرمانــی  مجداالســالم  کرمانــی،  ناظم االســالم 
اســتاد محمدابراهیــم باســتانی پاریزی اشــاره و 
اظهــار کــرد: قدیمی تریــن نشــریه در حــال انتشــار 
کرمــان هــم بیــداری اســت کــه بــه همــت مرحــوم 

محمدرضا هاشمی منتشر شد.
ود: در حــال حاضــر هــم اســتان کرمــان  وی افــز
وضعیت خوبــی از لحاظ تعداد نشــریه دارد. حدود 
400 رســانه داریــم در حالی کــه تعــداد رســانه ها در 

کشور 12 هزار است.
، به ازای هــر 100 هزار نفر 15  وی ادامه داد: در کشــور
رســانه وجــود دارد که ایــن عدد در شــمال اســتان 
کرمــان 12 رســانه بــه ازای هــر 100 هــزار نفر اســت که 
در مقایســه بــا متوســط کشــوری، نشــان می دهــد 

وضعیت خوبی داریم.
فدائــی در ادامــه، بــا بیــان این کــه خبرنــگاران و 
فعــاالن رســانه ای در اســتان و کشــور فعالیت هــا 
و نقش هــای متعــددی ایفــا می کننــد کــه همــه بــه 
جای خــود موثر و مفیــد اســت، اظهار کــرد: اعتماد 
عمومی یــا عــدم اعتمــاد عمومی، بــه میــزان زیادی 
بستگی به چیزی دارد که رســانه ها منتقل می کنند 
و هرچه اعتمــاد عمومی باالتر باشــد کارها هم بهتر 

پیش می رود.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان این کــه ایــن رســانه ها 
در  انصــاف  و  اخــالق  ویــج  تر بــه  کــه  هســتند 
هســتند  رســانه ها  گفــت:  می پردازنــد،  جامعــه 
جامعــه  در  همبســتگی  و  همگرایــی  باعــث  کــه 
می شــوند؛  بــرای رشــد و ترقــی و حــل مشــکالت 
یــم. دار نیــاز  همگرایــی  و  انســجام  بــه   مــردم 

فدائــی ادامــه داد: کاری کــه بــرای دســتگاه های 
اجرایــی مهــم اســت رســانه ها انجــام دهنــد، نقــد 

منصفانه سیاست گذاری هاست.
اســتاندار کرمــان در بخــش دیگــر از ســخنان خود 
بــا اذعان به مشــکالت صنفــی فعاالن رســانه ای در 
اســتان گفت: وظیفه خــود می دانیم تا بــه حل این 
مشــکالت از جملــه بیمــه و تســهیالت اقــدام و به 

خانه مطبوعات کمک کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
کرمان :

وزارت ارشــاد سیاســت حمایت از مطبوعات 
محلی را ادامه می دهد

مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمان  
نیــز در مراســم مجــازی بزرگداشــت روز خبرنــگار 
جایــگاه  بــه  ویــژه ای  نــگاه  دولــت،  در  گفــت: 
یات  نشــر اگــر  دارد؛  وجــود  محلــی  مطبوعــات 
باشــند،  نداشــته  را  قبــل  جایــگاه  سراســری 
مطبوعــات محلــی هنــوز جایــگاه خــود را دارنــد و 
یکــی از سیاســت های وزارت خانــه هــم حمایــت از 

محلی هاست.
محمدرضــا علیــزاده بــا گرامیداشــت یــاد شــهدای 
رســانه و یــاد شــهید ســپهبد ســلیمانی گفــت: در 
حالی که در سال 92 در استان، 184 نشریه و پایگاه 
اطالع رســانی داشــتیم، ایــن آمــار اکنــون بــه 394 
پایــگاه و نشــریه رســیده کــه افزایــش 104 درصــدی 
در رشــد نشــریات را نشــان می دهــد«. وی بــا بیــان 
این کــه در نشــریات الکترونیک نیز رشــد زیــادی را 
شــاهدیم، اظهار کــرد: »در ســال 92 تنها دو نشــریه 
الکترونیــک داشــتیم کــه اکنــون بــه 133 نشــریه 

رسیده است.
و  دولتی هــا  گهــی  آ میــزان  دربــاره  ســپس  وی 
یارانــه پرداختــی بــه رســانه های شــمال اســتان، 
بــرای   97 ســال  در  همچنیــن،  کــرد:  اظهــار 
کاغــذ  تــن   88 مکتــوب،  یات  نشــر از  حمایــت 
توزیــع شــد کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته بــه 140 
تــن رســید. بعــد از بحرانــی کــه در بــازار کاغــذ ایجاد 
شــود  حمایــت  رســانه ها  از  تــا  بــود  نیــاز  شــد، 
 کــه بــا ایــن اقــدام، از ایــن بحــران عبــور کردیــم.
علیــزاده بــا بیــان این کــه در حــوزه بیمــه و بیمــه 
تکمیلــی هــم اقدامــات ارزنــده ای صــورت گرفتــه 
است، یادآور شد: رسانه ها برای استمرار فعالیت، 
گهی های دولتی هســتند. گاهی توزیع  وابســته به آ
ج از ادارات شــمال و جنوب  گهی در نشــریات خــار آ
، کمتــر  صــورت می گیــرد کــه البتــه در حــال حاضــر
شــده اســت اما رســانه ها از عدم پرداخت به موقع 

گهی های دولتی همواره گالیه مند هستند. آ
اســتان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
دولــت  اولویت هــای  از  دیگــر  یکــی  کرمــان 
را آمــوزش بــرای ارتقــای ســطح کیفــی مطبوعــات 
در  رســانه   400 حــدود  کــرد:  اظهــار  و  دانســت 
حــوزه  در  حرکــت  و  جهــش  نیازمنــد  اســتان 
هســتند. کیفــی  ســطح  ارتقــای  و   آمــوزش 
وی بــه برگــزاری نمایشــگاه ها و جشــنواره ها نیــز 
اشــاره و اظهار کرد: چند سالی اســت در سطح ملی 

 ایــن برنامه ها را نداریم و بیشــتر اســتانی هســتند.
دولــت  سیاســت های  از  دیگــر  یکــی  علیــزاده 
خانه هــای  جملــه  از  تشــکل ها  از  حمایــت  را 
ود: بــا هیــات مدیــره  مطبوعــات دانســت و افــز
شــکل  اســتان  خانه مطبوعــات  در  کــه  قــوی ای 
می بینــم. خوبــی  بســیار  چشــم انداز   گرفتــه، 
وی اضافــه کــرد: یکــی از تاکیــدات وزیر محتــرم این 
اســت کــه از ظرفیــت فضــای مجــازی به درســتی 
اســتفاده شــود و ایــن فضــای مجــازی، می توانــد 

مکمل رسانه ها و مطبوعات باشد.
مدیــرکل صــدا و ســیمای مرکــز اســتان 

کرمان:
ایثارگری از ویژگی های خبرنگاری است

مدیــرکل صــدا و ســیمای مرکــز اســتان کرمــان در 
مراســم مجــازی بزرگداشــت روز خبرنــگار  گفــت: 
مســئوالن وظیفــه دارنــد کــه بــرای رفــع مشــکالت 
کننــد. تــالش  خبرنــگاران  مســکن  و   معیشــتی 
رســانه ای  فعالیت هــای  بــه  علیرمضانــی  احمــد 
ســپهبد شــهید ســلیمانی اشــاره و اظهــار کــرد: 
ایشــان فعالیت های گســترده رســانه ای در ســطح 
جهانــی و منطقــه داشــته و یکــی از دالیــل بغــض 
دشــمنان همین فعالیت های فرهنگی و رسانه ای 

ایشان بود.
از  و  ایثارگــری  یــک  خبرنــگاری  داد:  ادامــه  وی 
خودگذشــتگی بزرگ اســت و مفهوم رایــج آن را اگر 
بخواهیم فراتر برویــم باید به صدر اســالم برگردیم 
در جریانات حادثــه کربال. حضرت زینــب )س( یکی 
از بزرگ تریــن خبرنــگاران واقعــه کربــال بــود و اگــر 
 ایشــان نبود واقعــه کربــال همان جــا دفن می شــد.
وی از شــهید ســلیمانی، شــهید صارمــی، شــهید 
خزاعــی و خبرنگارانــی کــه در دفــاع مقــدس شــهید 
شــدند یاد کرد و افزود: ایثارگری و جسارت در عین 

عقالنیت از ویژگی های خبرنگاری است.
اســتان  ثــارا...  ســپاه  فرمانــده  جانشــین 

کرمان:
خبرنگاران مکتب حاج قاسم را ترویج کنند

جانشــین فرمانده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان، در 
این مراســم گفت: با توجه به شــغلی که ما داریم و 
به مردم در حوزه امنیــت خدمت می کنیم می گویم 
که خبرنــگاران در پیــروزی انقــالب و دفــاع مقدس 
و بحران هــا و در همــه  شــرایط و اکنــون در مقابلــه 
بــا شــیوع ویــروس کرونا نقــش اساســی را داشــته 
و دارنــد. اگــر خبرنــگاران تــالش و مجاهدت هــای 
نمی کردنــد  ثبــت  را  مقــدس  دفــاع  و  انقــالب 
 نمی توانســتیم آن را بــه نســل امروز منتقــل کنیم.
جانشــین فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان 
شــهید  ســپهبد  یــاد  گرامیداشــت  بــا  ســپس 

ابتــدا،  از همــان  کــرد: ایشــان  ســلیمانی اظهــار 
شــخصیتی رسانه ای داشتند. از ســخنرانی پیش از 
عملیات تا تاســیس هفته نامه ثارا... و مستشــاری 
مکتــب  مقاومــت،  جبهه هــای  و  وســیه  ر در 
 حاج قاســم خیلــی از معــادالت دنیــا را تغییــر داد.
نظری بیــان کــرد: از خبرنــگاران تقاضــا دارم مکتب 

حاج قاسم را ترویج کنند.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد:

قــدرت اصلــی  خبرنــگاران در مبــارزه بــا جهــل 
است

معاون مطبوعاتی وزارت ارشــاد با اشاره به جایگاه 
خبرنگاران گفت: اساســا قدرت اصلی بشــر قدرت 
دانایــی اســت. امــروز دیگر قــدرت نظامــی و قدرت 
اقتصادی قــدرت اصلی دنیا نیســت. قــدرت اصلی 
دنیا قــدرت اطالعات اســت. هرکس که دسترســی 
بیشــتر بــه اطالعــات دارد، توانایــی بیشــتر دارد. در 
مــورد جامعــه خبــری بایــد بگویــم کــه، خبرنــگاران 
ســربازان گمنــام عرصــه اطالع رســانی هســتند؛ چرا 
کــه در پشــت دوربیــن و در پشــت قلــم بــرای دیده 

شدن دیگران تالش می کنند. 
بــه الیه هــای پنهــان جامعــه مراجعــه می کننــد و 
کارهایــی را کــه دیگــران نمی بیننــد آن هــا می بینند 
هســتند. جامعــه  در  بی صداهــا  صــدای   و 
محمد خدادی افــزود: قــدرت اصلی  خبرنــگاران در 
مبــارزه بــا جهل اســت چراکــه هروقــت ما بــر جهل 
وز شــویم، انســانیت مانــدگار می شــود و در  پیــر
جامعه معنا پیــدا می کنــد. در این روزهای ســخت 
و بســیار پــر مخاطــره ایــن ایــام، علی رغــم این کــه 
بســیاری از کســب و کارهــا تعطیــل شــده بــود، کار 
رســانه ها تعطیــل نبــود بلکــه ظرفیتــش را چنــد 

برابر کرد. 
حتــی نشــریات کاغــذی مــا، در این ایــام آنالیــن کار 
کردند. وی با اشــاره به این کــه از پارســال، کاغذ را با 
ارز 4200 تومــان در اختیــار رســانه های کاغــذی قــرار 
دادیم گفت: اطالع داریــد که کاغذ را کنــار کاالهایی 
چون برنــج و گنــدم قــرار گرفته بــه دلیــل اهمیت و 

اهتمامــی کــه دولت نســبت بــه کار کــرِد رســانه در 
شرایط بحران دارد. 

علی رغم این که امســال نتوانستیم ارز بگیریم ولی 
ایــن رونــد از هرآنچــه کــه پارســال در اختیار مــا قرار 
گرفــت همچنــان ادامــه دارد و تاکیــد می کنــم هیچ 
رســانه ای در یــک ســال و نیــم اخیر بــه خاطــر کاغذ 
تعطیــل نشــد و بــه امید خــدا تعطیــل نیــز نخواهد 

شد.
شــمال  مطبوعــات  خانــه  مدیرعامــل 

استان کرمان:
تعاونــی مســکن مطبوعــات در دســتور کار 

خانه قرار دارد
اســتان  شــمال  مطبوعــات  خانــه  مدیرعامــل 
ورت  کرمــان در ادامــه  ایــن مراســم گفــت: ضــر
دارد رســانه های کرمــان در عرصــه اطالع رســانی 
ع  همپــای تغییــرات حرکــت کننــد و ایــن موضــو
یکی از مســائلی اســت کــه در برنامه های آموزشــی 
 خانــه مطبوعــات اســتان کرمان مــد نظر قــرار دارد.

خانــه  کــرد:  تصریــح  نژادحیــدری  محمدرضــا 
مطبوعــات اســتان کرمــان بــه عنــوان مهم تریــن 
رســانه  اهالــی  آرای  از  برآمــده  کــه  صنفــی  نهــاد 
اســت، از اولیــن روزهــای کاری خــود در دوره جدید 
کوشش کرده اســت که با انگیزه و پشتکار فراوان 
پاســخگوی مطالبــات رســانه ها باشــد. در ایــن 
زمینــه چند خبر خــوب را بــه مناســبت روز خبرنگار 
بــه میمنــت عیــد مبــارک غدیــر بــه اطــالع اصحــاب 
رســانه و اعضــای خانــه مطبوعــات می رســانم.وی 
ادامه داد: در خصــوص موزه مطبوعــات و ضرورت 
بازگشــایی آن و همچنیــن برقــراری دفتــر مرکــزی 
خانــه مطبوعــات در محلــی غیــر از محــل فعلــی، 
و کســب نظــر از خانــه مطبوعات،خانــه دین یــار 
کــه از خانه هــای قدیمــی و ثبــت ملــی شــده کرمان 
اســت بــه عنــوان محــل جدیــد مــوزه مطبوعــات و 
دفتــر خانــه مطبوعــات انتخــاب شــد و اعتبــار الزم 
برای ســرمایش و گرمایــش و تعمیــرات جزئی آن از 
ســوی اســتاندار اختصاص یافــت و تفاهم نامه آن 

 نیــز بــه زودی و در همین ایــام منعقد خواهد شــد.
وی افزود: مســئله دیگری که در دیدار با اســتاندار 
ح شــد، پیگیری موضوع اختصاص تسهیالت  مطر
بــه رســانه ها بــود کــه هفتــه قبــل پیشــنهاد خانــه 
مطبوعــات در خصوص نحوه اعطای تســهیالت به 
رســانه ها تقدیــم اســتاندار شــد و ایشــان موضوع 
را بــه مدیــر کل صنعــت، معــدن و تجــارت ارجــاع 
دادنــد کــه امیدواریــم با همــکاری مدیرکل ســمت 
 ایــن موضــوع بــا ســرعت جنبــه اجرایــی پیــدا کند.
وی ادامــه داد: موضوع تعاونی مســکن مطبوعات 
کــه در دوره قبــل نیــز اقداماتــی بــرای آن صــورت 
گرفــت، همچنــان در دســتور کار خانه قــرار دارد. با 
توجه به مصوبه ششــم بهمن 1397 ســفر معاون 
وزیــر راه و شهرســازی بــه کرمــان، در خصــوص 
بــه مســکن  اولویــت دادن و اختصــاص زمیــن 
خبرنــگاران، ایــن موضوع با ســرعت از ســوی خانه 

مطبوعات پیگیری خواهد شد. 
بدیهــی اســت شــکل گیری و بــه نتیجــه رســیدن 
موضــوع تعاونــی مســکن، جــدا از پیگیــری خانــه 
نیازمنــد  صنفــی  نهــاد  عنــوان  بــه  مطبوعــات 

مشارکت جدی خبرنگاران نیز است.
نژادحیــدری بیان کــرد: در ایــن مجــال الزم می دانم 
در خصــوص چالش هــای حــوزه روزنامه نــگاری در 
اســتان کرمان یک نکتــه را متذکــر شــوم. تغییرات 
شــتابان حوزه ارتباطات و اطالع رســانی و گسترش 
ورت پوســت اندازی  شــبکه های اجتماعــی، ضــر
و تحــول در سیاســت های رســانه ای را بیــش از 
گذشــته یادآور می شــود. ضرورت دارد رســانه های 
کرمــان در عرصــه اطالع رســانی همپــای تغییــرات 
حرکت کننــد و این موضوع یکی از مســائلی اســت 
که در برنامه های آموزشــی خانه مطبوعات اســتان 
کرمان مــد نظر قــرار دارد و به امید خــدا در آینده ای 
نزدیک بــا برگزاری دوره های آموزشــی و اســتفاده از 
ظرفیت های آموزشــی غیر حضوری تالش خواهیم 
کــرد تــا خبرنــگاران و اصحــاب رســانه را در ایــن 

خصوص همراهی و پشتیبانی کنیم.

      معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان:

عدالت آموزشی و افزایش  پوشش تحصیلی 
دانش آموزان   در اولویت


