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 خبرنگاری و 
فعالیت رسانه ای 

پرمخاطره و 
شنیدن حرف 

حق برای برخی 
تلخ است

اراضی ملی 
خسارت دیده 
از آتش سوزی 

واگذار 
نمی شود

مسکون زیبا،
 دروازه ای فاخر 

برای جنوب کرمان
2

تیر خالص دکتر احمدی به سودجویان؛ با خدمات شبانه روزی دهیارپروفسور فدایی:
 برای زادگاه خویش؛

2

یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری

2

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

اسکندری در دیدار با فدایی:

آموزش وپرورش 
شهرستان جیرفت، پیشتاز 

تجاری سازی در استان کرمان
2

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

3
جان بابایی در بازدید سرزده 

خود از جنوب بر موفقیت مکارم 
در مقابله با کرونا صحه گذاشت

2

خانه مطبوعات جنوب کرمان چه جایگاهی دارد؟
امـروزه بـا توسـعه علـوم و ارتباطـات، جهـان چهـره و تصویـری متفـاوت با 
گذشـته بـه خـود گرفتـه و هم زمـان بـا ایـن جهش هـا فضـای اطالع رسـانی و 
اخبـار و اطالعـات نیـز متحـول گردیـده بـه شـکلی که هـر حادثـه و خبری در 
کمتـر از چنـد ثانیـه به سراسـر جهان مخابـره می شـود، در این میـان مطبوعات 

نقـش مهـم و اساسـی در انتشـار اخبـار و از 
و  داشـته  دموکراسـی  توسـعه  مهمتـر  همـه 
یکـی از ابزارهـای مطلـوب و مـورد اعتمـاد 
مـردم محسـوب می شـوند و بـه دلیـل اینکـه 
به عنـوان  دارنـد گاهـا  نیـز  فیزیکـی  وجـود 
اسـناد یـا شـبه کتابچـه تـا مدت ها نـزد مردم 
نگهداری می شـوند و ای بسـا که در آرشـیو 
هنـوز  خـوش ذوق  ایرانیـان  بعضـی  منـازل 
موجـود  قاجارهـا  دوران  اخبـار«  »کاغـذ  از 
می باشـد، امروزه نیز مطبوعات در کشـور ما 

رشـد چشـمگیر و قابل توجهی داشـته و علی رغم برخی محدودیت ها توانسـته 
انـد در جهـت اطالع رسـانی و شـفافیت امـور نقـش بسـزایی ایفـا کننـد و تنوع 
نشـریات چاپـی در سـطح کشـور خیـره کننـده و غـرور برانگیز اسـت، اسـتان 
همیشـه سـرفراز کرمـان نیـز بـا توجه بـه همـه محرومیت هـا و عـدم امکانات با 
۲۵۶ مجـوز بعـد از تهـران، آذربایجان شـرقی و قـم در زمینه رسـانه های چاپی 
در جایـگاه چهـارم قـرار دارد و از نظـر کیفـی و کمـی از اسـتان هایی همچون 
خراسـان رضـوی، اصفهـان، فارس، خوزسـتان و ... بـا همه طمطراقشـان باالتر 
اسـت و ایـن نشـان از فرهنـگ غنـی ایـن مرزوبـوم و قلـم توانـای مردمـان این 
دیار دارد، اما از آنجا که نان و معیشـت درد مشـترک همه بشـریت اسـت و به 
گفتـه رنـدی عشـق و هنر نـان لواش نمی شـود، وضعیت این قشـر بسـیار وخیم 
و در قهقـرای خـط فقـر اسـت و نظـر بـه جایـگاه واالی اجتماعـی و منـش این 
جماعـت انجـام بعضـی امور چون داللـی که محور اقتصاد غیررسـمی ماسـت 
برایشـان میسـور و سـزاوار نیسـت و در ایـن میـان بـا توجه بـه سـیطره دولت بر 
تمامـی امـور و ضعیـف و نحیف بودن بخـش خصوصی حمایت و دسـتگیری 
از اهالـی مطبوعـات وظیفـه ذاتـی نهادهـای فرهنگـی وابسـته بـه دولـت اسـت 
کـه متأسـفانه مـا در طـول دوران فعالیتمـان از ایـن حمایت ها تنها شـنیدیم و به 
چشـم ندیدیـم، اما با شـکل گیری تشـکیالت خانه مطبوعـات در مرکز کرمان 
و بـا چنـد سـال تأخیـر در جنـوب کرمـان همچنـان اهالی رسـانه کـه در حوزه 
فرهنگـی هلیـل رود فعالیـت می کننـد ظاهـرا از زن پـدر محسـوب می شـوند و
ادامه در صفحه ۲

رئیسی در جلسه رفع موانع تولید:
کارخانه مس پیدنکوئیه با اولویت 

توانمندسازی بومیان باید در اسرع وقت 
راه اندازی شود

علی رغم ناکامی دانشمندان، جامعه شناسان و مدیران در تغییر سنت های غلط؛

کرونا در خدمت اخالق و مدرنیته
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به مناسبت هفدهم مرداد روز بزرگداشت مقام خبرنگار؛

بد اخالقی ها و مشکالت معیشتی کمرمان 
را شکسته است

4

متن پیام مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان به شرح ذیل است:
 درود بـر هنرمندانـی کـه حرمـت قلـم و دانسـتن را گرامی می دارند و قدرت اندیشـه، توان نوشـتن و مجال گفتن را 
جـز در مسـیر حـق و حقیقت بـه کار نمی گیرنـد. 1۷ مردادمـاه روز خبرنگار یـادآور زحمات و تالش های انسـان های 
شـریفی اسـت کـه در کسـوت خبرنـگاری، رسـالت خطیـر اطالع رسـانی و آگاهـی بخشـی را بـر عهـده داشـته و بـه 
مـدد قلم هـای پـاک و صـادق و توانـای خـود، موجبـات روشـنگری و تعالـی، پیشـرفت و بالندگـی جامعـه را فراهـم 
می آورنـد. قشـر فرهیختـه ای کـه بـه پـاس حرمـت و ارزش و اهمیـت واالی کار خبر و پیام رسـانی، همواره از شـأن و 
منزلـت رفیعـی در نـزد افکار عمومی برخوردار بوده و شایسـته ارزشـمندترین تکریم و قدرشناسـی می باشـد و حقیقتاً 
در ایـن روزهـای سـخت مقابلـه بـا بیماری منحوس کرونا دوشـادوش کادر پزشـکی و درمانی اسـتان تـالش می کنند 
و بـا آگاهی بخشـی بـه جامعـه، مـردم را بـه صحنـه آورده و همـراه دسـتگاه های اجرایـی توفیقاتـی را کسـب کردنـد. 
اینجانـب ضمـن گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای اصحاب رسـانه به ویژه شـهید محمـود صارمی و تبریـک این روز 
بـه همـه خبرنـگاران، عکاسـان، اصحـاب رسـانه و خانواده بـزرگ مطبوعـات و فعاالن عرصه اطالع رسـانی در اسـتان 
کرمـان، از توجـه و اهتمـام ویـژه اصحـاب رسـانه در انعـکاس اخبار، اطالع رسـانی فعالیت هـا، خدمات دولـت و نظام 
خصوصـا در حـوزه بنیاد مسـکن  تشـکر و قدردانی نمـوده، از درگاه خداوند متعال برای همگان سـالمتی و توفیق روز 

افـزون مسـئلت می نمایم.  
علی اکبر سلطانی نژاد
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان

آمارهایی شیرین از خدمات بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در روز خبرنگار
1-بهسازی و نوسازی مسکن در هفت شهرستان جنوبی کرمان به تعداد 8۵900 واحد مسکونی روستایی تاکنون 

۲-بازسازی مناطق حادثه  دیده از سیل و زلزله به تعداد ۶۵00 واحد تاکنون در هفت شهرستان جنوبی کرمان 
 3-پرداخت تسهیالت برای ۲0300 واحد مسکونی در هفت شهرستان جنوبی کرمان از سال 9۲ تاکنون

۴-بهسـازی و نوسـازی مسـکن در شـانزده شهرسـتان دیگـر اسـتان کرمـان به تعـداد ۷۵۶00 واحد مسـکونی روسـتایی و شـهری 
تاکنون

۵-بازسـازی مناطـق حادثـه دیـده از سـیل و زلزلـه به تعـداد 90000 واحد با توجه بـه زلزله بم، زرنـد، کوهبنـان و راور تاکنون در 
شـانزده شهرسـتان دیگر استان 

۶-پرداخت تسهیالت برای 19۵00 واحد مسکونی در شانزده شهرستان دیگر استان از سال 9۲ تاکنون

علی اکبر سلطانی نژاد در پیامی 
به مناسبت هفدهم مردادماه 

روز بزرگداشت مقام خبرنگار، 
این روز را به تمامی خبرنگاران 

و اصحاب رسانه تبریک گفت

شهردار دوساری و اعضای شورای اسالمی این شهر در 
پیامی هفدهم مرداد، روز خبرنگار را تبریک گفتند و از 

آنها به عنوان شهروندان مسئولیت پذیر یاد کردند
متن پیام به شرح ذیل است:

هفدهـم مردادمـاه روز خبرنـگار به روایت تقویم فرارسـیده اسـت امـا هر روز تقویم، روز تالشـگران عرصه 
آگاهی اسـت، تالشـگرانی که می کوشـند در زمینه آگاهی بخشـی قلم بزنند و شـهر را در لنز دوربین هایشـان 

کنند. قاب 
خبرنـگاران حـوزه شـهری را بایـد شـهروندان مسـئولیت پذیر دانسـت، چـرا کـه اصحـاب قلـم و اصحـاب 
دانایی اند و آن کسـی که آگاه  تر اسـت مسـئول  تر در قبال شـهر و شـهروندان، مسـئول در قبال اخالق عمومی 
و هنجارهـای اجتماعـی، مسـئول در قبال منافع و آبروی شـهر می باشـد و این مسـئولیت ها رسـیدن بـه کمال را 

در ایـن حرفـه مقدس بـرای او هموارتر می  سـازد.
روز خبرنگار فرصتی اسـت برای تکریم بلند اندیشـانی که شـغل، قلم و هنرشـان را در راه سـاختن جامعه ای 
بهتـر و شـهروندانی آگاه تـر بـه کار می گیرنـد. این روز را به همه تالشـگران عرصه رسـانه خصوصا در اسـتان 

کرمـان و به ویژه شهرسـتان عنبرآباد تبریـک می گوییم.
مـا نیـز در مجموعه شـهرداری و شـورای اسـالمی شـهر دوسـاری قـدردان تالش هـای تمامی فعـاالن عرصه 
خبـر هسـتیم و تـالش خواهیم کرد شـهری در مسـیر ترقی و توسـعه بنا نماییـم کـه از دل آن خبرهای خوش و 

عکس هـای دل انگیز توسـط شـما به سراسـر دنیا مخابره شـود.
 توفیق روزافزون، سربلندی و سالمتی را از درگاه خداوند متعال برای همگی شما مسئلت داریم. 

مجید داوری شهردار 
و اعضای شورای اسالمی شهر دوساری
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

تیر خالص دکتر احمدی به سودجویان؛

اراضی ملی خسارت دیده از آتش سوزی 
واگذار نمی شود

و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
آبخیـزداری جنـوب کرمـان گفـت: 
از  حراسـت  و  صیانـت  راسـتای  در 
عرصه هـای طبیعی و ابالغیه سـازمان 
آبخیـزداری  و  مراتـع  و  جنگل هـا 
ملـی در  اراضـی  کشـور واگـذاری 
از  خسـارت دیده  محدوده هـای 
آتش سـوزی ها ممنـوع شـده اسـت.

حمـزه احمـدی بابیـان اینکه طبق 
ابـالغ سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور محدوده هـای 
نقشـه برداری  ملـی  اراضـی  سـطح  در  آتش سـوزی  از  آسـیب دیده 
شـده و در لیسـت سـیاه واگـذاری قـرار خواهـد گرفـت، ایـن اقـدام 
به عنـوان  و جنگلـی  مرتعـی  از عرصه هـای  راسـتای صیانـت  در  را 
سـرمایه ملـی ارزیابـی کـرد. وی بابیـان اینکـه برخـی از سـودجویان 
تخریـب  و  زدن  آتـش  بـه  اقـدام  ملـی،  اراضـی  تصـرف  باهـدف 
پوشـش گیاهـی اراضی ملـی می کنند، افزود: بر اسـاس سیاسـت های 
ابالغـی جدید سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری و در راسـتای 
صیانـت و حراسـت از عرصه هـای منابع طبیعی هرگونـه واگذاری در 
محدوده هایـی کـه دچـار آتش سـوزی شـده ممنـوع اسـت. احمـدی 
بـا تأکیـد بـر تـالش گسـترده مجموعـه منابع طبیعـی در پیشـگیری از 
کـرد:  اضافـه  طبیعـی  منابـع  عرصه هـای  در  آتش سـوزی ها  وقـوع 
موضـوع آتش سـوزی ها بـا همـکاری، نظـارت و حساسـیت بیشـتر 
دسـتگاه های نظارتـی و قضایی در دسـتور کار قـرار گرفت که انتظار 
مـی رود بـا تمهیـدات و نظـارت بیشـتر بـرای مقابلـه بـا تخلفـات و نیز 
شناسـایی بیشـتر متخلفان بـا همکاری نهادهـای امنیتی شـاهد کاهش 
وقـوع آتش سـوزی در عرصه هـای منابـع طبیعـی باشـیم. وی ادامـه 
داد: بـا ابـالغ ایـن دسـتورالعمل ازاین پـس اراضی دچار آتش سـوزی 
عمرانـی  فعالیت هـای  انجـام  یـا  کشـت  قابل تصـرف،  به هیچ عنـوان 
تنهـا عملیـات  اراضـی  ایـن  در  و  نبـوده  معدنـی  فعالیت هـای  نظیـر 
اصالحـی و احیایـی منابـع طبیعـی ماننـد درختـکاری، بوتـه کاری و 
بذرپاشـی بـرای ترمیـم و احیاء انجام می شـود. مدیـرکل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری جنـوب کرمـان افـزود: بـا این اقـدام حفاظت بیشـتری 
از مناطـق انجام شـده و به این ترتیـب آتـش زدن عمـدی و هدفمنـد 
پایـان  اراضـی ملـی به شـدت کاهـش می یابـد. حمـزه احمـدی در 
گفـت: مـردم طبیعـت دوسـت جنـوب کرمـان می تواننـد، *در طول 
۲۴ سـاعت شـبانه روز طـی تمـاس تلفنـی بـا سـامانه ارتباطـی رایـگان 
1۵0۴ کـد امـداد جنـگل و مرتـع، هرگونـه اقـدام غیرقانونـی نسـبت 
بـه منابـع طبیعـی را ازجملـه تخریـب و تصـرف، قاچـاق محصوالت 
جنگلـی و مرتعـی )زغال، چوب، گیاهـان دارویـی و...( قطع درختان 

و حریـق را گـزارش دهنـد.

رئیسی در جلسه رفع موانع تولید:
کارخانه مس پیدنکوئیه با اولویت توانمندسازی 

بومیان باید در اسرع وقت راه اندازی شود
جلسـه رفع موانع تولید شهرستان 
به ریاسـت محمود رئیسـی فرماندار 
حضـور  بـا  و  عنبرآبـاد  شهرسـتان 
و  برنامه ریـزی  معـاون  سـمندری 
امـور عمرانی فرمانـداری و اعضای 
موانـع  بررسـی  جهـت  جلسـه 
کارخانـه  راه انـدازی  روی  پیـش 
سـالن  محـل  در  پیدنکوئیـه  مـس 
اجتماعـات فرمانداری برگزار شـد.

محمـود رئیسـی با اشـاره بـه ظرفیت معدنـی و اقتصادی شهرسـتان 
عنبرآبـاد و لـزوم توجـه به صنایـع معدنی در خصوص رفع مشـکالت 
جهـت راه انـدازی کارخانـه مس پیدنکوئیـه به مدیـران ادارات تأکید 
کـرد. وی اظهـار داشـت ضمـن قـرار دادن اولویـت رسـیدگی بـه 
مسـائل  و مشـکالت سـاکنین آن منطقـه در بحـث رفـاه و حـدودات 
و عرصه هـای زیسـت محیطی بایسـتی بـه رونـد تسـریع در احـداث 
کارخانـه مـس پیدنکوئیـه دقـت ویـژه ای صـورت پذیـرد. فرمانـدار 
عنبرآبـاد در پایـان جلسـه بـر لـزوم توجه خاص سـرمایه گذار نسـبت 
بـه به کارگیـری افـراد بومـی و دقـت نظـر در بحـث بیمه کارگـران  و 
پرداخـت حقـوق آنان تأکید کـرد تا اینکه کارگـران در بحث امنیت 

شـغلی و حـوادث احتمالـی دغدغه نداشـته باشـند.

ادامه از صفحه اول
 وضعیتشـان بـرای مـن نوعـی کـه از ابتـدای شـکل گیری خانـه 
کرمـان حضـور داشـته ام نامشـخص و نامعلوم اسـت و تقیسـم بندی 
آنهـا بیـن دو خانه هیچ تعریـف قانونی خاصی نـدارد و از آنجا که 
گسـتره توزیـع همـه ایـن نشـریات اسـتان کرمان اسـت جداسـازی 
آنهـا غیرممکـن اسـت و نظـر بـه اینکـه تمامـی تصمیمـات اساسـی 
مطبوعـات  خانـه  در  عضویـت  می شـود،  اخـذ  اسـتان  مرکـز  در 
جنـوب چـه دردی از اهالـی مطبوعـات را دوا میکنـد، نامشـخص 
و مبهـم اسـت، زیـرا در تمامـی سـفرهای مقامـات به کرمـان اثبات 
گردیـده کـه تمامـی تصمیمـات بـرای پوشـش خبـری، کنفرانـس 
هم اندیشـی  اعضـا، جلسـات  مطبوعاتـی، درخواسـت های صنفـی 
بـا اسـتاندار و مدیـران کل توسـط خانـه مطبوعـات مرکـز کرمـان 
مطبوعـات  خانـه  فعلـی  هیئت مدیـره  متاسـفانه  و  می گیـرد  انجـام 
جنـوب کـه فاقـد حمایـت اصحـاب واقعـی رسـانه ایـن منطقـه نیـز 
می باشـند و در عضویـت اعضـا و انتخابـات هیئت مدیره شـبهات و 
تخلفـات بی شـماری نهفته اسـت و بسـیاری از صاحبـان قلم واقعی 
بـر  نقشـی  بـه رسـمیت نمی شناسـند، هیـچ  ایـن تشـکل را  هرگـز 
عهـده ندارنـد و عضویـت اصحـاب رسـانه در ایـن تشـکل صنفـی 
تنهـا ضایـع شـدن حـق آنهـا و عـدم برخـورداری از مواهـب خانـه 
مطبوعـات اسـتان کرمـان اسـت، زیـرا همچنـان کـه من بـه ادارات 
کل مسـتقل جنـوب اسـتان هیـچ امیدی نداشـته و نخواهم داشـت، 
بـه ایـن خانـه مطبوعـات نیـز امیـدی نخواهـد بـود و تا اینکـه هفت 
در  همچنـان  مـا  نشـوند  اسـتانداری  صاحـب  جنوبـی  شهرسـتان 

حاشـیه توجهـات قـرار داریم.
احسان احمدی

الکاظمـی  مصطفـی  سـفر  و  روسـیه  بـه  ظریـف  دکتـر  1-سـفر 
نخسـت وزیر عـراق بـه ایـران و اولیـن دیـدار حضـوری رهبـری پـس 

از کرونـا بـا ایشـان
۲-انتخـاب مهـرداد بذرپـاش بـه ریاسـت دیـوان محاسـبات از سـوی 

مجلـس و اعتراضـات بی شـمار بـه ایـن انتخـاب
3-تعـرض جنگنده هـای آمریـکا به هواپیمـای مسـافربری ایرانی خط 
تهـران بیـروت و زخمـی شـدن چنـد مسـافر در اثـر کاهـش ارتفـاع 

ناگهانی
۴-چهارمیـن قهرمانـی پرسـپولیس در لیـگ برتـر فوتبـال بـا شکسـت 

نفـت مسجدسـلیمان، چهـار هفتـه مانـده بـه پایان مسـابقات
۵-مـرگ مشـکوک آرش کسـروی موبـد زرتشـتیان کالیفرنیـا در 

کرمـان بـه همـراه دو نفـر از دوسـتان وی
۶-صـدور سـند وقف برای قسـمتی از قلـه دماوند و اعتراضات وسـیع 

بـه ایـن تصمیـم و اظهارات متناقض مسـئوالن به این مسـئله
۷-تصمیـم دولـت و حاکمیت مبنی بر برگزاری مراسـم عـزاداری در 

محـرم و اعتراضات وسـیع بـه این تصمیم
8-برگـزاری مراسـم عیـد قربـان و روز عرفه و بحث بر سـر برگزاری 

یـا عـدم برگـزاری نماز ایـن روزها در شـرایط کرونا
گروه هـای  از  تنـدر  گـروه  رئیـس  شـارمهد  جمشـید  9-بازداشـت 
مخالـف جمهـوری اسـالمی مقیـم آمریـکا توسـط وزارت اطالعـات 

ایران
)کارگـردان،  ایرانـی  سرشـناس  هنرمنـد  سـینایی  10-فـوت خسـرو 
در  کرونـا  و  ریـوی  عفونـت  اثـر  در  و...(  موسـیقی دان  فیلم سـاز، 

تهـران در  هشتادسـالگی 
11-طوفـان توئیتـری در ایـران با هشـتک کولبر نکشـید کـه ترند اول 

شد
1۲-وقـوع انفجـاری فـوق شـدید در انبـار مـواد شـیمیایی در بنـدر 
بیـروت کـه منجـر بـه مـرگ و زخمـی شـدن صدهـا نفـر و تخریـب 

بخـش عظیمـی از ایـن شـهر شـد
13-بزرگداشـت هفدهـم مـرداد روز خبرنـگار و هجدهـم ذوالحجـه 

عیـد غدیـر خم
1۴-درگذشـت ماه چهـره خلیلـی بازیگـر جـوان سـینما و تلویزیون به 

دلیل بیمـاری سـرطان در لندن

پیام تسلیت شهردار کرمان به مناسبت 
درگذشت بانو حاجیه اشرف نمازیان

إِنَّا ِلَّ َوإِنَّا إِلَیِْه َراِجُعوَن
نمازیـان،  اشـرف  بانـو حاجیـه 
پس از سـال ها تالش و مشـارکت 
فعـال در مبارزات پیش از پیروزی 
و  انقـالب  پیـروزی  تـا  انقـالب 
کـه  بزرگ مردانـی  از  حمایـت 
در جنـگ تحمیلـی، بـه دفـاع از 
ایـن مرزوبـوم پرداختنـد، ازجملـه 

سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی، این دیار فانی را ترک گفت و به 
لقـاءال پیوسـت. او عـالوه بر اینکه چهـار فرزند برومنـدش را به دفاع 
مقـدس فرسـتاد، به عنـوان یـک بانـوی انقالبـی، مادرانـه از رزمندگان 
حمایت هـای  کـه  به گونـه ای  کـرد؛  حمایـت  مقـدس  دفـاع  دوران 
او همچنـان در اذهـان رزمنـدگان لشـکر ۴1 ثـارال بـه یـادگار مانـده 
اسـت کـه مسـتند »به اتفاق« نیز، گوشـه ای از مجاهدت هـای این بانوی 
کرمانـی را از خانـه تـا خـط مقـدم، بـه تصویـر کشـیده اسـت. اکنون، 
ایـن بانـوی بـزرگ و اسـوه مجاهـدت، اخـالص و پاک دامنـی، پـس 
از سـال ها رنـج و صبـوری، دعـوت حـق را لبیـک گفـت و بـر سـفره 
دوعالـم، حضـرت  بانـوی  به ویـژه  علیهم السـالم،  اهل بیـت  رحمـت 
فاطمـه زهـرا سـالم ال علیها، میهمـان گشـت. این جانـب درگذشـت 
بانـو حاجیـه اشـرف نمازیـان را بـه تمـام شـهروندان شـریف کرمانـی 
سـید  دکتـر  آقـای  به ویـژه  مرحومـه،  آن  خانـوادۀ  و  بازمانـدگان  و 
حسـن خـوش رو، نماینـدۀ اسـبق کرمـان در مجلس شـورای اسـالمی 
و جنـاب آقـای کریمی، اسـتاندار اسـبق کرمان تسـلیت می گویم و از 
خداونـد متعـال بـرای آن بانوی بزرگ، آرامش و غفـران الهی و برای 

بازمانـدگان، صبـر جزیـل آرزو دارم.
سیدمهران عالم زاده/شهردار کرمان/18 مردادماه 1399

مهندس نعمت اهلل حسین زاده شهردار و 
اعضای شورای اسالمی شهر جیرفت در پیامی 

فرارسیدن روز خبرنگار را تبریک گفتند
متن پیام به شرح ذیل است

بسمه تعالی
»ن والقلم و ما یسطرون«

هفدهـم مردادمـاه روز خبرنگار 
به مناسـبت سالروز شـهادت شهید 
محمـود صارمـی نام گـذاری شـده 
ایـن  رسـالت  به راسـتی که  اسـت 

قشـر فرهیختـه و پرتـالش به عنـوان طالیـه داران و پرچـم داران عرصـه 
تنویـر افـکار عمومـی و اطالع رسـانی همانـا انعکاس مبتنـی بر حقیقت 
وقایـع و تـالش در راسـتای بهبـود وضـع جامعـه و کمـک بـه توسـعه 
اطالع رسـانی  جامعـه  انصافـاً  کـه  اسـت  پایـدار کشـور  و  همه جانبـه 
شهرسـتان جیرفـت، همـواره در تمامـی فـراز و نشـیب ها و روزهـای 
تلـخ و شـیرین؛ منـادی حقـوق ملـت و  یـار و یـاور کارگـزاران نظـام 
مقـدس جمهـوری اسـالمی بوده انـد. چراکه خبرنـگاران بـا بهره گیري 
از ابزارهـاي نویـن ارتباطـي سـهم منحصربه فـردی در رشـد و توسـعه 
یـک کشـور و همچنیـن فرهنگ جامعـه و شـهروندان دارنـد. از طرفی 
ارائـه اطالعـات صحیـح به منظـور دسـتیابی و دسترسـی بـه واقعیـات 
محیـط اطراف، باوجـود عوامل گوناگونی که در فراینـد انتقال و تبادل 
اطالعـات وجـود دارد، کار سـاده ای نیسـت و این مهم، رسـالت کاری 
یک خبرنگار را بیشـتر نمایان می سـازد. این جانبان ضمن گرامیداشـت 
یـاد و خاطـره شـهدا و ایثارگـران عرصـه خبـر و رسـانه، به ویـژه شـهید 
محمـود صارمـی روز خبرنـگار را به عمـوم فعاالن ایـن عرصه، تبریک  
و تهنیـت عـرض نمـوده و توفیـق و سـربلندی روزافـزون جامعه خبری 
متعهـد، کوشـا و پرتـالش کشـور به ویـژه اصحـاب محتـرم رسـانه در 

شهرسـتان جیرفـت را از درگاه خداونـد متعـال مسـئلت داریـم.
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر جیرفت

 1۷ شـامگاه  کرمـان  اسـتاندار 
مـرداد در آییـن گرامیداشـت روز 
خبرنـگار بـا تقدیـر از اهالـی رسـانه 
بـر رعایت انصـاف و اخالق در کار 
خبرنـگاری تأکیـد کـرد و گفـت: 
دولـت،  و  مـردم  رابطـه  تقویـت 
پیگیـری خواسـته های مـردم و نقـد 
منصفانه از ثمرات حرفه خبرنگاری 
سیاسـت گذاری  بـه  کمـک  و 
درسـت و حکمرانـی خوب اسـت.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
استانداری کرمان دکتر محمدجواد 
فدائـی از فعالیت های خبرنگاران در 
مدیریـت بیمـاری کرونـا و پوشـش 
خبـری رویدادهـای مختلف تشـکر 
و تصریـح کـرد: همراهـی مسـتمر 
رسـانه ها منجـر به ارتقـا آگاهی های 
عمومـی و مدیریـت بهتـر بیمـاری 

شـد. کرونا 
بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
خبرنـگاران،  صنفـی  مشـکالت 
نسـبت بـه رفـع آن هـا قـول مسـاعد 

داد.
دکتـر فدائی به بیـان ویژگی های 
پرداخـت  اسـتان کرمـان  فرهنگـی 
و گفـت: کرمـان، اسـتان فرهنگـی، 
مطبوعاتی و رسـانه ای است و سابقه 
فعالیـت مطبوعاتی در آن 110 سـاله 

است.
همچـون  بزرگانـی  از  وی   
ناظم االسـالم کرمانی، مجد االسالم 
محمدابراهیـم  اسـتاد  و  کرمانـی 
افـزود:  و  بـرد  نـام  باسـتانی پاریزی 
حـال  در  نشـریه ی  قدیمی تریـن 
انتشـار کرمـان هـم بیـداری اسـت 
کـه بـه همـت مرحـوم محمدرضـا 

شـد. منتشـر  هاشـمی 
وی بابیـان اینکـه اسـتان کرمـان 
تعـداد  ازلحـاظ  خوبـی  وضعیـت 

 ۴00 حـدود  افـزود:  دارد  نشـریه 
رسـانه داریـم و تعـداد رسـانه ها در 

اسـت. هـزار   1۲ کشـور 
اسـتاندار کرمـان اظهـار کـرد: به 
ازای هـر 100 هـزار نفـر در کشـور 
1۵ رسـانه وجـود دارد کـه این عدد 
در شـمال اسـتان کرمـان 1۲ رسـانه 
اسـت  نفـر  هـزار  هـر 100  بـه ازای 
که در مقایسـه با متوسـط کشـوری، 

بیانگـر وضعیـت خوبی اسـت. 
دکتـر فدائـی با اشـاره بـه نقش و 
فعـاالن  و  خبرنـگاران  فعالیت هـای 
مختلـف  عرصه هـای  در  رسـانه ای 
بـه  عمومـی  اعتمـاد  کـرد:  تأکیـد 
میـزان زیـادی بـه پیـام و محتوایـی 
منتقـل  رسـانه ها  کـه  دارد  بسـتگی 
می کننـد و هرچـه اعتمـاد عمومـی 
باالتـر باشـد کارهـا هـم بهتـر پیـش 
تصریـح  فدائـی  دکتـر  مـی رود. 
بـه  کـه  هسـتند  رسـانه ها  کـرد: 
ترویـج اخـالق و انصـاف در جامعه 
و  همگرایـی  باعـث  و  می پردازنـد 

می شـوند. جامعـه  در  همبسـتگی 
وی یـادآور شـد: بـرای رشـد و 
ترقـی و حـل مشـکالت مـردم بـه 

نیـاز داریـم. انسـجام و همگرایـی 
دکتـر فدائـی بـا تأکیـد بـر نقـد 
اجرایـی  دسـتگاه های  منصفانـه 

رسـانه ها  گفـت:  رسـانه ها  توسـط 
و خبرنـگاران وقتـی منافـع مـردم و 
جامعـه را بـر همه چیز ترجیـح دهند 
بـه پیشـبرد امـور کمـک می کننـد 
و بـا نقـد منصفانـه شـرایط را بـرای 
فراهـم  درسـت  سیاسـت گذاری 

می کننـد.
دکتـر فدائـی پیونـد مسـئوالن بـا 
اجرایـی کشـور  نظـام  را در  مـردم 
کـرد:  خاطرنشـان  و  خوانـد  مهـم 
ایـن کار مهمـی اسـت که بـر عهده  
رسـانه ها قـرار دارد و ایـن نشـریات 
هسـتند کـه نظـرات و خواسـته های 
مـردم و دولـت را به یکدیگر منتقل 
می کننـد و باعـث می شـوند بـرای 
برنامه ریـزی  آن هـا  بـه  رسـیدگی 

گـردد.
خبرنـگاری  کرمـان،  اسـتاندار 
پرمخاطـره  را  رسـانه ای  فعالیـت  و 
توصیـف کـرد و گفـت: در طـول 
تاریـخ نیـز همین گونـه بوده اسـت، 
بـرای  حـق  حـرف  گفتـن  چـون 
نمی تواننـد  و  اسـت  تلـخ  برخـی 
تحمـل کننـد امـا کسـی کـه بـرای 
خـدا و منافـع مـردم قـدم برمـی دارد 
از  مـا،  دینـی  احادیـث  اسـاس  بـر 
گفتـن حرف حـق نمی هراسـد البته 
همیشـه بایـد انصـاف را موردتوجـه 

قـرار دهیـم.
بـا  ادامـه  در  کرمـان  اسـتاندار 
در  کـه  خبرنـگاران  از  قدردانـی 
سـال  شـیرین  و  تلـخ  رویدادهـای 
مسـئوالن  و  دولـت  کنـار  گذشـته 
در  رسـانه ها  کـرد:  اظهـار  بودنـد، 
کمـک  خیلـی  کرونـا  موضـوع 
کردنـد و با اطالع رسـانی خوبی که 
انجـام دادنـد، مردم را با شـرایط این 
بیماری آشـنا و دیدگاه هـای آنان را 

بـه مسـئوالن منتقـل کردنـد.
دکتر فدائی از رسـانه ها خواسـت 
تـا در برنامه هـای هفتـه  دولـت نیـز 
فعال باشـند و پروژه هایـی که افتتاح 
می شـود را بـه مـردم اطالع رسـانی 

کنند.
دکتـر فدائـی در بخـش دیگـر از 
سـخنان خود با اشـاره به مشـکالت 
صنفـی فعـاالن رسـانه ای در اسـتان 
می دانیـم  خـود  وظیفـه ی  گفـت: 
تـا بـه حـل ایـن مشـکالت ازجملـه 
بیمـه و تسـهیالت اقـدام و بـه خانـه 

مطبوعـات کمـک کنیـم.
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتانداری کرمـان در ایـن مراسـم 
کـه شـامگاه جمعه 1۷ مـرداد 99 در 
محوطه موزه صنعتی کرمان برگزار 
و به صـورت مجـازی پوشـش داده 
شـد از خانـواده شـهدای خبرنـگار 
پیشکسـوتان  از  تعـدادی  اسـتان، 
سـابق  مدیرعامـل  و  رسـانه  حـوزه 

خانـه مطبوعـات تقدیـر شـد.
شـایان ذکر اسـت به دلیل رعایت 
پروتکل های بهداشـتی، لوح سپاس 
شـهید  خانـواده  بـه  نمایندگـی  بـه 
مدیـر  خدیشـی  روح ال  مغفـوری، 
سـابق خانـه مطبوعـات و همچنیـن 
خانم حبیبی از پیشکسـوتان خانواده 

رسـانه اسـتان اهدا شـد.

پروفسور فدایی:
 خبرنگاری و فعالیت رسانه ای پرمخاطره و شنیدن حرف 

حق برای برخی تلخ است

از  روشـنفکری  گـزارش  بـه 
جیرفت، قاسـم جـان بابایـی معاون 
درمـان وزارت بهداشـت، درمان و 
آموزش پزشـکی در بازدید سرزده 
کرونـای  بخش هـای  از  خـود 
امـام خمینـی جیرفـت  بیمارسـتان 
گفـت: ایـن بازدیـد بـدون اطـالع 
قبلـی صـورت گرفـت تـا شـرایط 
بررسـی  نزدیـک  از  بیمارسـتان ها 

شـود.
او افـزود: هـدف از ایـن سـفر، 
بخش هـای  از  سـرزده  بازدیـد 
کرونایـی بـود تا عـالوه بـر ارزیابی 
رسـیدگی  وضعیـت  کمبود هـا 
نزدیـک  از  کرونایـی  بیمـاران  بـه 

شـود. بررسـی 
افزایـش  از  ایشـان  هم چنیـن 

سـهمیه جـذب پرسـتار در منطقـه 
داد. خبـر  کرمـان  جنـوب 

معاون وزیر بهداشـت، وضعیت 
امـام خمینـی جیرفـت  بیمارسـتان 
مبتالیـان  بـه  رسـیدگی  نحـوه  از 
کرونـا را مطلـوب ارزیابـی کـرد و 
گفـت: بـا بررسـی پرونده بیمـاران 
بخش هـای  در  بستری شـده 
کرونایـی، مشـخص شـد بیمـاران 
ایـن منطقه از اسـتاندارد های درمان 

می کننـد. اسـتفاده  کشـور 
جـان بابایـی بهتریـن راه درمـان 
مراقبـت  را  کرونایـی  بیمـاران 
هیـچ  کـرد:  تصریـح  و  دانسـت 
درمـان  بـرای  جدیـدی  داروی 

اسـت. نشـده  تولیـد  کرونـا 
اصغـر مـکارم رئیـس دانشـگاه 

علـوم پزشـکی جیرفت نیـز گفت: 
معـاون درمـان وزارت بهداشـت از 
سـی  آی  و  اورژانـس  بخش هـای 
یو بخش هایی کرونایی بیمارسـتان 
به طـور  جیرفـت  خمینـی  امـام 

سـرزده بازدیـد کـرد.
او افـزود: خوشـبختانه همکاران 
مـا در بیمارسـتان مـوارد رسـیدگی 
و  کردنـد  رعایـت  را  بیمـاران  بـه 

وضعیـت مطلـوب عنـوان شـد.

بـا  کـرد:  تصریـح  مـکارم 
درمـان  معـاون  مسـاعد  قـول 
دسـتگاه  یـک  بهداشـت  وزارت 
دسـتگاه   ۵ و  سی تی اسـکن 
ونتیالتـور و ۵ دسـتگاه سـی پَـپ 
cpap )دستگاه کمک تنفسی( و 
یک دسـتگاه سـی آر کـه جراحان 
مغـز و اعصاب و ارتوپدی اسـتفاده 
می کننـد به بیمارسـتان امام خمینی 

یافـت. اختصـاص  جیرفـت 

جان بابایی در بازدید سرزده خود 
از جنوب بر موفقیت مکارم در 

مقابله با کرونا صحه گذاشت

سـاخت  از  نسـب  اسـکندری 
شهرسـتان  در  تجـاری  واحـد   ۴۷
جیرفـت بـا تغییـر کاربـری ۵ فضای 
آموزشـی بـه متـراژ 1۲۷۲ مترمربـع 
خبـر داد و بیـان کرد: تجاری سـازی 
جیرفـت  در  آموزشـی  فضاهـای 
دو  بالغ بـر  درآمـدی  سـالیانه 
میلیـارد و ۶۵0 میلیـون تومـان بـرای 
شهرسـتان  ایـن  آموزش وپـرورش 

اسـت. داشـته  آورده 
بهره بـرداری  و  سـاخت  از  وی 
از 18 واحـد تجـاری در شهرسـتان 
بافت، 13 واحد تجاری در شهرستان 
در  تجـاری  واحـد   1۲ سـیرجان، 
شهرسـتان زرنـد، دو واحـد تجـاری 
در شهرسـتان راور، 8 واحـد تجاری 
در شهرسـتان شـهربابک، 9 واحـد 
عنبرآبـاد، ۷  در شهرسـتان  تجـاری 

واحد تجاری در شهرسـتان بردسـیر، 
شهرسـتان  در  تجـاری  واحـد   ۴

نرماشـیر خبـر داد.
گفـت:  نسـب  اسـکندری 
عملیـات سـاخت ۵ واحـد تجـاری 
در شهرسـتان رابـر، 8 واحـد تجاری 

در شهرسـتان قلعـه گنـج، 3 واحـد 
تجـاری در منطقـه رایـن و ۲0 واحد 
بلـوار  کرمـان  شـهر  در  تجـاری 
و  آغازشـده  اسـالمی  جمهـوری 
بهره بـرداری  بـه  سـال 99  پایـان  تـا 

می رسـند.

آمـوزش  و  این کـه  بابیـان  وی 
چنـد  در  کرمـان  اسـتان  پـرورش 
سـال اخیـر تجاری سـازی فضاهـای 
تجـاری  قابلیـت  دارای  آموزشـی 
پایـدار  درآمـد  ایجـاد  به منظـور  را 
از  قانونـی  مجوزهـای  اسـاس  بـر 
قـرار  خـود  راهبردهـای  مهم تریـن 
همیـن  در  کـرد:  خاطرنشـان  داده 
راسـتا بیش از ۵ کیلومتر زمین دارای 
فضاهـای  در  تجـاری  بـر  موقعیـت 
آموزشـی شناسایی شـده کـه قابلیت 
سـاخت بیـش از 800 واحـد تجاری 
دیگـر را دارد لـذا بـه علـت کمبـود 
منابـع مالـی و عـدم اسـتقبال بخـش 
خصوصـی بـرای سـرمایه گذاری در 
ایـن حـوزه با مشـکلی جـدی مواجه 
هسـتیم که همکاری نهادهای دولتی 
را درزمینـه تحقق ایـن مهم می طلبد.

اسکندری در دیدار با فدایی:

آموزش وپرورش شهرستان جیرفت،
پیشتاز تجاری سازی در استان کرمان
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محیا احمدی/روانشناس

بحـران  روانشناسـی،  علـم  در 
جایـگاه ویـژه و قابـل بحثـی دارد، 
افـرادی  یـا  فـرد  وقتـی  واقـع  در 
وقایـع  و  فشـارها  معـرض  در 
و  قـرار  می گیرنـد  مصیبت بـار 
دچـار بحـران می شـوند عواقـب و 
پیامد هـای شـدید و درازمدتـی را 
سـکه  ایـن  امـا  می کننـد،  تحمـل 
آنچـه  دارد  نیـز  دیگـری  روی 
بـه  آن  دریچـه  از  متخصصـان 

موضـوع می نگرنـد صرفـاً مقابله یا 
سـازگاری بـا این مصائب نیسـت، 
بلکـه یافتـن فرصتـی برای رشـد و 
ارتقا اسـت، آنها ایـن ارتقا درونی 
post_( را رشـد پـس از ضربـه

 )traumatic growth
می گوینـد. ایـن مقدمـه دریچه ای 
اسـت بـر ایـن موضـوع کـه نـوع 
بشـر پـس از بحـران جهانـی کرونا 
چـه دسـت آوردی کسـب خواهد 

نمـود.
بیمـاری کوییـد 19 تنهـا یـک 
بحـران بهداشـتی و سـالمتی نبوده 
بلکـه یـک پدیـده چنـد جانبـه و 
پیچیـده اسـت کـه تمامـی ارکان 
سـاخته  متأثـر  را  بشـر  زندگـی 
به عنـوان مشـتی از خـروار برخـی 
بیمـاری  ایـن  ملمـوس  آثـار  از 
تاکنـون در کشـور ما شـامل تعلیق 
حداکثـری نظام آموزشـی کشـور 

دانشـگاه،  تـا  پیش دبسـتانی  از 
متزلـزل شـدن تمامـی آنچـه که از 
یـاد  انسـانی  به عنـوان اجتمـاع  آن 
علمـی،  همایش هـای  از  می شـد 
نشسـت های تخصصـی رشـته های 
تـا  اداری  جلسـات  مختلـف، 
و  خصوصـی  میهمانی هـای 
مجالـس عزا و عروسـی، تحوالت 
نظـام  در  جـدی  چالش هـای  و 
اقتصـادی از تولیـد و دادوسـتد در 
تولیـدی  بنگاه هـای  بزرگ تریـن 
کسـب وکار  تـا  بازرگانـی  و 
دوره گـرد،  دست فروشـان 
بـا  خانـواده  میلیون هـا  درگیـری 
از آن،  ناشـی  اسـترس  و  بیمـاری 
نیمـه تعطیلـی و نگرانـی کارمندان 
ادارات مختلـف و هـزاران مـورد 
می باشـد. دیگـر  درشـت  و  ریـز 

امـا جـدا از مزایای ذاتـی کرونا 
بهداشـت  سـطح  افزایـش  نظیـر 

عمومـی، توقف اجبـاری در تولید 
گازهـای گلخانـه ای، آالینده های 
فاضالب هـای  و  پسـماندها  هـوا، 
منابـع  تخریـب  حتـی  و  صنعتـی 
طبیعـی توسـط انسـان ها، کاهـش 
 ... ترافیـک شـهری و جـاده ای و 
در مشـکالت ناشـی از کرونـا نیـز 
مواهبـی نهفته اسـت به عنـوان مثال 
اگـر چـه بسـیاری از دانش آموزان 
از تحصیـل عقـب ماندنـد و امکان 
ایـن دور مانـدن  آن مـی رود کـه 
به سـختی  آمـوزش  فضـای  از 
ترمیـم شـود و همچنیـن بسـیاری 
حالـت  بـه  انسـانی  اجتماعـات  از 
تعلیـق درآمـد امـا گویـی کرونـا 
کـه  را  مسـیری  تـا  نمـود  ظهـور 
مـا لنگان لنـگان و پیـاده بـه سـوی 
مدرنیتـه  بـه  سـنت  از  گـذار 
می پیمودیـم بـا جـت بـه سـرمنزل 
و  روز  تکنولوژی هـای  برسـاند، 

فضـای مجـازی کـه از دیـد برخی 
فروپاشـی  عامـل  تحلیل گـران  از 
نظـام خانـواده و دور مانـدن نسـل 
جدیـد از کتـاب و مطالعـه بـود و 
البتـه تا حـد بسـیاری هم ایـن ایده 
هـدف  تغیـر  امـروز  بـود  صـادق 
داده و بـه تنهـا پـل ارتباطـی میـان 
شـده  بـدل  انسـان ها  از  بسـیاری 
اسـت و در خدمـت اجتمـاع قـرار 
گرفتـه تـا رنـج و تنهایـی ناشـی از 
قرنطینـه و فاصله گـذاری را تـاب 
کـه  تکنولـوژی  ابـزار  بیاورنـد، 
خـود روزی در مـدارس تخلـف 
از قانـون محسـوب می شـد امروزه 
جایگزیـن کتـاب، دفتـر و کالس 
از  بسـیاری  اسـت،  شـده  درس 
کارمنـدان علی الخصوص اسـاتید 
سـوی  بـه  را  در  کـه  معلمـان  و 
بـا  و  بودنـد  بسـته  بیـرون  دنیـای 
همـان روش هـای قدیمی مشـغول 

بـه کار بودنـد بـا توجـه به شـرایط 
پیـش آمـده چـاره ای ندارنـد جـز 
ایـن که بـه دنبـال محتـوا، روش   و 
ابزارهـای نویـن آموزشـی باشـند، 
و  دوره هـا  از  بسـیاری  همچنیـن 
کـه  آموزشـی  ورک شـاپ های 
منحصرا در اختیار پایتخت نشـینان 
یـا مراکـز اسـتان های بـزرگ بـود 
امـروز بـه جبـر کرونـا و بـه لطـف 
اختیـار  در  دور  راه  از  آمـوزش 
طالبـان آن در اقصـی نقـاط ایـران 
قـرار گرفتـه اسـت؛ کوتـاه سـخن 
کشـور  آموزشـی  نظـام  کـه  ایـن 
بی شـماری  هزینه هـای  از  جـدای 
کـه متحمـل شـد، در پسـا کرونـا 
دسـتخوش تحـوالت رو بـه رشـد 

بـود. خواهـد  بی شـماری 
کرونـا  شـیوع  سـو  دیگـر  از 
از  زدایـی  مناسـک  نوعـی 
داد،  انجـام  اجتماعـی  زندگـی 

در  مـا  کـه  صـورت  ایـن  بـه 
زندگـی عـادی خـود بـه آداب و 
بوسـی،  مناسـکی همچـون دیـده 
و  عریـض  مراسـم  دادن،  دسـت 
طویـل ختـم و تجمـالت عجیـب 
مختلـف،  جشـن های  غریـب  و 
عـادت نمـوده بودیـم، ولـی بـروز 
بهداشـتی  توصیه هـای  و  کرونـا 
بـر ایـن تأکیـد دارد کـه نبایـد بـه 
نبایـد  یـا  بدهیـد  دسـت  دیگـران 
دیـده بوسـی کنیـد و یـا فاصله تان 
از دیگـری از حـدی کمتر باشـد، 
تعـارف کنیـد و  نبایـد خوراکـی 
را  جمعـی  مراسـم های  اینکـه  یـا 
بایـد تعطیـل کـرد. معلـق کـردن 
کـه  جامعـه ای  در  مناسـک ها 
سـخت دلبسـته این مناسـک است 
و دست کشـیدن از آنها را نشدنی 
می دانـد ممکـن اسـت در ایجاد و 
افزایـش اضطـراب مؤثر باشـد؛ اما 

پایه بسـیاری از مناسـک اجتماعی 
اجتماعـی  تغییـر  ایجـاد  بـرای  را 
سسـت می کند. در پایـان می توان 
گفـت کرونـا بهترین اسـتادی بود 
کـه بـه مردمان هـر اجتمـاع تفهیم 
نمـود کـه سرنوشـت هـر یـک از 
مـا تـا چـه حـد بـه رفتـار تک تک 
خـورده  پیونـد  جامعـه  افـراد 
معلمـی  همچـون  کرونـا  اسـت، 
مسـئولیت  مفهـوم  سـخت گیر 
اجتماعـی را بـرای مـا بیـان نمـود، 
مـا  جـان  امـروز  کـه  همان طـور 
بسـته بـه رعایت نـکات بهداشـتی 
اجتمـاع  افـراد  سـایر  جانـب  از 
اسـت و جـان آنهـا نیـز در گـرو 
مـا،  از طـرف  ایـن مهـم  رعایـت 
عملکـرد مـا در هـر زمینـه ای اعـم 
از اقتصـادی، اجتماعی، اخالقی و 
....در یـک چرخـه قطعـی به خود 

برمی گـردد. مـا 

علی رغم ناکامی دانشمندان، جامعه شناسان و مدیران در تغییر سنت های غلط؛

کرونا در خدمت اخالق و مدرنیته

همیشه درد این و آن نوشتیم
ز رنج و خون و آب و نان نوشتیم

 فقط دادیم عمر خود به تاراج
چرا که روز و شب هذیان نوشتیم

یکـی از خوبی هـای گاه شـمارهای سـنتی و تقویم های 
دل  در  بزرگداشـت هایی  و  مناسـبت ها  وجـود  نویـن 
روزهای سـال اسـت، گرچه برخی از وقایع و جشـن های 
مهـم حـذف و بسـیاری از سـنن کهـن بـه بوتـه فراموشـی 
سـپرده شـده اند و تقویـم فعلـی مـا بیشـتر غم زاسـت تـا 

شـادی افزا ولـی انـدک خوبی هایـی نیـز دارد.
مردادمـاه  هفدهـم  مـا  کشـور  رسـمی  تاریـخ  در 
دفتـر  مسـئول  صارمـی  محمـود  شـهادت  مناسـبت  بـه 
شـریف  مـزار  در  اسـالمی  جمهـوری  خبرگـزاری 
مرتجـع  نیروهـای  توسـط   13۷۷ سـال  در  افغانسـتان 
طالبـان بـه نـام روز خبرنـگار نام گـذاری شـده، هـر چند 
ایـن حرکـت و ایـن اقـدام از طـرف تصمیـم گیرنـدگان 
اوراق  بـرگ  بـرگ  اگـر  امـا  اسـت،  سـتودنی  اقدامـی 

تقویـم را بـه نـام خبرنـگاران کننـد در مقابـل حساسـیت 
بـاالی ایـن حرفـه و مخاطـرات پیـدا و پنهـان آن ناچیز و 
انـدک اسـت، زیـرا خبرنـگاری را نمی تـوان شـغل نامید 
بلکـه عشـقی اسـت کـه آدمـی را وادار بـه تحمـل ایـن 
دریـای مشـقت می کنـد و تنهـا از یـک انسـان وارسـته 
برمی آیـد کـه بـا آرامش بـدرود کنـد و همه عمـر بر لبه 
بـران تیغ حرکت کند، خاطرم هسـت چنـدی قبل برخی 
همچـون  خبرنـگاران  چـرا  کـه  بودنـد  معتـرض  اقشـار 
مشـاغل سـخت و طاقت فرسـا پیـش از موعـد بازنشسـت 
می شـوند؟ در پاسـخ بـه سـوال ایـن عزیـزان بایـد گفـت 
کـه اوالً هنـوز این تصمیـم در پیچ وخم های بروکراسـی 
بایـد  تأمیـن اجتماعـی  مانـده و سـازمان  اداری مغفـول 
معیـار خبرنـگار بـودن شـخص را تشـخیص دهـد و از 
طرفـی اگر ایـن تخفیف را بـرای خبرنگاران قائل شـوند 
در واقـع بـه قانـون تمکیـن کـرده انـد؛ زیـرا خبرنـگاری 
تنهـا گزارشـگری در میـدان جنـگ و حضـور در عمـق 
نیسـت، خبرنـگاری مـرگ  بالیـای طبیعـی  و  حـوادث 

خامـوش و فرسـایش تدریجی انسـان اسـت و به درسـتی 
می تـوان ادعـا کـرد که یـک روز خدمت کـردن در این 
حـوزه اسـترس و فشـاری بیـش از ده سـال کار اداری بر 
روح و روان آدمـی وارد می کنـد، زیـرا خبرنـگار همـه 
عمـر بـر سـر یـک دوراهـی کشـنده قـرار دارد کـه اگـر 
حقیقـت را ننویسـد بـا رسـالت خویـش بیگانـه اسـت و 
در صورتیکـه حقیقـت را عریـان کنـد سـیل نارضایتـی، 

هجمـه و مؤاخـذه بـه سـمتش آغـاز می شـود.
در واقـع بـرای مـا کـه عاشـق میهـن، نظـام و پرچـم 
خویـش هسـتیم و دلمـان بـرای فرهنـگ، تاریـخ و هنـر 
ایـن دیـار می سـوزد و هرگـز نمی توانیـم گریـه کودکی 
از گرسـنگی و اشـک مظلومـی را از بی عدالتـی تحمـل 
کنیـم انجـام ایـن کار سـخت و دردآور اسـت و شـاید 
امـا  ایـن راه فکـر نکنیـم،  بـه تـرک  نباشـد کـه  روزی 
عشـق بـه بیـان واقعیـت حلقـه ای بـر گـردن مـا افکنـده و 
بـه دنبـال خویـش می کشـد، باشـد کـه همـه اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی بـا درد اصحـاب قلـم و اهالـی رسـانه 

کـه امـروزه بـار سـنگین مسـائل مالـی نیـز بـر آن افزوده 
شـده آشـنا شـوند و به جـای بداخالقـی راه را بـرای بیان 
واقعیـات بـر خبرنـگاران واقعـی همـوار کننـد، بی شـک 
توسـعه دموکراسـی و آزادی بیان که زیربنای توسـعه در 
همـه زمینه هـای اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی 

بـدون داشـتن مطبوعـات و رسـانه های آزاد  و... اسـت 
نیسـت و تحکیـم و تقویـت رکـن چهـارم  امکان پذیـر 
دموکراسـی قطعاً بـه تضعیف پایه های فسـاد و ناهنجاری 
در جامعـه کـه هم اکنون به شـدت در سیسـتم اقتصادی و 

اداری مـا ریشـه دوانـده منتهـی خواهـد شـد.

به مناسبت هفدهم مرداد روز بزرگداشت مقام خبرنگار؛

بد اخالقی ها و مشکالت معیشتی کمرمان را شکسته است

آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس انجمن صنفی 
کارفرمایی آموزشگاه های رانندگی جنوب کرمان

اولیـن مجمـع عمومـی انجمـن صنفـی مذکور روز پنجشـنبه 13 شـهریور سـاعت 9 صبـح، در 
محـل سـالن اجتماعـات مجمع واقـع در بولوار جانبـازان جیرفت نبـش چهارراه خـاور برگزار 

می گـردد.
از کلیه کارفرمایان عضو شـاغل در صنف مذکور دعوت می شـود در جلسـه مذکور شـرکت 

نمایند.
در ضمـن افـرادی کـه خواهـان کاندیداتوری در هیئت مدیره و بازرسـان این انجمن می باشـند 
درخواسـت کتبـی خـود را همـراه با مـدارک )کپـی کارت ملی، کپـی شناسـنامه، کپی مجوز 

فعالیـت و لیسـت بیمـه( به هیئت مؤسـس تحویل نموده و رسـید دریافـت نمایند.
دستور کار جلسه:
1-تصویب اساسنامه

۲-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
3-انتخاب روزنامه )نشریه( جهت درج آگهی های انجمن

از طرف هیئت مؤسس

مجـوز حمـل یـک قبضـه اسـلحه بـا مشـخصات یـک لـول، سـاچمه  زنـی تـه پـر، 
دسـت کش کالیبـر 1۲ بـه شـماره سـالح 91۶91۶۵۶ سـاخت کشـور ترکیـه متعلـق بـه 
مجیـد طاهـری سـروتمین فرزنـد حمیـد بـا کـد ملـی 30301۶90۲۲ مفقـود گردیـده و 
از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد، از یابنـده درخواسـت می گـردد در صـورت یافتـن به 

نزدیک تریـن مدیریـت اسـلحه و مهمـات تحویـل نمایـد.
مدیریت اسلحه و مهمات جیرفت

تالشگری صاحبان قلم، موجب 
روشنگری، تعالی و پیشرفت است

توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
نیـروی برق جنـوب اسـتان کرمان، 
را  خبرنـگار  روز  مردادمـاه   1۷

گفـت. تبریـک 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت 
جنـوب اسـتان کرمـان، عبدالوحید 
مهدوی نیـا مدیرعامل این شـرکت، 
1۷ مردادماه که به مناسـبت سالروز 

شـهادت شـهید محمـود صارمـی، روز خبرنـگار نامیده شـده اسـت را به 
همـه صاحبـان اندیشـه و قلـم، تالشـگران عرصـه خبـر و رسـانه تبریـک 

گفـت
در این پیام چنین آمده است:

امـروز اطالعـات و اخبـار ارزش بسـیار باالیـی پیداکـرده و ایـن نقش 
ارزنـده و بی مثـال خبرنـگاران را در جامعـه بشـری نشـان می دهـد؛ قلـم 
خبرنـگار در دنیـای امـروز بـا مطالبه گـری و انتقـال اطالعـات می توانـد 
بسـیاری از مشـکالت را برطـرف کـرده و بشـر را بـه سـمت کمـال و 

معرفـت جامـع رهنمـون سـازد.
خوشـبختانه مجموعـه صنعـت بـرق و به ویـژه شـرکت توزیـع نیـروی 
بـرق جنـوب اسـتان کرمـان با علـم بـه اهمیـت گـردش آزاد اطالعات و 
بهره منـدی آحـاد جامعـه از اخبـار بـه هنـگام و صحیح با کمـک عزیزان 
خبرنـگار گام هـای مؤثـری در تکریـم ارباب رجـوع و جلـب رضایـت 

مشـترکین خود برداشـته اسـت.
امیـد اسـت بـا اسـتعانت و تـوکل بـه خداونـد متعـال در انجام رسـالت 
آگاهـی بخشـی و شفاف سـازی و ارتقـاء سـطح فرهنگـی جامعـه موفـق 

و مؤید باشـید.
عبدالوحید مهدوی نیا
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان

سرپرسـت معاونـت مسـکن و سـاختمان اداره کل 
راه و شهرسـازی جنوب کرمان از پرداخت تسـهیالت 
در  شـهری  فرسـوده  بافت هـای  در  مسـکن  نوسـازی 
جهـت تحقـق برنامه اقدام ملی تولید مسـکن خبـر داد.

بـه گـزارش پایگاه خبـری وزارت راه و شهرسـازی 
اعطـای  گفـت:  توکلـی  پیمـان  کرمـان(،  )جنـوب 
تسهیالت در شـهرهای جنوب کرمان در جهت تحقق 
برنامـه اقـدام ملـی تولیـد مسـکن می باشـد و در همیـن 
راسـتا تسـهیالت ارزان قیمـت سـاخت بـرای تقویـت 
جریـان نوسـازی مردمی در بافت های فرسـوده شـهری 

در نظـر گرفته شـده اسـت.
به صـورت  تسـهیالت  ایـن  داشـت:  اظهـار  وی 
ترکیبـی بـا سـه نـرخ 9 و 1۶ و 18 درصـد بـا توجـه بـه 
نـوع متقاضی و شـهر محل اجـرای پروژه در قالب سـه 
بخـش سـازندگان غیرحرفـه ای، سـازندگان حرفـه ای 
پروانـه  پروانـه صالحیـت و سـازندگان دارای  دارای 
صالحیت که از فناوری های نوین سـاختمانی اسـتفاده 

کرده اند اعطاء خواهد شـد. وی در تشـریح تسـهیالت 
شـهرهای زیـر ۲00 هـزار نفـر بیان کرد: این تسـهیالت 
بـرای سـازندگان غیرحرفه ای ۴00 میلیون ریال با سـود 
9 درصـد، 100 میلیـون ریـال بدو ن سـپرده با سـود 18 
درصـد و 100 میلیـون ریـال بـا خرید اوراق مشـارکت 
و بـا سـود 19 درصـد خواهـد بـود. وی در ادامه گفت: 
همچنین این تسهیالت برای سازندگان حرفه ای دارای 
پروانـه صالحیـت ۴00 میلیـون ریـال با سـود 9 درصد، 
۵00 میلیـون ریـال بدون سـپرده با نرخ سـود 18 درصد 
و ۵00 میلیـون ریـال بـا خرید اوراق مشـارکت و با نرخ 
سـود 1۶ درصـد اعطاء خواهد شـد. توکلی بیـان کرد: 
بخـش سـوم تسـهیالت بـه سـازندگان حرفـه ای دارای 
پروانـه صالحیـت کـه از فناوری های نوین سـاختمانی 
اسـتفاده کرده انـد ۴00 میلیـون ریـال بـا سـود 9 درصد 
و ۷00 میلیـون ریـال بـدون سـپرده بـا سـود 18 درصـد 
و ۷00 میلیـون ریـال بـا خریـد اوراق مشـارکت بـا نرخ 

سـود 1۶ درصـد پرداخـت خواهد شـد.

مصطفـی شـیخ سـامانی سرپرسـت آبفـا شهرسـتان 
ادغـام  از  پـس  خبـر گفـت:  ایـن  اعـالم  بـا  منوجـان 
شـرکت های آب و فاضالب شـهری و روسـتایی طرح 
اتصال شـبکه آب شـرب روستای زنبوری به شبکه آب 

شـهر منوجـان در اولویـت قـرار گرفـت.
سـوی  از  کـه  مخالفت هایـی  علیرغـم  افـزود:  وی 
برخـی اهالی صـورت گرفت با ورود و حمایت نماینده 
مردم شـریف پنـج گنج در مجلس شـورای اسـالمی و 

مسـئولین ارشـد شهرسـتان کارهای اجرایی ایـن پروژه 
شـامل اجـرای ۴ کیلومتر خط انتقـال لوله پلی اتیلن ۴00 
و تعویـض الکتـرو پمپ شـناور و لوله های آبـده چاه و 
نصـب چندیـن فقره شـیرآالت صـورت گرفت. شـیخ 
سـامانی در ادامـه بیـان داشـت: بـا بهره بـرداری از ایـن 
طـرح ۲۵ لیتـر بـر ثانیـه به حجـم آب ورودی بـه مخزن 
3000 مترمکعبـی شـهر منوجـان افـزوده و آب شـرب 

موردنیـاز 3000 اشـتراک تأمین شـد.

فاز نخست طرح آب رسانی به شهر منوجان به بهره برداری رسید

پرداخت تسهیالت نوسازی مسکن
 در بافت های فرسوده شهری جنوب کرمان
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همچنان که در زندگی همیشه برای پرواز پیش قدم و خط شکن بودی، 
برای پرواز ابدی نیز پا پیش گذاشتی و به معبود پیوستی

خانواده محترم فرخی
بی گمان جهان ایسـتگاهی موقت اسـت و خوبان برای ورود به جهان 
باقـی تعجیـل خواهند کـرد. در مرگ جوان ناکام، سـمبل عطوفت و 
مهـرورزی، رضـای نازنیـن، درد همه ما با شـما یکسـان اسـت، ضمن 
آرزوی غفران واسـعه الهی برای این پاک سرشـت سـفر کرده، برای 

همگـی ما و شـما از خالـق مهربان طلب صبر و شـکیبایی داریم.
استاد محمد دهقان پور، مسعود احمدی، احسان احمدی، نادر 
ایرانمنش، بهادر مهیمی، مرتضی ابوالحسنی، علیرضا معاضدی، 
میثم مالیی و علیرضا سعیدی

بخـش جبالبـارز شهرسـتان جیرفـت اولیـن 
حـوزه سـرزمینی منطقـه جنوب کرمان اسـت 
سیسـتان  پرتـردد  محـور  دو  مسـیر  در  کـه 
بـه  کرمـان  و  هرمـزگان  بـه  بلوچسـتان  و 
بخـش  ایـن  می شـویم،  آن  وارد  هرمـزگان 
اسـت  متکثـر  و  متعـدد  اقلیم هـای  دارای 
خـود  دل  در  را  بی شـماری  جاذبه هـای  کـه 
را  ناظـری  هـر  تحسـین  و  اسـت  داده  جـای 

بخـش  ایـن  ورودی  در  امـا  برمی انگیـزد، 
پـس از تونـل دهبکـری و حـوزه شهرسـتان 
مسـکون  بـه  موسـوم  روسـتاهای  سلسـله  بـم 
قـرار دارنـد کـه دارای اقلیـم سـرد و ییالقـی 
می باشـند، کـه در صـورت اسـتفاده بهینـه از 
ایـن نعمـات خـدادادی و خدمات بی شـماری 
کـه در زمینه توسـعه و عمران توسـط دهیاری 
انجـام گرفتـه ایـن روسـتاها می تواننـد به یکی 

از مناطق هدف گردشـگری در فصل تابسـتان 
خصوصـا بـرای مـردم مناطق گرمسـیر اسـتان 
هفـت شهرسـتان  و  بـم  خصوصـا شهرسـتان 
و  هرمـزگان  اسـتان های  همچنیـن  و  جنوبـی 

سیسـتان و بلوچسـتان تبدیـل شـوند.
از ایـن گذشـته ویتریـن و پیشـانی هر مکان 
آن  بهتـر  معرفـی  بـه  می توانـد  سـرزمینی  یـا 
منطقـه کمک کنـد که قطعا زیبایـی و آبادانی 

مسـکون به عنوان منطقه ای فرهنگـی با مردمی 
متیـن و آرام کـه بر اسـاس آمـار و ارقـام جزو 
آرام ترین و امن ترین روسـتاهای اسـتان است، 
می توانـد بـه هـر تـازه وارد و مسـافر ایـن نوید 
را بدهـد کـه پـای در سـرزمینی زیبـا و امـن 

است. گذاشـته 
بر پایه همین مسـائل و برای بررسی خدمات 
انجـام گرفتـه با تیم خبـری روشـنفکری به این 

روسـتا عزیمـت و بـه همـراه دهیـار، آقـای 
جعفر کمالی از فرهنگیان دلسـوز منطقه، 
ایـن سلسـله روسـتاها )افـراز، درپتـک، 
گوربیژن و سـربند( را بازدید و خدمات 
انجـام گرفته در دولت تدبیـر و امید را 
مورد بررسـی قـرار دادیم کـه اهم آن 

را به سـمع و نظر شـما می رسـانیم:

و  کوچه هـا  1-نام گـذاری 
خیابان هـای روسـتا مزیـن به اسـامی 

شـهدا متبـرک 
تمثـال  فاخـر  تابلـوی  ۲-سـاخت 
مبارک شـهدا و نصـب آن در مرکز 

روسـتا
زبالـه  سـطل  عـدد   ۲0 3-خریـد 
مناطـق  در  دادن  قـرار  و  بهداشـتی 
مختلـف روسـتا و جمـع آوری زباله 

مکانیـزه به صـورت 
۴-سـاخت و نصـب میلـه پرچـم و 
برافراشـتن پرچم مقـدس جمهوری 

اسـالمی در دو نقطـه روسـتا
جـاده  آسـفالت  و  ۵-زیرسـازی 
روسـتای دهنـو بـه طـول ۶00 متـر

جـاده  آسـفالت  و  ۶-زیرسـازی 
بیت االحـزان در آبـادی گوربیژن به 

طـول ۲00 متـر
۷-زیرسـازی و آسـفالت جـاده پـر 
ملـک در آبـادی گوربیـژن بـه طول 
دو کیلومتـر بـا همـکاری اداره راه و 

شهرسازی

جـاده  آسـفالت  و  8-زیرسـازی 
بهشـت زهرا با نـام مبارک شـهدا به 

طـول ۷00 متـر
9-زیرسـازی و خاک ریزی محوطه 
حـدود  بـا  روسـتا  زهـرای  بهشـت 
۵000 کامیون خاک و آسـفالت آن 

بـه وسـعت 1۲00 مترمربع
بـه  درپتـک  جـاده  10-زیرسـازی 
آماده سـازی آن  و  متـر  طـول ۷00 

آسـفالت جهـت 
11-ساخت بوسـتان بزرگ شهدای 
روسـتای مسـکون در تپه مشـرف به 
روسـتا و انجام سـنگ فرش به میزان 
۲000 مترمربـع، سـاخت آالچیـق و 
...با همکاری بنیاد مسـکن شهرستان 

جیرفت
1۲-کاشـت نزدیک بـه ۲000 اصله 
درخـت در فضای پیرامونی بوسـتان 
و آماده سـازی فضـا بـرای کاشـت 

درختـان سـازگار بـا محیط
13-ترمیـم و مرمت لوله کشـی آب 
بوسـتان شـهدای روسـتا بـه طـول ۵ 

کیلومتر
1۴-سـاخت اسـتخر ذخیـره آب در 
بوسـتان شـهدای روسـتا  باالدسـت 
بـه مسـاحت 1۵0 مترمکعـب جهت 

آبیـاری درختـان مجموعـه
1۵-راه انـدازی سـرویس بهداشـتی 
بوسـتان، برق کشی بوسـتان با نصب 
چهار تیـر برق و ایجاد روشـنایی در 

محوطه بوسـتان
روسـتای  بـرق  شـبکه  1۶-توسـعه 
مسـکون با همکاری صمیمانـه اداره 
برق شهرسـتان جیرفـت و نصب تیر 

جدید هوایـی 
آشـامیدنی  آب  1۷-سـاماندهی 
روسـتای مسـکون با همکاری اداره 
آب و فاضـالب روسـتایی بـا توجـه 

بـه گسـتردگی فضـای جغرافیایـی 
روسـتا

جاده هـای  تیغ زنـی  و  18-تسـطیح 
هـر  از  بعـد  بالفاصلـه  روسـتایی 
بارندگـی در تمامـی مناطـق اطراف 

آبادی هـا
19-انتقال آب به روسـتای گوربیژن 
بـه  لولـه  نصـب  و  کانـال  حفـر  بـا 
طـول ۴ کیلومتـر بـا همـکاری اداره 
جیرفـت روسـتایی  آب وفاضـالب 

زمیـن  واگـذاری  و  ۲0-پیگیـری 
بهداشـت  خانـه  سـاخت  جهـت 
همـکاری  بـا  درپتـک  روسـتای 
هـم  کـه  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
اسـت بهره بـرداری  آمـاده  اکنـون 

۲1-کاشـت 100 اصلـه درخـت در 
محوطـه بهشـت زهـرا و همچنیـن 
راه انـدازی و نصب روشـنایی فضای 

زهرا بهشـت 
۲۲-جدول کشـی و سـاخت خیابان 
بـا  بهشـت زهـرا  بـه  منتهـی  شـهدا 
اسـتفاده از مصالح بومـی و محلی به 

طـول ۵00 متـر
جهـت  همـکاری  و  ۲3-پیگیـری 
راه انـدازی شـبکه دیجیتال روسـتا از 
طریـق آماده سـازی راه و سـاختمان 
شـبکه بـا مشـارکت صدا و سـیمای 

کرمان  مرکـز 
 ۲۴-همـکاری بـا پیمانـکاران اداره 
بانـده کـردن جـاده  دو  راه جهـت 
مسـیر اصلـی حـد واسـط روسـتای 
مسـکون و حـل بعضی از دعـاوی و 

قانـع کـردن معارضیـن مسـیر 
۲۵-ساخت پارکنیگ در محل های 
پرترافیک در حاشـیه جاده اصلی از 
جمله محدوده بهشـت زهرا، مسجد 

و حسینیه روستای مسکون
۲۶-حـل و فصـل دعـاوی مردمی با 
همـکاری شـورای اسـالمی جهـت 
جلوگیـری از مراجعـه بـه محاکـم 

یی قضا
شـهدای  یـادواره  ۲۷-برگـزاری 
روسـتای مسـکون بـرای اولیـن بـار 
بـا همـکاری بسـیج، مـردم و دیگـر 
نهادهـای ذیربـط کـه در اسـتان رتبه 

نمونـه را کسـب نمـود
۲8-پیگیری، هماهنگی و راه اندازی 
مراسـمات مذهبی در روسـتا به ویژه 
در ماه محرم، عید سـعید فطر و سایر 
مناسـبت ها به شـکلی که اجتماعات 

عظیمی در روسـتا شـکل می گیرد
۲9-اطالع رسـانی و ارائـه گـزارش 
عملکرد به مردم در قالب سـخنرانی 

در مناسـبت های مختلف
30-همـکاری و توجیه مردم جهت 
ثبـت  و  سرشـماری  در  شـرکت 

اطالعـات اهالـی توسـط دهیـاری
31-برگـزاری جلسـات ماهیانـه بـا 
ارائـه  و  اسـالمی  شـورای  اعضـای 

دهیـاری عملکـرد  گـزارش 

و  دهیـاری  سـاختمان  3۲-تکمیـل 
تجهیـز آن بـه اقـالم اداری

بسـیج  پایـگاه  بـا  33-همـکاری 
مسـکون و راه انـدازی و فعال کردن 
اقدامات فرهنگی، قرآنی، برگزاری 

مسـابقات و...
3۴-همـکاری و راه انـدازی تیم های 
انجـام  جهـت  روسـتا  ورزشـی 
مسـابقات در سـطح بخش جبالبارز
ساخت وسـازهای  3۵-سـاماندهی 
پروانه هـای  صـدور  و  غیرمجـاز 

سـاختمانی
مکاتبـه  و  مذاکـره  3۶-پیگیـری، 
حـل  جهـت  مختلـف  ادارات  بـا 

روسـتا اهالـی  مشـکالت 
راه انـدازی  جهـت  3۷-پیگیـری 
روسـتا در  بوم گـردی  خانه هـای 
38-ایجاد کتابخانه روسـتا و توسـعه 

گردشگری مناطق 
39-تعمیـر و راه انـدازی بیـل بکهـو 
سـال ها  کـه  دهیـاری  کامیـون  و 

بودنـد زمین گیـر  و  مسـتهلک 

اهالـی  بـا  تعامـل  و  ۴0-همـکاری 
روستا و جلب اعتماد و رضایتمندی 
آنهـا جهـت جـذب مشـارکت های 
مردمـی برای حل مشـکالت روسـتا
راه انـدازی  جهـت  ۴1-پیگیـری 
و  روسـتا  اختـالف  حـل  شـورای 
جلوگیری از مراجعه و ایاب وذهاب 

اهالـی و اطالـه وقـت
۴۲-پیگیری سـاخت سـالن ورزشی 
و تهیه سـتون های سالن و انتقال آنها 

به محل سـالن بـرای آغاز عملیات
۴3-سـاخت و نصـب تابلـو حـاوی 
نمـاز میـت در محوطه بهشـت زهرا
۴۴-معرفی ظرفیت های کشـاورزی 
روسـتا و پیگیـری الیروبـی قنـوات 
روسـتا با همکاری جهاد کشاورزی 

جبالبارز
۴۵-نصب روشنایی معابر در تمامی 
و  محله هـا  و  کوچه هـا  خیابان هـا، 
توسـعه شـبکه روسـتا بـا همـکاری 

اداره بـرق شهرسـتان
بـرق و  پایـه چـراغ  ۴۶-نصـب ۲۷ 
روشـنایی معابـر در خیابـان شـهدای 

مسـکون
ایسـتگاه  و  سـایبان  ۴۷-نصـب 

اتوبـوس در دو نقطـه روسـتا جهـت 
مسـافران اسـتراحت 

۴8-پیگیـری جهـت توسـعه شـبکه 
اینترنـت  و  مخابـرات  زیرسـاخت 

روسـتا
پـل  نصـب  جهـت  ۴9-پیگیـری 
هوایـی جهـت تـردد عابریـن پیـاده 
در مسـیرهای پرتـردد با توجـه به دو 

بانـده شـدن جـاده اصلـی
۵0-آموزش طرح سـیماک توسـط 
دهیار روسـتا و قرار دادن این روسـتا 
در طرح سـیماک جهت جلوگیری 

از ساخت وسـازهای غیرمجاز
۵1-ارتبـاط و تعامل سـازنده با ادارات 
بخـش از جمله: بخشـداری، دفتر امام 
پیگیـری  و  طـرح  و...جهـت  جمعـه 
مشـکالت مـردم روسـتا و حضـور در 
تمامی جلسـات شـورای اداری و غیره

اداره  بـا  مسـتمر  ۵۲-همـکاری 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جهـت 
و شناسـاندن گونه هـای  نگهـداری 
تخریـب  از  و جلوگیـری  جنگلـی 

و قطـع اشـجار و توجیـه بومیـان بـه 
موضـوع ایـن  اهمیـت 

۵3-نظـارت بـر فعالت رسـتوران ها، 
نانوایی هـا و اغذیـه فروشـی های بین 
راهـی در روسـتا و کنتـرل رعایـت 

بهداشت
جـاده  آسـفالت  و  ۵۴-زیرسـازی 
از  بیـش  طـول  بـه  افـراز  روسـتای 
1000 متـر بـا همـکاری دفتـر امـور 

اسـتانداری روسـتایی 
 ۵۵-نصـب معابـر جاده افـراز تا انتها 

بـه طـور کامل به طـول ۲ کیلومتر 
۵۶-سـاخت سیل بند روسـتای افراز 

بـه طـول ۵0 متـر و عـرض 1 متر که 
باعـث جلوگیری از تخریب روسـتا 

ه شد
در  نـور  بـرج  دوعـدد   ۵۷-نصـب 
زهـرا  بهشـت  و محوطـه  بوسـتان 

و  ورودی هـا  در  المـان  ۵8-نصـب 
مسـکون  روسـتای  خروجی هـای 
بـا هـدف آشـنایی بـا محصـوالت 

منطقـه کشـاورزی 
در  مداربسـته  دوربیـن   ۵9-نصـب 
تمامـی ورودی هـا و خروجی هـای 
روسـتاهای درپتک، افراز، گوربیژن 
امنیـت  تأمیـن  هـدف  بـا  سـربند  و 
بـاالی  رضایـت  کـه  اهالـی  امـوال 

مـردم را در پـی داشـته اسـت
بـه  دهیـاری  کـردن  ۶0-مجهـز 
هـدف  بـا  تـرز  دهیـاری  نرم افـزار 
سـهولت در نامه نـگاری، پرداخـت 
اهالـی تـردد  کاهـش  و  عـوارض 

 ۶1-نصـب معابـر و جدول گـذاری 
در روسـتای سـربند به طول 100 متر 
در یـک قسـمت و نصـب معابـر بـه 
طـول 300 متر در محـدوده ورودی 

سـربند مسکون
ورودی  ۶۲-جدول گـذاری   
سـربند مسـکون همـراه بـا معابـر به 

متـر  ۲00 طـول 
و  دهیـاری  ۶3-محوطه سـازی   
تجهیـز کامـل دهیـاری و همچنیـن 
جهـت  بـرق  و  آب  امتیـاز  خریـد 

سـاختمان
نظـر  شـهید  جـاده   ۶۴-زیرسـازی 

کمالـی بـه طـول یـک کیلومتـر
۶۵-پیگیـری جهت تعویض شـبکه 
برق روسـتای درپتک و تجهیز تمام 

شـبکه به کابل
۶۶-جدول گـذاری و نصـب معابـر 
در ادامـه جاده خیابان شـهدا به طول 

متر  1۵0
۶۷-جدول گـذاری و نصـب معابـر 
روسـتای  در  قائـم  کوچـه  ورودی 

درپتـک
۶8-جدول گـذاری و نصـب معابـر 
خیابـان شـهید هوشـیار جهانـی بـه 
طـول 300 متر در روسـتای درپتک
۶9-نصب المان طوطـی در ورودی 

درپتک روستای 
۷0-جدول گـذاری و نصـب معابـر 

در  بیت االحـزان  خیابـان  ادامـه 
گوربیـژن روسـتای 

۷1-جدول گـذاری و نصـب معابـر 
در خیابـان شـهید رجایـی روسـتای 

گوربیـژن بـه طـول ۲00 متـر
به صـورت  روسـتا  ۷۲-ضدعفونـی 
مـداوم جهـت جلوگیـری از شـیوع 

ویـروس کرونـا
روسـتا  تمامـی  در  بنـر  ۷3-نصـب 
جهـت آگاهـی عموم بـرای رعایت 
اصول بهداشتی جهت جلوگیری از 

سـرایت ویـروس کرونا
۷۴-جدول گـذاری و نصـب معابـر 
کوچه فرهنگ در روسـتای درپتک
۷۵-تجهیـز بهشـت زهرا به سیسـتم 
صوتـی جهـت برگزاری مراسـمات
بهشـت  در  سـایبان   ۷۶-گسـترش 
زهـرا جهـت برگـزاری مراسـمات 

ختـم و سـایر ادعیـه
برگـزاری  جهـت  ۷۷-همـکاری   
کالس های آموزشـی به کشـاورزان 

بـا جهـاد کشـاورزی
۷8- پیگیـری جهـت خرید وسـایل 
ورزش هـای  توسـعه  و  ورزشـی 

همگانـی
۷9-خریـد تابلـوی معابـر و تعویض 
در  قدیمـی  مسـتهلک  تابلوهـای 

سـطح روسـتا
مرکـزی  غسـالخانه  80-تکمیـل 

کامـل صـورت  بـه  روسـتا 
در  شـاد  مراسـمات  81-برگـزاری 
ایـام نـوروز، ایجـاد ایسـتگاه جهـت 
معرفی روسـتا و ایجـاد مراکز اقامتی 

مسـافرین جهت 
مناسـبت های  بـه  بنـر  8۲-نصـب 
مختلـف  نقـاط  تمـام  در  مختلـف 
ایـام  باشـکوه  برگـزاری  و  روسـتا 
راهپیمایـی ۲۲  محـرم، دهـه فجـر، 

مناسـبت ها سـایر  و  بهمـن 
83-راه اندازی شورای زکات در 

روسـتا با همکاری 
و  امـداد  کمیتـه 

جلسـات  برگـزاری 
مـردم بـا  زمینـه  ایـن  در  مسـتمر 

جـاده  آسـفالت  و  8۴-زیرسـازی 
شـهید هوشـیار جهانی در روسـتای 

درپتـک بـه طـول ۷۵0 متـر
و  متنـوع  خدمـات  8۵-همچنیـن 
قابـل تحسـینی کـه در ایـن وقـت 
اطالع رسـانی  محـدود  امکانـات  و 

قابـل بیـان نیسـت
در پایـان کمالـی دهیـار از مدیرکل 
دفتـر امـور روسـتایی و شـوراهای 
اسـتانداری کرمـان، همـه ادارات و 
سـازمان های شهرسـتان جیرفـت و 
بخـش جبالبـارز به ویژه بخشـداران 
قبلی بخش و مهندس علی ساالری  
جبالبـارز،  فعلـی  بخشـدار  پـاک 
مهندس سـیاوش بیدشـکی مسـئول 
امـور فنـی دهیاری هـا، محمدجواد 
اسـحاقی مسـئول مالی دهیاری ها و 

شـوراهای اسـالمی مسـکون کـه 
مسـاعدت  و  تعامـل  همدلـی،  بـا 
را  روسـتا  ایـن  آبـادی  موجبـات 
فراهـم نمودنـد تشـکر ویـژه نمود 
و در گالیـه ای از مسـئوالن اداره 
کـه  کـرد  بیـان  ارتباطـات  کل 
تلفـن  اینترنـت  سـرویس دهی 
همـراه در روسـتا بسـیار نامناسـب 
بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  و ضعیـف 
دانشـجویان  دانش آمـوزان،  نیـاز 
خدمـت  ایـن  بـه  اقشـار  سـایر  و 
کرونـا،  دوران  در  خصوصـا 
اهالـی مجبـور بـه مراجعه به شـهر 
دهبکـری  روسـتای  یـا  جبالبـارز 
سـرویس  بـه  دسترسـی  بـرای 
اینترنـت مناسـب هسـتند، لـذا این 
شـبکه نیازمنـد بازنگـری اساسـی 

اسـت.

با خدمات شبانه روزی دهیار برای زادگاه خویش؛

مسکون زیبا، دروازه ای فاخر برای جنوب کرمان


