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یادداشت مدیرمسئول

دولت و مجلسکمر به نابودی مطبوعات بستهاند

مطبوعـات بـهعنـوان رکـن چهـارم دموکراسـی و ابـزاری قدرتمنـد بـرای مطالبهگـری
و جلوگیــری از ســوق جوامـع بـه سـمت دیکتاتــوری در طـول حیـات خویـش همـواره
نقـشآفریــن بودهانــد و بــر اسـاس وظیفـه ذاتـی و اصـل وجــودی خـود بیان مشـکالت
و درد مــردم را ســرلوحه کار خویــش قــرار دادهانـد ،امـا رسـانهها طی ســده اخیر دچار
تغییرات و تحوالت اساســی و بنیادین شــده و از جریدههای کاغذی ســاده تـا رسـانههای
الکترونیکـی مـدرن پوسـتانـدازی کردهاند ،ولی در این مدت نقش رسـانههای نوشـتاری
یــا بـهعبــارت عامیانـه روزنامههـا هرگــز کمرنـگ و بیاهمیـت نشــده و دنیـای مترقـی
خــود را بینیــاز از آن نمیداند ،اما متأســفانه رســانههای مکتــوب در نبرد بـا رسـانههای
الکترونیکـی و فضـای مجـازی از حیث هزینههـا و نیـروی کار در حال شکسـت خـوردن
و از میدان به در شــدن هســتند ،زیرا بارگذاری یک ســایت یا کانال خبری در مقایســه با
تولید رســانه چاپی همانند کشــیدن نقاشـی یک ابرســازه و بنا نهادن واقعی آن اسـت .این
اوضاع نابسـامان و شـرایط وخیـم در دو ساله اخیـر و بحـران کرونـا غیـرقابلتحمـل گردیده
و آثـار منفـی آن بـه صـورت تعطیلـی نشـریات ،اخراج
پرســنل ،کاهــش تیراژ ،کم شــدن صفحــات نشـریه،
پاییــن آمدن کیفیــت و حتی تغییر رنگ نشــریات و بر
ً
کاملا قابل مشــاهده و لمس
هـم خــوردن نظم انتشــار
اســت و بـا کمـال تأســف از ناحیه مجلس ،دولـت و به
خصوص معاونـت مطبوعاتـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی بـهعنــوان نهــاد متولـی رســانه هیچ حرکــت
مثبتــی برای توانمندسـازی این قشــر صـورت نگرفته و
بهجـای پشـتیبانی سـعی در زمیـن زدن آنهـا دارنـد کـه
احسان احمدی
بررسـی بودجـه سـال اخیـر و اختصـاص ارقـام کالن بـه
برخـی نهادهـای بیربـط نشـان از ایـن دیـدگاه دارد ،همچنیـن با حیـف و میــل ارز دولتی
اختصــاص داده شــده بـه واردات کاغـذ و زینک ،همچنان قیمت کاغذ ،زینک و مرکب
بــهصورت افسـارگسـیخته باال مــیرود و با ادامه ایــن روند بهزودی شـاهد تعطیلی فلهای
و فراگیر مطبوعات مســتقل خواهیم بود که نتیجه این امر به خاموشــی فریاد تظلمخواهی
مـردم و محرومـان خواهـد انجامیـد ،امـا در ایـن میـان بـا کمـال تعجـب اهالـی و اصحاب
رسـانه بـا قامـت خمیـده در زیر بار هزینهها ،به هر مشـکل و معضلـی ورود کـرده و صدای
هـر صنـف و گروهـی جـز قشـر خویـش را منعکـس مینماینـد که ایـن رفتار و سـکوت
همــکاران غیـرقابـلپذیــرش و توجیه میباشـد ،زیـرا ما بـرای خدمت به جامعـه و رصد و
انعـکاس مشـکالت مردم ابتدا باید خویشـتن را حفـظ کنیم و گرنه با خاموشـی چراغ این
خانـه دیگـر کسـی پیدا نمیشـود که چراغـی برای دیگـران بیفـروزد .لذا ضمـن اعتراض
شـدید به بیتفاوتی همکاران فعال در این عرصه نسـبت به حقوق پایمال شـده خودمان از
یکایـک و فـرد فرد شـما بزرگواران تقاضا میشـود با تمامـی توان مانع از آسـیب جدی و
جبــرانناپذیر به پیکره رســانههای مکتوب شـوید و در حرکتی هماهنگ بهبـود اوضاع را
فریاد کنید .زیرا با مرگ رســانههای مکتوب عرصه برای خبرســازی ناسـالم و غیرمطمئن
در فضـای مجــازی بازتر خواهد شـد.
احسان احمدی

روزه از خیمه ما دوش همی شد به شتاب
چه توان کرد اگر روزه ز ما روی بتافت

عید فرخنده فراز آمده با جام شراب
نتوان گفت مر او را که ز ما روی متاب

رمضـان فرصتـی گرانقـدر بود تا بنـدگان مخلص پـروردگار ،روح زنگارگرفتـه از تعلقات
دنیـوی را در چشـمه جوشـان فیـض حضرت دوسـت بشـویند و از غفلـت و دنیازدگی آزاد
شـوند ،خوشـا بـه حـال آنانکه عاشـقانه به اسـتقبال ضیافت الهـی رفتند و وجـود خویش را
بـا نـوای دلنشـین مناجات صفـا دادند و اینـک با قلبی مطمئن به اسـتقبال عید فطـر میروند.
ضمـن قبولـی طاعـات و عبـادات عمـوم مـردم
مؤمـن و روزهدار ایـران اسلامی خصوصا اهالی
نجیـب جنـوب کرمـان در مـاه شـریف رمضان،
عیـد سـعید فطـر را صمیمانـه خدمـت همـگان،
خصوصـاً همکارانـم در هیئتمدیـره و پرسـنل
شـرکت تبریـک عـرض مینمایـم.
سید عبدالرضا موسوی
ت و صنعت جیرفت
مدیرعامل شرکت کش 
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اخبار کوتاه
دکتر زینیوند:

معینهای اقتصادی به تکلیف خود در
طرحهای اقتصاد مقاومتی عمل کنند
اسـتاندار کرمـان گفـت :تعهدات
ایجـاد شـده توسـط معینهـای
اقتصـادی کـه بـه امضـای اسـتاندار
وقـت و دسـتگاههای متولـی و
سـرمایهگذار رسـیده یـک مسـاله
اجتماعـی تلقـی شـده و بایـد بـا رفـع
مشـکالت اجرایـی شـوند.
به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی
اسـتانداری کرمـان ،دکتـر علـی
زینیونـد شـنبه  ۱۸اردیبهشـت
مـاه در سـومین نشسـت سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی سـال  ۱۴۰۰در
محـل اسـتانداری کرمـان ،رفـع بالتکلیفـی در پروژههـای اسـتان از جملـه
طرحهـای گردشـگری را مـورد تاکیـد قـرار داد و عنـوان کـرد :مسـائل و
موانـع طرحهـا در جلسـات کارشناسـی و کارگروههـا باید رفع گـردد و در
صـورت غیرامـکان پذیـر بودن رفع چالشها ،مسـئله کامال مشـخص شـود.
وی ادامـه داد :معیـن هـای اقتصـادی بایـد تعهـدات پذیرفتـه را انجـام دهند
و در ایـن خصـوص مـا و مـردم از آنـان مطالبـه داریـم ،اگر کوتاهـی هم از
سـوی سـرمایه گـذار و دسـتگاه هـا وجـود دارد بایـد مشـخص شـود.
اسـتاندار کرمـان ابـراز داشـت :فرمانـداران موانع را در سـطح شهرسـتان
پیگیـری و رفـع کننـد و چالشهـا هرجـا کـه قابـل رفـع نیسـت بـه سـتاد
اسـتانی آورده شـود.
اسـتاندار کرمـان گفت :تعهدات ایجاد شـده توسـط معینهـای اقتصادی
کـه بـه امضای اسـتاندار وقت و دسـتگاههای متولی و سـرمایهگذار رسـیده
یـک مسـاله اجتماعـی تلقی شـده و باید با رفع مشـکالت اجرایی شـوند.
وی افـزود :انجـام نـدادن پروژههایـی مصـوب ،موجب ایجـاد نارضایتی
مردمـی و مسـائل اجتماعـی ایجـاد میکنـد لـذا مدیـران بـا ارائـه راهـکار با
اسـتفاده از ظرفیـت قانونـی بایـد بـه فکـر اجـرای ایـن طرحها باشـند.
زینیونـد اضافـه کـرد :پنـج معیـن اقتصـادی مهـم مـس سرچشـمه ،گل
گهـر ،جهـاد نصـر ،بنیـاد مسـتضعفان و جهـان فـوالد؛ صنایـع و نهادهـای
اصلـی اسـتان کرمـان هسـتند و هرکـدام پذیرفتنـد کـه معیـن یـک منطقـه
باشـند لـذا بایـد حتمـا بـه تکالیـف خـود عمـل کننـد.
اسـتاندار کرمـان عنـوان کـرد :ایـن معینهـای توسـعه اسـتان کرمـان
تاکنـون پـروژه هـای اقتصـاد مقاومتـی خـود را ارائـه نکردنـد کـه باتوجـه
بـه اقدامـات ارزنـده ایـن شـرکتها ،جـای بسـی تعجـب دارد و بایـد در
اسـرع وقـت پـروژه های مـورد نظر اقتصـاد مقاومتی خود را در سـال جدید
تعریـف اعلام کنند .اسـتاندار کرمان گفت :شـرکت معدنـی و صنعتی گل
گهـر بـرای احـداث پروژههـای توسـعهای مناسـبی در شهرسـتانهای رابـر،
ارزوییـه ،بـم و کهنـوج اعلام آمادگی کرده کـه با توجه بـه مطالبات مردم
و اسـتان بایـد بـه تعهـدات خـود عمـل کند.
وی ادامـه داد :اشـتباهات فعلـی برخـی از معینهـای توسـعه نبایـد
فعالیتهـای مثبـت گذشـته را زیـر سـئوال ببـرد.
دکتر احمدی:

برداشت گیاهان دارویی و خوراکی از
مراتع جنوب کرمان ممنوع است
حمـزه احمـدی در گفـت و گـو
بـا خبرنـگار روشـنفکری اظهـار
داشـت :بـا توجه بـه کاهـش نزوالت
آسـمانی طـی سـال گذشـته و نبـود
بارندگـی در چنـد هفته اخیر و رشـد
نکـردن کافـی گیاهـان ،در صـورت
برداشـت گیاهـان دچـار آسـیب
جـدی میشـوند ،لذا اجازه برداشـت
گونههـای گیاهـان دارویـی از مراتـع
جنـوب کرمـان داده نمیشـود.
وی تصریح کرد :بر اسـاس نظرات فنی و کارشناسـی هرگونه برداشـت
با شـرایط موجود سـبب عـدم زادآوری در گیـاه می گردد.
احمـدی ادامـه داد :پـس از بررسـی وضعیـت رویـش گیاهـان و شـرایط
اکولوژیکـی آنهـا و بـه منظـور حفـظ و تقویـت پوشـش گیاهـی سـطح
مراتـع مقـرر شـد از هرگونـه برداشـت تحت عناوین یادشـده در ایـن منطقه
جلوگیـری شـود .وی بیـان کـرد :ایـن ممنوعیـت برداشـت در سـطح مراتع
بـوده لـذا برداشـت محصوالت فرعـی جنگلی ماننـد بنه و بـادام کوهی تابع
ضوابـط خـاص خـود خواهـد بـود .مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری
جنـوب کرمـان گفـت :تنـوع اقلیمـی در ایـن منطقـه موجب شـده تا شـاهد
رویـش صدهـا گونـه گیاهـی باشـیم و این موضـوع نقش مهمـی در کمک
بـه معیشـت مردم منطقـه دارد .احمدی با بیان اینکه یـگان حفاظت ادارهکل
منابـع طبیعـی جنـوب کرمـان بهصورت شـبانهروزی در حال گشـتزنی در
عرصـه هـای ملی بـوده اسـت ،از برخـورد قانونی بـا برداشـتکنندگان غیر
مجـاز گیاهـان دارویـی خبـر داد .وی دامـداران ،عشـایر و حاشـیه نشـینان
جنـگل را ذینفعـان اصلـی مراتـع و جنگلهـا دانسـت و خواسـتار همـکاری
الزم آنهـا بـا مجموعـه ادارهکل منابعطبیعـی و آبخیزداری جنـوب کرمان
شـد .احمـدی گفـت :مـردم هـر گونـه برداشـت غیرقانونـی و تصـرف
اراضـی ملـی را بـه شـماره  ۱۳۹و  ۱۵۰۴کـد امـداد جنـگل و مرتـع اعلام
کننـد تـا ضمـن برخـورد قاطـع و قانونی با متخلفیـن ،از ورود خسـارتهای
جبرانناپذیـر بـه عرصههـای جنگلـی و مرتعـی منطقـه جلوگیـری شـود.

حضور خیرین و نیکوکاران منوجان در
حمایت از جامعه هدف بهزیستی در قالب
طرح پویش ضیافت همدلی
بـه گـزارش روابط عمومی بهزیسـتی اسـتان کرمان در راسـتای حمایت
همهجانبـه از اقشـار آسـیبپذیر و محـروم در جامعـه و اجـرای طـرح ملـی
پویـش ضیافـت همدلـی ،جامعـه هـدف بهزیسـتی در شهرسـتان منوجان از
حمایـت خیریـن و نیکـوکاران در ایـن شهرسـتان برخوردار شـدند.
مرتضـی نمـدادی رییس بهزیسـتی منوجان در همیـن رابطه گفت خیرین
و نیکـوکاران در شهرسـتان منوجـان بـا لبیـک به فرمـان مقام معظـم رهبری
در حمایـت از جامعـه هـدف بهزیسـتی و شـرکت در پویـش ایـران همـدل
بـا تأمیـن و تهیـه  ١٢٠بسـته غذایـی بـه ارزش ريالـی هـر بسـته  ٣٦ميليـون
ريـال و توزیـع آن در بیـن  ٧٠خانـوار دارای فـرد معلول و سـایر مددجویان
واجـد شـرایط در شـهر منوجان سـاکن در محلات كموكين ،چشـمه ،قلعه
در ایـن امـر خیـر و خداپسـندانه شـرکت نمودنـد .وی در ادامـه افـزود :بـا
همراهـی جمـع دیگـری از خیریـن و همـکاری مراکـز مثبـت زندگـی در
ایـن شهرسـتان در همین رابطه تعداد  ٧٠بسـته اقالم معيشـتي بـه ارزش ٢١٠
ميليـون ريـال تهيـه و در بیـن معلوليـن و مددجويان روسـتاهای خسـروآباد،
جهادآبـاد و روضـه ارم ایـن شهرسـتان توزيـع گرديـد .نمـدادی همچنیـن
اظهـار داشـت :کلیـه بسـتههای فـوق با رعایـت دسـتورالعملهای بهداشـتی
و پیشـگیرانه و بـا احتـرام بـه کرامـت واالی جامعه هـدف تهیـه و در اختیار
آنـان قـرار گرفته اسـت.

با دستور افتتاح وزیر نیرو؛

شبکه آبرسانی به  24روستای استان کرمان
به بهرهبرداری رسید

آبرسـانی بـه  ۲۴روسـتای اسـتان
کرمـان در شهرسـتانهای سـیرجان،
بردسـیر ،رودبـار جنـوب ،ریـگان
و کوهبنـان در قالـب هفتـه پنجـم
پویـش هـر هفتـه (الـف  -ب  -ایران)
بـا حضـور وزیـر نیـرو بهصـورت
ویدئوکنفرانسـی بـه بهرهبـرداری
رسـید.
وزیـر نیـرو در این آییـن به کاهش
میـزان بارندگیهـا در کشـور اشـاره
کـرد و افـزود :تـوان مدیریتـی ،دقـت
عمـل ،پشـتکار و کار شـبانهروزی مـا
در ایـن ایام خـودش را نشـان میدهد
و بنـده و همکارانـم از ایـن فرصـت
حسـن اسـتفاده را خواهیـم کـرد
کـه حتـی در امسـال کـه  50درصـد
کمبارشـی را نسـبت بـه سـال قبـل
داریـم مـردم تابسـتان را بـا آرامـش
سـپری کنند .اردکانیان اظهار داشـت:
تصمیمـات خوبـی گرفتـه شـده و
امیدواریـم در ایـن دولـت یـک
خاطرجمعـی بـرای هموطنـان مـا در
اسـتان کرمـان فراهم شـود که مسـائل
آب در ریـل مناسـبی قـرار خواهـد
گرفـت و کار بـه شـکل مناسـب جلو
خواهـد رفـت و انشـاءاهلل ایـن مسـیر
تـداوم یابـد.
اسـتاندار کرمـان هـم در ایـن
مراسـم ضمـن قدردانـی از وزیـر نیرو
و مجموعـه وزارتخانـه از توجـه بـه
اسـتان کرمـان و اقدامـات مؤثـری که
مجموعـه وزارتخانـه در تأمیـن آب
پایـدار داشـته ،خاطـر نشـان کـرد:
سـند سـازگاری بـا کمآبـی در تمامی
جلسـات مطـرح بـوده و نهایت تالش
خـود را داریـم در کرمـان ایـن سـند
بهصـورت جـدی اجرایـی شـود.
زینیونـد بـه خشکسـالی و
تنشهـای آبـی اسـتان کرمـان اشـاره
کـرد و افـزود :در حـوزه آب سـتاد
بحـران تشـکیل شـده و پیشبینیهای
الزم انجـام شـده تـا مشـکالت مـردم

رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای
مجازی و رسانهها در روزهای گذشته
-۱انتشار فایل صوتی مصاحبه دکتر ظریف با سعید لیالز
-۲کشـته و زخمـی شـدن دههـا نفر در یک مراسـم مذهبی در شـمال شـرقی
اسـرائیل بـه دلیل ازدحـام جمعیت
-۳بزرگداشـت روز کارگـر و معلم و برگزاری اعتراضـات صنفی در نقاطی
از کشور
-۴برگزاری مراسمات شبهای قدر و سالروز شهادت موالی متقیان
-۵وقوع سـیالب و طوفان در بخش عظیمی از کشـور و کشـته شـدن چندین
نفـر از جمله تعدادی از پرسـنل بـرق کرمان در گلبافت
-۶حمله به مدرسه دخترانه در غرب کابل با دهها کشته و زخمی
معاون بهداشتی علومپزشکی جیرفت:

سال گذشته علومپزشکی جیرفت مانع تولد
 ۶۵مورد نوزاد تاالسمی شد

در تابسـتان را بـه حداقـل برسـانیم.
وی میـزان بارندگـی را در سـال
جـاری  52میلیمتـر عنـوان کـرد و
تصریـح کرد :میزان آب مـورد نیاز ما
در شـهر و روسـتا  13هزار و  711لیتر
بـر ثانیـه اسـت کـه از این مقـدار فقط
 11هـزار و  275لیتـر تولید میشـود و
در شـهر کرمـان حداکثـر تـوان تولید
هـزار و  950لیتـر بـر ثانیه اسـت و این
در حالـی اسـت در پیـک مصـرف 3
هـزار و  79لیتـر بـر ثانیـه مـورد نیـاز
است.
اسـتاندار کرمـان بـه آبرسـانی
سـیار  750روسـتا در اسـتان کرمـان
اشـاره کـرد و ادامـه داد :تمامـی
دسـتگاههای نظامـی و انتظامـی را
بـرای آبرسـانی بـا تانکـر بسـیج
کردهایـم تـا مشـکالت را کمتر کنیم.
وی گفـت :اقداماتـی ارائـه شـده کـه
چنانچـه تصویـب شـود میتوانیـم
از تنشهـای آبـی بـه حالـت ثبـات
برسـیم و از زحمـات مدیـران وزارت
نیـرو در اسـتان نیـز تشـکر میکنیـم و
امیدواریـم بـا کمـک آنها تابسـتان را
بـه خوبـی پشـت سـر بگذاریـم.
محمـد طاهری مدیرعامل شـرکت

آبوفاضلاب اسـتان کرمـان نیـز در
ایـن آییـن گفـت :بـا بهرهبـرداری از
ایـن پروژههـا  4هـزار و  946نفـر در
شهرسـتانهای سـیرجان ،بردسـیر،
رودبـار جنـوب ،ریـگان و کوهبنـان
بـه آب آشـامیدنی سـالم و پایـدار
دسترسـی خواهنـد داشـت.
وی اظهارداشـت :بـرای اجـرای
ایـن پروژههـا  96میلیـارد ریـال اعتبار
هزینـه شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آبوفاضالب
اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه بـرای
تأمیـن آب ایـن روسـتاها  70کیلومتـر
خـط انتقال و شـبکه توزیع اجرا شـده
اسـت افـزود 200 :مترمکعـب مخـزن
ذخیـره از نـوع بتنی آمـاده و همچنین
 2حلقه چاه حفـر ،تجهیز و راهاندازی
شـده و آمـاده بهرهبـرداری اسـت.
وی اضافـه کـرد :علاوه بـر
مشـکالت کمـی آب بحـث کیفیـت
هـم یکـی از چالشهای اصلی اسـتان
کرمـان اسـت کـه در همیـن روسـتاها
ب شـیرینکن بـرای رفاه
 2دسـتگاه آ 
روستانشـینان بـا ظرفیـت هـر دسـتگاه
آب شـیرینکن  10مترمکعـب در
شـبانهروز نصـب شـده و امـروز بـه

صـورت رسـمی افتتـاح شـد.
طاهـری افـزود :از ایـن دو حلقـه
چـاه  40لیتـر بـر ثانیـه آب اسـتحصال
میشـود کـه بخشـی از آن دچـار
کیفیـت نامطلوب اسـت که به وسـیله
آب شـیرینکنها تصفیـه خواهـد
شـد .وی یـادآور شـد :پروژههـای
مذکـور در  5شهرسـتان سـیرجان،
بردسـیر ،رودبـار ،ریـگان و کوهبنـان
اجـرا شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آبوفاضالب
اسـتان کرمـان هزینـه تمـام شـده ایـن
پـروژه را  96میلیارد ریـال عنوان کرد
و گفت :در اسـتان کرمان امسـال باید
 750روسـتا با تانکر آبرسـانی شـود
و در اسـتان شهرسـتانی داریـم کـه از
شهرسـتان دیگـر بایـد برای شـهرها و
روسـتاهایش آب تأمیـن کنیم.
وی خاطـر نشـان کـرد :سـال
بسـیار سـختی در پیـش داریـم امـا بـا
حمایتهـای همه جانبـه وزارت نیرو،
شـرکت مهندسـی آبوفاضلاب
کشـور و اسـتاندار امیدواریـم بتوانیـم
بهصـورت ویژه بحـث آب را پیگیری
کنیـم و بتوانیـم بـا کمتریـن مشـکل و
حاشـیه از مسـائل عبـور کنیـم.

شهردار کرمان:

اقدامات شهرداری در بافت تاریخی کمنظیر است

شـهردار کرمـان گفـت :در ایـن دوره،
طرحهـای متعـددی را در بافـت تاریخـی تعریف
و اجـرا کردیـم.
بـه گـزارش کرمـان آنالیـن ،سـیدمهران
عالـمزاده ،نوزدهـم اردیبهشـتماه در نشسـت
عمومـی شـورای اسلامی شـهر کرمـان کـه
بهدلیـل شـیوع کرونـا بهصـورت آنالین در سـالن
«سـادات» و بـدون حضـور خبرنـگاران برگـزار
شـد ،ضمـن تبریـک روز شـوراها بـه اعضـای
شـورای اسلامی شـهر کرمـان گفـت :بـا نـگاه
و نظـرات کارشناسـی اعضـای شـورای پنجـم،
موفـق شـدیم قدمهـای مثبتـی را در شـهر کرمـان
برداریـم.
شـهردار کرمـان در پاسـخ بـه مـواردی کـه
توسـط چند تـن از اعضای شـورا در نطق پیش از
دسـتور اشـاره شـد ،توضیحاتـی بیـان کـرد.
عالـمزاده درخصـوص تأکید شـورا بـر تدوین
آییننامـهای کـه ضوابـط سـیما و منظـر شـهری
را در زمـان صـدور پروانـه سـاختمان اعلام ،و
بـر اجـرای آن نظـارت داشـته باشـد ،گفـت :مـن
هـم از ابتـدا دغدغـه ایـن موضـوع را داشـتم و
پیگیـر آن بـودم ،منتهـا پـس از بررسـیهایی کـه
صـورت گرفـت ،درنهایت قرار بـود این موضوع
در کارگـروه سـیما و منظـر ،کارشناسـی شـده و
تصمیـم گرفتـه شـود اما با گذشـت بیـش از یک
سـال هنـوز نظـر کارگروه اعالم نشـده کـه تقاضا
داریـم سـریعتر رسـیدگی شـود.
شـهردار کرمـان خاطرنشـان کرد :بـرای فراهم
کـردن سـاختار اجرایـی ایـن موضـوع با سـازمان
نظـام مهندسـی سـاختمان هم هماهنـگ کردیم تا
از لحـاظ فنی نیز بررسـی شـود.
عالـمزاده ،پـس از طـرح درخواسـت ادارهکل
راه و شهرسـازی ،مبنـی بـر کمـک شـهرداریها
و تخفیـف  50درصـدی مبلـغ صـدور پروانههـای
سـاختمانی مربـوط به پـروژه اقدام ملی مسـکن از
طریـق سـتاد اجرایـی فرمـان امـام (ره) ،بـا اشـاره
به مشـکالتی کـه درخصوص مالکیـت «گورآب
بلداالمیـن» ایجـاد شـده ،بیان کـرد :سـتاد اجرایی
فرمـان امـام (ره) روی ایـن زمیـن کـه سـالها
شـهرداری از آن بـرای هدایـت آبهای سـطحی
شـهر اسـتفاده میکـرده و بدونصاحـب بـوده،
سـند گرفته اسـت.
شـهردار کرمـان افـزود :زمینـی کـه سـالها در
اختیـار شـهر بـوده ،در صـورت فـروش توسـط
سـتاد فرمـان اجرایـی حضـرت امـام (ره) ،شـهر
را در هنـگام بارندگـی دچـار چالـش میکنـد؛
بنابرایـن ،از تمـام دسـتگاههای مربـوط تقاضـا
داریـم در ایـن مسـیر بـه شـهر کمـک کننـد.
وی افـزود :ایـن یـک چالـش جـدی بـرای

شـهرداری اسـت و نیاز به همکاری سـتاد اجرایی
فرمـان امـام (ره) دارد و مـا هـم در مقابـل ،در
صـدور پروانههـای سـاختمانی اراضـی طـرح
اقـدام ملـی مسـکن تخفیـف خواهیـم داد.
شـهردار کرمـان در رابطـه بـا ایـرادات
طرحشـده در فضـای مجـازی درخصـوص
مجموعـه ورزشهـای سـاحلی «قلعهدختـر» در
پـارک «انقلاب» ،بیان کـرد :در هیـچ دورهای از
شـهرداری کرمـان بـه انـدازه دوره فعلی بـه بافت
تاریخـی توجـه نشـده اسـت؛ مـا در ایـن دوره،
طرحهـای متعـددی را در بافـت تاریخـی تعریف
و اجـرا کردیـم .شـهردار کرمان ،اقداماتـی را که
شـهرداری ایـن دوره در بافـت تاریخـی انجـام
داده ،کمنظیـر دانسـت و تصریـح کـرد :عـدهای
همـواره انتقـاد میکنند کـه چرا به بافـت تاریخی
شـهر کرمـان مثل شـهر یزد رسـیدگی نمیشـود،
امـا بـه محـض اینکـه کاری بـرای بافـت تاریخی
در راسـتای بـاز زندهسـازی آن انجـام میشـود،
شـروع بـه اشکالتراشـی میکننـد.
عالـمزاده افـزود :شـهرداری کرمـان در
دوره اخیـر علاوه بـر راهانـدازی شـهرداری
بافـت تاریخـی ،اقدامـات زیـادی را در بافـت
تاریخـی انجـام داده اسـت ،امـا ایـن نـوع نگاههـا
و مانعتراشـیها ،مدیـران را دلـزده میکنـد و
موجـب میشـود شـهرداران ،بافـت تاریخـی را
رهـا کننـد.
شـهردار کرمان افـزود :با الگوبرداری درسـت
میتوانیـم قدمهـای مؤثرتـری در ایـن حـوزه
برداریـم کـه در ایـن زمینـه سـایر دسـتگاهها نیـز
بایـد کمک کنند تا شـهر کرمـان و بافت تاریخی
این شـهر درخـور مردم آن باز زندهسـازی شـود.
عالـمزاده بیـان کـرد :پـروژه سـاخت پـارک

سـاحلی ،سـه مـاه در حـال اجـرا بـود ،اگـر ایـراد
و منعـی وجـود داشـت ،یـگان حفاظـت میـراث
فرهنگـی در حیـن انجـام عملیـات اجرایـی تذکر
مـیداد.
وی درخصـوص بازسـازی پیادهروهـا کـه
در برخـی مناطـق شـهری در حـال انجـام اسـت،
خاطرنشـان کـرد :بخشـی از پروژههـای اصلاح
پیادهروهـا بهصـورت مشـارکتی بیـن کسـبه
محـل و شـهرداریهای مناطـق انجـام میشـود
و شـهرداری منطقـه نیـز بـرای اینکـه مشـارکت
شـهروندان را از دسـت ندهـد ،آن محـدوده را
در اولویـت قـرار میدهـد ،امـا بـا توجه بـه تذکر
شـورا ،مناطقـی کـه نیـاز جدیتـر بـه اصلاح
دارنـد ،در اولویـت قـرار خواهـد گرفـت.
شـهردار کرمان در مورد قدرالسـهم شهرداری
از تفکیـک زمینهـای زیـر  500مترمربـع ،بـا
تأکیـد بـر اینکـه نیـاز اسـت اعضـای محتـرم
شـورای اسلامی ،ایـن موضـوع را جدیتـر
بررسـی کننـد ،خاطرنشـان کـرد :در ایـن رابطـه
نیـاز بـه یـک دسـتورالعمل منسـجم داریـم کـه
در مناطـق مختلـف بهصـورت واحـد و خـارج از
تفسـیر بـه رأی ،اقـدام شـود و بـرای ما نظر شـورا
مقـدم اسـت و هرچـه توسـط شـورای محتـرم
تصویـب شـود ،ملاک عمـل شـهرداری قـرار
خواهـد گرفـت.
عالـمزاده در انتهـای ایـن جلسـه از رونمایـی
از تجهیـزات و ماشـینآالت جدیـد سـازمان
آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری
کرمـان و همچنیـن کلنگزنـی عملیـات اجرایـی
بازسـازی ایسـتگاه شـماره یـک آتشنشـانی
در چهلوپنجمیـن هفتـه از پویـش «افتتـاح»
شـهرداری کرمـان خبـر داد.

سـال گذشـته بر اثر تالشهـای پیشـگیرانه درمانی انجام گرفتـه در منطقه
جنـوب اسـتان کرمـان از تولـد  ۶۵مـورد نـوزاد مبتلا بـه تاالسـمی مـاژور
جلوگیری شـد.
بـه گـزارش روشـنفکری ،علیاصغـر خیرخـواه روز یکشـنبه با اعلام این
خبـر بـه رسـانهها اظهـار داشـت :سـال گذشـته  ۹هـزار و  ۶۳۴زوج متقاضـی
ازدواج بـه لحـاظ بیماری تاالسـمی در هفـت مرکز بهداشـتی و درمانی ویژه
تاالسـمی دانشـگاه غربالگری شـدند .وی افزود :همچنین طی مدت یاد شـده
تعداد سـه هزار و  ۳۴زوج ناقل و مشـکوک پرخطر تاالسـمی تحت مراقبت
ژنتیـک ماهانـه تیـم سلامت جهـت انجـام آزمایشـات تکمیلـی و پیگیـری
مراقبـت ماهانـه تیمهـای سلامت مراکـز خدمـات قـرار گرفتنـد .خیرخـواه
بـا بیـان اینکـه سـال گذشـته تعـداد  ۹۶۸آزمایـش تکمیلی تشـخیص پیش از
تولـد  PND۱به آزمایشـگاههای ژنتیک ارجاع شـده اند ،گفـت :تعداد ۱۸۶
مـادر بـاردار کـه ناقل تاالسـمی بـوده جهت خدمت تشـخیص پیـش از تولد
 PND۲بـه آزمایشـگاههای ژنتیک ارجاع شـدند .معاون بهداشـتی دانشـگاه
علومپزشـکی جیرفـت افـزود :از ایـن تعداد  ۶۵جنین ماژور شناسـایی شـدند
کـه هـر  ۶۵مـورد جنیـن مـاژور بـا انجـام سـقط درمانـی بـه روش قانونـی از
تولـد نـوزاد مبتال به تاالسـمی ماژور جلوگیری شـد .وی ادامـه داد :با اجرای
برنامـه مناسـب پیشـگیری درصدد هسـتیم تـا از بـروز موارد جدید تاالسـمی
مـاژور پیشـگیری کنیـم .خیرخـواه تاالسـمی را از شـایعترین اختلاالت
خونـی برشـمرد و تصریـح کـرد :ایـن اختلال خونـی بـه صـورت ژنتیکـی
مغلـوب و غیروابسـته بـه جنـس از نسـلی به نسـل دیگـر منتقل میشـود .وی
بـا بیـان اینکه شناسـایی ناقالن بیماری تاالسـمی بسـیار آسـان و از طریق یک
آزمایـش خـون امکانپذیـر اسـت ،افـزود :بـا ایـن روش سـاده غربالگـری
تاالسـمی قبـل از ازدواج میتـوان از بـروز مـوارد جدیـد بیمـاری جلوگیری
کـرد .وی تصریـح کـرد :جنـوب کرمان از مناطق پرشـیوع بیماری تاالسـمی
در ایـران بـوده و دانشـگاه علومپزشـکی جیرفـت در حـال حاضـر  ۵۰۰بیمار
تاالسـمی مـاژور را تحـت مراقبـت دارد .خیرخـواه اظهار داشـت :تولد نوزاد
مبتلا به تاالسـمی علاوه بر تحمیـل هزینههای سرسـامآور به نظام سلامت،
باعـث تحلیـل توان اقتصـادی خانوادههـا نیز میشـود .وی ادامـه داد :بیماران
تاالسـمی بـه دلیل عوارض مختلف بیمـاری در اعضای مختلـف نظیر قلب و
کبـد جـان خـود را از دسـت میدهند.

تجلیل از مدیر آموزشوپرورش و معلمان
نمونه عنبرآباد توسط فرماندار
همزمـان بـا هفتـه معلـم ،بـا حضـور
محمـود رئیسـی فرمانـدار و رئیـس
شـورای آموزشوپـرورش ،حسـین
سـاالری ده شـیخ مدیـر آمـوزش و
پرورش ،شـورای معاونین و کارشناسان
مدیریـت آموزشوپـرورش عنبرآبـاد
در محـل سـالن کنفرانـس شـهید دارا
خسـروی از معلمـان نمونـه منطقـهای با
اهـدا لـوح تقدیـر تجلیـل شـد.
محمـود رئیسـی فرمانـدار شهرسـتان عنبرآباد ضمن تسـلیت ایام شـهادت
امـام علـی علیـه السلام و گرامیداشـت هفتـه معلم گفـت :هفته معلـم یادآور
رادمـردی بـزرگ و مجاهدی دانشـمند اسـت که نقشـی فراموش نشـدنی در
تاریـخ پـر فـرا ز و نشـیب انقلاب اسلامی دارد و بیشـک معلمـان وارثـان
انبیـای بـزرگ بشـریتاند کـه طالیـهداران پیشـرفت و تعالـی در هـر کشـور
و جامعـهای میباشـند و تـداوم و بقـای هـر جامعـه ،مسـتلزم انتقـال مجموعـه
باورهـا ،ارزشهـا ،رفتارهـا ،گرایشهـا ،دانشهـا و مهارتهـا از راه
آموزشوپرورش به نسـلهای آینده اسـت .رئیس شـورای آموزشوپرورش
شهرسـتان عنبرآباد در ادامـه ضمن ارائه عملکرد مدیریـت آموزشوپرورش
شهرسـتان در فعالیتهـای آموزشـی ،عمرانـی و پرورشـی خاطرنشـان کـرد:
معلمـان در کنـار تعلیـم و اهمیـت دادن بـه آمـوزش علـم ،تربیـت اجتماعـی
دانشآمـوزان را هـم مـورد توجـه قـرار دهنـد تـا آنهـا در رویارویـی بـا
سـختیهای آینـده زندگـی و حـل مشـکالت مسـیر شـغلی و برخـورد بـا
افـراد اجتمـاع آسـتانه تحمـل باالیی داشـته باشـند .وی در ادامه گفت :شـغل
معلمـی یـک فرصـت و نعمـت الهـی اسـت کـه انسانسـازی وظیفـه ذاتـی و
کارکـرد اصلـی شـغل معلمـی اسـت و موفقیتهـا و پیروزیهـای فرزنـدان
ایـن سـرزمین در عرصههـای مختلـف مرهون زحمـات و فداکاریهـای این
قشـر فرهیخته و متعهد اسـت .فرماندار شهرسـتان عنبرآباد نیز در این مراسـم
از مدیـر آموزشوپـرورش عنبرآبـاد و تلاش و کوشـش معلمان بـرای ارتقا
سـطح علمـی دانشآمـوزان بهخصـوص در وضعیـت کرونـا و رویارویـی بـا
مشـکالت و سـختیها و درد و رنجهایـی کـه متحمـل شـدند و معلمان نمونه
منطقـه ای بـا اهـداء لـوح تقدیر تجلیـل کرد.

تقدیر استاندار کرمان از مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
بـه گـزارش روابـط عمومـی
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب
اسـتان کرمـان ،علـی زینیونـد،
اسـتاندار کرمـان بـا اهـداء لـوح
تقدیـری از مدیرعامـل ایـن شـرکت
به دلیل کسـب رتبه نخسـت کشوری
برقرسـانی بـه روسـتاهای فاقـد بـرق
اسـتان تجلیـل کـرد.
در متـن ایـن لـوح چنیـن آمـده
اسـت « :کسـب رتبـه نخسـت کشـوری در برقرسـانی بـه روسـتاهای فاقـد
برق را برای هشـتمین سـال پیاپی به شـما و تمامی کارکنان خدوم شـرکت
توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان تبریـک میگویـم کـه حاصـل
تالشهـای مؤثـر و خدمـات صادقانـه آن مجموعـه در راسـتای تحقـق
اهـداف و سیاسـتهای دولـت تدبیـر و امیـد از جملـه اجـرای سیاسـت
توسـعه پایدار ،ارتقاء زیرسـاختها و افزایش سـطح رفاه مردم بوده اسـت.
ضمـن قدردانـی از زحمـات شـما و همـکاران گرانقدر امید اسـت همچنان
در خدمترسـانی بـه مـردم بـه ویـژه اهالـی نجیب و شـریف جنوب اسـتان
موفـق و مؤیـد باشـید».
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نظر به تجارب تلخ اصالحطلبان در چند سال اخیر؛

به کاندیدای نیابتی تن نمیدهیم

یکـی از زیباییهـا و مواهـب
دموکراسـی گـردش آزاد قـدرت از
یک شـخص به شخص دیگر و متکی
نبودن به فرد اسـت .در کشورهای آزاد
صنـدوق رأی نقشـی کلیدی و اساسـی
در این زمینه دارد و مردم بدون واسـطه
نسـبت بـه انتخـاب نمایندگان شایسـته

ت و پارلمـان اقـدام میکننـد و
در دولـ 
سرنوشـت کشـور خود را رقم میزنند.
امـا شـرایط دموکراسـی و برگـزاری
انتخابـات در کشـور ما قـدری متفاوت
اسـت و برخـی سـختگیریها از
سـوی شـورای نگهبـان و هیئتهـای
نظـارت در همـه انتخاباتهـا گالیههـا

و نارضایتیهایـی در پـی داشـته و
همه سلایق امـکان حضـور در صحنه
برایشـان میسـر نگردیـده که ایـن امر به
عدم شرکت گسـترده رأیدهندگان و
نرخ پایین مشـارکت منجر شـده اسـت
کـه نمونـه بـارز آن را در انتخابـات
مجلـس شـورای اسلامی یازدهـم در

تاریـخ  ۲اسـفندماه  ۱۳۹۸شـاهد بودیم
کـه نتیجـه آن شـکلگیری مجلسـی
حداقلی با خروجـی غیرمفید طی یک
سـال اخیـر بوده اسـت.
امـا انتظـار میرفـت کـه بـرای بـاال
بـردن نـرخ مشـارکت در انتخابـات
مشـترک ششـمین دوره شـوراهای

شـهر و روسـتا و سـیزدهمین دوره
ریاسـت جمهـوری در  ۲۸خردادمـاه
سـال جـاری برخـی تنگنظریهـا و
اعمـال سـلیقهها صـورت نگیـرد کـه
متأسـفانه بـا رصـد ردصالحیتهـای
نامزدهـای شـوراهای شـهر و روسـتا
بهعنوان نهادی مشـورتی و غیرسیاسی

درمییابیـم کـه در همچنـان بر پاشـنه
سـابق میچرخـد و در صـورت
تنگ کـردن فیلتـر بـرای کاندیداهای
ت جمهـوری
کرسـی کلیـدی ریاسـ 
و عـدم تاییـد چهـره یـا چهرههـای
شـاخص اصالحطلـب در ایـن دوره
از انتخابـات ،اصالحطلبـان هرگـز تن

بـه نامـزد مسـتقل و یـا نیابتـی نخواهند
داد و ضمـن احتـرام و پایبندی به نظام
جمهـوری اسلامی و ارکان آن و

تأکیـد ویژه بـر حضور حداکثـری در
انتخابـات از حمایـت چهرههـای غیـر
اصالحطلـب اجتنـاب خواهنـد کـرد.

به بهانه  ۲۵اردیبهشتماه ،روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی؛

شاهنامه ،تالقی عشق ،اسطوره و خرد

محیا احمدی
آموزگار و پژوهشگر
سـرزمین کهـن ایـران در طـول تاریخ فـراز و فرود
بسـیاری را از سـر گذرانـده اسـت ،هـر گاه دشـمنی
بـر ایـن مملکـت تاختـه ،علاوه بـر مرزهـا و زرهـا،
در اندیشـه نابـودی فرهنـگ و هویـت ایرانـی نیـز
بـوده اسـت .امـا همـواره دردانههـای دالوری جـان
و مـال و عافیـت خـود را سـپر بلای ایـران نمودهانـد،
در ایـن میانـه فردوسـی بـزرگ را میتـوان یکـی از
سلحشـورترین قهرمانـان ملـی بـه شـمار آورد ،از این
سـبب کـه مدافـع روح و اندیشـه ایرانـی بـود ،چرا که
اگـر در جغرافیایی به نام ایـران ُد ِر لفظ دری بر زبانها
ننشـیند و یاد کیخسـرو ،جمشـید ،دارا و رسـم نوروز،
یلـدا و سـپندآرمزگان به فراموشـی سـپرده شـود ،این
مـرز و بـوم چـون کالبـد بیجانـی خواهـد بـود کـه
پـس از مدتـی ایـن جسـم هـم تجزیـه و از پهنه گیتی

محـو خواهـد شـد .از ایـن روی دکتـر خالقیمطلـق
شـاهنامهپژوه بـزرگ بـر ایـن بـاور اسـت کـه هیـچ
کتابـی در ادبیـات فارسـی و ادبیات جهان بـه اندازهی
شـاهنامهی فردوسـی در سرنوشـت یـک ملـت تغیـر
ایجـاد نکـرده و تـا بدیـن پایه اثرگـذار نبوده اسـت .با
نگاهـی بـه زمانهی تاریخی فردوسـی در شـرایطی که
اسـتبداد سیاسـی غزنویان و جهـل و تعصب حنفیان و
اشـعریان کارد را به اسـتخوان ملت رسـانده بود و دین
سـعادت بخش پیامبر اسلام (ص) اسـیر دست مالیان
خشـکمغز و دربـاری قـرار گرفتـه بود و زبـان دانش
و ادبیـات در ایـران ،زبـان عربی بـود و ایرانیـان هماره
مـورد تحقیـر و سـرکوب جامعه عـرب بودند ،حکیم
تـوس بـه مدد زبان فصیح و رسـای پارسـی یک ملت
را دوباره سـاخت ،تنها اسـطورههای ایرانی نبودند که
در کالم او جـان تـازه میگرفتند ،بلکه ایـران و ایرانی
در کالم روحبخـش او شـکل میگرفـت و میبالیـد
و پاینـده میشـد ،دژ بزرگـی کـه فردوسـی از سـخن
بنـا نمـود آنچنـان زبـان و هویـت فارسـی را بیمه کرد
کـه تالشهـا و هزینههـای دول اسـتعمارگر انگلیـس
و روسـیه در شـبهجزیره هند و اتحاد جماهیر شوروی
بـرای فارسـیزدایی و فاصلـه انداختـن میـان ملـل
فارسـیزبان سـودی نبخشـید.
امـا بایـد دیـد شـاهنامه چـه بـود کـه تـا بدیـن پایه
گرانسـنگ میشـماریمش ،شـاهنامه در واقـع نوعی
حماسـهی ملـی اسـت و مؤسـس اصلـی حماسـهها

مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان در برنامه زنده
«گفتوگوی ویژه» سیمای استانی مرکز کرمان:

 85/57درصد دانشآموزان استان
کرمان عضو شبکه دانشآموزی شاد هستند

مدیــرکل آموزشوپــرورش اســتان کرمــان در برنامــه زنــده «گفتوگــوی
ویــژه» ســیمای اســتانی مرکــز کرمــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه  319هــزار و
 210نفــر از دانشآمــوزان اســتان از برنامههــای مدرســه تلویزیونــی بهرهمنــد
شــدهاند ،گفــت 85/57 :درصــد دانشآمــوزان اســتان هــم عضــو شــبکه شــاد
هســتند.
بـه گـزارش اداره اطالعرسـانی و روابـط عمومـی آموزشوپـرورش اسـتان
کرمـان ،احمـد اسکندرینسـب بـا آرزوی قبولـی طاعـات و عبـادات همـه
بیننـدگان و تبریـک هفتـه معلـم بـه همـه فرهنگیان اسـتان ،گفت :معلم انسـانی
بـزرگ اسـت ،از ایـن رو رسـالت سـنگین و بزرگـی هـم بـر عهـده دارد.
وی ضمــن تبییــن ایثارگــری و مجاهــدت معلمــان در دوران شــیوع کرونــا
اظهــار داشــت :تدریــس از روی تخــت بیمارســتان ،تدریــس در حیــاط منــزل،
تدریــس در مــزارع و باغهــا ،تدریــس روی شیشــه خــودرو ،حضــور در
روســتاهای صعبالعبــور ،خریــد گوشــی تلفــن همــراه و تلویزیــون بــا هزینــه
شــخصی ،حضــور داوطلبانــه در مناطــق روســتایی و حتــی تدریــس معلــم
بیمــار کرونایــی و بدحــال تــا ســاعاتی قبــل از آســمانی شــدنش نمونههایــی
از جلوههــای فــداکاری و تــاش خامــوش معلمــان در ماههــای اخیــر اســت.
مدیـرکل آموزشوپـرورش اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه طراحی سـه اطلس
گفـت :در مرحلـه اول اطلـس دسترسـی دانشآمـوزان بـه آمـوزش و پوشـش
تحصیلـی آنهـا مد نظر بـود ،پـس از آن ارزیابی آمـوزش و در نهایت کیفیت
بخشـی بـه آمـوزش کـه بررسـی ایـن سـه اطلـس ،نقشـه جامعـی از وضعیـت
آموزشـی دانشآمـوزان اسـتان بـه مـا ارائـه میکنـد.
اسکندرینسـب ادامـه داد 96 :درصـد مدیران مـدارس و  94درصد معلمان
اسـتان هـم بـه عضویـت شـبکه دانشآمـوزی شـاد در آمدهانـد و خوشـبختانه
بیـش از  12هـزار تبلـت بیـن دانشآمـوزان بیبضاعـت اسـتان بـا همـکاری
خیـران و بنگاههـای اقتصـادی و معادن اسـتان توزیع شـده و بیـش از  300هزار
بسـته آموزشـی یادگیـری محـور هـم در اختیـار دانشآمـوزان مناطـق محـروم
اسـتان کـه بـه اینترنـت دسترسـی ندارند ،قـرار گرفته اسـت.
وی گفـت :در  710مدرسـه اسـتان کـه جمعیـت زیـر  10نفـر دانشآمـوز
دارنـد ،شـاهد برگزاری کالسهـای درس به صورت حضوری بودیم ،سـامانه
الکترونیکـی ثبتنـام غیرحضـوری را در مـدارس اسـتان راهانـدازی کردیـم و
بـا تشـکیل کارگـروه کیفیـت بخشـی بـه فعالیتهـای آموزشیوپرورشـی در
اسـتان در زیسـتبوم کرونـا ،وضعیـت آموزشـی و پرورشـی دانشآمـوزان را
رصـد میکنیـم.
مدیـرکل آموزشوپرورش اسـتان کرمـان با بیان اهمیت آمـوزش و ارتقای
توانمنـدی معلمـان در زیسـتبوم جدیـد ،گفـت :برگـزاری دورههـای ضمـن
خدمـت نحـوه تولیـد محتـوای الکترونیکی و آمـوزش مجازی در دسـتور کار
قـرار گرفـت کـه  119هـزار و  48نفـر سـاعت دوره اجـرا شـده و  251هزار و
 112نفـر سـاعت هـم در حال برگزاری اسـت.
اسکندرینسـب بیـان کـرد 11 :میلیـارد تومـان سـرانه بهداشـتی بـه حسـاب
مـدارس اسـتان در  14مـاه اخیـر واریـز شـده و سـاخت  200چشـمه سـرویس
بهداشـتی در مـدارس مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه اسـتان در دسـتور کار قـرار
گرفته اسـت.
وی بـه راهانـدازی اتوماسـیون اداری در  6000مدرسـه اسـتان اشـاره کـرد
و گفـت :اتصـال 4020مدرسـه اسـتان بـه شـبکه ملـی اطالعـات و تجهیـز و
بروزرسـانی مرکـز داده اسـتان متناسـب بـا اسـتانداردهای روز دنیـا بـا اعتباری
بالـغ بـر  250میلیـون تومـان انجـام شـده اسـت.
مدیـرکل آموزشوپـرورش اسـتان کرمـان در پایـان ،بـه سـواالت بینندگان
در خصـوص رتبهبنـدی معلمـان ،اسـتخدام نیروهـای پیش دبسـتانی و ...پاسـخ
گفت .

ملتها هسـتند و شـاعران نماینده و کارگـزاران ملت
در تدوین و تنظیم آن شـمرده میشـوند .شـاهنامه نیز
بـه عنـوان اثـری ملـی ،محصـول ناخـودآگاه جمعـی
ایرانیان اسـت و داسـتانهای آن بهویـژه در بخشهای
اسـطورهای و حماسـی دارای نمادهای کهنالگویی و
معانـی ژرف و عمیقـی برای تحلیـل روانکاوانهی این
قـوم بـه شـمار مـیرود .شـاهنامه را هر آنچـه تعریف
کنیـم ،تقلیـل دادهایـم ،اگـر شـاهنامه را تنهـا ادبیـات
حماسی بدانیم ،از جنبه غنایی و عاشقانه و عارفانه آن
غافـل شـدهایم چـرا کـه در شـاهنامه از دل عشـقهای
پـر سـوز و گـداز رودابـه ،زال ،تهمینه و رسـتم اسـت

فرمانده انتظامی استان کرمان:

آموزشوپرورش استان کرمان در بدترین
شرایط کرونایی ،بهترین عملکرد را در
حوزه سازمانی رقم زد

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان در دیـدار بـا مدیـرکل آموزشوپـرورش
بهمناسـبت هفتـه گرامیداشـت مقـام معلـم گفـت :آموزشوپـرورش اسـتان در
بدتریـن شـرایط کرونـا بهتریـن عملکـرد را در حـوزه سـازمانی رقم زده اسـت.
بـه گـزارش اداره اطالعرسـانی و روابـط عمومـی آموزشوپـرورش اسـتان
کرمـان ،عبدالرضـا ناظـری بـا تبریـک هفته گرامیداشـت مقـام معلم خاطرنشـان
کـرد :معلمـان اثرگذارتریـن فـرد در حـوزه زندگـی و کاری تمامـی افـراد و
پرچمـداران علـم و آگاهـی در جامعـه هسـتند.
وی بـا بیـان اینکه آموزشوپرورش نقش حیاتی در تحقق شـعار سـال «تولید،
پشـتیبانیها ،مانعزداییهـا» دارد ،اظهـار کـرد :آمادگـی هرگونـه همـکاری را با
آموزشوپـرورش در زمینـه تحقـق اهداف تعلیـ م و تربیت اعلام میداریم.
ناظـری بـا تقدیر و تشـکر از همـکاری و تعامل موثر آموزشوپرورش اسـتان
بـا نیـروی انتظامـی بیان کـرد :آموزشوپـرورش در اجـرای ماموریتهـای ذاتی
خـود بهخصـوص ایجـاد امنیـت و آرامـش در بخشهای مختلـف جامعه نهایت
سـعی خود را دارد.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان افـزود :بـا افتخـار میگویم در سـال  ۹۹حتی
یـک موضـوع ضد امنیتـی و ناامنی در حـوزه آموزشوپرورش و مدارس اسـتان
گـزارش نشـده و آموزشوپـرورش اسـتان کرمـان در بدتریـن شـرایط کرونـا
بهتریـن عملکـرد را در حـوزه سـازمانی رقم زده اسـت.
ناظـری بـا اشـاره به شـیوع ویروس کرونـا در جامعـه و تجارب جدید ناشـی
از شـیوع آن گفـت :دانشآمـوزان از حضـور در کالس درس در ایـن شـرایط
محـروم شـدند امـا ورود بـه اقیانـوس فضـای مجـازی تجربـهای نـو بـود کـه بـا
وجـود همـه آسـیبها و تهدیدها توسـط فرهنگیان بـا همکاری نیـروی انتظامی
بـه فرصـت تبدیـل شـد و انحرافات بـه حداقل رسـید.
احمـد اسکندرینسـب مدیـرکل آموزشوپرورش اسـتان کرمان نیـز در این
دیـدار ضمـن تقدیـر و تشـکر از نیـروی انتظامـی اسـتان در خصـوص تعامـل بـا
آموزشوپـرورش گفـت :همـکاری نیـروی انتظامـی بـا آموزشوپـرورش نقش
موثـری در پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی دارد.
وی بـا اشـاره بـه نمایش گذاشـتن جلوههای ویـژه معلمی و ایثارگری توسـط
معلمـان در دوران کرونـا گفـت :عظمـت کار معلمـان در مـدارس اسـتان در ۱۴
مـاه اخیر برای همه مشـهود اسـت.
اسکندرینسـب خاطرنشـان کـرد :امیدواریـم بتوانیـم بـا همـکاری نیـروی
انتظامـی قدمهـای موثـری را در راسـتای پیشـگیری از وقـوع جـرم در جامعـه
برداریـم .برپایـه ایـن گـزارش :فرمانـده نیـروی انتظامـی اسـتان کرمان بـه همراه
جمعـی از معاونـان خـود در حوزههـای مختلـف بـا حضـور در اداره کل
آموزشوپـرورش اسـتان کرمـان هفتـه معلـم را بـه مدیـرکل آموزشوپـرورش
اسـتان بـه نمایندگـی از فرهنگیـان سراسـر اسـتان تبریـک گفـت.

کـه حماسـه و پهلوانـی برمیخیـزد ،چگونـه میتوان
نیایشهـای عارفانـهی کیخسـرو را خوانـد و گفـت
شـاهنامه تنهـا حماسـه اسـت؟ در واقـع اگـر شـاهنامه
را تنهـا یـک اثـر ادبـی هـم بدانیـم بـاز هـم اجحـاف
نمودهایـم ،بدیـن سـبب کـه از جنبـهی هـر علمی که
بـه کتاب حکیـم توس نـگاه کنیـم میتوان بـه دانش
گسـترده نگارنـده دسـت یافت ،اگـر از دیـدگاه علم
تاریـخ پزشـکی بـه ایـن کتـاب نظـاره کنیـم ،دانـش
مترقـی ایـران باسـتان نظیـر عمـل جراحی رسـتمینه یا
همان سـزارین امروزی ،فنون پیشـرفتهی داروسـازی،
بیهوشـی و چشمپزشـکی و ...بـه گواه پژوهشـگران

ایـن علـم نخسـتین بـار توسـط حکیـم بـزرگ تـوس
مطـرح شـده اسـت .در رابطـه بـا دانـش اخترشناسـی
میتـوان گفـت فردوسـی چهـره ایـن علـم را از غبـار
خرافـه و رمالـی زدود و بـه شـکلی علمـی و فنـی از
آن در شـاهنامه یـاد نمـود .در ارتبـاط بـا علـم اخلاق
و سیاسـت میتوان گفت شـاهنامه نه تنها یک رسـاله
بـزرگ بلکـه یک دانشـکده علوم سیاسـی میباشـد،
دیدگاه انسـانی و مردمسـاالرانه و اصول دیپلماسـی و
ِ
کشـورداری مطـرح شـده در این کتاب که ریشـه در
مرام شـهریاران ایرانی دارد هنوز هم بایسـتی سرلوحه
کار قـرار گیـرد ،آنجـا کـه حکیم میسـراید:
«گشادهاست بر هر کس این بارگاه
ز بدخواه و از مردم نیکخواه »
میتـوان عالیتریـن نمود دموکراسـی را مشـاهده
نمـود و نیـز رسـتم و کاوه کـه نمـاد مردم در شـاهنامه
هسـتند تاجبخـش شـهریاران نیـز معرفـی میشـوند،
بدیـن سـبب کـه همـواره در اندیشـهی ایرانی شـاهان
مشـروعیت خـود را از مردمـان میگیرنـد و حتـی
در صـورت سـتم و بیـداد فـره ایـزدی و تأییـد الهـی
ماننـد آنچـه در سرنوشـت جمشـید دیدیـم از آنـان
سـلب خواهـد شـد .اصـول جوانمـردی ،حقـوق زن
و کارگـر ،مراعـات انصـاف و اخلاق در هنـگام
پیـروزی در جنگهـا و هـزاران فـن ،دانش و اندیشـه
در ایـن اقیانـوس بـزرگ ،ریشـه در اندیشـههای ملت
و مـردی دارد که هزاران سـال قبـل از کانت ،دکارت

قبور مطهر شهدای کرمان و مزار پدر شهید
باهنر ب ه مناسبت هفته معلم عطر افشانی شد

مراسـم عطـر افشـانی قبـور مطهـر شـهدای کرمـان و مـزار پـدر شـهید باهنـر بـه
مناسـبت هفتـه معلـم باحضـور مدیـرکل آموزشوپـرورش اسـتان کرمـان و
جمعـی از فرهنگیـان برگـزار شـد.
بـ ه گـزارش اداره اطالعرسـانی و روابـط عمومـی آموزشوپـرورش اسـتان
کرمـان بـه مناسـبت هفتـه معلـم ،صبـح امـروز مدیـران کل آموزشوپـرورش و
بنیـاد شـهید اسـتان کرمـان بـ ه همـراه جمعـی از فرهنگیـان باحضـور در گلـزار
شـهدای کرمـان ضمـن عطـر افشـانی قبـور مطهـر شـهدا از جملـه معلـم اخلاق
شـهید سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی ،حاج شـیخ علـی ایرانمنش مدیرکل شـهید
آموزشوپـرورش اسـتان کرمـان ،شـهدای معلـم و مـزار پدر شـهید باهنـر با نثار
گل یـاد و خاطـره شـهدا را گرامـی داشـتند و بـا آرمـان شـهدا تجدیـد میثـاق
کردنـد .مدیـرکل آموزشوپـرورش اسـتان کرمـان در این مراسـم ضمن تجلیل
از مقـام واالی شـهیدان و اینکـه امـروز پیشـرفت ،آبادانـی و امنیـت را مرهـون
فـداکاری شـهیدانی هسـتیم کـه از همـه هسـتی خـود در دنیـا گذشـتند ،گفـت:
مـا نسـبت بـه شـهدا مدیـون هسـتیم و نبایـد اجـازه دهیـم هیچـگاه یـاد و خاطره
ایـن عزیـزان فرامـوش شـود .احمـد اسکندرینسـب بر لـزوم تکریـم و ادامه راه
شـهیدان تاکیـد کـرد و افـزود :بـه حق شـهید مطهـری مدافـع مرزهـای عقیدتی
اسـت و تفکـرات ایـن شـهید بزرگـوار و سـایر شـهدا بایـد در زندگـی مـا الگو
قـرار گیـرد .وی بـا اشـاره بـه نقـش معلمـان در دوران جنـگ تحمیلـی تصریـح
کـرد :امـروزه بـا توجـه بـه هجمـه دشـمن در جنگ نـرم و نشـانه رفتـن عقاید و
فرهنـگ مسـلمانان بهویـژه جوانـان و آیندهسـازان کشـور ،معلمـان نقش بسـیار
مهمـی در ایجـاد بصیرت و روشـنگری برعهـده دارند .اسکندرینسـب با تاکید
بـر اینکـه بایـد همـه در زمینه خودسـازی نیز ارتقـا یابیم ،گفـت :آمادگی تربیتی
و پایـهای یکـی از ارکان فعال بودن در نظام اسـت ،اگـر مبانی اعتقادی و مذهبی
ضعیـف باشـد پایـه و اسـاس سسـت و بیبنیـان میشـود لـذا نقـش معلمـان در
تمامـی سـطوح بسـیار مهم اسـت.

و اسـپینوزا اصالـت را بـه عقـل بخشـید و کتـاب خود
را بـا نـام خـرد آغـاز نمـود .بـاری نه میتـوان عظمت
فردوسـی را در یک مقاله گنجانـد و نه دانش محدود
نگارنـده بـه قطـرهای از دریـای شـاهنامه دسترسـی
دارد ،امـا در میـان تمـام آنچـه کـه از شـگفتیهای
ایـن اثـر بـزرگ به میـان آمـد عجیبتر آن اسـت که
در رسـانههای مملکتـی کـه فردوسـی عاشـقانه سـی
سـال عمـر خـود را فـدای احیـای زبـان و فرهنگ آن
نمـود حماسـه گوگوریـو در شـبه جزیـره کـره که از
حماسـههای درجـه پاییـن ادبیـات جهـان اسـت و
ادیسـه کـه حماسـه ملـل غـرب میباشـد و همچنیـن
اسـطورههای سـایر ملـل تـام و تمـام معرفی میشـود،
امـا حتـی یـک سـاعت برنامـه در جهـت شناسـایی و
معرفـی بزرگترین اثر حماسـی جهان در خواسـتگاه
آن ارائـه نمیشـود .ایـن غفلت و بیانصافی نسـبت به
تاریـخ و فرهنـگ خـود اسـت کـه امـروز سببسـاز
بحـران هویـت و هـزاران آسـیب اجتماعـی گردیـده
اسـت ،چـرا کـه اگـر ملتـی در سایهسـار ایـن اندیشـه
تربیت شـود:
«ز روز گذر کردن اندیشه کن
پرستیدن دادگر پیشه کن
به نیکی گرای و میازار کس
ره رستگاری همین است و بس»
هرگـز اختالسگـر ،دروغگـو ،ناپاکدامن ،خائن
و بیایمان نخواهد شـد.

در دیدار مدیر بانک کشاورزی شمال استان کرمان با مدیرکل
آموزشوپرورش استان به مناسبت هفته معلم مطرح شد:

یک واحد آموزشی  ۱۲کالسه با حمایت
بانک کشاورزی با اعتباری بالغ بر  ۷میلیارد
تومان در شهر کرمان احداث میشود

مدیـر بانـک کشـاورزی شـمال اسـتان کرمـان در دیـدار بـا مدیـرکل
آموزشوپـرورش اسـتان بـه مناسـبت هفتـه معلم گفت :یـک واحد آموزشـی با
حمایـت ایـن بانـک در کرمـان احـداث میشـود.
بـه گـزارش اداره اطالعرسـانی و روابـط عمومـی آموزشوپـرورش اسـتان
کرمـان اهللداد محمدیفـرد در دیـدار بـا مدیـرکل آموزشوپـرورش اسـتان
کرمـان ضمـن تبریـک هفتـه معلـم افـزود :آموزشوپـرورش بایـد مـورد توجـه
جـدی مـردم و مسـئوالن قـرار گیـرد و امیدواریـم آموزشوپـرورش بـر مـدار
کیفیـت و رفـاه فرهنگیـان گام بـردارد.
وی اظهـار کـرد :نقـش معلمـان و آموزشوپـرورش در توسـعه و پیشـرفت
کشـور انکارناپذیـر اسـت .محمدیفـرد تکریـم و ارتقـا جایـگاه معلـم را در
راسـتای کیفیت بخشـی به فعالیتهای آموزشـی و پرورشـی را ضروری دانست
و افـزود :همـه افراد جامعه مدیون ایثار و فداکاری معلمـان در کالسهای درس
هسـتند .مدیـر بانـک کشـاورزی شـمال اسـتان کرمـان از احـداث و کلنگزنی
یـک بـاب مدرسـه  ۱۲کالسـه در شـهر کرمـان بـا حمایـت بانک کشـاورزی و
اعتبـاری بالـغ بـر  ۷۰میلیـارد ریـال خبـر داد .احمـد اسکندرینسـب مدیـرکل
آموزشوپـرورش اسـتان کرمـان نیـز در ایـن دیـدار از حمایتهـای بیدریـغ
بانـک کشـاورزی از آموزشوپـرورش اسـتان تقدیـر و تشـکر کـرد.
وی گفـت :مدرسـه  ۱۲کالسـه بانـک کشـاورزی کـه در هفته گرامیداشـت
مقـام معلـم سـال  ۹۹در ریـگان کلنگزنـی شـده بـود تـا ابتدای سـال تحصیلی
آینـده بـه بهرهبـرداری میرسـد.

عهدیه ابراهیمی شاه آبادی معلم کرمانی رتبه اول کشوری نخستین جشنواره ملی
تجربههای موفق مدارس کشور را کسب کرد

عهدیـه ابراهیمـی شـاه آبـادی معلـم کرمانـی
موفـق بـه کسـب رتبـه اول کشـوری نخسـتین
جشـنواره ملـی تجربههـای موفـق کشـور بـا عنـوان
«خشـتهای آغازیـن آمـوزش» شـد.
بـه گـزارش اداره اطالعرسـانی و روابـط
عمومـی آموزشوپـرورش کرمـان ،همزمـان بـا
هفتـه بزرگداشـت مقـام معلـم ،آییـن اختتامیـه
نخسـتین جشـنواره ملـی تجربههـای موفـق مدارس
بـا حضـور وزیـر آموزشوپـرورش (بهصـورت
مجـازی) و مدیـران کل آموزشوپـرورش
اسـتانها بـه منظـور معرفـی و تقدیـر از نفـرات

برگزیده جشـنواره برگزار شـد .در این مراسـم که
بـا حضـور مدیـرکل آموزشوپـرورش کرمـان و
معاونـان آمـوزش ابتدایی و متوسـطه اسـتان برگزار
شـد ،از عهدیـه ابراهیمـی شـاه آبـادی آمـوزگار
مدرسـه عبـاس سـعید آموزشوپـرورش ناحیـه
یـک کرمـان به عنـوان پژوهشـگر برتـر و رتبه اول
کشـوری نخسـتین جشـنواره ملی تجربههـای موفق
مـدارس در حیطـه خشـتهای آغازیـن آمـوزش
تجلیـل شـد.
شـایان ذکـر اسـت :در نخسـتین جشـنواره ملـی
تجربههـای موفـق مـدارس ،در مجمـوع از 20

اسـتان ،تعـداد  2210اثـر بـه دبیرخانـه کشـوری
ارسـال شـده بـود کـه مـورد داوری قـرار گرفتـه و
در نهایـت  45اثـر به عنوان آثار برگزیده کشـوری
انتخـاب شـدهاند کـه یک اثـر آن مربوط به اسـتان
کرمـان میباشـد.
بـر پایـه گـزارش :در آییـن اختتامیـه نخسـتین
جشـنواره ملـی تجربههـای موفـق مـدارس کـه
بـا حضـور وزیـر آموزشوپـرورش بهصـورت
مجـازی برگـزار شـد ،از عهدیـه ابراهیمـی شـاه
آبـادی بـه عنـوان حائـز رتبـه اول کشـوری ایـن
جشـنواره ،تجلیـل شـد.

دوهفتهنامهفرهنگیاجتماعی
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کمالی  ،دکتر فرخ رو شهابی
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دبیرسرویس روانشناسی و پزشکی:
محیا احمدی
طراحی و صفحه آرایی :
علی اکبرزاده

صاحب امتیاز:
احسان احمدی تنگانی
مدیرمسئول و سردبیر:
احسان احمدی تنگانی
شورای سیاست گذاری  :دکتر فردوس
لیتوگرافی و چاپ  :طاها32456753
حاجیان  ،دکتر عنایت اهلل رئیسی،
خیابان بهمنیار حدفاصل کوچه  18و 20
دکتر عبدالرضا دانشی  ،دکتر یحیی
دوهفتهنامه فرهنگی -اجتماعی
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آدرس دفتر مرکزی نشریه :
کرمان ،بولوار22بهمن ،ک ش  ، 2پ2
تلفن 09131413705 :
گستره توزیع  :استان کرمان
ارتباط با مدیرمسئول :

انتصاب شایسـته و بهجای حضرتعالی به مدیرعاملی شـرکت
توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان کرمـان نشـان از تخصص،
درایـت و تدبیـر جنابعالـی دارد ،لـذا ضمـن عـرض تبریک و
تهنیت خدمت حضرتعالی از حضرت دوسـت برایتان توفیق،
سلامت و سعادت مسـئلت دارم.
احسان احمدی
مدیرمسئول نشریات روشنفکری و شور کویر

ehsan.ahmadi389@gmail.com

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:

سهشنبه  ۲۱اردیبهشتماه ۱۴۰۰

یک ماه ز عصیان دلمان نادم شد
یک ماه بهشت بر زمین حاکم شد
یک مژده بده که وصلمان دائم شد
یا رب نکند دوباره مهجور شویم
رمضـان ایـن زیباتریـن مهلـت عبودیـت و دلدادگـی از میانمـان رخت بربسـت ،خوشـا به حـال آنانکـه فرصت را مغتنم شـمرده
و گوهـر ذات از معصیـت زدوده و خـود را بـه زیـور ایمـان آراسـتهاند و توشـهای از تقـوا برای سـفر آخرت بر گرفتهانـد و حال عید
فطـر از راه رسـیده اسـت ،عیـد فطرتهـای روشـنی که پس از شستشـو در چشـمه زالل رمضان صیقل یافتـه و زنگار گنـاه را از آینه
روشـن قلـب و جـان زدودهاند ،به راسـتی عید فطر خجسـته روزی اسـت کـه آفریدگار بزرگ به بنـدگان حقیرش مجالـی داده تا بر
خـوان کرمـش بنشـینند و ادب بندگـی بهجـای آورنـد .لذا بر خـود الزم میدانیـم این روز بزرگ کـه روز رهایی مرغ جـان از قفس
نفس و پرواز در آسـمان بیکران آرامش ربانی اسـت را به همهی مسـلمانان جهان خصوصاً مردم شـریف و متدین شـهر دوسـاری
تبریـک عـرض نمـوده و از خداونـد متعال برای همگان رسـتگاری و عزت را مسـئلت بنماییم.
مجید داوری شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر دوساری

دوست عزیز و بزرگوار
جناب آقای دکترمحمد سلیمانی

@ehsan.aahmadi

پیامک 09391413705 :
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باده خرم عيد است که در ساغر شد
نغمه ريزيد غياب مه نو آخر شد
ن کس که در اين دفتر شد
که ببخشند هر آ 
روز عيد است سوی ميکده آييد به شکر
یـک رمضـان دیگـر را طـی کردیـم تـا در روز عیـد فطـر به یمن دیـدن جمال آشـنای پـروردگار در سـجاده آرام بگیریـم و حضرت
دوسـت نوازشـی بـر قلبهـای رنجـور و روحهـای زنـگار گرفتـه مـا روا داشـته و دمـی از عطـر خانـه و کاشـانه ازلی بر مـا ارزانـی دارد.
فرارسـیدن عیـد سـعید فطـر بهعنـوان عید توفیق بندگـی و تهذیب نفس و دسـتیابی به مقام متقین را بـه همهی مردم مؤمـن و خداجوی
ایـران اسلامی تبریـک و تهنیت عـرض میکنیم.
امیدواریـم آمـال و آرزوهـای حلال همـه مـا ایرانیـان بهویـژه مـردم شـریف و
سـربلند شـهر جبالبارز بهواسـطه عبـادات روزهای سراسـر برکت این مـاه مبارک
و گفتوگـوی بنـدگان صالـح بـا پروردگار بخشـنده در شـبهای به یـاد ماندنی
قـدر بـرآورده شـود ،اینجانبـان مجـددا ً ایـن روز عزیـز را بـه همـه همشـهریان و
همـکاران سـختکوشمان در شـهرداری جبالبـارز تبریک و شـادباش میگوییم
و از خداونـد بـزرگ بـرای تمـام مـردم سـرزمین ایران اسلامی سلامت ،توفیق و
آرامـش طلـب میکنیم.
محمدرضا سعیدی شهردار
و اعضای شورای اسالمی شهر جبالبارز

گزیدهای از برنامههای بزرگداشت مقام معلم در استان کرمان

آموزشوپرورش اسـتان کرمـان در دوران مدیریت احمد
اسکندرینسـب در غالـب شـاخصها اعـم از کمـی و کیفی

رشـد چشـمگیری داشـته و توجه ویژهای به نیروی انسـانی و
کرامت فرهنگیان شـده اسـت ،بر همین اسـاس و در راستای

پیام مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان
به مناسبت هفته معلم

مدیـرکل آموزشوپـرورش اسـتان کرمـان بـا صـدور
پیامـی هفتـه معلـم را گرامـی داشـت ،متـن پیـام بـه شـرح
زیر اسـت:
به نام خداوند جان و خرد
هـر اردیبهشـت یـادآور سـالروز شـهادت معلـم اخالق
و انسـانیت ،اسـتاد فرزانـه عالمـه مرتضـی مطهـری اسـت،
بـزرگ معلمـی کـه باتقـوا بـودن ،داشـتن رابطه معنـوی با
شـاگردانش و تلاش در زمینـه شـکوفایی اسـتعدادهای
آنهـا از مهمتریـن ویژگیهـای معلمـی اوسـت.
معلمـان ،پرچمـدار دانـش و آگاهیبخشـی و چـراغ
روشـنی در تاریکـزار دنیـا هسـتند ،جلوههـای ایمـان،
تعهـد ،دلسـوزی و خدمـت عاشـقانه را بـه وضـوح و
زیبایـی میتـوان در وجـود آنهـا دیـد کـه هـر کـدام نماد
سـازندگی اندیشـهها و کاشـتن بذر امید در دل جامعهاند.
اینجانـب ضمـن گرامیداشـت یـاد شـهید واالمقـام
دکتـر مرتضـی مطهـری ،سلام و درود میفرسـتم بـه
روح بلنـد  232معلـم و  1519دانشآمـوز شـهید اسـتان،
یـاد میکنـم از معلمـان پرافتخـار ایـن دیـار ،وزیـر اسـبق
آموزشوپـرورش ،شـهید دکتـر محمدجـواد باهنـر
و مدیـرکل شـهید آموزشوپـرورش اسـتان کرمـان
حجتاالسالموالمسـلمین حـاج شـیخ علـی ایرانمنـش و
همـه معلمـان فقیـد و ایثارگـر ایـن سـرزمین ،همیـن طـور
یـاد میکنـم از مجاهـد نسـتوه و سـرور شـهدای جبهـه
مقامـت ،دلیرمـرد کرمانی شـهید حاج قاسـم سـلیمانی که
معلـموار بـه همـه مـا درس عشـق بـه وطـن و نبـرد در راه
حـق و حقیقـت را آموخـت و آرزوی سلامتی و طـول
عمـر باعـزت دارم بـرای سـردار مدرسهسـازی کرمـان
زمین ،معلم پیشکسـوت و اسـطوره عشـق و ایمان «پهلوان
عطـا احمدی» که زندگـیاش را وقـف آموزشوپرورش
کـرده و تـا همیشـه میتـوان از کالس درسـش آموخـت.
آموزشوپـرورش اسـتان کرمـان در سـالهای اخیـر با
مبنـا قـراردادن منویـات مقـام معظـم رهبـری ،مفـاد بیانیـه
گام دوم انقلاب و سـند تحـول بنیادین در راسـتای تحقق
تکریـم و ارتقـای جایـگاه معلمـان و رفـع کمبودهـای
آموزشـی ،از جملـه فضـا و تجهیـزات ،گامهـای بلنـدی
برداشـته اسـت.
سـاخت  2742کالس درس در قالـب  452مدرسـه،
تکمیـل  310مدرسـه نیمـه تمـام کـه عملیـات سـاخت
ایـن مـدارس قبـل از سـال  92شـروع شـده بـود ،تکمیـل
سـاختمان اداری اداره کل آموزشوپـرورش اسـتان
کرمـان بعـد از  24سـال وقفـه بـا جـذب اعتبـارات ملـی

بالـغ بـر  70میلیـارد تومـان ،انعقـاد تفاهمنامه سـاخت 120
مدرسـه در قالـب  733کالس درس بـا اتـاق بازرگانـی،
صنایـع ،معـادن و کشـاورزی کرمـان در قالـب طـرح
پویـش «کرمـان دانـا» ،تجهیـز کلنیـک فرهنگیـان کرمـان
بـه دسـتگاههای ماموگرافـی ،تسـت ورزشـی ،ایمپلنـت و
 ،OPGراهانـدازی مرکـز پذیـرش بیمـاران صعبالعلاج
جنـوب شـرق اسـتان ،راهانـدازی باشـگاه پیشکسـوتان
فرهنگـی در سـیرجان و کرمـان و افتتـاح و تجهیـز
خانههـای معلـم بسـیاری در سراسـر اسـتان نمونـهای از
اقدامـات انجـام شـده در راسـتای تکریـم معلـم اسـت.
بنـده ضمـن تسـلیت ایـام ضربـت خـوردن و شـهادت
پیشـوای پرهیـزگاران جهـان و معلـم مردانگـی و عدالت،
حضـرت امـام علـی(ع) و بـا قدردانـی از همـه معلمـان
سـختکوش اسـتان پهنـاور کرمـان که در سـال تحصیلی
جـاری و در شـرایط همهگیـری بیمـاری کرونـا جلوههای
زیبایـی از ایثـار و خدمـت مخلصانـه را هـم در قالـب
آمـوزش غیرحضـوری و در پـارهای مـوارد بـه صـورت
آمـوزش حضـوری بـه نمایش گذاشـتند ،هفته معلـم را به
همـه معلمـان فهیـم و فرهیختـگان فرهنگـی اسـتان بهویژه
پیشکسـوتان عزیـز تبریـک میگویـم و بـا آرزوی قبولـی
طاعـات و عبـادات همـه شـما عزیـزان در موسـم بهـار
بندگـی ،از خداونـد بـزرگ میخواهـم بـه همه مـا توفیق
خدمـت اثربخـش و مانـدگار را عنایـت کنـد.
امیـدوارم همـه مـا بـا هـم افزایـی بتوانیـم در راسـتای
تحقق»تولیـد ،پشـتیبانیها ،مانعزداییهـا» گام برداریـم،
همچنیـن حضـوری آگاهانـه و مقتدرانـه در انتخابـات
پیـش رو داشـته باشـیم.
توفیـق همـگان را از درگاه ایزد منـان خواهانم ،التماس
دعا.
احمد اسکندرینسب
مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان

سیاسـتهای پسـندیده ایـن ادارهکل خصوصـ ًا در دوران
بحرانـی کرونا بـه گوشـهای از برنامههای هفته بزرگداشـت

مدیرکل آموزشوپرورش استان در بازدید سرزده از
مدارس شهر کرمان در حاشیه کالسهای درس مجازی از
معلمان کرمانی و کادر اداری مدارس تجلیل کرد

بـه گـزارش اداره اطالعرسـانی و
روابـط عمومـی آموزشوپـرورش
اسـتان کرمـان ،احمد اسکندرینسـب
در حاشـیه ایـن بازدیـد سـرزده بـا بیـان
اینکه سرنوشـت جوامع بشـری مرهون
سـعی و تلاش معلمـان اسـت ،گفـت:
تعلیـم و تربیـت اساسـیترین کار در
جوامع انسـانی اسـت که رسالت تحقق
ایـن مهـم بـر عهـده معلمان اسـت.
وی بـا اشـاره بـه نقـش معلمـان
در تربیـت نیـروی انسـانی کارآمـد
و متعهـد بـرای آینـده کشـور،
خاطرنشـان کـرد :نقـش موثـر
معلمان در پیشـرفت و توسـعه کشـور
اجتنابناپذیـر اسـت.
اسکندرینسـب در ارتبـاط مجازی
بـا دانشآمـوزان از طریـق شـبکه شـاد
خطـاب بـه دانشآمـوزان گفـت :قـدر
معلمـان خـود را بدانیـد ،زیـرا همـه مـا
تربیـت شـده دسـت معلمـان هسـتیم
و دارایـی و اعتبـار افـراد همـه جامعـه،
مدیـون ایثارگری و جانفشـانی معلمان
در کالسهـای درس اسـت.
مدیـرکل آموزشوپـرورش اسـتان
کرمـان ،بـا اشـاره بـه جایـگاه و منزلت
اجتماعی معلمان در جامعه ،خاطرنشان
کـرد :اعتمـاد اجتماعی مـردم و احترام
ویـژه آنها به معلمان بزرگترین سـرمایه

آموزشوپـرورش و فرهنگیـان اسـت.
اسکندرینسـب گفـت :احتـرام
مثبـت و همیشـگی مـردم نسـبت بـه
معلمـان نشـان از منزلـت بـاالی آنهـا
در جامعـه اسـت کـه بـا هیـچ ثـروت
و دارایـی مـادی قابـل قیـاس نیسـت.
وی بـا بیـان اینکـه هرگونـه تلاش
بـرای تکامـل ،هدایـت و آمـوزش
انسـانها ،معلمی اسـت ،تصریـح کرد:
اهمیـت کار تعلیـم و تربیـت و معلمـی
بـه انـدازهای اسـت کـه هدایـت یـک
فـرد با زنـده کردن یک جامعـه برابری
میکنـد.
اسـکندری نسـب از مدرسـه
بهعنـوان محـل تحقـق اهـداف اصلـی
آموزشوپـرورش و از معلـم بهعنـوان
رکـن اصلی آمـوزش نام بـرد و تجلیل
و قدردانـی از زحمات بیدریغ معلمان
در زیسـتبوم کرونـا و ترویج فرهنگ
قدرشناسـی و قدردانـی از مقـام واالی
معلم را از مهمتریـن اهداف این بازدید
دانست.
بـر پایـه ایـن گـزارش ،مدیـرکل
آموزشوپـرورش اسـتان کرمـان در
اقدامـی کمنظیـر با اهـدای شـاخههای
گل از معلمـان و کارکنـان این مدارس
در حضـور مجـازی دانشآمـوزان
تقدیـر و تجلیـل کـرد.

مقـام معلـم که در شـرایط سـخت محدودیتهـای کرونایی
برگزار شـد اشـاره خواهیـم کرد:

آیین تجلیل از معلمان سرآمد استان کرمان
در سال  1400با حضور مجازی رئیس جمهور
توسط استاندار کرمان برگزار شد

آییـن تجلیـل از  ۱۳نفـر از معلمـان
سـرآمد اسـتان کرمـان در سـال 1400
بـا حضـور مجـازی رئیـس جمهـور و
وزیـر آموزشوپـرورش در برنامـه
سـپاس معلـم توسـط اسـتاندار کرمان
برگزار شـد.
بـه گـزارش اداره اطالعرسـانی و
روابـط عمومـی آموزشوپـرورش
اسـتان کرمان ،آیین بزرگداشـت مقام
معلـم عصـر امـروز  11اردیبهشـتماه
در ارتبـاط تصویـری سراسـری
اسـتانها بـا رئیـس جمهـور و وزیـر
آموزشوپـرورش برگـزار شـد.
گفتنـی اسـت :ایـن آییـن در
اسـتان کرمـان نیـز بـا حضـور علـی
زینیونـد اسـتاندار کرمـان ،معـاون
سیاسـی امنیتی و اجتماعی اسـتاندار و

مدیـرکل آموزشوپرورش اسـتان در
محـل سـالن پیامبـر اعظـم اسـتانداری
برگـزار و از  13معلم نمونه اسـتان که
جلوههـای ویژه معلمی در زیسـتبوم
کرونـا را بـه نمایش گذاشـتند ،تجلیل

شـد .شـایان ذکـر اسـت :اسـتاندار
کرمـان در ایـن مراسـم بـا اهـدای
لـوح تقدیـر از تالشهـای معلمـان
و فرهنگیـان بهویـژه در دوره کرونـا
قدردانـی کـرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان:

معلمان ،مجاهدان گمنام مبارزه با جهل و
نادانی در زیستبوم کرونا هستند

معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جرم دادگسـتری
کرمـان گفـت :معلمـان ،مجاهـدان گمنام مبـارزه بـا جهل و
نادانـی در زیسـتبوم کرونـا هسـتند.
بـه گـزارش اداره اطالعرسـانی و روابـط عمومـی
آموزشوپـرورش اسـتان کرمـان ،سـید مهـدی قویـدل
در آییـن اهـدای  ۳۰۰بسـته حمایتـی طـرح نظـام مراقبـت
اجتماعـی دانشآمـوزان «نمـاد» بـه دانشآمـوزان مـدارس
ناحیـه دو کرمـان بـا تبریـک هفتـه گرامیداشـت مقـام معلم
اظهـار کـرد :معلمـان نقـش موثـری در پیشـگیری از وقـوع
جـرم و کاهـش آسـیبهای اجتماعـی دارنـد .وی با اشـاره
بـه آسـیبهای مختلف اجتماعی خاطرنشـان کرد :رسـالت
مـا در این شـرایط بسـیار سـخت اسـت و باید با تمـام وجود
بـرای کاهـش آسـیبهای اجتماعـی تلاش کنیـم .قویـدل
بـا اشـاره تنـوع آسـیبهای اجتماعـی در شـرایط فعلـی در
جامعـه اظهـار کـرد :تعامـل و همدلـی همـه دسـتگاههای

اجـرای الزمه کاهش این آسـیبها اسـت .معـاون اجتماعی
و پیشـگیری از جرم دادگسـتری کرمان گفت :برای کاهش
آسـیبها بایـد نگاه ما نگاه مشـارکتی ،تعاملـی و همگرایی
باشـد و بـا دسـتگاههایی کـه در ایـن زمینـه کوتاهـی کننـد
مطابـق بـا قوانیـن برخـورد میشـود .قویـدل بـا اشـاره بـه
اثربخشـی طـرح نمـاد در کاهـش آسـیبهای اجتماعـی بر
تشـکیل شـورای سیاسـتگذاری طرح نماد در استان تاکید
کـرد .وی گفـت :آمادگـی داریـم در زمینـه توانمندسـازی
معلمـان ،دانشآمـوزان و اولیـا آنهـا کالسهـای آموزشـی
را در تمامـی مـدارس اسـتان برگـزار کنیـم .بـر پایـه ایـن
گـزارش ۳۰۰ :بسـته حمایتـی طرح نظـام مراقبـت اجتماعی
دانشآمـوزان نمـاد کرمـان در آسـتانه شـهادت حضـرت
علـی علیـه السلام توسـط آموزشوپـرورش بـا همـکاری
دادگسـتری و اسـتانداری کرمـان بـه دانشآمـوزان مدارس
ناحیـه دو کرمـان اهدا شـد.

