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 درصدي  5كاهش 

 تلفات جاده اي
 با وجود افزايش 

درصدي ترددهاي  8 
 برون شهري

 
 يقينا جامعه اي 
كه نتواند از سرمايه 
انساني كه جز مهم ترين 
عناصر يك جامعه پويا 
 است محافظت نمايد ، 
بدون شك در رقابت براي 
رسيدن به جامعه آرماني 
 حرفي براي گفتن ندارد

سياسي          -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي  تومان 1000 -صفحه  4    2801شماره    

 و خاندان پاكش) ص(سالم و صلوات بر پيامبر اعظم

 روزنامه
 سال بيست و ششم-هر بامداد در استان كرمان  

سي و هشتمين جشنواره فيلم 
بهمن ماه در  22تا  12فجر 

 كرمان برگزار خواهد شد
مـحـمـدرضـا     :  سرويس خبر 

عليزاده مديركـل فـرهـنـگ و         
ارشاد اسالمي استان كـرمـان و     
دبير استاني سـي و هشـتـمـيـن          
جشنواره فيلم فجـر در اسـتـان        

سي و هشـتـمـيـن       : كرمان گفت
جشنواره فيلم فجر از دوازدهـم    
تا بيسـت و دوم بـهـمـن مـاه              
همزمان با كل كشور در كرمان 

 .برگزار خواهد شد
نزديك به دو مـاه  :  وي افزود

است كه دبيرخانه ي اسـتـانـي        
جشنواره در كرمـان هـمـچـون       
دوره گذشته توسط موسسه مجري ، خانه ي هنر و فرهنگ مـاهـور كـرمـان       
آغاز به كار كرده و دبير اجرايي جشنواره در كرمان امير عابدين پـور امـور       

 . اجرايي اين رويداد را به عهده دارد
در همين راستا كميته هاي تخصصي مختلف كار خود را طبق برنامه ريزي 

 .ها انجام مي دهند
پايگاه هاي اطالع رساني در شبكه هاي اجتماعي مشغول بـه  :  عليزاده گفت

اميد ايـن       اعالم رويدادهاي مختلف و معرفي فيلم ها براي مخاطبان هستند و
 .دوره از جشنواره با استقبال زياد مخاطبان روبرو شود  مي رود كه اين

امسال نيز همچـون دوره گـذشـتـه         :  دبير استاني جشنواره در كرمان افزود
جشنواره ، پيش فروش بليت فيلم ها به شكل پك هاي مختلف برنامه ريـزي    

 . شده و پس از اعالم فيلم ها از سوي دبيرخانه ، آغاز خواهد شد
بزودي سينماهاي ميزبان فيلم ها در كرمان معرفي خـواهـنـد    :  عليزاده گفت

شد و اميدواريم با تالش هاي دبيرخانه در كرمان ، بهترين دوره اين رويـداد    
 .را تا به امروز در كرمان پشت سر گذاريم

سي و هشتمين جشنواره فيلم فجر از دوازدهم تا بيست و دوم بـهـمـن مـاه       
 .همزمان در كل كشور به دبيري ابراهيم داروغه زاده برگزار خواهد شد

 : هم انديشي نخبگان شهر كرمان دكتر پور ابراهيمي، نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي در 

 با تكيه بر دانش بومي و به دور از باند
بازي هاي سياسي مي توان كشور را در  
 شرايط سخت، بهتر و كارآمدتر اداره كرد

 :دكتر محمدعلي دشتي، مدير عامل شركت پيشگامان توسعه سالمت كارمانيا
يقيناً جامعه اي كه نتواند از سرمايه انساني كه جز مهم ترين عناصر يك جامعه پويا است 
 .محافظت نمايد ، بدون شك در رقابت براي رسيدن به جامعه آرماني حرفي براي گفتن ندارد

 
 
 
 
 

 13آيين نامه اجرايي قانون اصالح مـاده     41معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در نظر دارد در راستاي اجراي ماده 
قانون مواد خوراكي، آشاميدني و آرايشي، نسبت به صدور مجوز تأسيس آموزشگاه بهداشت اصناف در شهـرسـتـان هـاي راور،         

 .به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد) شهر ماهان(ارزوئيه، كوهبنان و كرمان 
دستورالعمل تاسيس آموزشگـاه   2و  1متقاضيان مي توانند درخواست كتبي خود را به همراه مدارك مورد نياز، مطابق فرم شماره 

به مركز بهداشت شـهـرسـتـان      98/11/16هاي مذكور كه در سايت دانشگاه علوم پزشكي كرمان بارگزاري شده است، تا تاريخ 
 . مربوطه تحويل نمايند
امتياز با توجه به جـدول   50كسب حداقل .  2داراي حداقل مدرك كارشناسي مهندسي بهداشت محيط.  1:  شــرايــط الزم

 عدم اشتغال در ادارات، سازمان ها و ارگان هاي نظامي، دولتي، عمومي و غيردولتي. 3امتيازبندي مندرج در دستورالعمل
 : مـدارك مـورد نـيـاز

. 5كپي كارت مـلـي  .  4كپي شناسنامه.  3ييديه فردي از نيروي انتظاميأت.  2درخواست كتبي متقاضي مبني بر تاسيس آموزشگاه. 1
 دو قطعه عكس. 6تصوير و تاييديه مدرك تحصيلي

جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به سايت معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كـرمـان بـه         
 .مراجعه نماييد vchs.kmu.ac.irآدرس 

فراخوان تأسيس آموزشگاه 
 بهداشت اصناف در استان كرمان

  آگهي فراخوان عمومي 
 98-54شماره 

 
 

شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد نسبت به شناسايي و پيش ارزيابي شركت هاي واجـد صـالحـيـت جـهـت           
كـوره    -4ريفورمر   -3االينمنت   -2آبرساني   -1  خود در بخش هـاي تعميرات ساالنه كارخانه احياء مستقيم 

 .،  اقدام نمايدسرويس و تعمير ولوها -7نسوز   -6متريال هندلينگ  -5
پروژه تعميرات كارخانه هاي احياء مستقيم در هر يـك   دوبدينوسيله از كليه شركت هاي واجد شرايط كه سابقه كار در حداقل 
از تاريخ چاپ آگهي، تمايـل   حداكثر ظرف مدت يك هفتهاز بخش هاي اشاره شده فوق را دارا مي باشند، دعوت بعمل مي آيد 

ارسـال     DKMSJSCO@gmail.comخود را بصورت مكتوب همراه با تصوير اسناد و مدارك ذيل به آدرس ايميـل    
 .نمايند

 : اسناد و مدارك
ذكر شماره تماس تلفن ثابت و همراه  و ايميل . ( شماره و موضوع فراخوان و زمينه فعاليتدرخواست رسمي با ذكر   -1

 .)الزامي است
 ... )شماره ثبت، كد اقتصادي، شناسه ملي، گواهي ثبت، گواهي آخرين تغييرات و . ( مدارك ثبتي -2
 )مهم . ( گواهي صالحيت ايمني پيمانكاران -3
 .گواهي رتبه ها و گريد هاي اخذ شده -4
سوابق و رزومه هاي ارسالي مي بايست مربـوط بـه     . (  رزومه، سوابق و نمونه قراردادهاي انجام شده با موضوع فوق الذكر  -5

 . )تاكنون و با موضوع مرتبط باشند 94سال 
 .گواهي اعالم رضايت كارفرمايان قبلي در خصوص انجام خدمات فوق الذكر -6
 .مدارك و مستندات توان مالي و ليست ماشين آالت در اختيار با اسناد و مدارك مثبته -7

 :توضيحات 
جاده اختصاصي گل گهر، كـارخـانـه       2شيراز، كيلومتر -جاده سيرجان 50محل انجام فعاليت شهرستان سيرجان، كيلومتر   -1

 .احياء مستقيم شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان مي باشد
 .موضوع مدارك ثبتي پيمانكار حتماً بايد در رابطه با موضوع آگهي باشد -2
 .ارائه اسناد و مستندات مذكور هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند -3
 .تماس حاصل نماييد 03442273806جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  -4

 دبير كميسيون معامالت شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان

 شناسايي و پيش ارزيابي پيمانكاران تعميرات
 ساالنه كارخانه احياء مستقيم 

 در نشست عمومي شوراي شهر كرمان انجام شد؛ 

تقدير از نفرات برتر 
كنكور سراسري امسال 

 كرمان 
از نفرات برتر كنكور سراسري امسال در نشست عمومـي   :   سرويس خبر

 .شوراي شهر كرمان تقدير شد
به نقل از روابط عمومي شـهـرداري كـرمـان، نشـسـت              مهر به گزارش

عمومي شوراي اسالمي شهر كرمان با حضور اعضـاي شـورا و شـهـردار           
كرمان برگزار شد كه در اين نشست تعدادي از نـفـرات بـرتـر كـنـكـور              
سراسري امسال و برخي از مسئوالن آموزش و پـرورش اسـتـان حضـور           

 .داشتند
رئيس كميسيون فرهنگي هنري و بانوان شوراي اسالمي شـهـر كـرمـان       

از تعدادي از نخبگان و افراد مستعد شهر كرمان به عنـوان نـمـونـه،       :  گفت
شود چرا كه اگر بخواهيم از تمامي افراد مستعد شهر تقدير كنيم  تجليل مي

آموز با استعداد در اسـتـان      شود زيرا تعداد دانش در اين مجال فرصت نمي
 .زياد است

از رياست و اعضاي شورا و نيز شهردار كرمان كـه    :  زهرا لري ادامه داد
 .كنند، تشكر ويژه دارم در خصوص مسائل فرهنگي تالش مي

آموزان كـه در حـال حـاضـر              وي ضمن تشكر و تبريك به اين دانش
خواهم كـه   از شما مي:  هاي خوب كشور هستند، گفت دانشجويان دانشگاه

بعد از پايان تحصيالت به استان خود بازگشته و به مردم اسـتـان و كشـور        
 .خدمت كنيد

احمد حسن زاده، رئيس كميسيون اجتماعي، جوانان و ورزش نـيـز در       
گرچه اراده فردي شما عامل مهمي در اين موفقيت بوده :  اين نشست گفت

اي كه در آن آسـايـش        و خانواده ايد اما محيطي كه در آن آموزش ديده
 .عواملي بودند كه بايد قدرشناس آنها باشيد ايد داشته

گفتني است نشست اين هفته شوراي شهر، به تقديـر از نـفـرات بـرتـر            
ها و بررسـي و     كنكور سراسري امسال، تصويب نهايي مصوبات كميسيون

 .اخذ تصميم در مورد چند نامه رسيده به شورا  اختصاص داشت

 آگهي مناقصه عمومي مرحله اول
 )نوبت دوم( 

شوراي اسالمي شهر در نظر دارد،  عمليات اجراي پـروژه آسـفـالـت         98/9/6ش مورخ / 264شهرداري ارزوئيه به استناد مصوبه شماره 
ريال معادل يك ميليارد و سيصد ميليون تومان از طريق  13/000/000/000به مبلغ اوليه )  برابر شرايط مناقصه ( ريزي معابر سطح شهر 

 .مناقصه عمومي به پيمانكار واگذار نمايد
لذا از شركتهاي واجد شرايط و مورد تاييد مراجع ذيربط قانوني دعوت مي شود جهت بازديد از محل و دريافت شرايط و جزئيات مناقصه  

روز كاري به شهرداري ارزوئيه به آدرس ارزوئيه ميدان بسيج مراجعه و پيشنهادات خود را كتباً به دبيرخـانـه     7از تاريخ نشر آگهي بمدت 
 . اعالم مي گردد 03442480810ضمناً جهت كسب اطالعات بيشتر شماره تلفن . شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند

ريال معادل شصت و پنج ميليـون   650/000/000ارائه ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي به مبلغ    -1:  شرايط شركت در مناقصه
بـه    -2نزد بانك ملي بنام شهرداري  0106741046003سپرده شركت در مناقصه بشماره حساب %  5تومان به حساب شهرداري بعنوان 

 . پيشنهادات مخدوش ، مشروط و خارج از چهارچوب مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد
 . شهرداري در رد يا قبول هر يك با كليه پيشنهادات بدون هر گونه توجيهي مختار است -3
 . در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد -4
برنده مناقصه موظف است تا يك هفته پس از تاريخ ابالغ نسبت به عقد قرار داد اقدام نمايد در غير اين صورت انصراف تلقي شده و   -5

 سپرده وي ضبط و از نفرات بعدي دعوت بعمل خواهد آمد 
 .به عهده برنده مناقصه خواهد بود) نشر آگهي و غيره(كليه هزينه هاي متعلقه  -6

 شهردار ارزوئيه  -سجاد شرفعلي پور 



  2 سال بيست و ششم 1398بهمن ماه   12شنبه     
 كرمان

گذاري بلوار كوثر و  نام
ميدان پرواز به نام سپهبد 

 »قاسم سليماني«حاج 
شـهـردار   :  سرويس خبـر 

منطقه دو شـهـر كـرمـان           
با موافقت شـوراي    :  گفت

اسالمي شهر كـرمـان، بـه      
هـاي     پاسداشت مجاهـدت 

ســردار ســرافــراز اســالم،     
شهيد سپهبد حـاج قـاسـم      

از ( سليماني، بولوار كوثـر    
محدوده ميدان كـوثـر تـا      

و ميدان پرواز به )  فرودگاه
نــام ايــن ســردار رشــيــد        

 .نامگذاري شد
به گزارش پايگاه خبري كرمان آنالين، علي سعيدي با اشاره به ساخت  

هشت عدد تابلو به نام سردار شهيد سپهبد سليماني توسط واحد خـدمـات     
تابلوهاي بولوار كوثر، بـولـوار بـعـثـت        :  شهري شهرداري منطقه دو، افزود

مزين »  شهيد سپهبد سليماني« و ميدان پرواز تعويض و با تابلو )  غدير دو( 
 .شدند

عدد تابلوي شناسايي معابر در منطـقـه دو از        610وي با اشاره به نصب 
به منظور بهبود وضعيت شناسـايـي مـعـابـر و          :  سال گذشته تاكنون، گفت

 97تر و خدمات رساني بهتر، در سـال       ها و همچنين دسترسي آسان كوچه
عدد تابلوي شناسايي معابر در  270عدد و در ده ماه اخير تعداد  340تعداد 
 .ها و معابر منطقه نصب شد كوچه

شهردار منطقه دو با بيان اينكه پروژه ساماندهي و يكسان سـازي تـمـام        
شـود،   اي نزديك اجرايي مي تابلوهاي شناسايي معابر سطح منطقه در آينده

هاي معابر منطقه كه فاقد تابلو و نام هستنـد، بـه      به زودي بقيه كوچه :افزود
 .شوند تابلو شناسايي مجهز مي

نام گذاري ميدان بيرم آباد تا 
 تقاطع جبليه به نام بولوار 

 سردار شهيد حسين پور جعفري
 
 
 
 
 
 
 

 
 

شهردار منطقه چهار شهر كرمان، با اشـاره بـه مـوافـقـت          :  سرويس خبر
سردار شهيـد حسـيـن پـور         « شوراي شهر كرمان، از نصب تابلوي بولوار 

 .خبر داد» جعفري
به گزارش پايگاه خبري كرمان آنالين، محمدحسين مومني با اشاره بـه    
اينكه اين بولوار از ميدان بيرم آباد شروع شده و تا تقاطع جبليه ادامـه مـي     

به پاس ارج نهادن به مقام اين شهيد واالمقام، اين محـدوده بـه     :  يابد،گفت
 .نام ايشان نامگذاري شده است

وي در ادامه با بيان اينكه عمليات بهسازي تابلوهاي معابـر سـطـح ايـن         
با توجه به نزديك شدن به ايام نـوروز و      : منطقه در حال انجام است،افزود

 .آغاز سال جديد اين اقدام تا پايان سالجاري به اتمام مي رسد
مومني،نصب تابلوهاي راهنماي شهري را گامي در راستاي تاميـن رفـاه     

در : حال شهروندان و تسهيل در دسترسي به معابر عنوان و تصـريـح كـرد       
واقع نصب تابلوهاي راهنماي معابر شهري،تردد و انتخاب مسيـر را بـراي       

 .وسايل نقليه و عابران پياده تسهيل مي كند

ساماندهي مشاغل مزاحم و 
صنوف آالينده در دستور 

 كار قرار مي گيرد
ــر      : ســرويــس خــب

مديـرعـامـل سـازمـان        
سامـانـدهـي مشـاغـل        
شهري و فرآورده هاي 
ــاورزي، از         كشــــ
شناسايي و سامانـدهـي   
ــزاحــم و        مشــاغــل م
صنـوف آاليـنـده در        

 .آينده خبر داد
بعضـي  :  به گزارش پايگاه خبري كرمان آنالين، محمود ايرانمنش گفت

هاي زيست محيطي، مشاغل مزاحم و صـنـوف    از مشاغل به دليل مزاحمت
شوند و بيشتر، رفاه و آسايش شهـرونـدان را تـحـت          آالينده محسوب مي
 .دهند الشعاع خود قرار مي

اين مشاغل از نظر مكان يابي مشكل دارند و در بـافـت         :  وي ادامه داد
اند و برخي ديگر به واسـطـه      هاي غير متجانس قرار گرفته مسكوني و بافت

ضعف تكنولوژي و يا تعدد واحدهاي كارگاهي به صـورت كـالـبـدي و         
 .هايي را براي بافت شهري ايجاد مي كنند محيطي، مزاحمت

هاي صوتي و  ايرانمنش، ايجاد مزاحمت در ساختهاي همجوار، آلودگي
بروز مسائل ترافيكي و اكولوژي شهري را به عـنـوان ديـگـر مسـائـل و               

به زودي در نشـسـتـي كـه بـا              :  مشكالت اين مشاغل اعالم كرد و گفت
شود، چهار زمين در چهار منطقه شهري كه بـه   شهرداران مناطق برگزار مي

بزرگراه دسترسي دارند، شناسايي و مشاغل مزاحم و صنوف آاليـنـده بـه      
 .اين نقاط منتقل مي شوند

صـورت جـدي در          كار ساماندهي مشاغل آالينده بـه   :  وي تاكيد كرد
دستور كار قرار گرفته است و اميدواريم بتوانيم با اجـراي ايـن طـرح در          

 . زيباسازي چهره شهر و سالمت شهروندان نقش مهمي را ايفا كنيم

 
 
 

 دهه فجر؛... به مناسبت ايام ا

طرح كشاورزي و  26 
دامپروري در شهرستان كرمان 

 به بهره برداري مي رسد
بنا به اعالم روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي اسـتـان   :  سرويس خبر

... در ايام ا  :  كرمان، مسعودي مدير جهاد كشاورزي شهرستان كرمان گفت
ميليارد ريال كه بيـش   80دهه فجر بيست و شش طرح با هزينه كرد بيش از 

ميليارد ريال آن از اعتبارات دولتي است، در اين شهرستان بـه بـهـره       41از 
 .برداري مي رسد

بيست و شش طرح شامل هفت طرح آبـيـاري تـحـت       :  وي تصريح كرد
فشار، پنج طرح انتقال آب، دو استخر ذخيره، دو واحد گلخانه، يك واحد 
گاوداري، يك واحد پرورش گوسفند ، يك طـرح پـرورش گـوسـفـنـد           
پرواري و پنج طرح صنايع تبديلي و تكميلي و يك واحد پـرورش قـارچ       

 . دكمه اي مي باشد
 484هفت طرح آبياري تحت فشار در سطح   :  مسعودي خاطر نشان كرد

ميليارد ريـال     55ميليارد ريال كه بيش از  75هكتار و با هزينه كرد بيش از 
 .آن از اعتبارات دولتي است، اجرا شده است

از ديگر طرح هاي اجرا شده آب و خاك، كانال انتقال آب   :  وي افزود
ميليون ريال مي بـاشـد،      3903متر با هزينه كرد اعتبار دولتي  2850به طول 

 .كه در اين ايام به بهره برداري مي رسد
... از ديگر طرح هاي قابل افتتـاح در ايـام ا        :  وي در پايان تصريح كرد 

تـن مـي      200دهه فجر افتتاح يك واحد پرورش قارچ دكمه اي به ظرفيت 
 10ميليارد ريال اجرا شده و موجب فراهـم شـدن        7باشد كه با هزينه كرد 

 .شغل مي گردد
 

 فراخوان طرح هاي 
پژوهشي اداره كل آموزش 
 فني و حرفه اي استان كرمان

منـظـور    اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمان، به:  سرويس خبر
هـاي پـژوهشـي        پژوهشي خود در نـظـر دارد از ظـرفـيـت                  اجراي طرح

 .ها، مراكز و موسسات پژوهشي استفاده نمايد دانشگاه
ي موسسات تحقيقاتي، پژوهشي و مراكـز آمـوزش عـالـي،          لذا از كليه 

 .نمايد پژوهشي به شرح زير دعوت به همكاري مي جهت اجراي طرح
طراحي مدل توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي متناسب با نـيـاز بـازار      

مطالعه موردي، صنعت خـودرو در بـخـش        : كار و ظرفيت هاي منطقه اي
خدمات خودرو در استان كرمان پژوهشگران محترم مي توانند پـروپـوزال     

هاي پژوهشي مرتبط با موضوع را تكميل و حداكثر تـا تـاريـخ        ) پيشنهاده( 
 amozesh.tadris@gmail.comبه آدرس الكترونيكي    21/11/98

 5الـي       32110251ارسال و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تـلـفـن     
 .تماس حاصل نمايند 189يا  181داخلي 

الزم به ذكر است فرمت پيشنهاده پژوهشي در وب سـايـت اداره كـل          
 WWW.TVTO-KR.IRآموزش فني و حرفه اي استان كرمان به آدرس     

  .قسمت فرم ها قابل مشاهده و دسترسي است
 :توجه

هايي كه خارج از قالب و فرمت اداره كل آمـوزش فـنـي و          پروپوزال*
 .حرفه اي استان كرمان باشند، بررسي نخواهند شد

هايي كه بعد از اتمام مهلت مقرر فـراخـوان ارسـال گـردد،             پروپوزال*
 .ترتيب اثر داده نخواهد شد

 .هاي دريافتي تحـت هـيـچ عـنـوان مسـتـرد نـخـواهـد شـد                       پروپوزال
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمان در رد يا قبول پـروپـوزال   *

 .باشد هاي واصله مختار مي
 

جلسه توجيهي طرح تجميع 
اراضي در روستاي دختك 
 شهرستان رابر برگزار گرديد

 
 
 
 
 

بنا به اعالم روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي اسـتـان   :  سرويس خبر
بـه  :  كرمان، كريمقاسمي مدير جهاد كشاورزي شـهـرسـتـان رابـر گـفـت           

درخواست كشاورزان روستاي دختك و به منظور حل مشـكـالت خـرده        
مالكي اراضي كشاورزي روستا جلسه توجيهي به همين منظور بـا حضـور       
رئيس اداره امور اراضي و مسئول آب و خاك مديريت جهاد كشـاورزي    

 .دختك برگزار گرديد  رابر در روستاي
كريمقاسمي مدير جهاد كشاورزي رابر در جمع كشاورزان دختك بيان 

يكي از مسـائـل و مشـكـالت عـمـده در بـخـش                      خرده مالكي   : داشت
 .كشاورزي مي باشد كه راندمان توليد را كاهش داده است 

يكي از معضالت خرده مالكي هدر رفت بسـيـار زيـاد آب          :  وي افزود
همچنين كاهـش     كشاورزي در هنگام انتقال آب از قطعه اي به قطعه ديگر

و اجراي طرح هـاي     چشمگير ضريب مكانيزاسيون در كشاورزي مي باشد
 .با مشكالت جدي مواجه مي كند  آبياري تحت فشار و كم فشار را

افـزايـش بـازده تـولـيـد و                طرح تجميع اراضـي    وي هدف از اجراي 
مديريت صحيح مصرف آب و تسهيل در اجراي طرح هاي آبياري تـحـت   

 .و حل ساير مشكالت ناشي از خرده مالكي اعالم نمود فشار و كم فشار 

 از گوشه و كنار استان

 8با توجه به افزايـش    :  سرويس خبر
درصدي ترددهاي جاده اي اسـتـان     

مـاهـه سـال جـاري،            9كرمان طي 
ونـيـم درصـدي      6عليرغم افزايـش    

 5تلفات جاده اي در كشور، كاهش 
درصدي تلفات انساني حـاصـل از       
تصادفات برون شهري را در اسـتـان   

 .كرمان شاهد بوده ايم
سيدعلي حاج سيدعليخاني مديركل 
راهداري و حمل و نقـل جـاده اي       
استان كرمان در بيست و هفـتـمـيـن     
جلسه كميسيون مديـريـت ايـمـنـي        
حمل ونقل كه در محل ساخـتـمـان    
معاونت هماهنگي  امـور عـمـرانـي       

استانداري برگزار گرديد، با اعـالم     
اجراي طـرح هـا و       :  اين خبر گفت

برنامه هاي متعدد ترافيكي، تـوسـط     
راهـداري و    :  دستگاه هايـي نـظـيـر      

حمل و نقل شمال و جنوب، پلـيـس   
راه، اورژانس و هالل احـمـر بـوده        
است كه توجه بيشتر راننـدگـان بـه      
قوانين و مقررات رانندگي و رعايت 
سرعت مطمئنه را نـبـايـد نـاديـده            

مهندس حاج سيدعليخـانـي   .  گرفت
در شانزدهم ديـمـاه امسـال،        :  افزود

همزمان با مراسم تشييع پيكر شهـيـد   
سپهبد حاج قاسم سليمـانـي حـدود      

هزار تردد از نقـاط مـخـتـلـف         100
كشور،  از طريق محورهاي ورودي 
به شهر كرمان ثبت شده اسـت كـه     
اين آمار سه برابر تردد  روز هـاي        
عادي را در دوربـيـن هـاي ثـبـت            

 .تخلف جاده اي نشان مي دهد
حاج سيدعليخاني با اشـاره بـه ايـن        
مطلب كه جاده هاي استان كـرمـان     

بار سنگين تري را نسبت بـه سـايـر        
استان هاي ديگر تحمل مي كننـد و    
زودتر دچار آسيـب ديـدگـي مـي         

متوسط بار حمل شـده    :  شوند گفت
توسط ناوگان باربري جـاده اي در      

تن است در حـالـي كـه         15كشور 
 20متوسط تناژ جاده هاي استان مـا    

تن مي باشد و همـيـن امـر بـاعـث          
آسيـب ديـدگـي زودتـر پـل هـا               

 .وساختمان جاده ها مي گردد
در حـال حـاضـر      :  وي تصريح كرد

دستگاه دوربـيـن ثـبـت        110حدود 
تخلف جاده اي در محورهاي كـل    

 50استان فعال مي باشـد و حـدود         
دستگاه دوربين ديگر نيـز در حـال       
نصب داريم كه با نصـب دوربـيـن        
هاي جديد انتظار مي رود  تـعـداد       

تخلفات جاده اي در سطـح اسـتـان      
 .كاهش يابد

مدير كل راهداري و حمل و نـقـل     
جاده اي استان كرمان در ادامه ايـن    
نشست به نقش اساسي خـودروهـاي   
حامل قاچاق سوخت و افـاغـنـه در      
افزايش سوانح و تلفـات جـاده اي       

عـدم رعـايـت      :  اشاره كرد و افـزود 
سرعت مجـاز و ديـگـر مـقـررات            
رانندگي توسط رانندگان متـخـلـف    
قاچاق موجب بـروز تصـادفـات بـا         
شدت باال مي گردد و اين امر باعث 

ماهه  9افزايش آمار تلفات جاني در 
امسال شده است در حالي كـه اگـر     
استان ما با چنين معضلي روبرو نبـود  
وضعيت مناسـب تـري در سـطـح           

 .كشور داشتيم

: حاج سيدعليخاني خاطرنشان كـرد   
تحليـل آمـارهـا نشـان مـي دهـد               
تصادفات جاده اي استان ما مـانـنـد      
برخي از استان هاي ديـگـر تـراكـم       
نقطه اي ندارند و معـمـوال در كـل        
محورهاي استان به صورت پراكنـده  
اتفاق مي افتـنـد، بـررسـي هـمـيـن            
اطالعات نشان مي دهد بخشـي  از      
تلفات انساني بعد از صحنه تصـادف  
و هنگام رسـانـدن مـجـروحـان از            
صحنه تا بيمارستان رخ مـي دهـد،       
همچنين در بحث پراكندگـي بـروز     
تصادفات، آمار هاي موجود نشانگر 

درصد تـلـفـات     73اين امر است كه 
درصد در  27در محورهاي اصلي و 

محورهاي فرعي و روستايي اتـفـاق     
 .مي افتد

رئــيــس كــل    :  ســرويــس خــبــر   
دادگستري استان كرمان با اشاره بـه  
اينكه بر اساس اقدامات پيشگـيـرانـه    
تالش مي شود كه از تشكيل حـتـي   
يك پرونده تـخـلـف انـتـخـابـاتـي           

اگر تخلفـي  :  جلوگيري شود، گفت
رخ دهد؛ بدون اغـمـاض پـرونـده         

 .تشكيل و رسيدگي مي شود
موحد در نشست توجيهي و ...  يدا

آموزشي داوطلبان يازدهميـن دوره    
انتخابات مجلس شـوراي اسـالمـي      
وروساي ستادهاي تبليغات انتخاباتي 

واحدهاي ويژه انتخابات :  آنها افزود
در تمامي حوزه هاي قضايي اسـتـان   
كرمان تشكيل شده و در اسرع وقت 
تمامي موارد مطروحه را رسيـدگـي   

 .مي كنند
انتظار دستـگـاه   :  وي تصريح كرد

قضايي استان بـه عـنـوان مـتـولـي             

پيشگيري از جرايم انتخابـاتـي ايـن      
است كه با هـمـكـاري و تـعـامـل             
سازنده و قانونمند بين داوطلـبـان و     
مجموعه هاي امنيتي، انـتـظـامـي و         
قضايي بتوان زمينه مـنـاسـبـي بـراي        
برگزاري يك انتخابات بـا حضـور       
حداكثري مردم در فضاي امـن، در    
يك رقابت عادالنه، سـالـم، بـدون        

 .دغدغه و اخالق مدار فراهم كرد
رئيس ستاد پيشگيري از جـرايـم     
انتخاباتي استان كرمان با تاكـيـد بـر      
اينكه قانون محور فـعـالـيـت هـاي          

هـمـكـاري    :  انتخاباتي است، گـفـت  
متقابل بين داوطلبان و مجموعه هاي 
انتظامي، امنيتي، قضائي، اجرايـي و    
نظارتي بر محور قانون شـكـل مـي        

 .گيرد
موحد با اشاره به اينـكـه شـفـاف       
سازي هزينه هاي مالي اقدام مناسبي 

است كه در سطح كشور در دسـت    
رسيدگي و تصـويـب قـرار دارد،          

مجـلـس نـهـاد قـانـون           :  عنوان كرد
گذاري است و نماينـدگـان خـوب      
نمايندگاني هستند كه قـوانـيـنـي را       
مصوب كنند كه پيشرفت، توسعه و   

 .رشد كشور را تضمين كند
وي بر ايجاد تـعـامـل مـثـبـت و           
قانونمدار از سوي كـانـديـداهـا در       
ستادهاي انتخاباتي تاكـيـد كـرد و        

ستادهاي انتخاباتي بـايـد بـه        :  افزود
الزامات قانوني و ابعاد مختلف قانون 

 .آشنا باشند
رئيس كـل دادگسـتـري اسـتـان          
كرمان با تاكيد بر اين مـطـلـب كـه       
روساي ستـادهـاي انـتـخـابـاتـي و            
كانديداها بايد مسئوليـت كـارهـاي      
: انجام شده را بـپـذيـرنـد، گـفـت            

داوطلبان بايد تمامي ابعاد فـعـالـيـت     

هاي انتخاباتي خود را مـديـريـت،        
هدايت و راهنمايي كرده و كنترل و 

 .نظارت الزم را داشته باشند
موحد با اشاره به تاكيدات قانوني 
درباره اخالق انتخاباتي خاطـرنشـان   

، رقابت هاي انتخابـاتـي بـايـد       : كرد
 .آميخته به رفاقت و كرامت باشد

عالوه بر نظـارت  :  وي يادآور شد
هاي دقيق بـر فضـاي حـقـيـقـي و             
ملموس جامعه، كميته رصد فضـاي    
 .مجازي نيزبه خوبي فعال شده است

مـطـلـب كـه          وي با اشاره به اين
كانديداها بايد روز سكوت تبليغاتي 

تمام بايدهـا  :  را جدي بگيرند، گفت
و نبايدها و الزامات و تـخـلـفـات و       
جرائم انتخابـاتـي از سـوي سـتـاد            
پيشگيري از جرايم انتخاباتـي بـراي     
كانديداها ارسال مـي شـود وبـايـد         

 مورد توجه قرار گيرد

مديرعامل جمعيت :  سرويس خبر
هـالل احـمــر اسـتـان كـرمـان از               

خانوار در  500برخورداري بيش از 
شهرستان مـنـوجـان از خـدمـات            
بهداشتي، درماني، معيشتي و نشـاط    
آور كاروان سالمت و اميـد بـهـره      

بـه گـزارش روابـط        .  منـد شـدنـد     
عمومي جمعيت هالل احمر اسـتـان   
كرمان؛ رضا فـالح بـا اشـاره بـه             
برگزاري كاروان سالمت، امـيـد و     
نشاط به مناسـبـت دهـه فـجـر در            

بـيـش از     :  شهرستان منوجان گفـت 
نفر از اهالي روستاهاي سـيـل    1500

درماني و   -زده از خدمات بهداشتي
معيشتي و نشاط كـاروان      –حمايتي

سالمت و امـيـد هـالل احـمـر در            

وي با اشاره  .منوجان بهره مند شدند
نفـر در ايـن        40به ويزيت بيش از 

با همكاري اعضـاي    :  كاروان افزود

داوطلبان و جوانان هالل احمر اقالم 
بهداشتي، پوشاكـي، مـوادغـذايـي،       
كفش، اسباب بازي، لوازم التحريـر  

در روســـتــاهـــاي ســـيــل زده            
گيموردسرگرو، بنك، جـهـادآبـاد،    
كندركنعان، گـيـرگـان، شـهـرك          
ابوالفضل بن مخ واقـع در بـخـش          
مركزي و آسمـيـنـون شـهـرسـتـان          
 . منوجان به مدت سه روز توزيع شد

مديرعامل جمعيت هالل احـمـر     
استان كرمان با اشاره به هـمـكـاري    
موسسه بنياد علمـي نـخـبـگـان در          
: اجراي اين برنامـه تصـريـح كـرد        

اعضاي جوانان نيز با اجراي برنـامـه   
هاي نشاط آور بـراي كـودكـان،          

الزم .   لحظات خوشي ثبت كـردنـد  
به ذكر است ارزش ريالي خدمـات  
ارائه شده در اين كـاروان دويسـت     

 . ميليون تومان است

 پرونده هاي تخلفات انتخاباتي بدون اغماض رسيدگي مي شود؛

 تشكيل شعب ويژه رسيدگي
 به جرائم انتخاباتي در كرمان 

 : مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان اعالم كرد

 درصدي تلفات جاده اي با وجود افزايش 5كاهش 
 درصدي ترددهاي برون شهري 8 

خانوار در منوجان از خدمات كاروان  500بيش از 
 سالمت و اميد بهره مند شدند
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 4/874/000 سكه طرح جديد

 4/850/000 سكة طرح قديم

 2/450/000 نيم سكه

 ربع سكه
 

 سكه گرمي

1/450/000 
 

930/000 

 چه خبر از بازار   

 اوقات شرعي كرمان
  11:55:                                اذان ظهر  
 17:35:                             اذان مغرب  
 23:14:                   نيمه شب شرعي   
 5:11:                        اذان صبح فردا 
 6:34:                      طلوع آفتاب فردا  

 :ذكر امروز  
 )صد مرتبه(يا رب العالمين 

 
 

خواندن نماز اول وقت 
هاي زيادي دارد و  فضيلت

مستحب است هر مسلماني 
بدون عذر شرعي نمازش را 
به تاخير نيندازد هر چه نماز 

تر  را به اول وقت نزديك
بخوانيد ثوابت آن بيشتر است 
اگر به دليل نماز جماعت در 
خواندن نماز اول وقت را به 
تاخير بيندازيد اشكالي ندارد 
وقت نماز صبح از اول طلوع 

. باشد فجر تا طلوع آفتاب مي
هاي نماز  در اين مطلب وقت

اول وقت را براي شما آورده 
ايم تا با خواندن نماز اول 

وقت از ثواب بيشتري 
 .برخوردار باشيد

 
شارع مقدس اسـالم، بـراى هـر        
: نمازى دو وقت قـرار داده اسـت        

 . وقت فضيلت، وقت غير فضيلت
آيات و روايـات سـفـارش مـى         

نماز را در وقت فضيلتـش  :  كنند كه
وقت فضيلـت هـر نـمـاز،         .  بخوانيد

مراتبي دارد كه قطعا اول وقـت آن    
 .از ثواب بيشتري برخوردار است

مستحب است انسان تا آنجا كـه    
ممكن است بدون عذر شرعي نمـاز  

مگـر  ( را از اول وقت تأخير نيندازد، 
اين كه كاري كه انجام آن شـرعـا       
مقدم بر نماز باشد مانند نجات جـان  
يا مال محترم و يا دادن طلب كاري 
يا امانت مردم يا تطهير مسجدي كه 

مانع شود و همين طـور  )  نجس شده
اگر منتظر برپا شدن جماعت بـاشـد   

هر چه بـه    .  تأخير نماز اشكال ندارد

اول وقت نزديكتر بـاشـد ثـوابـش         
بيشتر است و انتهاي وقت فضـيـلـت    

 .به شرح زير است
 اوقات فضيلت نماز

از :  وقت فضيلت نماز صـبـح     -1
است )  اذان صبح( طلوع فجر صادق 

تا هنگامي كه سرخي طرف مشـرق  
تقريبا تا هنگامي كـه    ( آشكار شود 

ستارگان در آسمان پيداست و هـوا  
 .)هنوز روشن نشده است

مالك بـراى شـروع در نـمـاز             
صبح، طلوع فجر است اگر با شروع 
اذان و يا تمام شدن اذان عـلـم بـه          

توان نمـاز    دخول وقت پيدا شود مى
لكـن، چـون نـظـر         .  را شروع نمود

منجمين در تشخيص ساعت دقـيـق     
طلوع فجر اختالف دارد احتياط آن 
است كه تا چند دقيقه پس از اذان     
نماز صبح را تأخيـر بـيـانـدازيـم و          
مالك قضا شدن نماز صبح طـلـوع   
آفتاب است؛ بنابراين وقـت نـمـاز        
صبح از اول طلوع فجر تـا طـلـوع        

 .آفتاب است

از :  وقت فضيلت نمـاز ظـهـر      -2
) اذان ظـهـر    ( هنگام زوال خورشيد   

است تا وقتي كه سايه شاخـص بـه     
 .اندازه خودش برسد

وقت مخصوص نماز ظهر از اول   
ظهر است تا وقتى كه از ظـهـر بـه        
اندازه خواندن نماز ظهر بـگـذرد و     
وقت مخصوص نماز عصر موقـعـى   
است كه به اندازه خـوانـدن نـمـاز         
عصر به مغرب وقت بـاقـى مـانـده         
باشد كه اگر كسى تا اين زمان نماز 
ظهرش را نخوانده باشد، نماز ظـهـر   
او قضا شده و بايد اول نماز عصر را 
بخواند و بعد نماز ظهـرش را قضـا       

غايب شدن ] مغرب[ نمايد؛ و مراد از 
آفتاب نيست؛ بلكه مراد همان وقت 
اذان مغرب است؛ يعنى، هـنـگـامـى     
كه سرخى طرف مشرق كه بعـد از    

شود از باال سر انسان   غروب پيدا مى
 .بگذرد

 وقت فضيلت نماز عصر
از :  وقت فضيلت نمـاز عصـر     -3

شـود كـه سـايـه            زماني آغاز مـي   

اى صاف كه   چوب يا ميله( شاخص 
در زمين مسطح به صـورت عـمـود      

به اندازه خودش برسـد  )  نصب شود
بعد از تمام شدن وقـت فضـيـلـت       ( 

تا هنگامي كه سايه به دو برابر )  ظهر
ساعت بعـد   3:20حدود .  خود برسد

 .از وقت ظهر
وقت مـخـصـوص نـمـاز عصـر           
هنگامي است كه به اندازه خوانـدن  
چهار ركعت به غروب آفتاب باقـي  
باشد و پايـان وقـت نـمـاز عصـر،            

 .غروب آفتاب است
از :  وقت فضيلت نماز مـغـرب   -4

هنگام اذان مغرب است تا وقتي كـه  
) در ناحيه مغرب( سرخي در آسمان 

تقريبا تا هنگـامـي كـه      ( از بين برود 
ستارگان بطور كامل آشكار نشـده    

 ).باشند
هنگام نماز مغرب از وقتى اسـت    

كه بعد از   ( كه سرخى طرف مشرق 
از )  شـود   غروب آفتـاب پـيـدا مـى        

هـرگـاه بـه      .  باالى سر انسان بگذرد
اندازه خواندن سه ركعت نـمـاز بـه      

طـور مــعــمــولــى گــذشــت وقــت        
مخصوص به نماز مغرب گذشتـه و    
وارد وقت مشترك بين مـغـرب و       

 .شود عشا مى
اگر كسى تا زمانى كه به انـدازه    
خواندن نماز عشا بـه نصـف شـب        
باقى باشد، نماز مـغـرب را عـمـدا         
نخوانده باشد بايد اول نماز عشـا و      
بعد از آن، نماز مغرب را بخوانـد و    
اگر كسى به واسطه عـذرى نـمـاز        
مغرب يا نماز عشا را تا نصف شـب  
نخوانده، بنا بر احتياط واجب بايد تا 
قبل از اذان صبح بدون اين كه نيـت  

يعنى فقط بـه نـيـت      ( ادا و قضا كند 
الـى    آنچه بر عهده او بوده است قربه

 .به جا آورد)  ...ا
 وقت فضيلت نماز عشا

وقت فضـيـلـت نـمـاز عشـا              -5
سـرخـى   ( موقعى است كـه شـفـق        

يـك  [ از بين برود تا   )  طرف مغرب
 2حــدود   .  از شــب بــگــذرد    ] ســوم

 .ساعت بعد از وقت مغرب
براي شناختن پايان وقـت نـمـاز        

شـب    -1:  عشا دو روش وجود دارد
را از اول غـروب تـا اذان صـبـح             
حساب كنند و نصف نمايند، پـايـان   

 .آيد وقت نماز عشا بدست مي
(يازده ساعت و يـك ربـع          -2

بعد از ظهر شـرعـي آخـر        )  15/11
 .وقت نماز عشا است

 تاخير در نماز اول وقت
دوري از رحمت الهي امـام     يك
تـعـالـي فـرجـه        ...  عـجـل ا    ( زمان   

در خصوص كسـي كـه       )  الشريف
نماز اول وقت خود را بـه تـاخـيـر         

ونٌ    « :  اندازد فـرمـوده انـد      مي لْـعـ مـ
شَـاء إِلَـى أَنْ               رَ الْـعـ ملْعونٌ منْ أَخـَّ

نْ       ونٌ مـ لْـعـونٌ ملْعم ومالنُّج تَشْتَبِك
    و وم النُّجـ إِلَى أَنْ تَنْفَض اهأَخَّرَ الْغَد

از رحـمـت خــ دا        « ؛ » دخَلَ الدار
دور است، از رحـمـت خـدا دور          
است كسى كه تأخير در نماز عشـاء  
نمايد تا آن كه ستارگان ظاهر شـود  
و از رحمت خـ دا دور اسـت، از          
رحمت خـ دا دور است كسـي كـه     
نماز صبح را چندان تاخير بيندازد تا 

 ».ها ناپديد شوند ستاره
دو موجب خشم خـ داوند رسول 

بـه    –عليـه وآلـه       ...  صلي ا  –خـ دا 
حضرت عـ لي عليه السالم وصـيـت   

لَـاه      !  يا عـ لي« :  نمودند الصـ يـمتُق و
ا و لَـا              هـ يـتـ اقـو ي مـابِغٍ فس ضُوءبِو

غَيرِ علَّه    تُؤَخِّرَها فَإِنَّ في تَأْخيرِها منْ
يا عـ لي، با « ؛ »   عزَّ و جل...  غَضَب ا

وضوي كامل در اول وقـت، نـمـاز      
اقامه كن، و نماز را از اول وقتش به 
تاخير نينداز، چون تاخير نماز بدون 
علت و عذر خـ داوند قـهـار را بـه        

 .»خشم خواهد آورد
كند امـام     سه نماز او را نفرين مي

: فـرمـوده اسـت     )  عليه السـالم ( باقر 
هرگاه نمـاز در اول وقـت بـاال            « 

برود، سفيد و درخشـان بـه سـوي        
گـردد و بـه او            صاحبش باز مـي   

از مـن مـواظـبـت         :  كند خطاب مي
نمودي خـ دا تو را حفظ كـنـد، و       
هرگاه در غير وقت خـود و بـدون       
شرايط باال برود، سياه و تاريك بـه    

گردد و به او    سوي صاحبش باز مي
گويد مرا تباه ساختي، خـ دا تـو     مي

 .را نابود كند
 
گروه وبگردي باشگاه 
 خبرنگاران جوان

 نماز اول وقت، دقيقاً چه زماني است؟

كارشناس فضاي مجازي بـا بـيـان        
هاي انـجـام    اينكه بر اساس پژوهش

شده دختران بـيـش از پسـران در          
يابـي   فضاي مجازي به دنبال دوست

براساس نتـايـج ايـن      :  هستند، گفت
 49درصد دختران و    69ها  پژوهش

درصد از پسران تمايل دارند تـا از      
يـابـي      طريق فضاي مجازي دوست

 .كنند
محمد قـنـبـري     به گزارش ايسنا،

دلـيـل گـرايـش        نيز ضمن تشريـح 
دختران و پسران نوجوان به فضـاي    

وقـتـي از     :  مجازي، اظـهـار كـرد       
كنيم  كودكان و نوجوانان سوال مي

كه چرا زمان خـود را در فضـاي         
گـذرانـنـد،       مجازي يا با تبلت مـي   

نخستين پاسخي كه از آنها دريافت 
كنيم اين است كـه بـا اعضـاي         مي

خانواده از لحاظ كـالمـي ارتـبـاط       
كنند، يـعـنـي بـا          خوبي برقرار نمي

وجود اينكه در كنار هم هستند، اما 
براي مثـال  .  ها از هم دورند فرسنگ

پدر خانواده به جاي هم صحبتي بـا  
همسر و فرزندش، با دوسـت خـود     
در يـك كشـور خـارجـي چــت             

ها  به دليل همين خالء، بچه.  كند مي
رويه از فضاي مجازي  به استفاده بي

در گذشته بـه دلـيـل      .  آورند رو مي
گسترده نبودن رسانه، ارتباط مـيـان   
پدر و مادر بيشتر بود و كودكان از   

 .آموختند آنها نحوه ارتباط را مي
وي با اشاره به ايـنـكـه بـر اسـاس          

هاي انجام شـده دخـتـران         پژوهش
بيش از پسران در فضاي مجازي بـه  

: يابي هستنـد، گـفـت      دنبال دوست
درصـد از دخـتـران         69نزديك به 

آموز كه در فضاي مـجـازي      دانش
دهـنـد      فعال هستند، تـرجـيـح مـي      

دوست خود را به صورت مـجـازي   
هـاي اجـتـمـاعـي         و از طريق شبكه

درصـد     49همچنين   .  انتخاب كنند
از پسران تمايل دارند دوستاني كـه    
قرار است با آنها اوقـات فـراغـت        
خود را سپري كنند را از اتـاقـهـاي    

چت و شبكههاي اجتماعي انتخاب 
 .كنند

اين كارشناس فضاي مـجـازي در       
خصـوص راهـكــارهـاي كـاهــش         
آسيب در فضـاي مـجـازي نـيـز              

بايد يك قانـون زمـان     :  توضيح داد
. طاليي در خانواده داشتـه بـاشـيـم      

براساس اين اصل بايد نيم ساعت يا 
ها و امـواج از       دقيقه تمام رسانه 45

جمله مودم، تلويزيون، راديو، تلفن 
ثابت و همراه در خانه قطع شـود و    
همه اعضاي خـانـواده كـنـار هـم          

وگـو     بنشينند و با يكديگـر گـفـت     
كنند و اگر حرفـي بـراي گـفـتـن          
ندارند يك موضوع سرگرم كننـده  
و جالب را مطرح و در خصـوص      

اين كـار سـبـب      .  آن صحبت كنند
شود روابط عاطفي به هـم گـره      مي

بخورد و محبـت و الـفـت مـيـان            
اعضاي خانواده خطرات و صدمات 

 .فضاي مجازي را كاهش دهد
قائم مقام انجـمـن    معصومه نصيري،

اي ايران نيز با اشاره بـه     سواد رسانه
اينكه برخورد والدين در خصـوص  
تكنولوژي و فضاي مجازي به چـه    

موضـع  :  عواملي وابسته است، افزود
گيري والدين نسبت به اين واقعيـت  
به ميزان سواد و اطالعات آنهـا در    
خصوص تكنولوژي بستگـي دارد،    
اين درحاليست كه در حوزه آگـاه    

ها از مختصات ايـن     سازي خانواده
تواند بر سـر     فضا و خطراتي كه مي

راه خود و فرزندانشان بـاشـد كـار      
 .جدي صورت نگرفته است
مشـكـل   :  وي در ادامه توضيـح داد   

اينجاست كه نه خود والدين حـس  
اند اتفاق جديدي رخ داده و      كرده

به توجه بـيـشـتـر نـيـاز اسـت، نـه               
هاي متولي به اين مـوضـوع    دستگاه

تـوان   به اين ترتيب مي.  توجه دارند
ــزان خســارت       ــي هــا و      گــفــت م

تاثيـرگـذاري ايـن مسـائـل بـراي             
مـا  .  ها درك نشـده اسـت       خانواده

خواهيم براي ايـن حـوزه بـه           نمي
گذاري كنيم  صورت پيوسته سرمايه

باره و  و قصد داريم به صورت يك
دفعتا آن را حل كنيم كه مـمـكـن      

 .نيست
قائم مقام انجمن سـواد رسـانـه اي        

واقعيت اين اسـت كـه     :  ايران افزود
مدل و ذات فضاي مجازي با خـود    

بر اساس .  سردرگمي به همراه دارد
ها اين فضـا قـرار اسـت           بيني پيش

بـا  .  سبك زندگي ما را تغييـر دهـد    
توجه به ويژگي ذاتي اين فضا بايـد  
روان شناسان، جـامـعـه شـنـاسـان،         
اساتيد و اهالي رسانه در اين حـوزه  

در .  به صورت جدي وارد شـونـد      
اي و      حال حـاضـر سـواد رسـانـه         

توانمندسازي مخاطـب در حـوزه       
رسانه حالت ويتريني و شعاري پيدا 
كرده است و تا از اين مرحله عبـور  
نكنيم و نگاهمان به ايـن مـوضـوع      
استراتژيـك نـبـاشـد، مشـكـالت            

 .برطرف نخواهد شد

مسعود نويدي مقدم، روانشناس نيـز  
در پاسخ به اين سوال كه حضور نـا  
امن والدين در فضاي مجازي تا چه 

سـاز حضـور امـن           ميـزان زمـيـنـه      
كودكان و نوجوانان است، اظـهـار     

ابتدا بايد به اين پرسش پاسـخ  :  كرد
داد كه مادر و پدري كه خـودشـان   
بيشتر وقـت خـود را در فضـاي              

گذراننـد آيـا الـگـوي          مجازي مي
مناسبي براي فرزند خود هسـتـنـد؟      

گـر     كودكي كه هـمـواره نـظـاره        
حضور بي حد والـديـن خـود در          
فضاي مجازي و شاهد خوشحـالـي   
آنـهـا هــنـگـام اسـتـفــاده از ايــن               
تكنولوژي است، پس از آن كه در 
سن خاصي قرار گرفت توسط پـدر  

ايـن  .  شـود    و مادر خود محدود مي
اتفاق سبب ايجاد ناكامـي در فـرد       
شده و فاصـلـه بـزرگـي را مـيـان             

 .كند والدين و فرزندان ايجاد مي
وي در ادامـه ضـمـن طـرح ايـن              
پرسش كه بايد ببينيم آيا فـرزنـدان     
فنون كنترل در فضاي مـجـازي را       

اند؟ و آيا والـديـن تـوجـه        آموخته
الزم را به رفتارهاي فرزندان خـود    
دارند و نسبت به خطرات گوش بـه  

چـگـونـه    :  زنگ هستند؟ اظهار كرد
ــواده ــرات و              خــان اي كــه از اث

اطالع  هاي فضاي مجازي بي آسيب
تواند فـرزنـدان خـود را           است مي

آگاه كند؟ بنابراين ميان والديـن و    
فرزندان فاصله و تـعـارض ارزشـي      

 .شود ايجاد مي

 :ها اعالم شد با استناد بر نتايج پژوهش

 يابي در فضاي مجازي دختران بيش از پسران بدنبال دوست

اگهي دعوت مجمع  
عمومي عادي نوبت اول 

 شركت تعاوني
بدينوسيله به اطالع كليه اعضـاي شـركـت تـعـاونـي           
كشاورزي دامداري كاركنان اداره كشاورزي كوهپايـه  
مي رساند كه جلسه مجمع  عمومي عادي نـوبـت اول     

در    9:30روز سه شنبه سـاعـت      98/11/29در تاريخ 
بهمن بعد از چهارراه شعبـانـيـه     22محل كرمان بلوار 

بعد از دادگستري سالن كانون پرورش فكري كودكـان  
تشكيل مي يابد ، از كليه اعضاء دعوت مي شود با در   
دست داشتن دفترچه و كارت ملي و يـا وكـالـتـنـامـه         

قـانـون در روز و            8موكلين و با رعايت مفاد ماده   
 . ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند 

ضمنا وكالت نامه مي بايست با حضور سـهـامـداران    ( 
 .)در دفتر شركت تنظيم گردد
روز قبـل از تشـكـيـل          10هريك از اعضاء مي توانند 

مجمع در دفتر اتحاديه حاضر و اطالعات الزم را در       
خصوص گزارش هيئت مديره و بازرس اتحـاديـه  و       
ترازنامه و حساب سود و زيان و هرگونه حساب هاي 

 .ديگر كسب نمايند
 :دستور جلسه

ـ استماع گزارش هيئت مديره ـ مديرعامل و بازرسان 1
 ....درخصوص عملكرد مالي سال 

 97و گزارش حسابرسي  97ـ تصويب ترازنامه سال 2
 ـ انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل3
 ـ تعيين خط مشي اينده شركت4

 هيئت مديره شركت تعاوني
 علي شادروان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
 وساختمانهاي فاقد سند رسمي

آئين نامه قانون تعيين 13قانون وماده3آگهي موضوع ماده 
 تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي                     

هيات اول موضـوع قـانـون      98/01/28-1398603190790000029برابرراي شماره
وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي مستقردرواحد ثبتـي حـوزه     تعيين تكليف 

ثبت ملك رودبارجنوب تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه براهوئي فرزند غـالم  
مـتـرمـربـع     198صادره از كهنوج دريك بـاب خـانـه بـه مسـاحـت              841بشماره شناسنامه

اصلي قطعـه سـه      190فرعي از  1اصلي مفروز ومجزي شده ازپالك 190فرعي از 698پالك
خيابان جديداالحداث خريداري ازمالك رسـمـي   -ميش پدام بلوار معلم–واقع در رودبار جنوب 

لذابه منظوراطالع عـمـوم مـراتـب دردو نـوبـت بـه                . آقاي جعفر سالمي محرزگرديده است
روزآگهي مي شود درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيـت مـتـقـاضـي        15فاصله

اعتراضي داشته باشند مي توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهي به مدت دوماه اعتراض خود را بـه    
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخـواسـت     

بديهي است درصورت انقضاي مدت مـذكـور وعـدم        .  خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند
 الف/ م 790 .وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد

                                                       98/10/28:تاريخ انتشار نوبت اول
 98/11/12:تاريخ انتشار نوبت دوم

 رئيس ثبت اسناد وامالك رودبار جنوب 
 علي رحماني خالص

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
 )نوبت اول(به طور فوق العاده 

شركت تعاوني چند منظوره  كاركنان ارشاد به شناسه ملي 
 شهرستان كرمان استان كرمان 10860552357

به اطالع كليه اعضا محترم شركت تعاوني مي رساند كه جلـسـه مـجـمـع        
روز    12عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول اين تعاوني در سـاعـت         

در محل نمازخانه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمـي    98/11/20يكشنبه مورخ 
 .تشكيل مي گردد

از سهامداران محترم دعوت مي گردد راس ساعت مذكور در جلسه حضـور    
 .بهم رسانند
 ضمنا

ـ اعضايي كه مايلند حق حضور و راي دادن در مجمع را به نمايـنـده تـام      1
به اتفاق نماينده خود جهت تائـيـد و      98/11/19االختيار واگذار نمايند تا تاريخ 

حضور توأم عضو و . ( صدور برگ نمايندگي به محل دفتر شركت مراجعه نمايند
وكالتنامه توسط اشخـاص   12ضمنا ساعت .)  نماينده وي در مجمع ممنوع است

 .مسئول در محل  برگزاري مجمع بررسي مي گردد
ـ چنانچه در دستور جلسه انتخاب هيئت مديره با بازرسان باشد افرادي كـه  2

 98/11/17متقاضي كانديداتوري سمت هاي مذكور مي باشند حداكثر تا تاريخ 
 .جهت ثبت نام به محل دفتر شركت مراجعه نمايند

 :دستور جلسه
 ـ استماع گزارش هيئت مديره1
 ـ استماع گزارش بازرس2
 ـ انتخاب هيئت مديره 3
 ـ انتخاب بازرس4
 ـ طرح و تصويب صورت هاي مالي شركت5

 هيئت مديره شركت تعاوني چند منظوره ارشاد 

 

 آگهي گواهي حصر وراثت
به شرح دادخواست شـمـاره    3120215961اقاي معين عزيزي فرزند مراد داراي شناسنامه 

 602توضيح داده شادروان پروين عزيزي فرزند شه باز به شناسنامه    98/11/8مورخ  980885
 : در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حين الفوت وي عبارتند از 1398/5/18در تاريخ 

 بافت فرزند متوفي 1372ت ت  3120156401ـ مهسا عزيزي ش م 1
 بافت فرزند متوفي 1374ت ت  3120215961ـ معين عزيزي ش م 2
 بافت فرزند متوفي 1384ت ت  3120413658ـ مهال عزيزي ش م 3
 بافت فرزند متوفي 1368ت ت  3120025771ـ پريسا عزيزي ش م 4
 بافت فرزند متوفي 1376ت ت  3120265268ـ محمدرضا عزيزي ش م 5
 بافت مادر متوفي 1328ت ت  3131368306ـ خوبناز عزيزي ش م 6
 بافت همسر متوفي 1341ت ت  3131412453ـ مراد عزيزي ش م 7

لذا مراتب يك نوبت در روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود چنانـچـه كسـي      
اعتراض دارد يا وصيت نامه اي از متوفي نزد اشخاصي باشد ظرف مدت يك ماه از نشر آگهي 
به شوراي حل اختالف تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد و هر وصيت نـامـه اي جـز        

 .رسمي و سري كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است
 شهرستان بافت 1دفتر شوراي حل اختالف شماره 

 

 آگهي مزايده مال غيرمنقول ـ نوبت اول
اجراي احكام دادگستري شهرستان جيرفت در نظر دارد درخصوص پرونده اجرائـي كـالـسـه       

صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقـي   9609973423101032و دادنامه شماره  971468
شهرستان جيرفت به طرفيت محكوم له جانشين قادري پور و محكوم عليه ابراهيـم سـيـدي      

سهم مشاع اراضي داراي پـالك       96سيزده هزار پانصد و پنجاه و هفت سهم مشاع از  5760
كرمان به مالكيت اقـاي ابـراهـيـم          45اصلي واقع در بخش  584فرعي از  2ثبتي به شماره 

مـتـرمـربـع بـا         15000سيدي به ادرس در جاده سد اراضي زير سد مي باشد داراي مساحت 
متر به مرز مشترك با  150متر به خاكريز شرق  100كاربري كشاورزي و با حدود اربعه شمال 

متر به كانال اب لذا با عنايت به مـوضـوع      150به خاكريز و غرب  100قطعه مجاور و جنوب 
 1/950/000/000فوق ارزش سهم مشاعي ملك توسط كارشناسان رسمي دادگستري به مبلغ 

ريال ارزيابي و براورد گرديده را از طريق مزايده به فروش برساند لذا طالبين خريد مي توانـنـد   
روز قبل از برگزاري مزايده و همچنين تا قـبـل از      5ضمن بازديد از ملك مذكور ظرف مدت 

پيشنهادي طي يك فقره چك تضمين شده در وجـه  %  10برگزاري مزايده پيشنهاد خريد مبلغ 
نـزد بـانـك       IR  100100004059012907640350سپرده دادگستري كرمان به شماره شبا 

جلسه .  ملي صادر و چك را به همراه مبلغ پيشنهادي در پاكت در بسته تحويل اين اجرا نمايند
با حضور نماينده دادستان منعقد و برنـده   98/11/30مورخه چهارشنبه  10مزايده راس ساعت 

كسي خواهد بود كه قيمت باالتري پيشنهاد داده باشد و برنده بايد مابقي وجه را حداكثـر تـا     
مـبـلـغ    %  10يك ماه پس از برگزاري مزايده پرداخت نمايد درصورت انصراف برنده مـزايـده     

ضمنا دايره اجراي احكام هيچگونه مسئوليتي در قبـال  .  واريزي به نفع دولت ضبط خواهد شد
معامله معارض يا سند رسمي نخواهد داشت و برنده مزايده مي تواند وفق مـقـررات جـهـت       
تنظيم سند اجاره به اداره اوقاف و اخذ سند رسمي نسبت به اعياني از طريق اداره ثبت و اسناد 

 .اقدام نمايد
 دفتر اجراي احكام حقوقي دادگستري جيرفت

آگهي فراخوان مجمع عمومي 
عادي ساالنه انجمن شركت هاي 

 دانش بنيان استان كرمان
بدينوسيله از تمامي اعضاي محترم انجمن شركت هاي          
دانش بنيان استان كرمان دعوت به عمل مي ايد تا در                  
جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه اين انجمن در روز                

حضور بهم      10ساعت      1398/12/01پنجشنبه مورخ     
 .رسانند
ميدان ازادي، ابتداي بلوار جمهوري اسالمي              : مكان

متري نادر اتاق بازرگاني ، صنايع معادن و           20نرسيده به   
 1كشاورزي استان كرمان سالن كنفرانس شماره 
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سالمتي و امنيت دو   : مقدمه
مقوله برجسته و مطلوب هستنـد  
كه همواره مورد نظر حاكمـان  

در شريعـت  .  و جوامع بوده اند
مقدس اسالم نيز اين دو عنصـر  

. از نعمات الهي ذكر شده انـد   
شايسته و بجاست كـه يـادي       
نمائيم از سردار سپهبد سرلشكـر  

دهه بـراي     4سليماني كه طي 
اين كشور لحظه اي آرام و       
قرار نداشت و به تـوفـيـقـات       

. ارزنده اي نيـز واصـل شـد       
روحش با انبياء و اولياء محشور 

اما درخصـوص سـالمـت      .  باد
جامعه نيز عليرغم قـدم هـاي       
مهمي كه در حوزه پيشرفت در 
زمينه هاي پزشكي برداشته ايم 
در اين خصوص و به طور ويژه 
سالمت غذايي مشكالتي داريـم  
و با جامعه اي با شاخص هـاي    

در . مطلوب فاصله زيادي داريم
شـركـت   « اين راستا به همت   

پيشگامان تـوسـعـه سـالمـت          
همايش نخـبـگـان و      »  كارمانيا

فرهيختگان عرصه علم و اقتصاد 
با حضور دكتر محمدرضا پـور    
ابراهيمي نماينده مردم كرمان 
و راور در مـجـلـس شـوراي       
اسالمي و عضو كـمـيـسـيـون        
اقتصادي مجلس و همچـنـيـن    
پزشـكـان، دنـدانـپـزشـكـان،          
مهندسان، داروسازان، روزنامـه  
نگاران، فرهنگـيـان، بـانـوان،       
ورزشكاران و فعاالن اقتصـادي  

 .در كرمان برگزار شد
در ايــن هــمــايــش ابــتــدا دكــتــر         
محمدعلي دشتي، مدير عامل شركـت  
پيشگامان توسعه سالمـت كـارمـانـيـا        
ضمن خيرمقدم به حاضرين و تسليـت  

شهادت سردار سـپـهـبـد       .  ايام فاطميه 
حاج قاسم سليماني و همرزمان ايشان؛ 

يقيناً جامعه اي كه نـتـوانـد از        :  گفت
سرمايه انساني كه جـز مـهـم تـريـن            
عناصر و داشته ها يك جامـعـه پـويـا       
است، محافظت نمايد و سـالمـتـي و        
بهداشت افراد جامعه جـزء اولـويـت        
هايش نباشد؛ بدون شك در رقـابـت     
براي رسيدن جامعه آرمـانـي حـرفـي       

با استعانت از حـق       . براي گفتن ندارد
متعال، جمهوري اسالمي طي دو دهـه  
اخير گام هاي مهم و اساسي در زمينـه  
پيشرفت پزشكي برداشته است بگونـه  

 10اي در بسياري از زمينه هـا جـزء         

 .كشور اول دنيا قرارداريم
: اين فعال پزشكي و اقتصادي افزود

استان كرمان در زمينه هاي پزشكي و   
درمان در حوزه جنوبشـرق و كشـور       
امتيازات مهمي را كسب نموده اسـت  
و بسياري از پزشكان و بـخـش هـاي      
پزشكي شهر كرمان در كشور شـهـره   

 .خاص و عام هستند
دكتر دشتي در ادامه با عنـايـت بـه      
اهميت انتخابات پيـش رو مـجـلـس         

جريانـات سـيـاسـي بـايـد بـا              :  گفت
مضاعـف كـردن تـالـشـهـا و رفـع                
اشكاالت خود، حركت خـود را بـر       
محور مطالبات مردم قـرار دهـنـد تـا         
شرايط براي برگزاري انتخابات هرچه 

: وي تصـريـح كـرد       .  بهتر مهيا گردد
مردم بايد باور كنند كه با مشـاركـت     
باال در انتخابات و انتخاب نمايندگـان  

توانند كار خـود     اصلح در مجلس مي
را پيش ببرند، نه اينكه فكر كنند چون 
جامعه درگير مشكالت اقـتـصـادي و      
معيشتي است پس انـتـخـاب را رهـا           

خواهند كه شرايط  اگر مردم مي.  كنند
بهتر شود اين راهش نيـسـت كـه بـه         

اعتنايي كـنـنـد       مجلس و انتخابات بي
بلكه راهش اين است كه بـازهـم بـا        

وجو و تالش بيشتر بهترين افراد  جست
 .را براي انتخاب برگزينند

همچنين نماينده مـردم كـرمـان و        
راور در مجلس شوراي اسـالمـي در       
اين همايش، با ابراز تسليت به مناسبت 
ايام شهادت صديقه كبـري حضـرت     

و همچنين شهـادت سـردار     )  س( زهرا
سپهبد حاج قاسم سليمانـي و سـردار       
سرتيپ پاسدار پورجعفري كه مخـزن  
: اسرار اين شهد بودند؛ اظهـار داشـت    

متاسفانه در اين ايام شـاهـد حـوادث        
تلخي در كشور و شهر كرمان بوديـم؛  
جان بـاخـتـن جـمـعـي از شـركـت               
كنندگان در مراسم تشييع پيكر حـاج    
قاسم سليماني و در پـي آن سـقـوط        
هواپيماي اوكرايني كه بـه شـهـادت        
گروهي از نخبگان كشور منجر شـد؛    
دل همه را به درد آورد، كه متاسفـانـه   
در اين حادثه سـه نـفـر از جـوانـان              

خانواده هاي حسني سعـدي،  ( كرماني 
كـه هـمـگـي از         )  مرادي و قـاسـمـي   

خانواده هاي تحصيل كرده، نخـبـه و     
موثر در استان بودند نيز بـه شـهـادت      

 .رسيدند
دكتر محمدرضا پور ابراهيـمـي بـا      
اشاره به شرايط نامطلوب اقـتـصـادي      

: موجود در كشـور اظـهـار داشـت            
اقتصاد همه كشورها همواره متاثـر از    

عامل .  دو عامل بيروني و دروني است
بيروني برمي گردد به شرايطي مـانـنـد    
تحريم ها و همچنين عوامل اقـتـصـاد      
جهاني، كه جـداي از تـحـريـم هـا              
كشورها را متاثر مي كند؛ سيكل هاي 
ركود و رونق كاالهايي مـثـل نـفـت،       
طال يا ساير كاالهايي كه كـاهـش يـا      
افزايش قيمت جهاني آنها همواره بـر    

 .اقتصاد كشورها تاثير گذار است
بخش دوم عـوامـل       :  وي ادامه داد

دروني است كـه در اقـتـصـاد يـك            
شايد يـكـي از       .  كشور موثر مي باشد

اصلي ترين اين مولفـه هـا مـوضـوع         
وابستگي اقتصاد ما به نفت است كه از 
قبل از انقالب وجود داشته  و هـنـوز       
. هم پاشنه اشيل اقتصاد كشـور اسـت      

هرچند كه در زمـيـنـه كـاهـش ايـن           
وابستگي تالش هايي صورت گرفـتـه   

 .است، اما كافي نيست
عضو كميسيون اقتصادي مـجـلـس    

موضوع دوم بحث دولتي بودن :  افزود
اقتصاد ايران است؛ وقتي اقتصاد يـك  
كشور چه مستقيم و چه غير مستقيم به 
دولت وابسته مي شود عمالً كـارايـي     
در آن كشور كاهش مي يابد و تجربه 
نشــان داده اســت كــه بســيــاري از           
كشورها چه اروپايي و چه آسيايي كه 
از نظر اقتصادي رشد داشته اند، قطـعـاً   
از معبر فعاليت هاي غير دولتـي بـوده     

 . است
دكتر پور ابراهـيـمـي بـه عـوامـل           

ديگري كه به جز عوامل ساختاري بـر  
اقتصاد كشورها تاثيـر مـي گـذارنـد         

يكي عـدم  :  اشاره نمود و تصريح كرد
شفافيت و بروز پديده فساد در كشـور  
است، پديده اي كه خود  مبـتـنـي بـر       

بگـونـه اي كـه        .  نگاه علمي مي باشد
هرچند در ايران يك نگاه ارزشـي و      
ديني نسبت به اين قضيه وجـود دارد،    
اما در دنيـا جـداي از ايـن مـبـانـي               
اعتقادي، مباني علمي آن هم تـبـيـيـن     

يـعـنـي بـا عـدد و رقـم               .  شده است
مشخص كرده اند  اگر در كشـوري      
فساد اقتـصـادي بـاشـد، نـرخ رشـد             
اقتصادي كه هـدف گـذاري نـظـام           
اقتصادي هركشور است  به كمـتـريـن    

 .حد خود خواهد رسيد
پديـده  :   پور ابراهيمي اظهار داشت

بروز فساد در اقتصاد، نـاكـارآمـدي،      
عدم واگذاري امور به حوزه هاي فني 
و  تخصصي مربوطه در كـنـار سـايـر       
عوامل بيروني سبب شـده اسـت تـا          
شاهد وضعيت نامطلـوب فـعـلـي در         

هرچنـدكـه ايـن      .  اقتصاد كشور باشيم
موارد نافي تالش هاي صورت گرفتـه  
و بهبود در خيلي از موارد نيست، امـا    
صحبت بر سر اين است كـه مـا چـه        
عددي مي توانستيم باشيم و االن چـه    

 .عددي هستيم
به عنوان كسي كه سالها :  وي افزود

در حوزه اقتصادي هم تدريس كـرده  
و هم كار اجرايي انـجـام داده ام و           
كامال از نزديك در جـريـان مسـائـل       
اقتصادي كشور مي باشم، معتقدم كـه  

ما مي توانيم هزينه اداره كشور را بـه      
مراتب از اين چيزي كه فـعـال هسـت      

اين نكته به عنوان بـحـث     .  كمتر كنيم
اول كـه مـا امـروز اگـر در حـوزه                
اقتصادي بحث مي كنيم، مي تـوانـيـم    

وي بـه    .  اقتصاد كشور را ارتقاء دهيـم 
انتقال آب از خليخ فارس بـه اسـتـان        

در سالهاي :  كرمان اشاره كرد و افزود
اخير كه از يك سو كشور در شرايـط  
سختي از نظر اقتصادي قرار داشـت و    
از سوي ديگر استان كـرمـان نـيـز بـا          
معضل كم آبي و خشكسالي مـواجـه     
. بود، بحث انتقـال آب مـطـرح شـد          

خيلي ها در آن زمان معتقد بودند كـه  
شيرين كردن آب دريا و انتقال آن بـه  
كرمان بسيار ايده خوبـي اسـت، امـا        
مدينه فاضله است و عملياتي شدن آن 

امـا  .  خيلي دور از دسترس مي بـاشـد    
االن بسيار خوشحالم كه اعالم كـنـم     
كه در همين شرايط سخت اقتـصـادي   
و اعمال تحريـم هـا، تـوانسـتـيـم بـا              

هزار ميليـارد   2اختصاص سرمايه اوليه 
بانك اصلي كشـور   10تومان از محل 

 . اين كار عظيم را به سرانجام برسانيم
در حال :  پور ابراهيمي تصريح كرد

حاضر اگر شما به بندرعباس مسافرت 
نماييد اين پروژه عظيم را بـه چشـم         

كيلومتر غرب  25حدود .  خواهيد ديد
شهر بندرعباس يك مجموعه عـظـيـم    
آب شيرين كن مستقر شده، بـعـد از       
آن ايستگاه هاي پـمـپـاژ آب بسـيـار          
قوي، پست هاي برق بسيـار حسـاس،     
خطوط انتقال آب از طريق آزادسازي 

متر ايـجـاد      35كيلومتر به عرض  600
كيلومتر آن   5/2شده است كه حدود 

تونل انتقال آب كه بزرگترين تـونـل     
. انتقال آب خاورميانه است، مي باشـد 

بسيار خوشحالم كه اعالم كنم پـروژه  
اي كه تنها در حد يك ايده بـود، در    

پيشـرفـت داشـتـه و         %  98حال حاضر 
اولين خط انتقال آب شيـريـن سـازي      
شده به استان كرمان از اسـفـنـد مـاه         
امسال آغاز خواهد شد و ظـرف دو        

فـاز دوم ايـن       ...  سال آينده هم انشـاا   
مـيـلـيـون        200طرح با ظرفيت ساالنه 

 . مترمكعب را افتتاح خواهيم كرد
: پور ابراهيمي خاطر نشان سـاخـت   

منظور من اين است كه چـنـيـن كـار       
عظيمي كه يك زمان شبيه رويا بـود،    
در همين شرايط سخت اقـتـصـادي و      
. تنگناهاي موجود به سرانجام رسـيـد    

شرايطي كه به واسطه تحريم ها، حتي 
اجازه وارد كردن بسياري از تجهيزات 
مورد نياز را هم نداشتيم و تنها با تكيه 
بر ظرفيت هاي داخلي، دانش بومي و   
روش مهندسي معكـوس تـوانسـتـيـم        
تجهيزات مورد نياز خود را بسازيم و   
االن بخش عمده اي از خـط مـا بـا            

 .استفاده از تجهيزات داخلي است
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با 
تاكيد بر اهميت دانش در رونق فضاي 
: اقتصادي كشور خاطرنشان سـاخـت    

در جلسه اي كه در خـدمـت مـقـام           
معظم رهبري بوديم يـكـي از فـارغ          
التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف بـه  
نمايندگي از فعاالن عرصـه اقـتـصـاد       

: دانش بنيان پشت تريبون آمد و گفت
بنده فرزند يكي از فرماندهان نـيـروي   

سـال در       8هوايي هستم كـه پـدرم       
دوران دفاع مقدس تالش كرد و مـن    

سال در جنگ اقتصادي  8آمده ام كه 
كار كنم و در اين راستا اكنون مـن و    
دوستانم يك بنياد در دانشـگـاه راه         
انــدازي كــرده ايــم تــا بــا هــدف             

جلوگيري از خـروج ارز از كشـور            
يك سري از داروهاي خاص را توليد  

به عالوه در صـدد    .  و صادر مي كنيم
فروش دانش فني هم هستيم كـه ارز      
آوري هم براي كشور داشته باشيـم و    
همه اينها در همين شـرايـط سـخـت         
اقتصادي و تحريم ها صورت گـرفـتـه    
كه اين مصداق بازر اقـتـصـاد دانـش       
بنيان و جدا شدن از اقتصاد مبتنـي بـر     

 . نفت است
عضو كميسيون اقتصادي مجلس به 
حديثي در اين زمينه از اميرالمومـنـيـن    

اينـكـه   :  اشاره كرد و اظهار داشت) ع(
موالي متقيان در هزار و چـهـارصـد        

، ) العلم سلطـان : (  سال قبل مي فرمايند
. مصداق و منظورشان هـمـيـن اسـت        

چراكه اگر در گذشته قدرت كشورها 
بر اساس ميزان بيـشـتـر طـال، زمـيـن           
كشاورزي، سخت افزار و نـرم افـزار       
نظامي سنجيده مـي شـد، امـا رونـد           
توسعه جوامع در دنـيـاي امـروز بـه           
سمت قدرت ناشي از علم در حركت 

بدين معنا كه در جهان امروزي .  است
قدرت از آن كسانـي اسـت كـه در          
حوزه علم پيش رو ترمي باشـنـد، بـه      

عبارتي علم عين ثروت اسـت و بـر         
همين اساس اهميت پـرداخـتـن  بـه           
موسسات دانش بنيان و اسـتـفـاده از        
ظرفيت هاي داخلي مهم ترين اولويت 

 . كشور را تشكيل مي دهد
پورابراهيمي استفـاده از ظـرفـيـت         
هاي علمي داخل استاني را نيز بسـيـار   
: حائز اهميت دانست و اظهـار داشـت    

رويكرد ما در استان كرمان بـراسـاس     
اقتصاد دانش بنيان و بهره گـيـري از       
توان علمي نخبگان كرماني در جهـت  

بر هـمـيـن      .  تبديل علم به ثروت است
اساس حدود يك ماه قبل بـا حضـور     
دكتر ستاري، معاون علمي و فـنـاوري   

رئيس جمهور و رئيس بـنـيـاد مـلـي          
نخبگان كشور يك مركز نوآوري در 
كرمان افتتاح كرديم با اين هدف كـه  
ظرفيت هاي موجود در حوزه صنعـت  
استان را با تكيه بر توان علمي داخـل    

بر همين اساس از   .  استان تامين نماييم
شركت هاي صنعتي ـ معدنـي عـمـده      
استان مثل گل گهر، شركت ملي مس 

خواستيم تا يك ليست كامل از   ...   و 
اقالم مورد نياز خود را بـه مـا اعـالم        
نمايند و ما اين ليست ها را در اختـيـار   
شركت هاي دانش بنيان استاني قـرار    
مي دهيم؛ شركت ها نيز متعـهـد مـي      
شوند تا براساس تفاهم نامه هـاي سـه     

بخـش  ( جانبه شركت هاي دانش بنيان
ـ پارك علـم و فـنـاوري       )  خصوصي

معاونت علـمـي فـنـاوري ريـاسـت           ( 
ـ شركت هاي مربوطه تك )  جمهوري

تك اين اقالم را حداكثر ظرف بـازه    

زماني سه ساله ، با بهتريـن كـيـفـيـت        
مورد نياز شركت مربوطـه ، اول در        
مقياس كوچك و بعـد طـبـيـعـتـا در           

 .    مقياس باال بسازند
بر همـيـن   :  پور ابراهيمي تاكيد كرد

اساس معتقدم كه اگر در داخل كشور 
همت كنيم و براساس يك رويـكـرد     
حرفه اي ـ تخصـصـي و بـه دور از            
سياست زدگي عمل نماييم؛ مي توانيم 
در همين شرايط سخت اقتصادي چـه    
در بحـث شـفـافـيـت و فسـاد، چـه                
كارآمدي در تصميمات مديريتي، چه 
اصالح ساختار و چـه مـقـوـلـه هـاي           
خارج از كشور در حوزه تحريـم هـا     

 . موفق شويم
نماينده مردم كـرمـان و راور در           
مجلس شوراي اسالمـي بـه چـالـش         
سياست زدگي در كشور گريـزي زد    

متاسفانه آفتي كه در كشـور    :  و گفت
داريــم ايــن اســت كــه پــيــگــيــري          
موضوعات را بـر اسـاس جـريـانـات          

پور ابراهيمي بـا  .  سياسي جلو مي بريم
اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در   
تشريح ويژگي هاي اخـالقـي سـردار      

خط قرمز ايـن    :  سليماني اظهار داشت
سردار شهيد همواره مصالـح كشـور،     
نظام، انقالب و رهبري بود و به رغـم    
ارتباط با همه جناح هاي سياسي هيـچ  
وقت به هيچ جريان سيـاسـي وابسـتـه       
نشد، فلذا اگر اين منش حـركـت مـا      

عضـو  . باشد، ما مي توانيم موفق شويـم 
كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره بـه  
سياست هاي غلط دولت در بـخـش       
: اقتصاد ارزي كشـور تصـريـح كـرد        

متاسفانه و به رغم هشدارهاي مـتـعـدد    
كارشناسان عرصه اقتصاد، دولـت در    
سال گذشته با سيـاسـت هـاي غـلـط          

ماه كشور را فلج كـرد،     6ارزي خود 
كه خود نمونه بارزي از نگاه سياسـت  
زده، غيركارشناسي و غيرتخـصـصـي    

پور ابراهيمي همچنين افـزايـش   .  است
سود سپرده هاي بانكي در اسفند سـال  

از ســوي دولــت را نــيــز                   96
: غيركارشناسي دانست و تصريح كرد

متاسفانه با اعمال اين سياست غـلـط،     
هزار ميليارد تومان به نظام بانـكـي    15

انـجـام   :  وي ادامـه داد   .  زيان وارد شد
يك چنين سياست هاي غير حرفه اي   
در كشور هيچ ارتباطي به امـريـكـا و      

فلذا اعتقاد .  تحريم هاي خارجي ندارد
بنده بر ايـن اسـت كـه اگـر نـگـاه                 
كارشناسي و حرفه اي داشته بـاشـيـم      

خواهيم توانست با هـمـيـن شـرايـط          
 .فعلي، كشور را بسيار بهتر اداره كنيم

وي در پاسخ بـه سـوال يـكـي از           
حضار در خصـوص حـادثـه جـان             
باختگان مراسم تشييع سردار سليمانـي  
در كرمان؛ به تشكيل كميته تخصصي 
در مجلس شوراي اسالمي به مـنـظـور    
پيگيري امور مرتبط بـا ايـن حـادثـه           

تالش ما :  دردناك اشاره و تاكيد كرد
بر اين است كه اين عزيزان ابـتـدا بـه      
عنوان شهيد محسـوب شـونـد و در          
مرحله بعد به مصدومين حادثه نيز چـه  
در بحث پرداخت ديه و چـه سـايـر          
مسائل مرتبط با درمان آنـهـا كـمـك       

به عالوه با جديت پيگيري ابعـاد  .  شود
وقوع اين حادثه دلخراش را در دست 
اقدام داريم تا علل پيشامد اين حـادثـه   
تلخ به دقت مورد واكاوي و بـررسـي   
قرار گيرد و گزارش اين بررسي ها به 

 . اطالع عموم مردم خواهيد رسيد
نماينده مردم كـرمـان و راور در           
مجلس شوراي اسالمي در پايان ايـن    
همايش به اتهامات غير مستند و سـيـاه   
نمايي هاي صورت گرفتـه از سـوي       
بــرخــي كــانــديــداهــا در خصــوص       
عملكرد خود در مجلس به ويژه بحث 

گريزي زد و تاكـيـد     FATFقرارداد 
متاسفانه بي تقوايـي هـا و بـي          :  كرد

اخالقي هاي برخي از كـانـديـداهـاي     
نمايندگي مجلس در اين زمينه كامـال  
غير مستدل و مغرضانه مـي بـاشـد و          
عملكرد بنده در دوره نـمـايـنـدگـي          

 .بهترين شاهد بر رد اين مدعاهاست
الزم به ذكر است در اين همـايـش   
تعدادي از حضار به ايراد نقطه نظرات 
خود در خصوص مسايل اقـتـصـادي      

 .پرداختند
شركت پيشگامان توسعه سالمـت  

ارائه دهنـده  )  سهامي خاص( كارمانيا
تجهيزات پزشكي، دنـدانـپـزشـكـي،      
آزمايشگاهي و صنـايـع دارويـي و        
خدمات سالمت با مديـريـت آقـاي      
دكتر محمدعلي دشتي با هـمـراهـي    
همسر ايشان خـانـم دكـتـر نـازيـال           
شريف زاده كه از دنـدانـپـزشـكـان        
مشهور وخوشنام شهر كـرمـان مـي      
باشند؛ در استان كرمان در راسـتـاي     
توسعه خدمات پزشكي فعاليت مـي    

از درگاه حضرت حـق بـراي     .  نمايد
اين عزيزان آرزوي سـالمـتـي مـي         

 .  نماييم
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