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نشریه محلی استان کرمان )کهنوج(

 پیام مشترک 
 نماینده ولی فقیه در استان

و امام جمعه کرمان و استاندار 
 کرمان به مناسبت هفته 

امر به معروف و نهی از منکر

 سربازان گمنام امام زمان 
در جازموریان افعی شکار کردند

محمد حیدری مشاور اجتماعی 
فرماندار قلعه گنج شد

 »مجید اوستان« 
مسئول پیگیری اموردهیاریهای 

بخش مرکزی قلعه گنج شد
 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش 

استان کرمان:
  مبنای توسعه ،

آموزش وپرورش است

 برگزاری اولین جلسه
 معاونین و مربیان پرورشی 
مدارس شهرستان منوجان

رزمایش بزرگ عاشورائیان با حضور 
گردان های بیت المقدس شهرستان 

کهنوج در منطقه نینوا برگزار شد
42

شهرسـازی  و  راه  کل  مدیـر  بازدیـد  در 
آقـای  قلعه گنـج،  فرمانـدار  و  جنـوب 
عیـدی فرمانـدار شهرسـتان قلعـه گنج در 
خصـوص جاده رمشـک، نـاگ، کوتیچ، 
رمشـک  از  جـاده  ایـن  گفت:طـول 
 12 اسـت،که  کیلومتـر   25 کوتیـچ  تـا 
رسـیده،  بـرداری  بهـره  بـه  آن  کیلومتـر 
و13 کیلومتـر باقـی مانـده هـم بـا اعتباری 
بالـغ بـر 45 میلیـارد ریـااز امـروز آغـاز 
شـد.  فرمانـدار قلعـه گنج گفـت :تاکنون 
40 میلیـارد ریـال بـرای ایـن طـرح هزینـه 

شـده اسـت.
اعتبـار  آقـای عیـدی گفـت: 50 درصـد 
اسـت،  یافتـه  تخصیـص  موردنیـاز 
 ومابقـی اعتبـار در دسـت اقـدام وپیگـری 
مـی باشـد. وی افـزود :بـا راه انـدازی ایـن 
محـور سـه اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و 
کرمـان و هرمـزگان به هم متصل میشـوند 

وبسـیاری از مردم سیسـتان و بلوچستان از 
طریـق این محور بـه بندرعباس وهمچنین 
مـردم کرمـان و هرمـزگان هـم بـه بنـدر 

چـاه بهـار دسترسـی پیـدا می کنند. 
باعـث  محـور،  ایـن  افزود:تکمیـل  وی 
رونـق وتوسـعه منطقـه وهمچنیـن موجب 
پاییـن آمـدن نرخ بیـکاری در ایـن منطقه 
خواهـد شـد ویکـی از آرزو هـای مـردم 
سـه اسـتان ذکـر شـده بـرآورده خواهـد 

. شد
و  راه  کل  مدیـر  سـاردویی  آقـای 
تکمیـل  اسـتان،از  جنـوب  شهرسـازی 
تـا  ریـگان  قلعه گنـج،  جاسـک،  محـور 
افـزود  و  داد  خبـر  جـاری  سـال  پایـان 
:ایـن محـور از نظـر موقعیـت جغرافیایـی 
بسـیار حائـز اهمیت اسـت، چراکه اسـتان 
کرمـان و اسـتانهای شـرقی از ایـن محـور 
پیـدا  راه  فـارس  خلیـج  آزاد  دریـای  بـه 

. میکننـد
ریـگان،  مسـیر  طـول  :کل  افـزود  وی 
رودبـار، قلعه گنج، جاسـک 477 کیلومتر 
بـه  مربـوط  آن  کیلومتـر  کـه270  اسـت 
باشـد،که  مـی  اسـتان  جنـوب  حـوزه 
تاکنـون 125 کیلومتـر آن احـداث شـده 
ومابقـی در صـورت تامین اعتبـار تا پایان 

سـال جـاری، احـداث خواهـد شـد.
وی کل اعتبـار ایـن طـرح را 900 میلیارد 
ریـال عنـوان کرد و افـزود : این اعتبارات 
از محـل اعتبـارات ملـی و وزارت نفـت 

می باشـد.
و  راه  کل  مدیـر  حضـور  بـا  همچنیـن   
شهرسـازی جنوب،آسـفالت، روکـش و 
مرمـت 40 کیلومتـر محـور چـاه لـک بـه 
صـوان بـا اعتبـاری بالـغ بـر 44 میلیـارد 
ریـال از محـل اعتبـارات اسـتانی و بومـی 

آغـاز شـد.

اتصال سه استان با تدبیر فرماندار قلعه گنج 
کلید خورد

وحدت عیدی ـ فرماندار قلعه گنج 
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جناب آقای محمد مکثایی
از این رسـانه انتخاب شـما را به ریاسـت شـورای شهر 
کهنـوج تبریـک مـی گوییـم و از درگاه خداونـد منـان 

بـرای شـما توفیـق روز افـزون را خواهانیـم

محمددیمه کار-هوشنگ غنی زاده-هدایت موایی

از زحمـات ریاسـت محترم و کارکنـان خدوم بانک 
کشـاورزی فاریاب تقدیر و تشـکر می نمایم انشـااه 

همیشـه سـربلند و موفق باشید.
منصور دیمه کار

چـاپ آگهـی هـا و نیازمندیهـا شـما 
شـهروندان شهرسـتانهای فاریاب رودبـار جازموریان 
قلعـه گنج نـودژ ومنوجـان و کهنـوج در دومین ویژه 
نامـه مکـران به مناسـبت تصویـب برجام رایـگان می 

شد با
لطفـا سـفارش خـودر را بـه ایـن شـماره تلگـرام بفرسـتید یا 

کنید پیامـک 
09399501419

رییس کل دادگستری کرمان: 
همه باید به کمک دولت بشتابیم

باند بزرگ  شرارت و قاچاق مسلحانه  
 مواد مخدرشرق کشور در دام 
 سربازان گمنام امام زمان )عج( 

جنوب کرمان گرفتار شد
باخره پس از آن همه رایزنی :
 مهندس رضا حمزه 

کلید اتاق معاونت فرمانداری فهرج 
را تحویل گرفت

 کارآفرینی؛ نیاز توسعه اقتصادی 
در جنوب کرمان

  بازدید بخشدار مرکزی کهنوج 
به همراه معاونت آموزش و پرورش 
شهرستان از دبستان امام حسین)ع(

روستای حجت آباد

 نمایشگاه بزرگ کتاب 
کهنوج رو از دست ندیم 

دادگاه عمومی جاز موریان
افتتاح شد 
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جناب اقای رضا بهرامی
 

ریاست محترم آب و فاضاب شهری کهنوج
 

بدین وسـیله انتصاب شـمارا به سـمت مذکـور تبریک 
عرض مـی نماییم .

احمد وزیری-هوشنگ غنی زاده

تقدیر و تشکر
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روزهـای مذاکـرات بـود وهمـه ی مـا لحظـه بـه لحظـه 
اخبـاررا دنبـال میکردیـم ، همه ی ما عموم هراس داشـتیم 
کـه آیـا واژه ای کـه زبانزد همه اسـت برداشـته میشـود یا 
نـه تحریـم یـا اینکـه ماراتـن  مذاکـره کننـده هـا آیـا باور 
داریـد کـه از سـاعت هشـت صبـح تا هشـت شـب شـبکه 
ی خبـر را تنهـا نگذاشـتیم مـردم همـه در انتظـار بودنـد و 
مـی ترسـیدند کـه اگـر کشـوری نفـوذ پذیرماننـد امریکا 
آن هـم  بـا پایبنـدی سـخت عقیده ی کشـور مـا را از بین 
میبـرد ولـی بـاز آخـر چـه شـد مـا مـردم نفهمیدیـم 5+1 
چـه میکنـد دوسـتان ، اقـوام و حتـی خانـواده در انتظـار 
ویـن  در  ریاسـت دیگـرش  و  سـخنرانی ریـس جمهـور 
بودنـد سـاعت 2 بعـد ظهـر بـود دقیقـا شـبکه خبـر ، خبـر 
فـوری مذاکـرات را بـه رسـانه هـا داده بـود و مـن فکـر 

نمـی کـردم همـه ایـن روزهـا ایـن دوره توافـق را ببیننـد 
آخـر بعـد از12 سـال دوروبـری های مـن که همه نـا امید 
بودنـد و میگفتند در آسـتانه فروردین مـاه در ژنو و لوزان 
کـه بـه توافـق نرسـیدند و مـی بینیـد تیتـر همـه روزنامه ها 
گرفتـه تـا پایـگاه هـای خبـری از جملـه سـی ان ان و ... 
آن بخششـان را اینگونـه راهبـرد کـرده انـد : گرانی شـده 
اسـت دوره ارزانـی رفـت و ... هـدف مـردم ازمذاکـرات 
برداشـتن تحریم ها و پشـت سـر گذاشـتن دوره ی گرانی 
و در قبـال ایـن کار کـه همـه کارشناسـان و دانشـمندان 
هسـته ای بـا تولیـد سـانتریفیوژهای بیشـتر بـرای نیـل بـه 
هـدف واقعـی کـه در یـک جمله بگـم صلـح و امنیت در 

خاورمیانـه اسـت ختـم شـود .
باخـره درهـر شـهری و در هر مکانی حـرف ازمذاکرات 
بـود ، مـن میگویم مذاکـرات مانند چیزی اسـت که گویا 
پولـی را بـه کسـی بدهیـم و خانـه مـورد نظـر را بخریـم و 
هـر بـاری کـه خبـری ازرسـانه هـا میگیریـم گفته میشـود 
وزیـر امـور خارجه ایران توافق نسـبی بعمل آورده  اسـت 
حـال نمیدانیـم تحریـم هـا برداشـته میشـود یا نه ، یـا اینکه 
برگردیـم بـه نقطـه اول کـه آمریـکا خـوب هـم میدانـد 
کـه در صـورت عـدم اجـرای برجـام و و رفـع ننمـودن 
تمامـی تحریـم هـا چه تحریـم های شـورای امنیـت و چه 
تحریـم هـای خـود مجلـس سـنا، دیگر هیـچ مذاکـره ای 
درکار نخواهـد بـود و حتـی متعهدانـش ونیز کشـور چین 

وروسـیه هـم حاضـر بـه مذاکـره نخواهنـد بـود کـه اینجا 
میشـود بگیـم مذاکـرات 1+0 !!!

خانـم فدریـکا موگرینی مسـول سیاسـت خارجـه اتحادیه 
اروپـا میگفـت :« مـا بـا موفقیـت مذاکـرات را بـه پایـان 
رسـاندیم ومتنـی را کـه در آن رابطـه بـه تمـام صلـح و 
برداشـت واژه تحریـم را بازگـو کـرد ، بـا ایـن حـال مـن 
نمیدانـم فقـط واژه هـای انگلیسـی را در گوشـم میشـنوم 
کـه از آقـای ظریف و خانـم موگرینی برای متـن توافق و 
اجـرای برجـام  در روی سـن بـا حضور تمامی مسـوان و 
دیپلمـات هـای بین الملـل بازگو کردند . خانـم موگرینی 
متـن را بـه انگلیسـی و آقـای ظریـف متـن را بـه فارسـی 
بازگـو میکنـد اگـر مـن یا هـر کس دیگـری بجـای آقای 
ظریـف بـود جـای هـر گونـه اسـترس ونگرانـی در پیـش 
خـودم داشـتم  مبنـی بـر عـدم یـا فقـدان تصمیـم درسـت 
یـا کا مثـل تیـم مذاکـره قبلـی کـه نمیشـود گفـت هیـچ 
تـاش و سیاسـتی کـه بتـوان بـه یـک راه حل درسـت که 
همـان توافـق خـوب اسـت نمـی رسـیدند ولـی ایـن تیـم 
بـا تجربیـات کافـی و همچنیـن بـا بـار علمی ونیزسیاسـت 
و ایدولـوژی صحیـح تـر دشـمن را بـه پـای میـز مذاکـره 
کشـاند و... اینجـا بـه پایـان مـی یابـد / وبـاز هـم اسـترس 
... هرکـدام یـک حـرف و یـک نظـر و یـک تاکیـد برای 
مدعوبـودن سـخنان اوبامـا از یـک طـرف ، آقـای دکتـر 
روحانـی یـک جـا سـخن میگویـد : ولـی بـه  نظـر مـن 

مذاکـرات بـاز هـم میتوانـد سـخت تـر باشـد و اگـر مـا به 
قولمـان عمـل نکنیـم و اگـر کشـورهای دیگـر از ما سـوء 
اسـتفاده کننـد بایـد تصمیـم درسـت درایـن برنامـه اقـدام 

مشـترک بگیریـم .
هنـوز مـردم ایـران گـوش بـه گـوش اخبـار و خبرهـای 
مربـوط بـه مذاکرات هسـته ای را دنبال میکننـد و باواقع 
نـا امیـد از تعهـدات و همچنیـن فقـدان عدم اجـرای تعهد 
و  متعهدانـش  و  آمریـکا  اعتمـادی همچـون  بـی  کشـور 
همچنیـن بـا تردیـد و لغزندگـی در سـخنان اخیـر بـاراک 
اوبامـا تـا جایی که مقام معظـم رهبری در تمامـی بیاناتش 
تسـریع داشـتند که آمریـکا دولتـی غیر قابل اعتماد اسـت 

!!!
در پایـان تشـکر ویـژه از ریاسـت محتـرم جمهـور جنـاب 
آقـای دکتـر روحانـی بـه سـپاس زحمـات و از همـه مهـم 
تـر انتخـاب چنیـن تیـم بـا اعتمـاد بـه نفـس بـاا در امـر 
دیپلماسـی و سیاسـت خارجـه وهمچنیـن حسـن نیـت و 
عـرق ملـی و داشـتن رگ میهن پرسـتی دکتـر ظریف که 
جـا دارد بـه عنـوان یک قهرمـان ملی ازش یـاد کرد چون 
بـا درایـت خـاص سرپرسـتی ایـن تیـم را در ایـن ماراتـن 
بـزرگ بخوبی بعهـده و از انجـام آن در آمدند ، همچنین 

دیگـر اعضـای تیـم اعزامـی چـه در ویـن و لـوزان و ... 

نگین صابری منوجان

عطـا ناوکـی فرمانـدار رودبارجنـوب 
در جمـع بهـورزان شهرسـتان رودبـار  
حضـور  بهـورز  روز  مناسـبت  بـه  و 

یافـت .
وی در ایـن جلسـه بـا مهـم خوانـدن 
شـغل و جایـگاه بهـورزان در جامعـه 
افـزود شـما بهـورزان در واقع پرسـتار 

کار حضـرت  نوعـی  بـه  هسـتید  هـم 
زینـب را انجـام مـی دهیـد و سـامت 
جامعـه مرهـون زحمـات شـما عزیزان 
اسـت و  شـما بهـورزان سـرمایه هـای 
جامعـه  سـامت  و  بهداشـت  بخـش 
محسـوب مـی شـوید و امـروز نقـش 
بـی بدیلـی را در روسـتاها در جهـت 
توسـعه ایفـا می کنیـد همه مـا میدانیم 
بهـورزان  و  بهداشـت  هـای  خانـه 
جامعـه  بـرای  ای  ارزنـده  خدمـات 
در بـر داشـته و داریـد و اگـر امـروز 

مشـاوره هـای شـما در بحـث ازدواج 
نباشـد  سـالم  زندگـی  چگونگـی  و 
مشـکات زیـادی بـه بـار خواهـد امد 
تحـول  در طـرح  افـزود  ادامـه  ر  وی 
اسـت  دولـت  دغدغـه  کـه  سـامت 
بخـش  توسـعه  دنبـال  بـه  دولـت 
بهـورزان مـی باشـد تا ایـن خدمات به 

برسـد  نتیجـه  بـه  احسـن  نحـو 
ناوکـی افـزود تـاش های شـما باعث 
شـد کـه وزیر بهداشـت بگویـد امروز 
 200 از  بهداشـت  هـای  خانـه  تعـداد 

بـاب بـه 15000 بـاب رسـیده اسـت 
وی در ادامـه بـه توزیـع واکسـن پنتـا 
کار  ایـن  گفـت  نمـود  اشـاره  واان 
شایسـته  و  ارزنـده  از خدمـات  یکـی 
ای بـود ه به همت شـما عزیـزان انجام 

شد 
در  دولـت  تـاش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بهداشـت درمـان  و  زمینـه  سـامت  
گفـت از شـما بهـورزان مـی خواهـم 
بـا بـه روز کـردن معلومـات خودتـان 

. برداریـد  گام  دولـت  دوشـادوش 

عطا ناوکی فرماندار رودبارجنوب در جمع بهورزان شهرستان رودبار:
بهورزان سرمایه های بخش بهداشت و سامت جامعه
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مجیـد  :سـرهنگ  مکـران  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 
فـرا  تسـلیت  بـا  کهنـوج  سـپاه  ناحیـه  فرمانـده  روهنـده 
سـاار  و  سـرور  عـزاداری  و  سـوگواری  ایـام  رسـیدن 
و  تقدیـر  ضمـن  و  حسـین)ع(  امـام  حضـرت  شـهیدان 
تشـکر از حضـور بسـیجیان در برنامـه های مختلف سـپاه 
و بسـیج گفـت : بسـیج به عنـوان ظرفیت راهبـردی تامین 
کننـده دفـاع مردمـی، امـری اجتنـاب ناپذیـر اسـت واین 
امـر محقـق نمـی شـود مگـردر پرتـو آمـوزش و ایجـاد 
آمادگـی فـردی و گروهـی نیروهـای جـوان و بـا انگیـزه 
کـه بـرای نیـل بـه اهـداف عالیـه نظـام مقـدس جمهوری 

اسـامی ، دواطلبانـه شـرکت مـی کننـد.
گردان هـای  حضـور  بـا  عاشـورائیان  بـزرگ  رزمایـش 
بیت المقـدس شهرسـتان کهنـوج در منطقـه نینـوا برگـزار 
ماموریتهـای  از  یکـی   : افـزود  روهنـده  شدسـرهنگ 
ذاتـی سـازمان بسـیج، مسـئله آمـوزش و ایجـاد آمادگـی 
گردانهـای سـازمان یافتـه بسـیج در راسـتای تحقـق همـه 
جانبـه و امنیـت پایـدار اسـت کـه همـواره مـورد توجـه 
العالـی  ظلـه  مـد  ای  خامنـه  وامـام  )ره(  امـام  حضـرت 
بـوده و خواهـد بـود  و از آنجایـی کـه رسـالت خطیـر 
آمـوزش و ایجـاد آمادگـی نیروهـای سـازمان یافتـه در 

گردانهـای بیـت المقـدس و گردانهـای امـام حسـین )ع( 
احتمالـی  تهدیدهـای  بـه  وقاطـع  سـریع  پاسـخگویی  و 
دشـمن اسـت. وی بیان داشـت: ایـن رزمایش با اسـتعداد 
سـه گـردان تمرینـات دفـاع از کـوی و بـرزن ، مقابلـه بـا 

امـداد و نجـات برگـزار می شـود. اغتشاشـات و 
روهنـده تصریح کـرد: حضور بسـیجیان در این رزمایش 
ایسـتادگی در مقابـل  از روح استکبار سـتیزی و  نمـادی 
جنایتـکار  آمریـکای  آن  رأس  در  و  جهانـی  اسـتکبار 
ایـن  برگـزاری  از  اسـت. وی خاطرنشـان کـرد: هـدف 
بسـیجیان  رزمـی  و  دفاعـی  تـوان  بـردن  بـاا  رزمایـش 
بـا تهدیـدات احتمالـی  بـرای مقابلـه  و ایجـاد آمادگـی 

دشـمن اسـت.
همچنیـن سـرهنگ برزگـرد گفـت :باسـام و صلـوات 
و  زمیـن  فخـر  امـکان  عالـم  قطـب  قـدس  سـاحت  بـه 
زمان،حضـرت صاحـب العصـر و الزمـان )عـج( و درود 
و  همـه خادمیـن  و  شـهدا  امـام  و  شـهدا  بـه  و صلـوات 

انقـاب دلسـوزان 
و آرزوی توفیقـات واسـعه بـرای مقـام عظمـی وایـت 

حضـرت امـام خامنـه ای )مدظلـه العالـی(
و تسـلیت بـه مـردم شـریف اسـتان کرمـان و شهرسـتان 
جنوبـی بخصـوص مـردم نجیـب وایی کهنوج شـهادت 
سـردار فداکار اسـام حسـین همدانـی و ایام سـوگواری 
سـرور سـاار شـهیدان توضیحاتـی در خصـوص اهداف 

رزمایـش ارائـه مینمایم
تحقـق ظرفیـت راهبـردی تامیـن دفـاع مردمـی بسـیج،در 
پرتـو آمـوزش و ایجـاد آمادگیهـای فـردی و گروهـی 
نیروهـای جـوان و بـا انگیـزه بـرای رسـیدن بـه اهـداف 
عالیـه نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی و آرمـان مقدس 

حضـرت امـام خمینـی )ره(امـکان پذیـر اسـت.
ایجـاد  و  بسـیج،آموزش  ذاتـی  ماموریتهـای  از  یکـی 
در  المقـدس  بیـت  یافتـه  سـازمان  گردانهـای  آمادگـی 
راسـتای اهـداف دفـاع همـه جانبـه و امنیت پایدار اسـت 
کـه همواره مـورد توجـه و عنایت حضرت امـام راحل و 

تاکیـد فرماندهـی محتـرم کل قـوا بـوده و میباشـد.
در راسـتای تحقـق آمادگـی همـه جانبـه و پاسـخگویی 
پاسـخگویی  قابلیـت  و  ایجـاد  احتمالـی،  تهدیـدات  بـه 
سـریع و قاطـع بـه حملـه نظامـی دشـمن در ایـه هـای 
کهنـوج  شهرسـتان  )ع(  هـادی  امـام  قـرارگاه  دفاعـی 
)ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه کهنـوج( بـا ابـاغ قـرارگاه 
امـام هـادی اسـتان کرمـان رزمایش بـزرگ عاشـورائیان 
گردانهـای بیـت المقـدس رادر منطقـه عمومـی بـزرگ 

نینـوا برگـزار میشـود.
ایـن قـرارگاه با اجـرای آموزشـهای عرضـی و فراخوانی 
هـای گروهانـی و گردانـی آمـاده برگـزاری ایـن تمرین 

رزمـی بـرای تقویـت آمادگـی رزم بسـیجیان می باشـد.
برای رسـیدن بـه مرزآمادگـی مطلوب تمرین هـای دفاع 
از کـوی و بـرزن در قالـب عملیاتهـای پدافنـد دورا دور، 
در  بازرسـی وعملیـات کمیـن و ضـد کمیـن  و  ایسـت 
مقابـل دشـمن فرضـی و گروههـای تروریسـتی(و تمرین 
مقابلـه و کنتـرل بـا اغتشاشـات و در پایان تمریـن امداد و 

نجـات و مـردم یـاری را برگـزار مینماید.
امیـد اسـت در سـایه توجهـات و عنایات حضـرت حق و 
بـا کوشـش و تاش خسـتگی ناپذیر بسـیجیان شهرسـتان 
و همـکاران خـدوم و در سـایه فرماندهـی و تدبیـر جناب 
بـر  روز  بـه  روز  قـرارگاه  فرمانـده  روهنـده  سـرهنگ 
آمادگـی بسـیجیان گـردان بیـت المقـدس افـزوده شـود.

رزمایش بزرگ عاشورائیان با حضور گردان های بیت المقدس 
شهرستان کهنوج در منطقه نینوا برگزار شد

سربازان گمنام امام زمان 
 در جازموریان 

افعی شکار کردند
بـه گـزارش پایـگاه خبـری مکـران :سـربازان گمنـام امـام زمـان در 
جنـوب کرمـان ،بخـش جازموریـان روسـتایی برجک موفق شـدند 
شـرور و یاغـی سـابقه دار،بـا نام شـنبه سـابقی فرزنـد دادعلـی که از 
دهـه هشـتاد دسـت بـه قتـل و غـارت و دزدی در جنـوب کرمـان 
واسـتان سیسـتان وبلوچسـتان مـی زد در تاریـخ 94/07/18سـاعت 
21بـه هاکـت برسـانند و آخریـن بازمانـده از چریکهایـی کامـران 

سـابقی) شـرور معـروف دهـه هشـتاد( را از بیـن ببرنـد.

قابـل ذکـر اسـت که شـنبه سـابقی  در دهه هشـتاد در جـاده کهنوج 
نیروههـای  از  نفـر  ،پنـج  بـاای گـدار کل کسـورک  فاریـاب  بـه 
رشـید و ارزشـی نیـروی انتظامـی را بـه شـهادت رسـاند و بعـد از 
اینکـه کامـران سـابقی شـرور مشـهور دهه هشـتاد به هاکت رسـید 
سـرگروه یاغیـان شـرور شـد و همچنـان متـواری بـود تـا اینکه یک 
معلـم را در بخـش بزمان ایرانشـهر به شـهادت رسـاند ،همچنین قتل 
یـک نفـر افغانـی کارگـر و دوگـروگان را هـم در پرونـده سـیاه و 
ننگیـن ایـن شـرور مـی باشـد. ایـن سـالها عـاوه بـر جرائـم مذکور 
، بـه کارههایـی از قبیـل راهزنـی و گـروگان گیـری و شـرارت و 
قاچـاق موادمخـدر و نـا امنـی در جنـوب کرمـان و شـمال اسـتان 
سیسـتان بلوچسـتان مشـغول بوده که به دسـت سـربازان گمنـام امام 
زمـان در شـامگاه شـنبه بـه هاکـت رسـید و مـردم جنـوب کرمـان 
وسیسـتان وبلوچسـتان از شـرارت ایـن شـرور یاغـی راحـت شـدند

اسـتان  وپـرورش  آمـوزش  کل  اداره  ابتدایـی  آمـوزش  معـاون 
کرمـان : معـاون آمـوزش ابتدایـی اداره کل آمـوزش وپـرورش 
رودبـار  وپـرورش  آمـوزش  شـورای  جلسـه  در  کرمـان  اسـتان 
جنـوب کـه بـا حضور مسـئولین محلی این شهرسـتان برگزار شـد 
بـه اهمیـت شـورای آمـوزش و پـرورش پرداخـت و بیـان داشـت 

:مبنـای ،توسـعه آمـوزش وپـرورش اسـت .
اسـتان  وپـرورش  آمـوزش  کل  اداره  ابتدایـی  آمـوزش  معـاون 
کرمـان در جلسـه شـورای آموزش وپـرورش رودبـار جنوب که 
بـا  حضـور مسـئولین محلی این شهرسـتان برگزار شـد بـه اهمیت 
:مبنـای  داشـت  بیـان  و  پرداخـت  پـرورش  و  آمـوزش  شـورای 

توسـعه ،آمـوزش وپـرورش اسـت .
مـوذن زاده  در ادامـه بـا اشـاره اهمیـت دوره ابتدایـی ونقـش آن 
در پـرورش فضائـل دینـی و اخاقی بیان داشـت : دانـش آموزان 

دوره ابتدایـی زیـر سـاخت فرهنـگ اسـامی در جامعه هسـتند.
وی درایـن جلسـه بـا بیـان اینکه  انسـداد مبـادی بی سـوادی یک 
امـر اجتماعـی اسـت افـزود :بیسـوادی  ازمهمتـر یـن مولفـه هـای 
آسـیبهای اجتماعـی اسـت ومبارزه بـا آن یک تکلیف ملی اسـت 
چـرا کـه  ریشـه کنی بیسـوادی بر توسـعه و پیشـرفت یـک اثر اثر 

می گـذارد. 
اسـتان  وپـرورش  آمـوزش  کل  اداره  ابتدایـی  آمـوزش  معـاون 

کرمـان توسـعه نیـروی 
توسـعه  را  انسـانی 
جامعه دانسـت و اظهار 
داشـت :تحـول و تغییر 
نگـر ش علمـی دانـش 
راسـتای  در  امـوزان 
وتربیـت  تعلیـم  نظـام 
اسـامی امـری مهـم و 

. ضروریسـت 
سـپس معـاون سیاسـی 
رودبـار  فرمانـداری 
جنـوب در ایـن جلسـه 
ضمن تقدیـر از اجرای 
ملـی  پـروژه  مطلـوب 
مـدارس  در   94 مهـر 
شهرسـتان رودبـار جنـوب بیـان داشـت : آمـوزش وپـرورش بـه 
عنـوان بزرگتریـن نهاد فرهنگی محور توسـعه یک جامعه اسـت .

وی در ادامـه خواسـتار تعامـل و همـکاری دسـتگاههای دولتـی  
بـا آمـوزش وپـرورش شهرسـتان شـدو از کار گـروه مبانـی بـی 
سـوادی در شهرسـتان خبـر داد و افزایشـش پوشـش تحصیلـی در 
دوره ابتدایـی از اولویت های انسـداد مبادی بی سـوادی برشـمرد 

.
در ادامـه پهلوانـی پـور  شـورای آمـوزش وپـرورش را بـه عنـوان 
یـک مجلـس محلـی جهـت رفـع مشـکات آمـوزش وپـرورش 
برشـمرد وافـزود :شـورای آمـوزش وپـرورش مهمتریـن ظرفیـت 

بـرای پیشـبرد اهـداف آمـوززش وپـرورش اسـت .
وی در ادامـه بـه اانسـداد مبادی بی سـوادی اشـاره کرد و باسـواد 
کـردن اولیاءدانـش آمـوزان را یـک تکلیف ملی دانسـت و خاطر 
نشـان سـاخت :بـا سـواد کـردن اولیاءدانـش آمـوز آسـیب هـای 

اجتماعـی را کاهـش داد.
دانـش  اعـزام  بـه  بخـش دیگـر سـخنان خـود  پـور در  پهلوانـی 
آمـوزان بـه راهیـان نور اشـاره کرد و بیان داشـت : آشـنایی نسـل 
جـوان بـا فرهنـگ ایثـار و شـهادت مهـم تریـن رسـالت آمـوزش 

وپـرورش اسـت.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان 

  مبنای توسعه ،آموزش وپرورش است
جلسـه  در  منوجـان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـر 

: کـرد  تاکیـد  پـرورش  مربیـان  و  معاونیـن 
مـدارس  پرورشـی  مربیـان  و  معاونیـن  جلسـه 
چتـروز  ابراهیـم  حضـور  بـا  منوجـان  شهرسـتان 
رهبـان،  اسـحاق   ، پـرورش  و  آمـوزش  مدیـر   ،
معـاون پرورشـی و تربیـت بدنـی ایـن مدیریـت ، 
کارشناسـان حـوزه پرورشـی ، معاونیـن و مربیـان 
اندیشـه  کاردانـش  سـالن  در  مـدارس  پرورشـی 

. شـد  برگـزار 
بـه گـزارش روابـط عمومـی آمـوزش و پـرورش 
شهرسـتان منوجـان، اولین جلسـه معاونیـن و مربیان 
پرورشـی مدارس شهرسـتان منوجان برگزار شـد . 
پـرورش  و  آمـوزش  مدیـر  چتـروز  ابراهیـم 
شهرسـتان منوجـان در ایـن جلسـه ضمـن تسـلیت 
ایـام سـوگواری سـرور و سـاار شـهیدان حضرت 
ابـا عبداه الحسـین )ع( ،از فعالیت هـای معاونین و 
مربیـان پرورشـی در سـال تحصیلی گذشـته تقدیر 
و تشـکر کـرد . وی افـزود : آمـوزش و پـرورش 
یـک نهـاد مهـم و تاثیرگـذار در جامعـه اسـت و 
بـرای اعتای سـطح کیفـی تعلیم و تربیـت از تمام 
تـوان و ظرفیـت موجود در شهرسـتان منوجان بهره 
خواهیـم بـرد . وی بـه جایـگاه معاونیـن و مربیـان 
مربیـان  اینکـه  بیـان  بـا  و  کـرد  اشـاره  پرورشـی 
پرورشـی پرچمـداران مبـارزه بـا تهاجـم فرهنگـی 

پرورشـی  امـور  تقویـت  افـزود:  هسـتند  دشـمنان 
در مـدارس امـری ازم و ضـروری اسـت. مدیـر 
مبـارزه  منوجـان،  شهرسـتان  پـرورش  و  آمـوزش 
فرهنگـی را بـه عنـوان یکـی از راه هـای مقابلـه بـا 
خاطرنشـان  و  دانسـت  دشـمن  فرهنگـی  تهاجـم 
نقشـی  عرصـه  ایـن  در  پرورشـی  مربیـان  کـرد: 
تاثیرگـذار دارنـد و بایـد خـود را بـه فنـاوری های 
روز مجهـز کننـد تـا بتواننـد در ایـن عرصـه قـدم 
بردارنـد . اسـحاق رهبـان معاون پرورشـی آموزش 
ضمـن  جلسـه  ایـن  در  نیـز  منوجـان  پـرورش  و 
تسـلیت فـرا رسـیدن مـاه محـرم و همچنیـن تقدیـر 
و تشـکر از حضـور معاونیـن و مربیان پرورشـی در 
این جلسـه افـزود : نـگاه مربیان پرورشـی در انجام 
وظایـف خـود در مـدارس بایـد تعاملـی باشـد و با 
همـکاران رابطه دوسـتی و صمیمیت داشـته باشـند 
تـا بتواننـد بـا اخـاق خـوب در جـذب همـکاران 
پایـان  در  وی   . باشـند  موفـق  آمـوزان  دانـش  و 
، موضوعـی  از فضـای مجـازی  اسـتفاده   : افـزود 
اجتنـاب  ناپذیـر اسـت و بـرای اینکـه بتوانیـم هـم 
از فرصت هـا اسـتفاده کنیـم و هـم از تهدیدهـا و 
آسـیب  های آن جلوگیـری کنیـم ، بهتـر آن اسـت 
کـه بتوانیـم مهارت هـای ازم را هـم بیاموزیـم و 

هـم بـه دانـش آمـوزان آمـوزش دهیـم . 
منبع خبر :   روابط عمومی آموزش و پرورش

برگزاری اولین جلسه معاونین و مربیان 
پرورشی مدارس شهرستان منوجان

محمد حیدری مشاور اجتماعی 
فرماندار قلعه گنج شد

محمـد  قبـل  هفتـه ی  قلعـه گنـج  فرمانـدار  عیـدی  وحـدت 
حیـدری از فرهنگیـان این شهرسـتان که خبرنگار صداوسـیما 
و عضو شـورای شـهر نیز هسـت را به عنوان مشـاور اجتماعی 
پـردازان  طنـز  و  هنرمنـدان  از  کـرد. حیـدری  معرفـی  خـود 
معـروف در شهرسـتان هـای جنوبـی نیـز بـه شـمار مـی رود.

 »مجید اوستان« 
مسئول پیگیری اموردهیاریهای 

بخش مرکزی قلعه گنج شد
طـی حکمـی از طـرف وحـدت عیـدی فرمانـدار قلعـه گنـج 
مجیـد اوسـتان از فرهنگیـان بـا سـابقه این شهرسـتان بـه عنوان 
مسـول پیگیـری امـور دهیـاری هـای بخـش مرکـزی معرفـی 
شـد.بخش مرکـزی شهرسـتان قلعه گنـج متشـکل از یکصدو 
ده دهیـاری مـی باشـد کـه برنامه هـای عمرانی بخشـی از انان 

در حـال اجـرا می باشـد.

حمله گرازهای وحشی 
به مزارع ذرت هور

بـه گـزارش صبح مکـران بـا توجه بـه خشکسـالی گرازههای 
وحشـی کـه در کوههـای باادسـت دشـت سرسـبز و مـزارع 
ذرت هورزندگـی مـی کننـد بـا توجـه بـه فقـدان اب و علوفه 
کافـی در کوهـا بـه مزارع ذرت یـورش اورده اند و خسـارت 
زیـادی هـم تـا بحـال بـه بـار اورده انـد از انجایـی کـه مـزارع 
ذرت و باغـات در دشـت هـور بـه فواصـل بیـش از پانـزده 
کیلومتـر بـه طـول و بیـش از ده کیلومتـر در عرض پیوسـته به 
هـم اسـت بیـرون کـردن گرازههـا معمـوا تـا زمان برداشـت 
محصـول غیـر ممکـن اسـت و کشـاورزان تنهـا مـی تواننـد از 
مزرعـه خـود بیرونشـان کننـد و بـه مزرعه همسـایه هدایتشـان 
کننـد کـه ایـن نمـی توانـد مشکلشـان را حـل کنـد از طریـق 
بـا  مبـارزه  بـرای  از مسـولین در محیـط زیسـت  ایـن رسـانه 
ایـن حیوانـات کـه بـه صـورت گلـه ای حرکـت مـی کننـد 
و خسـارات فراوانـی تـا بـه حـال ببـار اورده انـد درخواسـت 

کمـک دارنـد.

همایش پیاده روی چاه مرید
همایـش پیـاده روی چـاه مریـد بـه همـت مهـدی حیـدری ریاسـت 
ایـن  بخشـدارمحترم  و همـکاری  و جوانـان کهنـوج  اداره ورزش 
فرمانـدار  دلـی  وهـم  وهمراهـی  شهسـواری  دکتـر  جنـاب  بخـش 
محتـرم سـاعت 7صبح باحضـور حداقـل 1500نفر واهـداء 80 هدیه 

شـکل گرفـت.
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از  غربـی  زنـان  گفـت:  کشـور  زنـان  جامعـه  بسـیج  مسـئول 
ایسـتادگی زنـان و دختـران ایرانـی در مقابـل هجـوم فرهنگـی 
کشـور  زنـان  جامعـه  بسـیج  اند.مسـئول  گرفتـه  درس  دشـمن 
گفـت: زنـان غربـی از ایسـتادگی زنـان و دختـران ایرانـی در 

انـد. گرفتـه  دشـمن درس  فرهنگـی  هجـوم  مقابـل 
بـه گـزارش بسـیج پـرس؛ مینواصانـی مسـئول بسـیج جامعـه 
زنـان کشـور در طـرح »نهضـت ما زنـده ایم« کـه در دبیرسـتان 
دخترانـه صدیقـه کبـری)س( تهـران برگـزار شـد بـا نثار سـام 
و  مقـدس  دفـاع  اسـامی،  انقـاب  شـهدای  بـه روح  درود  و 
هفـت هـزار زن شـهید کشـور عنـوان داشـت: باید به دنبـال این 
موضـوع باشـیم که دختـران امروز ایرانـی چه وظایفـی برعهده 
دارنـد و چـه نقـش آفرینـی باید داشـته باشـند تا تاریخ روشـنی 
را بـرای کشـور رقـم بزننـد. انقـاب اسـامی ایـن پیـام را بـه 
جهان رسـاند که ما براسـاس آیین الهی زنده و سـربلند هسـتیم 

و اسـام جهـت دهنـده زندگـی ما اسـت.
وی در همیـن زمینـه افـزود: امـروز ایـن پیـام در جهـان پژواک 
خـود را بـه دنیـا عرضـه مـی کنـد و در بیـن مـردم جهـان جـای 

خـود را بـاز کرده اسـت.
پیـام  بازتـاب  بـه  اشـاره  زنـان کشـوربا  بسـیج جامعـه  مسـئول 
دختـران ایرانـی در جهـان گفـت: شـاهد بودیـم که تعـدادی از 
دختـران لبنانـی مـی گفتنـد کـه ما زبـان فارسـی را یـاد گرفتیم 
تـا پیـام انقـاب را بهتـر متوجـه شـویم و یـا یـک نمونـه دیگـر 
اینکـه یـک دختـر نوجـوان آمریکایـی بـه دلیـل اینکه نتوانسـته 
لباسـی مناسـب بـرای پوشـش و عفـت خـود تهیـه کنـد، طـرح 
لبـاس عفیفانـه را پیگیـری و اجرا کـرده اسـت.اصانی تصریح 
کـرد: ایـن مـوارد نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه زنـان غربـی از 
ایسـتادگی زنـان و دختـران ایرانـی در مقابـل هجـوم فرهنگـی 

درس گرفتـه انـد.
بـا تاکیـد براینکـه امـروز شـاهد هسـتیم دختـران عفیـف  وی 
ایرانـی بـا صابـت و شـدت در علـم و عمـل در جامعـه حضور 
دارنـد، اظهارداشـت: قصـد داریـم بـه دنیـا بگوییـم کـه مـا بـر 
خانـواده  در  و  داریـم  تاکیـد  خـود  کـردن  زندگـی  عفیـف 
هـای مسـتحکمی زندگـی مـی کنیـم و صاحب چنیـن فرهنگ 

فاطمـی هسـتیم.
فرهنـگ  داشـت:  عنـوان  زنـان کشـور  جامعـه  بسـیج  مسـئول 
گفتگـو در متـن زندگـی اهـل بیـت )ع( و دیـن وجـود دارد و 
فضـای گفتمانـی در خانـواده های ما برگرفتـه از همین فرهنگ 

. ست ا
وی در ادامـه افـزود: امـروز مـی خواهیـم بـه دنیا بگوییـم که ما 
بـه ایـن ارزش هـا زنده هسـتیم و ظهـور و بروز دختـران در این 

ارزش ها، بسـیار مهم اسـت.
مسـئول بسـیج جامعـه زنان کشـور با اشـاره به اینکـه امروز 120 
شـبکه ماهـواره ای حیـا زدا روی زنـان و دختـران مـا کار مـی 
کننـد تصریـح کـرد: مـی خواهیـم بـه دنیـا ایـن پیـام را بدهیـم 
کـه بـا تمـام هزینـه هایـی کـه صرف کـرده ایـد نتیجـه ای نمی 
گیریـد چـون مـا محـرم را داریـم و پیرو مکتب حضـرت زینب 
)س( هسـتیم؛ فعالیـت هـای شـما روی ما اثر نخواهد گذاشـت.

اصانـی عنـوان داشـت: امیـد رهبرمعظـم انقاب به شـما دانش 
آمـوزان اسـت و شـما دختـران ایرانی بایـد پیام رهبـر انقاب را 

بـه جوانـان غربـی منتقل کرده و برایشـان تبییـن کنید.
مسـئول بسـیج جامعه زنان کشـور در پایان سـخنان خود گفت: 
آرامـش و آسـایش امـروز مـا در سـایه وایـت و معنویـت و 
اخـاق فاطمـی وعلـوی به دسـت آمـده اسـت و امیدواریم که 

بتوانیـم آن را بـه جهانیـان منتقـل کنیم.

فعالیت 120 شبکه ماهواره ای 
برای ترویج بی حیایی 

پیام مشترک نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان و استاندار کرمان 
به مناسبت هفته امر به معروف و نهی از منکر

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمـان و اسـتاندار کرمـان در پیام 
مشـترکی ضمـن گرامیداشـت آغـاز هفتـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکر، از 
مومنـان، اندیشـمندان و صاحبـان خـرد کـه در مسـیر اجـرای هـر چـه بهتر این 

فریضـه الهـی گام برمـی دارنـد، تشـکر نمودند.
 متن پیام به شرح ذیل می باشد:

در میـان اهتـزاز پرچـم هـای عـزای ابـا عبـداه الحسـین، باردیگـر ذهـن زمان 
خاطـرات یکـی از ماندگارتریـن وقایـع تاریـخ بشـر را مـرور می کنـد، روزی 
کـه نقـش آفرینی اسـطوره های آن تا همیشـه در ذهن آزاد اندیشـان و آزادی 
خواهـان بـه یادگار مانده و سـند روسـیاهی اربابان ظلم و یزیدیان زمان اسـت.

اکنـون نیـز این واقعه سـرخ و شـور آفرین در گـوش زمانه یـادآوری می کند 
کـه یکـی از پیـام هـای جاویـد ایـن روز، احیـای فریضتیـن امـر بـه معـروف و 
نهـی از منکـر اسـت تـا بدانیـم کـه دور کـردن انسـانها از بدیها و هدایـت آنها 

بـه سـوی خوبـی هـا ارزش گذشـتن از جان را هـم دارد.
در سـیر تحـوات امیـد آفریـن انقـاب اسـامی ایـران نیز بـا تصویـب و اباغ 
ایحـه حمایـت از آمریـن امـر بـه معـروف و ناهیـان از منکـر نیـز نشـان از آن 
بـوده و خواهـد بود.دارد کـه ایـن انقـاب بـر پایـه اصـول اسـامی و عاشـورایی تـا همیشـه متکی 

روحیـه شـهادت طلبـی ملـت آزادی خـواه ایـران اسـامی و اخیـراً شـهادت 
سـردار رشـید سـپاه اسـام حسـین همدانی در راه آرمـان های انقـاب، تحت 
زعامـت مقـام عظمـای وایـت گویـای ایـن واقعیـت اسـت کـه سـربازان این 
مـرز و بـوم هـم بـه یـاران ابا عبـداه الحسـین اقتدا کـرده و در ایـن راه حتی از 

جـان هـم دریـغ ندارند.
بـه یقیـن در ایـن راه همـه آزاد اندیشـان، اندیشـمندان،فرهیختگان و صاحبـان 
اندیشـه و خـرد ایـن مـرز و بـوم بـه عنـوان سـربازان عرصـه فرهنگی بـه میدان 
خواهنـد آمـد و ابعـاد این قانون و جایـگاه فریضتین را هر چه بیشـتر در جامعه 

بیـان خواهنـد کرد.
در این مجال ضمن گرامیداشـت ایام شـهادت سـرور و سـاار شـهیدان و 72 
تـن از یـاران صدیقـش، هفتـه احیـای  امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را نیـز 
گرامـی داشـته و از مومنان،اندیشـمندان و صاحبـان خـرد که در مسـیر اجرای 

هـر چـه بهتر ایـن فریضه الهـی گام برمـی دارند،سپاسـگذاریم.

  سید یحیی جعفری  ـ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان
  علیرضا رزم حسینی ـ استاندار کرمان

عصـر جدیـد، عرصـه رقابـت بـر سـر منابـع و سـرمایه هاسـت، کشـورهای 
بـزرگ صنعتـی کـه فاتحان ایـن عرصه اند بهـره وری از منابع و سـرمایه ها 
را در سـرلوحه کار خـود قـرار داده اند و در پرتو وجـود افراد تحصیلکرده 
و متخصـص، چـرخ هـای رشـد و توسـعه را بـه حرکـت در آورده انـد و 
بـه ابداعـات و نـوآوری هایـی دسـت یافتـه انـد. دسترسـی به این نـوآوری 
هـا کـه اقتصـاد کشـورهای توسـعه یافتـه را از نـو زنـده کـرده اسـت منوط 
بـه کارآفرینـی اسـت. کارآفرینـی را بـه ایـن دلیـل کـه جامعه را به سـمت 
تغییـرات تکنیکـی و مبتکرانـه سـوق داده و باعـث رشـد اقتصادی می شـود 
و همچنیـن چـون کارآفرینـی دانـش جدیـد را بـه خدمـات و محصـوات 
جدیـد تبدیـل مـی کنـد حایـز اهمیـت اسـت. اگـر دیـروز ثروتمندتریـن 
افـراد دنیـا آنهایـی بودند که منابـع مالی بیشـتری در اختیار داشـتند، امروزه 
ثروتمندتریـن مـردم دنیـا، افـراد صاحب دانـش و کارآفرین هسـتند. از این 
رو توسـعه اقتصـادی در دنیـای امـروز برپایـه نـوآوری، خاقیـت، اسـتفاده 
از دانـش و کارآفرینـی اسـتوار اسـت. اهمیـت کارآفرینی و نقـش کلیدی 
آن در پیشـرفت جوامـع، موجـب شـده اسـت که بسـیاری از دانشـگاههای 
کشـورهای توسـعه یافتـه و درحـال توسـعه، بهـره گیـری از کارآفرینـی را 
مـورد توجـه قـرار دهند و در این مسـیر با تدوین اسـتراتژی ها، سیاسـت ها 
و برنامـه هـای علمـی، در جهت بسـط و تقویت روحیه و رفتـار کارآفرینی 

در دانشـجویان بکوشند.
واژه کارآفرینـی در زبـان فارسـی واژه ای نـو اسـت کـه معنـای لغـوی آن، 
شـنونده یـا خواننـده ناآشـنا بـه مفهـوم اصلـی را  بـه اشـتباه می انـدازد. ایـن 
واژه اغلـب در اذهـان، مفهـوم اشـتغال زایی و ارتباط مسـتقیم و ذاتی با کار 
)آن هـم از نـوع فیزیکـی آن( را تداعـی می کنـد، در حالی کـه کارآفرینی 
بـه معنـی حقیقـی و علمـی خـود، تعاریـف مختلـف و متنوعـی دارد. در 
تعاریـف صاحـب نظـران و دانشـمندان تفـاوت آشـکاری بیـن کارآفریـن، 
سـرمایه گـذار، مدیـر و... وجـود دارد. او حتـی مختـرع، عالـم و هنرمنـد 
نیسـت ولـی تـوان بهره بـرداری مناسـب از علـم و تخصص و هنـر دیگران 

را دارد و ایـن از اسـتعداد هـای مهـم کارآفرینـان اسـت : یعنـی شناسـایی 
راه حـل هـا، بدسـت آوردن آنهـا و تبدیـل آنهـا بـه فـرآورده هـای موفـق 

بازرگانی. 
 امـروزه موضـوع اشـتغال زایـی یکـی از مهمتریـن مشـکاتی بـه شـمار 
یافتـه  توسـعه  کشـورهای  حتـی  جهـان  کشـورهای  اکثـر  کـه  رود  مـی 
از تبعـات آن رنـج مـی برنـد. در ایـن رابطـه چنانچـه بخواهیـم علـل ایـن 
بـا  متناسـب  توانیـم  مـی  دهیـم،  قـرار  بررسـی  مـورد  را  جهانـی  معضـل 
شـرایط و وضعیـت کشـورهای مختلـف، عوامـل مشـابه و بعضـا متفاوتـی 
را در بـروز و تشـدید ایـن وضعیـت موثـر بدانیـم. به عنـوان مثال: فقـدان یا 
ضعـف در تهیـه طرحهـا و برنامـه های اساسـی و هدفمند برای اشـتغالزایی، 
سیاسـتگذاری هـای نـا درسـت و غیـر اصولـی، کـم توجهـی بـه موضـوع 
اشـتغال و فرهنـگ کارآفرینـی و اولویـت یافتـن سـایر مسـائل نسـبت بـه 
اشـتغال، دولتـی بـودن امـور و عـدم اسـتفاده مناسـب از ظرفیتهـای بخـش 
خصوصـی، کمبـود نیروهـای متخصـص و ماهر، محـدود بـودن زمینه های 
کارآفرینـی، وضعیـت اقتصادی و نیـز جغرافیایی کشـورها، محدودیت در 
دسترسـی بـه بازارهـای داخلـی و بخصـوص بیـن المللـی، نـا مناسـب بودن 
راههـای مواصاتـی و ارتباطـی، عـدم بهـره منـدی از مـواد اولیـه، تحریـم 
و فشـارهای اقتصـادی، وجـود قوانیـن قدیمـی و دسـت و پاگیـر یـا فقـدان 
قوانین جدید و مناسـب، بروکراسـی های زاید و همچنین فسـاد محسـوس 
و  نـا محسـوس موجـود و موثر در سیسـتم اداری کشـورها، ضعـف دولتها 
در حمایـت هدفمنـد و نظام یافتـه از تولید، فرهنـگ و رفتارهای اجتماعی، 
انتظـارات غیـر منطقـی برخـی از افـراد جویـای کار و حتـی مولفـه هایـی 
ماننـد: اراده و انگیـزه، اعتمـاد بـه نفـس، قـدرت تصمیـم گیری و ریسـک 
پذیـری و همینطـور خاقیـت و ابتـکار عمل فـردی را باید به عنـوان برخی 
از مهمتریـن عوامـل یـا موانـع موثـر در اشـتغالزایی و کارآفرینـی معرفـی 
نمـود. بـا ایـن حـال  بایـد بـه یاد داشـته باشـیم کـه تنـوع و تعدد مشـکات 
مـورد اشـاره در هـر نقطـه از دنیا متفـاوت بـوده و جمهوری اسـامی ایران 

علـی رغـم فشـارهای بیـن المللـی کـه 
در حـال حاضـر به سـمت رفـع تحریم 
بـه  توجـه  بـا  رود،  مـی  پیـش  بـه  هـا 
شـرایط جغرافیایـی و ظرفیتهـا و منابـع 
سـایر  بـه  نسـبت  در کشـور،  موجـود 
دولتهـای دنیـا اعـم از غربی و شـرقی، 
بـا مشـکات و موانـع کمتـری مواجـه 
رسـد  مـی  نظـر  بـه  لـذا  و  باشـد  مـی 

در  اشـتغالزایی  و  کارآفرینـی  امـکان 
بخشـهای مختلـف بخصـوص در بخـش کشـاورزی، صنعـت و تولید علم، 

بسـیار آسـانتر از دیگـر کشـورها مـی باشـد.
 حـال بـا توجـه به نرخ نسـبتا بـاای بیـکاری در کشـور، 
ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه چطـور و چگونـه چنیـن 

اسـت؟ ممکن  چیـزی 
  در پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد بـه یـاد داشـته باشـیم کـه کارآفرینـی و 
اشـتغالزایی الزامـا بـر عهـده دولتهـا نیسـت، بلکـه دولتهـا موظفنـد بـا برنامه 
ابعـاد  در  معنـوی  و  مـادی  حمایتهـای  المقـدور  حتـی  و  مناسـب  ریـزی 
مختلـف، شـرایط را بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف فراهـم نماینـد، بنابراین 
قبـل از  هـر چیـز بایـد ایـن تفکـر غلـط کـه دولـت موظف اسـت بـرای هر 
فـرد یـک کار و ترجیحـا یـک کار اداری با شـرایط مناسـب فراهـم نماید، 
را از ذهـن خـود پـاک نماییـم و سـپس بـا برنامـه ریـزی مناسـب، فرآینـد 

کارآفرینـی و اشـتغالزایی را طـی نماییـم.
در ادامه این بحث در شـماره های بعدی به فرایند کارافرینی و اشـتغالزایی 
 و همچنیـن برخـی از مصادیق کارآفرینی و فرصتهای شـغلی در ایران و در

 نهایـت بـه معرفـی کارافرینـان موفـق کشـور و اسـتان کرمـان مخصوصـا 
جنـوب کرمـان اشـاره ای خواهیـم داشـت

محمود خاندل، کارشناس ارشد اقتصاد

کارآفرینی؛ نیاز توسعه اقتصادی در جنوب کرمان 

اینترنـت و شـبکه هـاي اجتماعـي بـه عنـوان مهمتریـن رسـانه 
عصـر جدیـد در کنـار محاسـن و مزایـای بـی شـمار خـود کـه 
مـی توانـد منشـا آثـار مثبـت و بالنـده بـرای تعالـی انسـان باشـد 

مـی توانـد نقـش تخریـب کننـده نیـز ایفـا نمایـد . 
عنـوان دروازه ی جهنـم ،بیـان کننـده ی مخاطـرات ایـن پدیده 
ی نوظهـور مـی باشـد کـه مـی توانـد نگرانـی هـای اخاقـی و 
امنیتـی فراوانـی را در اذهـان تداعـی نمایـد. البتـه اگـر روش 
اسـتفاده از ایـن فضـاي مجـازي بـه خوبـي از طریـق خانـواده و 
مراکـز آموزشـي و رسـانه هـاي دیـداري و شـنیداري  بـه مردم 
ارائـه گـردد ،قطعـا از میـزان نگراني ها و مشـکات آن کاسـته 
خواهـد شـد .لـذا مـي طلبـد کـه بـا درایـت مسـوان فرهنگـي 
راههـاي اسـتفاده بهینـه از این رسـانه بـه خوبي در میان اسـتفاده 

کننـدگان فرهنـگ سـازي شـود.
نگارنـده قصـد دارد بـه عنـوان نمونـه یکـي از کارهـاي بسـیار 

بـراي  را  شـده  انجـام  مجـازي  فضـاي  ایـن  در  کـه  خوبـي 
نمایـد. بازگـو  محتـرم  خواننـدگان 

عکسـي در یکـي از گروههـاي شـبکه هـاي اجتماعـي توسـط 
یکـي از اعضـاي همان گروه به اشـتراک در آمـد و در توضیح 
آن عکس نوشـته شـده بـود ))که در بازدید از یکـي از مدارس 
روسـتایي اوج فقـر و محرومیـت را در میـان دانـش آموزان این 

مدرسـه مشـاهده کرده است((.
خیلـي سـریع بازخوردهـاي مثبـت و منفـي نسـبت بـه عکس از 
سـوي اعضـاي گـروه رد و بـدل شـد کـه نهایتـا بنـا بـه پیشـنهاد 
تـوان  انـدازه کـه  هـر  بـه  اعضـا  از  مقـرر شـد هریـک  اعضـا 
اقتصـادي اش اجـازه مـي دهـد بـراي رفع برخـي نیازهـاي اولیه 
ي ایـن دانـش آموزان دسـت بـه کار شـوند و کمکهـاي نقدي 
و غیـر نقدیشـان را بـه یکـي از اعضـا که در دسـترس همـه قرار 
.همچنیـن شـماره حسـابي هـم جهـت  تحویـل دهنـد  داشـت 

واریـز کمکهـاي نقـدي در گـروه اعـام شـد کـه خوشـبختانه 
مواجـه شـد  اعضـا  اسـتقبال گـرم  و  مشـارکت حداکثـري  بـا 
.مجمـوع کمکهـاي جمـع آوري شـده ي نقـدي و غیـر نقـدي 
جهـت تهیـه ي لبـاس و لـوازم التحریـر بـا هماهنگـي آمـوزش 
و پـرورش و مدیـر مدرسـه بـه بچـه هـاي نیازمنـد مدرسـه اهدا 
گردیـد و بعـد از ایـن کار گـزارش کاملي هم بـه اعضاي گروه 

داده شـد.
خواهنـد  مـي  واقـع  در  دسـت  ایـن  از  مثالهایـي  و  مثـال  ایـن 
بگوینـد، مـا بایـد روش اسـتفاده از هـر ابـزاري را یـاد بگیریـم 
و آن را در میـان مـردم نهادینـه کنیـم .حـال مـي تـوان دیـد که 
همیـن شـبکه هـاي اجتماعـي کـه معضـات فراوانـي را بوجود 
آورده و مثالهـاي فراوانـي در جهت اسـتفاده منفي از آن عنوان 
بـه خوبـي در  از آن  کـرد و هنـوز فرهنـگ صحیـح اسـتفاده 
میـان اسـتفاده کننـدگان ایجـاد نشـده اسـت  مـي تواننـد منشـاء 

انجـام کارهاي بسـیار خوبي شـوند که شـاید در فضـاي حقیقي 
نباشـد. ممکن 

جبار زارعي منوجان 

شبكه هاي اجتماعي ؛دروازه جهنم يا بهشت!

 نمایشگاه بزرگ کتاب 
کهنوج رو از دست ندیم 

در روزای نخسـتین بازگشـایی مدرسـه ها که به لطف اداره ارشـاد شـهرمون 
نمایشـگاه بـزرگ کتـاب در ایـن اداره برپا شـده، واقعاً حیفـه فرصت بازدید 
از ایـن نمایشـگاه را از دسـت بدیـم. دیـروز بازدیـدی از نمایشـگاه کتـاب 
اطـاع رسـانی  متاسـفانه! شـاید  بـود،  اسـتقبال سـرد  میشـه گفـت  داشـتم. 
ضعیـف باعـث این اسـتقبال سـرد و دلخـوری بانیـان راه اندازی ایـن فعالیت 

شـده.  فرهنگی 

شـاید خیلـی هـا از تنـوع بـاای کتابهـا و تخفیـف فـوق نسـبتا خوبـش خبـر 
نـدارن، شـاید خیلـی هـا بـه خاطـر مشـغله هـای زیـادی هنـوز وقـت نکردن 
سـری به نمایشـگاه بزنن، شـاید مدارس شـهر و روستا گذاشـتن در روزهای 
آینـده گـروه گـروه دانـش آمـوزان رو بـرای بازدیـد از نمایشـگاه و خریـد 
کتـاب بیـارن. بـه هرحال نمایشـگاه تـا دوهفته دیگه هنـوز دایره. باید نشـون 
بدیـم کتـاب هنوز در سـبد خردیمـون جا داره،هرچند کتابفروشـی درسـت 
درمـون نـداره شـهرمون! پیشـنهاد میکنـم تـو هفتـه پیونـد اولیـا و مربیـان، 
مدیـرای مدرسـه دانـش آمـوزان رو بـا خانـواده ها به نمایشـگاه ببـرن. صبح 
یـا بعـد از ظهـر فرقی نـداره فقط یادتـون نره تا میتونیـد پول ببرید که انشـاه 
بـا دسـت پـر برگردیـن. کتابهـای خوبـی داره انصافا: شـعر، داسـتان و رمان، 

آشـپزی، تاریـخ، مذهبـی، سیاسـی،کودک و نوجـوان و ....

جشنواره صبحانه سالم 
در مدرسه نمونه بعثت 

شهرستان کهنوج
بـه گـزارش روابـط عمومـی آمـوزش و پـرورش کهنـوج جشـنواره صبحانه 
سـالم بـا هـدف آشـنا کـردن دانـش آمـوزان بـا صبحانـه و غذاهـای سـالم با 
حضـور کارشـناس تربیـت بدنـی و بهداشـت ،کارشـناس حراسـت و دکتـر 
آمیغـی از مرکـز بهداشـت شهرسـتان کهنوج در مدرسـه نمونه بعثـت برگزار 
شـد . حمیـد پوراسـکندری کارشـناس تربیـت بدنـی و بهداشـت آمـوزش و 
پـرورش کهنـوج در ابتـدای جلسـه گفـت : صبحانـه از مهم تریـن وعده های 
غـذای روزانـه اسـت و این طـور که متخصصیـن تغذیه می گویند کسـانی که 
صبحانـه را از رژیـم غذایـی خـود حـذف می کننـد زندگـی و تغذیه سـالمی 

داشـت. نخواهند 
وی همچنیـن ویژگی هـای یـک صبحانـه سـالم را وعـده ای غذایـی شـامل 
آنچـه  بطورهـر  و  قند هـا  ویتامین هـا،  پروتئین هـا،  کربوهیدرات هـا،  انـواع 
دانسـت کـه می توانـد ترکیبـات مـورد نیـاز بـدن را در خـود داشـته باشـد. 
در ادامـه سـرکار خانـم دکتـر آمیغـی از کارشناسـان تغذیـه مرکـز بهداشـت 
شهرسـتان کهنـوج مطالبـی را در خصـوص اهمیت صبحانه سـالم و نقش آن 

در سـامت دانـش آمـوزان بیـان نمود .

 برگزاری جشن 
قرآن آموزی مدارس ابتدایی 

شهرستان فاریاب
 

 جشـن قـرآن آمـوزی مـدارس ابتدایـی شهرسـتان فاریـاب با حضـور معاون 
آمـوزش و نـو آوری در محـل نمازخانـه مدرسـه شـاهد دخترانـه فاریـاب 
برگـزار گردیـد .در ابتـدای ایـن مراسـم ابـوذر تاجیـک معـاون آمـوزش و 

نـوآوری گفـت : قـرآن مثـل دریـا اسـت هـم سـاده و هـم پیچیـده . 
وقتـی شـما بـه دریـا نـگاه مـی کنیـد یـک لذتـی مـی بریـد، وقتـی پـای تـان 
را در دریـا مـی گذاریـد لـذت دیگـری دارد، وقتـی در آن شـنا مـی کنـی 
لـذت آن بیشـتر اسـت ، وقتـی قایقرانـی مـی کنـی لذا آن بیشـتر اسـت وقتی 
ماهیگیـری مـی کنـی لـذت آن بیشـتر می شـود وقتـی غواصی بکنـی لذتش 

خیلـی بیشـتر می شـود. 
قـرآن هـم ایـن طور اسـت. صوت قـرآن یـک لذتـی دارد، ترجمـه ی قرآن 
لـذت دیگـری دارد، تفسـیر و تدبـر در قـرآن لذت دیگـری دارد. ایشـان در 
ادامـه بـر حفـظ قرائـت صحیـح قـرآن همـراه بـا فهـم و عمـل و تدبـر در آن 

تاکیـد نمودنـد همچنیـن گفـت قـرآن را از مهجوریـت نجـات دهیـم .

 استخدام هفتاد و دو نفر 
 معلم حق التدریس 

درموزش و پرورش قلعه گنج 
وزارت  ی  اباغیـه  و  اسـامی  شـورای  مجلـس  ی  مصوبـه  براسـاس 
امـوزش و پـرورش مبنـی بـر جـذب و اسـتخدام مربیـان پیش دبسـتانی 
 و نیروهـای شـرکتی در مهرمـاه سـال جـاری ،اداره امـوزش و پـرورش 
قلعـه گنـج از مجمـوع یکصـدو سـی مربـی پیـش دبسـتانی و نیروهـای 
بـه صـورت معلـم حـق  شـرکتی واجـد شـرایط تعـداد هفتادونفـر را 
التدریـس اسـتخدام شـدند و قریـب بـه شـصت نفـر از انـان پذیـرش 
نشـدند.  دسـتورالعمل و نحوه ی پذیرش این هفتادونفر هنوز مشـخص 
نیسـت و اعتراضاتـی را از جانـب افرادی که از لیسـت پذیرفته شـدگان 
حـذف شـده انـد به همـراه داشـته اما مسـوان امـوزش و پـرورش دارا 
بـودن فیـش دریافـت حقـوق از امـوزش و پـرورش قبـل از سـال نـود 
،سـوابق فعالیـت به عنـوان مربی پیش دبسـتانی در مدارس شهرسـتان،یا 
سـابقه ی همـکاری بـه عنـوان نیـروی شـرکتی ،بومـی بـودن و متاهـل 
بـودن را از جملـه معیـار مـورد سـنجش و ارزیابـی در انتخـاب انـان 

عنـوان کـرده اند.
ادیب حیدری

بلوار ورودی شهر قلعه گنج 
قربانی داد

بـرای  کـه  بنـز  کمپرسـی  بـا  سـیکلت  موتـور  یکدسـتگاه  برخـورد 
عملیـات زیرسـازی بلـوار ورودی شـهر قلعـه گنـج بـار تخلیـه میکرد 

منجـر بـه فـوت راکـب موتـور سـیکلت شـد.
ی  جـاده  در  گذشـته  چهارشـنبه  ظهـر  از  قبـل  کـه  حادثـه   ایـن 
ورودی شـهر قلعه گنـج روی داد موجب مرگ یک جوان روسـتایی 

شد.

جازموریـان  بخـش  عمومـی  دادگاه 
محتـرم  بخشـدار  پیگیریهـای  بـا 
جازموریـان آقـای محمـود قانعی فرد 
دادگسـتری  کل  مدیـر  حضـور  بـا  و 
اسـتان جنـاب موحـد افتتـاح گردیـد.

دادگاه عمومی جاز موریان افتتاح شد 

تکفیـری-  گـروه  مواضـع  بمبـاران  از  عراقـی  مسـووان 
صهیونیسـتی داعـش بـا همـکاری مرکـز اطاعاتـی جدیـد 
شـامل کارشناسـان روسـی، ایرانـی و سـوری خبـر دادنـد.

تکفیـری-  گـروه  مواضـع  بمبـاران  از  عراقـی  مسـووان 
صهیونیسـتی داعـش بـا همـکاری مرکـز اطاعاتـی جدیـد 
شـامل کارشناسـان روسـی، ایرانـی و سـوری خبـر دادنـد.

روز  گـزارش  بـه 
پایـگاه  چهارشـنبه 
العالـم  شـبکه  خبـری 
بـه نقـل از خبرگـزاری 
»حاکـم  رویتـرز، 
رییـس  الزاملـی« 
امنیـت  کمیسـیون 
پارلمـان  در  دفـاع  و 
کـرد  اعـام  عـراق، 
کـه ارتـش ایـن کشـور 
بـر  را  خـود  عملیـات 
اسـاس داده هـای مرکز 
کـه  جدیـد  اطاعاتـی 

حضـور  آن  در  سـوریه  و  ایـران  روسـیه،  از  نمایندگانـی 
اسـت. کـرده  آغـاز  دارنـد، 

بـا اشـاره بـه حمـات دقیـق علیـه گـروه تروریسـتی  وی 
چهارجانبـه  مشـترک  اطاعـات  مرکـز  گفـت:  داعـش، 
ایـران، روسـیه، عـراق و سـوریه کار خـود را از هفتـه قبـل 

در بغـداد آغـاز کـرده اسـت.
رییـس کمیسـیون امنیـت و دفـاع در پارلمـان عـراق، هفتـه 
پیـش در گفتگـو بـا خبرگـزاری »ریانووسـتی« از رسـیدن 
شـش کارشـناس نظامـی روسـی بـه بغـداد بـرای همکاری 

بـا مرکز اطاعات جدید با مشـارکت کارشناسـان روسـیه، 
ایـران، عـراق و سـوریه خبـر داده بود.

همچنیـن پیشـتر، یـک منبـع نظامـی روس اعام کـرده بود 
کـه مرکـز تبـادل اطاعات بغداد بیـن ایران، روسـیه،  عراق 

و سـوریه کار خـود را از اکتبـر آغـاز خواهد کرد.
ایـن منبـع روس در گفتگـو بـا ریانووسـتی تصریـح کـرده 
تبـادل  کـه  بـود 
اطاعـات بـه معنـی 
داده هـای  تبـادل 
کـه  اسـت  نظامـی 
کشـور  چهـار  ایـن 
خـود  منابـع  از 
می کننـد  دریافـت 
مسـاله  ایـن  و 
و  اساسـی  عاملـی 
مهـم  مسـوولیتی 
مبـارزه  برابـر  در 
گـروه  نفـوذ  بـا 
داعـش  تروریسـتی 

اسـت. منطقـه  در 
ایـن مرکـز را افسـرانی از ایـران، روسـیه، سـوریه و عـراق 
هـر 3 مـاه یـک بـار به صـورت دوره ای اداره خواهند کرد.

خاطرنشـان مـی شـود کـه در سـهمگین ترین ایـن حمات 
تروریسـتی  گـروه  سـرکرده  البغـدادی،  ابوبکـر  کاروان 
داعـش، توسـط هواپیماهـای عراقـی بمبـاران شـد و مـرد 
شـماره دو ایـن گـروه کـه بـه نام هـای »ابـو معتـز القرشـی« 
و »ابـو مسـلم الترکمانـی« شـهرت دارد، بـه همراه شـماری 

دیگـر از سـرکردگان آن کشـته شـدند.

 نقش اتاق مشترک چهارجانبه 
در بمباران داعش 

بازدید بخشدار مرکزی کهنوج به همراه معاونت آموزش 
وپرورش شهرستان ازدبستان امام حسین)ع(روستای حجت آباد

بـا  مـورخ19/7/94  یکشـنبه  روز  کهنـوج  بخشـدارمرکزی 
همراهـی معاونـت آمـوزش وپرورش شهرسـتان ازدبسـتان امام 
حسین)ع(روسـتای حجـت ابـاد بازدیـد و در جمـع شـوراهای 
اسـامی، دهیاران روسـتای حجت آبـاد و بلوچ آبـاد،  معلمین 
مسـائل  درخصـوص  را  مطالبـی  آمـوزان  دانـش  والدیـن  و 
آموزشـی ارائه نمودوفرمودندخداوندراشـاکریم که باگذشـت 
بیـش ازسـی وشـش سـال ازنظـام جمهـوری اسـامی شـاهد 
پیشـرفت های خوبی درحـوزه آموزش وپرورش بـوده ایم که 
امـروز والدیـن دانش اموزان در دورترین روستاهاپیگیرمسـائل 

اموزشـی فرزنـدان خودمی باشـند.

وی همچنیـن ضمـن تشـکر ازمعلمیـن و مسـئولین آمـوزش و 
افزایـش سـطح علمـی  بیشـترجهت  پـرورش خواهـان تـاش 
از بازدیـد  ضمـن  همچنیـن  وی  گردیـد.  امـوزان   دانـش 

بـه  باتاکیـد  مدرسـه  مشـکات  وبررسـی  درسـی  هـای  اس 
دهیـاران وشـوراها خواهان همکاری با مسـئوان مدرسـه شـد.    
امـام حسـین)ع( روسـتای  بـه یادآوریسـت کـه دبسـتان  ازم 
حجـت آیـاد با136نفردانـش آمـوز در نوبـت صبـح و مدرسـه 
راهنمایـی )متوسـطه اول(با50نفردانـش آمـوز در نوبـت عصـر 
ابـاد  وبلـوچ  آبـاد  حجـت  روسـتای  دو  مختلـط  صـورت  بـه 

راپوشـش مـی دهـد.
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صداوسیما؛ معدن تتانیوم ؛ سد جیرفت
سلسـله نوشـتار نویسـنده جسـور هدایت موایی با عناوین 
: نقـش صداوسـیما ؛ سـد جیرفـت بای جان مـردم ؛ عدم 
نظـارت بهداشـت در صنـوف مـواد غذایـی و ... بـه دفتـر 
نشـریه صبـح مکـران واصـل شـد .وی قبـا نیـش قلمـش 
را بـه سـمت مدیـر معـدن تیتانیـوم هدایـت کـرد کـه البته 
نـاکام مانـد هرچنـد مطالـب وی سـنجیده و کارشناسـی و 
بـا مـدرک ارائـه گردیـد امـا آنچه بـه جایـی نرسـد فریاد 
اسـت .در مطلـب سـد جیرفـت بـای جـان مـردم آمـده 
اسـت ..سـد هـا در دنیـا براسـاس دو فرضیـه » تولیـد بـرق 
« ذخیـره آب و زیر پوشـش قرار دادن اراضی کشـاورزی 
جـا نمایـی و سـاخته می شـوند که متاسـفانه مـردم جنوب 
کرمـان نـه از بـرق سـد جیرفـت روشـنایی دیدنـد و نـه از 
آب سـد جیرفـت کشـاورزی کردنـد وصدالبتـه هدیـه ی 
سـد جیرفت تنها خشکسـالی قلمداد می شـود زیرا بسـتان 
دریچـه های سـد هلیل از جمله خشـک شـدن تااب جاز 
موریـان مـی باشـد کـه متاسـفانه جاز موریـان را به دشـتی 
خشـک تبدیـل کرده اسـت . در صفحه 3 ایـن مطلب پراز 
درد کـه بیشـترین انتقـاد را بـه مسـؤلین رواداشـته آمـده : 
اگـر مسـولین میخواهنـد زندگی دوبـاره در رودبار جریان 
پیـدا کند سـریعا نسـبت به رها سـازی آب در هلیـل اقدام 
نماینـد وی ادامـه مـی دهـد : امـروزه جوانـان بیـکاری از 
بـه علـت نداشـتن شـغل کشـاورزی و  سـرزمین رودبـار 
سـوخت  قاچـاق  و  فروشـی  گازوئیـل  بـه  رو  دامـداری 
آورده انـد و تعـداد زیـادی در تعقیـب و گریـز حمـل و 
نقـل سـوخت جان خـود را از دسـت داده اند بـه گونه ای 
کـه در آتـش سـوزی هـای خودروهـای آنان اجسادشـان 
هـم قابـل شناسـایی نبـوده اسـت در مطلـب دیگـر وی بـا 

عنـوان نقـش کـم رنگ صدا وسـیما می خوانیـم : در دهه 
60بـا پیگیـری نماینـده سـابق کهنـوج آقـای پورسـااری 
گـدار  ارتفاعـات  در  کهنـوج  تلویزیونـی  ایسـتگاه  تنهـا 
کوههـای دهگهـان بـا سـوخت گازوئیـل و سـپس بـرق 
راه انـدازی گردیـد و مـردم جنـوب کرمـان در کهنوج و 
برخـی نقـاط مـی توانسـتند از طریـق تلویزیـون های سـیاه 
وسـفید خودبرنامـه های صداوسـیمای جمهوری اسـامی 
را برفکـی آن هم از طریق فرسـتنده های اسـتان هرمزگان 
دریافـت کننـد و مـردم ایـن خطـه از برنامـه هـای صـدا 
وسـیما، بـی بهـره بودنـد که خوشـبختانه بـا توجه به رشـد 
و توسـعه علـوم ارتباطـات ، بزرگتریـن گیرنـده جنـوب 
ریاسـت  توسـط  و  نصـب  زرچیـن  ارتفاعـات  در  شـهر 
وقـت سـازمان صـدا وسـیما کشـور افتتـاح گردیـد اکنون 
با گذشـت سـه دهـه از انقـاب شـکوهمند اسـامی ایران 
حسـب بـر فرهنـگ و آداب و رسـوم و لهجه یک دسـت 
ضـرورت راه اندازی شـبکه تلویزیونی ویـژه مردم جنوب 
کرمان احسـاس و درخواسـتی به حق و عادانه اسـت که 

متاسـفانه تاکنـون ایـن امـر نادیـده گرفته شـده اسـت . 
در صفحـه دو بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـا و پتانسـیل هـای 
شهرسـتان هـای جنوبـی کـه شـبکه اسـتانی اطاع رسـانی 
ننمـوده آمـده : مـردم جنوب به ویـژه 5 شهرسـتان جنوبی 
مراسـمات  دارنـد چراکـه  از مدیـرکل صداوسـیماگایه 
و  شـود  مـی  دیـده  رسـانه  منطقـه کمتـردر  ایـن  واخبـار 
ایـن امـر مـورد توجـه برنامـه ریـزان سـیمای کرمـان قـرار 
هـای  جشـنواره   : نوشـت  موایـی  هدایـت   . نگرفـت 
فرهنگـی و عشـایری وروسـتایی کشـور در کهنـوج مورد 
اسـتانی  مسـولین  حضـور  وبـا  مـردم  چشـمگیر  اسـتقبال 
و کشـوری برگـزار شـد کـه متاسـفانه از طـرف سـیمای 

مرکـز کرمـان چنـدان پوشـش داده نشـد ولـی در همـان 
روز گـزارش از حملـه یـک گـراز دریکـی از روسـتاهای 
سـیرجان بصـورت کامـل و جامـع پخش شـد کـه این امر 
از  ایـن خطـه  مـردم  دلزدگـی  و  دلسـردی  باعـث  مـورد 
صداوسـیمای کرمـان گردیـد . جـا دارد مسـولین مرکـز 
انـدازی و پخـش  راه  بـه  نسـبت  صـدا وسـیمای کرمـان 
برنامـه هـای ویـژه جنـوب بـا لهجـه محلـی تصمیـم ازم 
را اتخـاذ فرماینـد کـه راه انـدازی صداوسـیمای جنوب با 
لهجـه محلـی توقـع ایـن خطـه را بـرآورده مـی کنـد مانند 
برنامـه هـای سیسـتان بلوچسـتان کـه بـا دو لهجه سیسـتانی 
وبلوچـی برنامـه هـای خـود را پخش مـی کنـد . در دیگر 
مطالـب وی بـا عنوان عدم نظارت بهداشـت مـی خوانیم : 
متاسـفانه امـر نظارت و سـازماندهی بر صنـوف غذایی در 
شـهر کهنـوج بـه فراموشـی سـپرده شـد و اگـر برخوردی 
هـم صـورت گرفتـه بـه صـورت مـوردی و مقطعـی بـوده 
کـه ره بـه جایـی نبـرده اسـت . ایـن نویسـنده جسـور بـا 
اشـاره بـه خاطـرات برخـود جـدی و قـوی خانـم وزیـری 
مسـول مرکز بهداشـت سـابق کهنوج نوشـت : شـهروندان 
کهنوجـی خاطـرات برخورد جـدی و قوی خانـم وزیری 
را بـه یـاد دارنـد برخـورد هـای شایسـته کـه هنوزعلیرغـم 
گذشـت یـک دهه در خاطـره بازاریان و مـردم باقی مانده 
و بـه نیکـی از وی یـاد مـی کننـد . پخـت نـان نامرغوب و 
عـدم رعایت اصول بهداشـت فـردی در کارگاه ها و عدم 
نظـارت دقیـق بـر رسـتوران هـا و سـاندویچ فروشـی هـا و 
قنـادی ها و بسـتنی فروشـی هـا از جمله دکه هـای فروش 
فافـل بـا کمتریـن نظـارت و بـا اصـول غیـر بهداشـتی در 
سراسـر شـهر بـه صـورت قـارچ گونـه رشـد کـرده انـد و 

سـامت شـهروندان را بـه مخاطـره انداختـه اسـت .    
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باخـره پـس از آن همـه رایزنـی مدیـران 
سیاسـی برای جایـگاه حوان نخبـه و فهیم 
حمـزه  رضـا  مهنـدس   , کرمـان  اسـتان 
کلیـد اتاق معاونـت فرمانداری شهرسـتان 
فهـرج را تحویـل گرفت . مهنـدس حمزه 
در ایـن جلسـه گفـت : بـه شـکرانه لطـف 
خداونـد سـبحان در اعطای این مسـؤلیت 
خطیـر و بـه پشـتوانه ایـن حمایـت هـای 
بـر  شـوق  هـای  دلگرمـی  وایـن  معنـوی 

هـم  مـن  بتوانـم  امیـدوارم  انگیـز 
شـمابزرگواران  ی  همـه  کنـار  در 
سـهمی کوچـک در راسـتای عینیت 

هـای  سیاسـت  و  اهـداف  بـه  بخشـیدن 
منویـات   ، اسـامی  جمهـوری  مقـدس 
هـای  برنامـه  و  رهبـری  معظـم  مفـام 
دولـت کریمـه تدبیـر امیـد داشـته باشـم . 
وی تصریـح کـرد : تـاش خواهـم کـرد 
خدمـت  بـر  را  خـود  کار  بنـای  اسـاس 
صادقانـه ، خالصانـه و اثـر بخشـی به مردم 
نجیـب ، کم توقع ، قدر شـناس و شایسـته 

بسـیار  امـا  محـروم  منطقـه  ایـن  خدمـت 
مسـتعد قـرار دهـم تمـام همت خـود را به 
کار خواهـم گرفـت تـا بر اسـاس رهنمود 
هـا و خـط مشـی هـای فرمانـدار محتـرم 
و نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان در 
و  همـکاری  هدفمنـد  پیشـبرد  راسـتای 
تعامل سـازنده با مدیران محترم شهرسـتان 

گام بـر دارم .  

باخره پس از آن همه رایزنی :
 مهندس رضا حمزه کلید اتاق 

معاونت فرمانداری فهرج را تحویل گرفت 

ایرنـا - رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: کشـور در حـال 
تحریـم بـوده اسـت و همه بایـد با تـاش، همدلی و همزبانـی به کمک 

دولت بشـتابیم. 

بـه گـزارش ایرنـا یداه موحـد روز پنجشـنبه پس 
از راه انـدازی نمایندگـی دادگاه عمومـی بخـش 
جازموریـان از توابع شهرسـتان رودبـار جنوب در 
جمـع سـران طوایـف جنوب کرمـان افـزود: نباید 
بـه بیـرون نگاه داشـته باشـیم بلکـه بـه درون خود 

بنگریم.
وی بیـان کـرد: حیـات جامعـه و نظـام اسـامی به 
دو مقولـه عدالـت و امنیـت بسـتگی دارد و اگـر 

ایـن دو نباشـد جامعـه فـرو می پاشـد.
وی گفـت: اگـر بخواهیـم در هریـک از مقولـه 
هـای اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی پیشـرفت 

کنیـم بایـد عدالـت و امنیـت را داشـته باشـیم.
بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  دادگسـتری  کل  رییـس 
افـزود: سـال  خدمـات نظـام جمهـوری اسـامی 
62 فقـط یـک شـعبه دادگاه حقوقـی مسـتقل در 
شهرسـتان کهنوج وجود داشـت و پوشـش دهنده 
پنج شهرسـتان جنوبی بـود، محورهای مواصاتی 
وجـود نداشـت و بسـیاری از حقوق مـردم نادیده 
گرفتـه مـی شـد امـا امـروز در شهرسـتان کهنـوج 

شـش واحـد قضایـی راه انـدازی شـده اسـت.
منطقـه  در  قاضـی   23 از  بیـش  کـرد:  بیـان  وی 
خدمـات قضایـی را بـه مـردم ارایـه مـی دهنـد و عدالـت را بـه معنـای 

کننـد. مـی  لمـس  مـردم  واقعـی 

موحـد گفـت: پـس از دادگاه عمومـی بخـش فاریـاب در سـال جـاری 
دومیـن دادگاه در بخـش جازموریـان امـروز راه انـدازی شـد.

وی افـزود: هـدف از راه انـدازی ایـن واحـد قضایـی ایـن اسـت کـه 
پناهـگاه و مرجعـی بـرای مـردم باشـد و در صـورت بروز اختـاف این 
مرکز توانایی رسـیدگی به مشـکات را داشـته باشـد و بتواند دسترسـی 

مـردم بـه عدالـت و تامیـن امنیـت را دوچنـدان کند.
نماینـده عالـی قـوه قضاییـه در اسـتان کرمان گفـت: نظام به دنبـال ارایه 
بهتریـن خدمـات بـه مـردم اسـت و تمـام تاش خـود را بـه کار خواهد 

گرفـت تـا بتوانـد اقتصاد مـردم را بهتـر کند.
وی بـا بیـان ایـن کـه دادگاه بـه تنهایـی نمـی توانـد عدالـت را ایجـاد 
کنـد خاطرنشـان کـرد: باید همه مردم و دسـتگاه هـای مرتبط همکاری 

کننـد تـا عدالـت بـه معنـای واقعـی در جامعه ایجاد شـود.
ثبتـی در رودبـار جنـوب شـد و  انـدازی واحـد  موحـد خواسـتار راه 
گفـت: نبـود واحـد ثبتـی باعـث مشـکات عدیـده شـده و بزرگتریـن 

مشـکل مـردم عـدم تثبیـت مالکیـت هاسـت.
وی افـزود: نیـروی انتظامـی بایـد متناسـب بـا توسـعه بخـش و منطقـه 
نیـروی انسـانی و تجهیـزات خـود را در راسـتای ایجـاد نظـم، امنیـت و 

عدالـت توسـعه دهـد و در کنـار دادگاه عدالـت را ایجـاد کنـد.
وی تصریـح کـرد: بایـد امنیـت را فراهم کنیم تا بخـش خصوصی وارد 

شـود و اشـتغال و توسـعه را در منطقه ایجاد کند.
ایـن کـه بهداشـت و  بیـان  بـا  رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان 
آمـوزش و پـرورش از وظایـف دسـتگاه هـای دولتـی اسـت گفـت: 
امـروز نبایـد انتظـار داشـت مـردم بهداشـت را تامیـن کنند لذا دسـتگاه 

هـای دولتـی تامیـن بهداشـت و آمـوزش دانـش آمـوزان را در دسـتور 
کار قـرار دهنـد.

وی اظهـار کـرد: در فضـای نـا امـن معلـم، سـرمایه گـذار و فرهنـگ 
حضـور نمـی یابـد مـردم بایـد همـت کنند سـران طوایـف بـا همدلی و 
بـا همزبانـی با سـایر دسـتگاه اجرایی امنیت پایـدار را به منطقـه بیاورند.

موحـد گفـت: اگـر فرزنـدی از شـما مـی خواهـد بـه مـدارج بـاای 
علمـی و کشـوری دسـت یابـد بایـد امنیت را بـرای آن فراهـم کنیم لذا 

همـکاری سـران طوایـف و سـران عشـایر ضـروری اسـت.
وی افـزود: بـا هم اندیشـی با دسـتگاه امنیتـی، نظامی و انتطامـی و مردم 

فضـا را برای مخـان امنیت ناامـن کنید.
نظـام جمهـوری اسـامی دسـت رافـت و  امـروز  وی تصریـح کـرد: 
رحمـت خـود را بلنـد کـرده و حتـی بـه عناصر ضـد امنیتی مـی گوییم 
کـه دسـت از نا امنـی برداریـد و اگر شـاکی خصوصی داریـد رضایت 

بگیریـد و دوبـاره زندگـی شـرافتمندانه خـود را آغـاز کنیـد.
رییـس کل دادگسـتری کرمـان گفـت: کسـانی کـه سـاح دارنـد یـا 
موجـب نـا امنـی شـده انـد بـا تحویـل سـاح خـود و ادای دیـن مـردم 

بـرای آنهـا امـان نامـه صـادر مـی شـود.
وی ادامـه داد: در چنـد مـاه گذشـته تعداد قابـل توجهی افـراد امان نامه 

گرفتـه و بـه آغوش خانـواده و جامعه بازگشـته اند.
دادگاه عمومـی  نمایندگـی  رییـس  اولیـن  عنـوان  بـه  فروغـی  محمـد 

شـد. معرفـی  جازموریـان  بخـش 
بخـش جازموریـان بـا جمعـت 54 هـزار نفـر در فاصلـه 75 کیلومتـری 

مرکـز شهرسـتان رودبـار جنـوب قـرار دارد.

رییس کل دادگستری کرمان: همه باید به کمک دولت بشتابیم

بـه گـزارش پایگاه خبری مکران: باند بزرگ   شـرارت 
محمولـه  گذشـته   سـالهای  طـی  در  مخـدر  ومـواد 
هـای کان مـواد مخـدر  را بـه صـورت مسـلحانه  از 
از  پـس  و  کـرد  مـی  کشـور   وارد  شـرقی  مرزههـای 
عبور از شهرسـتانهای سیسـتان و بلوچسـتان  وارد حوزه 
جنوب اسـتان کرمان شهرسـتانهای رودبـار و قلعه گنج 
مـی شـد  در یـک اقـدام  هماهنـگ  در شـامگاه جمعه 
مـورخ 94/7/24 بـا اسـتفاده از چتـر اطاعاتـی ایجـاد 

شـده  و تیـم هـای زبـده عملیاتـی  بـا اجـرای کمین در 
منطقـه  سـرخ قلعـه  از توابـع شهرسـتان قلعـه گنـج پس 
از دو سـاعت  درگیـری  بـا اعضـای بانـد  دو نفـر از 
جملـه سـرکرده بانـد به هاکت رسـیدند و تعـداد یک 
قبضـه تیربـار گرینـف ،یـک قبضـه سـیمینوف ،یـک 
قبضـه کاش بـا مهمـات  مربوطه ، و دو تن و دویسـت 
کیلـو مـواد مخـدر  از نوع تریاک  به همراه دو دسـتگاه 

خـودرو تویوتـا  کشـف و ضبـط گردیـد.

 باند بزرگ  شرارت و قاچاق مسلحانه  مواد مخدرشرق کشور در دام سربازان گمنام امام زمان )عج( 
جنوب کرمان گرفتار شد


