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اولین کشت گل محمدی توسط  از  قریب پنجاه سال 
مرحوم همایون صنعتی می گذرد و در گذر زمان وتوجه 
مردم منطقه به موقعیت و جایگاه منطقه الله زار و هدایت 
ومدیریت دستگاه جهاد کشاورزی در حالی سیزدهمین 
جشنواره گل محمدی الله زار برگزار می شود که نزدیک سه 
هزارو پانصدهکتار از اراضی منطقه زیرکشت گل محمدی 
رفته که حدودهفت هزار تن محصول برداشت می شود 
و با احداث دهها کارخانه صنعتی و کارگاههای سنتی و 
برخورداری اسانس باالی گل این منطقه جایگاه ویژه ای پیدا 
کرده است گذشته از رونق کسب و کار کشاورزی وگالب 
گیری و استقبال اروپائیان از اسانس آن باعث جلب جهانگرد 
و گردشگر دراین منطقه شده و با احداث ویالها و سوئیتها 
و خانه های بوم گردی و ارائه محصوالت عشایری  دراکثر 
روستاهای این منطقه ، اقتصاد کشاورزی توام با صنعت 
گردشگری را فراهم کرده است و وضعیت اقتصادی منطقه را 
متحول نموده و این منطقه که نمونه ونماد اقتصاد مقاومتی 
است می تواند الگویی برای سایر مناطق شهرستان واستان 
باشد مثال می تواند گردشگری منطقه بیدخوان را با احداث 
خانه های بوم گردی ، رستوران های سنتی وتسهیل عبور 
ومرور، تغییرات کمی وکیفی و رونق اقتصادی این منطقه را 
غیرازبهره وری از باغات گردو را ایجاد کند لذا همت مردم 
منطقه ومساعدت مسئولین می تواند آینده درخشانی برای 

منطقه بیدخوان داشته  باشد .
الزم بذکر است که گالب الله زار بنا به اظهارنظر کارشناسان 
کشاورزی تنها محصول ارگانیک گل محمدی کشور است به 
همین دلیل نیز هر روز بر تقاضای خرید مشتریان خارجی 
این محصول افزوده می شود و کشت گل در الله زار هر روز 
گسترش بیشتری می یابد. همچنین مرغوبیت و کیفیت گل 
محمدی الله زار  سبب شده که هر ساله اسانس تولید شده 
گل محمدی از این شهرستان به کشورهای اروپایی برای 

مصارف صنعتی عطر و ادکلن سازی صادر شود.
عیار عطر گل محمدی الله زار با ۵۰ درصد بیشتر از سایر 
کشورها است و از هر تن محصول هزار لیتر گالب و به ازاء 
هر ۱۰ تن گالب یک کیلو اسانس تولید می شود و گالب 

و اسانس گل تولید شده راهی بازارهای اروپا، خواهد شد.
 امروز که سخن از اقتصاد بدون نفت مطرح شده و اقتصاد 
مقاومتی می تواند نقش تاثیر گذاری درتحقق این طرح 
داشته باشد و بردسیر با بسترهای آماده می توانددرسایر 
عرصه ها نقش بی بدیلی در تحقق اقتصادمقاومتی ایجاد کند 
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کشت گل محمدی الله زار نماد 
اقتصادمقاومتی / 

نقش معادن بردسیر درتحقق 
اقتصادمقاومتی فراموش نشود؟

مهندس ســبک خیز مدیرجهاد کشــاورزی بردسیر بمناسبت 
هفته جهاد کشــاورزی در گفتگو با خبرنگار ســپهرپیرامون 
فعالیتهــا وعملکرد دســتگاه تحت تصدی خود ضمن تشــکر 
ــاورزی  ــاد کش ــدوم جه ــان خ ــاش  کارکن ــات و ت از زحم
ــار  ــه همــکاران جهــادی خــود اظه ــه ب ــن هفت ــک ای و تبری
داشــت:اقتصاد اول شهرســتان بردســیر با چهل هزار هکتار 
ســطح زیــر کشــت محصــوالت زراعــی و باغــی  بــر پایــه 

کشــاورزی  و دامپــروری اســت
* شهرســتان بردســیردرتولید گنــدم بــا 6500 هکتارســطح 
زیــر کشــت بعــد از شهرســتان ارزوئیــه رتبــه دوم را دارد 
در تولیــد ســیب زمینــی بــا 2800 هکتــاردر شهرســتانهای 

شــما لــی رتبــه اول 
* در گــردو بــا ســطح 3400هکتــار بعــد از بافــت و رابــر 

رتبــه ســوم
ــه اول  ــا ســطح3000هکتار رتب ــد گل محمــدی ب  * در تولی

ــه دوم کشــور اســتان و رتب
*در سیب درختی با 850 هکتار رتبه اول استان 

* در تولیــد شــیربا تولیــد روزانــه 100تــن رتبــه ســوم اســتان  
متعلــق بــه ایــن شهرســتان می باشــد 

*اکثریــت مــزارع و باغــات شهرســتان کــه قابلیــت اجــرای 
آبیــاری تحــت فشــار را داشــته انــد مجهــز بــه سیســتم آبیاری 
ــن  ــند بطوریکــه درحــال حاضــر ای ــی باش ــار م تحــت فش
شهرســتان بــا 15750 هکتــار رتبــه اول آبیاری تحت فشــار 

ــتان دارد  را در اس
اقدامات شاخص شهرستان دربخش کشاورزی :

مهندس ســبک خیــز درادامــه به عملکرد واقدامات شــاخص  
پرداخــت و گفت : 

1- جــذب مبلــغ 194/446میلیــون لاير تســهیات در بخــش 
کشــاورزی و دامپــروری شهرســتان درقالــب 59 طــرح از 
محــل اعتبــارات صنــدوق اشــتغال روســتایی و توســعه ملــی 
ــتغال  ــایت رصــد اش ــتان در س 2- ســهمیه اباغــی شهرس
ــه  ــوده  ک ــال 97 ب ــر در س ــتغال 112 نف ــاد اش ــت ایج جه
عملکرد شهرســتان دراین بخش 153 نفربوده اســت ) 136 

درصــد رشــد داشــته (
ــا آفــت کــرم خــراط در باغــات گــردو  ــارزه تلفیقــی ب 3-مب
ــون  ــا کن ــده ت ــه ش ــار هزین ــا اعتب ــوان : ب ــه بیدخ در منطق
3200میلیــون لاير کــه بــا توجــه بــه تاییــد مقامــات اســتان 
و کشــورجز موفــق تریــن طــرح هــای اجرایــی اســتان بــوده 

اســت
4-کشــت 200هکتــار دانــه هــای روغنی محصول کلــزا در 

شهرستان 
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 شهرستان بردسیر با 15750 هکتار آبیاری تحت 
فشار  رتبه اول را در استان دارد 

5-کشــت وتوســعه  گیاهان دارویی درشهرســتان 
بــا ســطح کنونــی شهرســتان 79 هکتار و کشــت 
محصــول زعفــران بــا ســطح 65 هکتــار و 

محصــول زرشــک بــا ســطح 35هکتــار 
6- لوله گذاری کانالهای انتقال آب در 15 پارچه 
آبــادی بــا متــراژ 20120 متــر بــا اعتبــاری بالــغ 

بــر 12072 میلیون لاير
7- مرمت و بازســازی قنوات شهرســتان ) احیاء 
- الیروبــی و نــای گــذاری ( بــه تعــداد 52 پارچــه 
آبــادی بــا اعتبــار ی بالغ بــر 11904میلیون لاير

8- تکمیــل وراه انــدازی ســد ده نــذ ری قلعــه 
عســکر بــا حجم آبگیــری 1/5میلیون مترمکعب 
باپیشــرفت فیزیکــی 70درصــد با اعتبــار هزینه 

شــده تــا کنــون 35715 میلیــون لاير 
9- پرداخت مبلغ 11296 میلیون لاير تسهیات 
از محــل اعتبــارات مکانیزاســیون جهــت تجهیز 
ونوســازی یگان مکانیزه کشــاورزی باخرید 16 

دستگاه تراکتور 
ــاد  ــه جه ــزود: در هفت ــز اف ــبک خی ــدس س مهن
کشــاورزی ) از 21تــا 27 خردادمــاه( 9 طــرح 
کشــاورزی و دامپــروری با هزینــه کرد اعتباری 
بالــغ بــر 100میلیــارد لاير کــه بیــش از 19 
میلیــارد لاير آن از اعتبارات دولتی اســت وبرای 
23 نفر اشــتغالزایی شــده اســت به بهره برداری 

مــی رســد.
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پاسخ قاطع و رصیح رهرب معظم انقالب به ۵ درخواست 

ترامپ که توسط نخست وزیر ژاپن مطرح شد: 

من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ 
پیامی نمی دانم و هیچ پاسخی هم به او 

ندارم و نخواهم داد

مهندس سبک خیز مدیرجهاد کشاورزی بردسیر مبناسبت هفته جهاد کشاورزی در گفتگو با خربنگار سپهرعنوان کرد: 

گزارش تصویری از عملکرد جهاد کشاورزی بردسیر

اندازه گیری فشارخون بیش از 17000 نفر از مردم شهرستان  تا کنون در بسیج ملی کنترل فشارخون
            مهندس برهانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان بردسیر :

ــان بردســیر طــی  ــر شــبکه بهداشــت ودرم مدی
فراخوانــی از کلیــه افــراد بــاالی 3۰ ســال، 
زنــان بــاردار وبیمــاران کلیــوی دعــوت نمــود در 
فرصــت باقیمانــده تــا تاریــخ ۱۵تیرمــاه  نســبت 
بــه تعییــن میــزان فشــارخون خــود بــه مراکــز، 
پایگاههــا وخانــه هــای بهداشــت مراجعــه نمایند،

هــر  از  گردیــد   متذکــر  برهانــی  مهنــدس 
ــر  ــک نف ــال ی ــاالی 3۰ س ــراد  ب ــر اف ــه نف س
ــوارد  ــر م ــه اکث ــت ک ــارخون باالس ــار فش دچ

ناشــناخته باقــی مــی ماننــد وباعــث ایجادعــوارض 
ــی  ــای قلب ــکته ه ــه س ــاری از جمل ــدید بیم ش
ومغزی،نارســایی کلیه،بــزرگ شــدن قلــب وآســیب 

ــردد. ــی گ ــم م ــبکیه چش ــه ش ب
وی افــزود: هــر چنــد فشــار خــون درمــان شــدنی 
ــت.  ــگیری اس ــرل و پیش ــل کنت ــا قاب ــت ام نیس
ــرح  ــن ط ــارخون در ای ــری فش ــدازه گی ــا ان ضمن
ــط  ــه ای توس ــچ هزین ــوده و هی ــگان ب ــال رای کام

ــود. ــت ش ــد پرداخ ــن نبای مراجعی

آگهی فراخوان عمومی 
شناسایی بهره بردار )مستاجر( باغات 

و زمین های زراعی بردسیر
رشکــت فــوالد ســیرجان ایرانیــان در نظــر دارد باغــات و زمین هــای زراعی 

بــه مســاحت کل تقریبــی 150 هکتــار و تعــداد تقریبــی 12000 اصلــه 

درخــت »بــه« و »پســته« و همچنیــن بوته هــای گل محمــدی و زرشــک 

و زمیــن یونجــه را بــه بخــش خصوصــی به عنــوان بهره بــردار )مســتاجر( 

ــذار مناید. واگ

بدیــن وســیله از کلیــه واجدیــن رشایط کــه در ایــن زمینــه دارای تخصص، 

تجربــه، حســن اجرایی، رسمایه مالی و امکانــات الزم بوده و قــادر به ارائه 

مــدارک مثبتــه باشــند دعــوت بــه عمل می منایــد جهــت اعــالم آمادگی و 

هاهنگی هــای الزم از تاریــخ درج آگهــی به مــدت ده روز با شــاره های 

زیــر متــاس حاصــل فرماینــد و یا بــه آدرس ذیــل مراجعه منایند.

آدرس: کرمــان- بلــوار جمهــوری اســالمی- روبروی بلوار حمزه- ســاختان 

میدکو- طبقه چهــارم- آقای خشــنود

تلفن متاس: 03431245707 و 09137057240 آقای خشنود

درختان گردو بعد از مبارزه باکرم خراط )باب زیتون بیدخوان( 

مبارزه باکرم خراط باب زیتون بیدخوان 

مزرعه گندم با آبیاری تحت فشار   کشت گیاهان دارویی 

مزرعه کلزا  دشتکار با آبیاری تحت فشار 

رزشک  نگار 

          بادام دیرگل 

         کشت هیدروپونیک گل رز دشتکار 
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی :

ایستادگی رهبری در برابر توطئه 
های دشمنان انقالب / شرکتهای 

فوالد قول مساعد جهت امور عمرانی 
امامزاده محمد )ع( دادند 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه 
بردسیر در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن دعوت 
نمازگزاران به تقوای الهی در سلسله گفتار شرح دعای مکارم 
اخالق امام سجادعلیه السالم بیان داشت : امام در این فراز 
»َو أَْجِر ِللنَّاِس َعلَی یَِدَی اْلَخْیَر َو اَل تَْمَحْقهُ بِاْلَمِن« می فرماید 
بارالها! خیر و خوبی را به دست من برای مردم جریان ده و 
آن را با منت گذاردن بر سرشان محو و باطل منما. در این 
فراز  دو مطلب آمده است: مطلب اول آنکه خیر انسان باید به 
مردم برسد و مطلب دوم آنکه خیر را با منت گذاردن به آنان 
نابود نکنیم و از بین نبریم. نکته ای که به موقع است قبل از 
آغاز بحث، تذکر داده شود این است که اگر کسی یک یا چند 
بار در طول یک ماه صدقه بدهد عمل خیر انجام داده، ولی 
آن را صدقه جاریه نمی گویند.تنها صدقه جاریه صدقه و کار 
نیکی است که اثری ماندگا رداشته باشد و مردم از منافع ان 

بهره برند و نفع اثر خیر جریان داشته باشد 
مثال کسی که ملکی را وقف کند که از درآمد آن همه روزه 
صد گرسنه فقیر را سیر کنند یا درمانگاهی تاسیس نماید که 
مرضای بی بضاعت در آن مورد معاینه قرار گیرند و به آنان 
داروی رایگان داده شود یا قناتی حفر کند که اهالی یک محل، 
به طور مستمر، از آب آن مشروب گردند و از این قبیل کارها 
که پیوسته نفعش عاید مردم می شود، در اسالم، صدقه جاریه 

خوانده شده است.
حجت االسالم کرمانی دربخشی دیگر از خطبه افزود :تمایالتی 
که در ما وجود دارد دو گروه است: یک گروه، تمایالت 
حیوانی است و یک گروه دیگر تمایالت انسانی. تمایالت 
حیوانی آن چیزهایی است که مشترک بین ما و حیوانات است، 
تمایل به غذا، تمایل به آب، تمایل به خواب، تمایل به بازی، 
تمایل جنسی، تمایل به غضب و انتقامجویی، تمایل تفوق طلبی، 
تمایل در حب اوالد، و امثال اینها. این تمایالت را حیوانات هم 
دارند و ما هم داریم. وجود این تمایالت، ضرورت زندگی 
است. یکی از این تمایالت اگر نباشد باید گفت یکی از پایه 
های اساسی زندگی نیست. با اینکه این تمایالت برای زندگی 
ضروری است اما معیار افتخار نیست، خوابیدن و استراحت 
برای رفع خستگی ضرورت دارد و فقدان آن منجر به مرگ 
می شود اما افتخار انسانیت نیست، حب اوالد الزمه تربیت 
اوالد است و مادر به مهر و محبت، آن همه مصائب را تحمل 
می کند اما حب اوالد، افتخار انسان نیست. در کنار تمایالت 
حیوانی تمایالت عالی انسانی وجود دارد. این تمایالت عالی 
انسانی به هر نسبتی که پیشروی کند و تحقق زیادتری بیابد 
انسانیت، بیشتر شکوفا می شود و افتخار برای انسان بیشتر 
خواهد بود. تمایالت انسانی از قبیل:1.ادای امانت 2. وفای 
به عهد، 3. انصاف، 4. عدالت، 5.احسان 6. دگردوستی، و 
امثال این امور که خیلی هم معدود و محدودند. هر کدام از این 

صفات، یک پایه اصولی در تعالی بشر است.
ولی هیچیک از این تمایالت حیوانی معیار عظمت و بزرگی 
انسان نیست، معیار بزرگی و عظمت انسان، دگردوستی است 
و به هر نسبت که دگردوستی، در یک جامعه تقویت شود 
و عالقه به مردم و حفظ  لزوم خدمتگزاری به مردم تقویت 
گردد، داللت دارد بر اینکه انسانیت رشد بیشتری کرده و بشر 
قدمهای بلندتری به سوی تعالی و تکامل برداشته است. امام 
موسی بن جعفر علیهماالسالم فرموده است:»مردم روی زمین 
تا وقتی که یکدیگر را دوست بدارند، ادای امانت کنند و بر 
طریق حق قدم بردارند و عمل نمایند مورد ترحم و تفضل ذات 

اقدس الهی هستند.«
خطیب جمعه بمناسبت رویدادهای  هفته به سالرزو رحلت 
عبدالعظیم حسنی که چهار امام معصوم را درک کرده است 
گفت : درحدیث است که اگر کسی ایشان را در شهرری 
زیارت کند ثواب زیارت کربال را دارد و همچنین به سالروز 
شهادت حمزه سیدالشهدا اشاره داشت و گفت پس از شهادت 
ایشان پیامبر بسیار بلند گریست زیرا حمزه یکی از یاوران 
وحامیان پیامبر بود که به علت عدم توجه به سفارش پیامبر 
مدافعین اسالم محل دفاع خود را برای جمع اوری غنائم ترک 

کردند که باعث شکست سپاه اسالم و شهادت حمزه شد .
امام جمعه بردسیر در تبیین سخنان مقام معظم رهبری در دیدار 
نخست وزیر ژاپن گفت : نخست وزیر ژاپن بعد از چهل سال 
از انقالب برای تقویت روابط دوجانبه ومیانجیگیری و اوردن 
پیام از سوی ترامپ به ایران امد که دراین دیدار مقام معظم 
رهبری سخنان قاطع و کوبنده و راهگشا به وی داد و فرمود : 
من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی دانم و هیچ 
پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد. ایران به مدت پنج، شش 
سال در موضوع هسته ای با آمریکا و اروپایی ها در قالب 1 
+ ۵ مذاکره کرد و به یک نتیجه هم رسید، اما آمریکا زیر 
این توافق و قرارداد قطعی زد، بنابراین کدام فرد عاقلی است 
که دوباره با کشوری که زیر تمام توافق ها زده، مذاکره کند؟ 
سخنان قاطع و بااقتدارمقام معظم رهبری ایستادگی د ربرابر 

توطئه های دشمنان انقالب است 
حجت االسالم کرمانی بابیان اینکه امامزاده محمد تنها چشم 
وقطب فرهنگی شهرستان است و زوار گذری زیادی از 
سایر شهرها دارد که  از این بقعه متبرکه دیدار و زیارت 
می کنند و همچنین در شبهای لیالی قدر و سایر مناسبتهای 
جمعیت کثیری دراین مکان اجتماع می کنند محیط اطراف این 
امامزاده درشان مجاورین وزوار نیست و نیاز مند به مساعدت 
مردم مومن دارد و شرکتهای فوالد قولهایی در مساعدت در 
کمک به امامزاده داده اند که انشاهللا با همت مردم ومساعدت 
شرکتهای فوالد این امامزاده از فضای بهتری برخوردار شود 

رشد ۷ درصدی صادرات کشور در سال جاری؛ توجه به صادرات در کنار حفظ بازار داخلی
درصــدی   ۷ رشــد  صنعــت:  وزیــر 
جــاری؛  ســال  در  کشــور  صــادرات 
توجــه بــه صــادرات در کنار حفــظ بازار 

ــی داخل
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
ــظ  ــار حف ــد در کن ــه بای ــه اینک ــاره ب اش
ــی بــه صــادرات هــم توجــه  ــازار داخل ب
داشــته باشــیم گفــت: در دو ماهــه اول 
امســال صادرات کشــور ۷ درصد رشــد 

داشــته اســت.
از  تســنیم  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
جیرفــت، رضــا رحمانــی در دیــدار 
نخبــگان و ســرمایه گذاران جنوب اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه دعــوت نماینــدگان 
ــدوارم  ــردم امی ــفر ک ــه س ــن منطق ــه ای ب
کــه ایــن ســفر منشــأ خیــر برکــت باشــد، 
اظهــار داشــت: جنــوب کرمــان از لحــاظ 
تعــداد واحد هــای صنعــت و معدنــی 
بســیار کــم اســت و امیــدوارم بتوانیــم 
ــا شــاهد  ــن واحد ه ــا حــل مشــکالت ای ب

ــا باشــیم. ــداد آنه ــش تع افزای
وی بــا بیــان اینکــه در وزارتخانه صمت 
اقدامــات  دولــت  کالن  حــوزه  در  و 
ــن  ــدوارم ای ــه امی ــده ک ــام ش ــی انج مهم
مصوبــات بــرای مــردم بــه صرفــه باشــد 
ــه جــای  ــد ب ــت: در حــال حاضــر بای گف
ســرمایه گذاری در مرکــز کشــور در 
مناطــق دور افتــاده ســرمایه گذاری کــرد.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت با اشــاره 
بــه اینکــه بایــد تــالش کنیــم تــا از امکاناتی 
کــه داریــم نهایــت اســتفاده را داشــته باشــیم 
افــزود: تــالش می کنیــم تــا در جنــوب 
ــرمایه گذاری  ــرای س ــه ب ــه ک ــان آنچ کرم
الزم اســت انجــام شــود تــا ســرمایه گذاران 

واقعــی تشــویق شــوند.
وی بــا بیــان اینکه ســرمایه گذاران همیشــه 
توقــع مــادی ندارنــد بایــد بــه آنهــا دلگرمــی 
داد تــا حــس کننــد کــه کار آنهــا مفیــد اســت 
گفــت: دســتور دادم تــا 2 میلیــارد تومان به 
ــارت وزارت  ــه از اختی بودجــه ایــن منطق
صنعــت و معــدن و همچنیــن 2 درصــد از 
اختیــارات مالکیــت بــه ایــن منطقه افــزوده 

شود.
ــه اینکــه مشــکالت  ــا اشــاره ب ــی ب رحمان
شــهرک های صنعتــی جنــوب کرمــان حل 
می شــود، بیــان کــرد: در ســال جــاری 
ایمیــدرو بودجــه ای بــه اســتان کرمــان 
اختصــاص داده کــه می طلبــد ســهم جنــوب 

ــی پرداخــت شــود. ــه طــور کل اســتان ب
تیتانیــوم کهنــوج  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
پــروژه ای تاریخــی اســت و کم کاری هــای 
آن قابل بخشــش نیســت افــزود: محورهای 
کاری زیــادی در ســال جــاری در دســتور 
ــن آن بخــش  ــه مهم تری ــم ک ــرار دادی کار ق
معــدن اســت کــه توجــه جــدی بــه ایــن مهم 

می شــود.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
اشــاره بــه اینکــه اگــر از معــادن اســتفاده 
نکنیــم ظلــم بزرگــی بــه منطقــه کرده ایــم 
گفــت: هیــچ محدودیتــی در حــوزه معدنی 
نداریــم و هــر کــس کــه بخواهــد در ایــن 
حــوزه ســرمایه گذاری کنــد بــا تمــام تــوان 

از آن حمایــت مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایمیــدرو بایــد در 
ــر  ــزود: اگ ــر شــود اف ــه فعال ت ــن منطق ای
چنــد پــروژه مهــم بــه کمــک ایمیــدرو در 
ایــن منطقــه انجــام شــود جمعیــت زیــادی 

مشــغول بــه کار می شــوند.
ــا اشــاره بــه اینکــه بــه منابــع  رحمانــی ب
طبیعــی احتــرام می گذاریــم امــا منابــع 
طبیعــی هــم می طلبــد بــا ســرمایه گذاران 
مراعــات کنــد کــه کارهــای آنهــا تعطیــل 
نشــود بیــان کــرد: امســال معــادن کوچک 
جــز فعالیت هــای ماســت و هــر کــس 
ــد  ــا کن ــادن را احی ــن مع ــد ای ــه می توان ک
به طــور کامــل از آنهــا حمایــت می شــود.
وی بــا بیــان اینکه معادن و صنایع معدنی 
در هــر کجــا فعــال باشــد بایــد چنــد نکتــه 
از جملــه بــه کارگیــری نیــروی بومــی و 
ــته  ــه داش ــه توج ــدارک از منطق ــن ت تامی
ــی شــرکت ها  ــردش مال ــزود: گ ــند اف باش

بایــد در شهرســتان باشــد.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
اشــاره بــه اینکــه در جنــوب کرمــان تعداد 

واحدهــای تولیــدی کم اســت، گفــت: از 
ایــن رو می طلبــد تعــدادی صنایــع نیمه 
کاره در ایــن منطقــه در اولویــت قــرار 
داده شــود تــا همــه آنهــا راه انــدازی و به 

چرخــه تولیــد وارد شــوند.
رحمانــی بــا اشــاره به اینکه در امســال 
ــازار داخــل صــادرات  ضمــن حفــظ ب
بایــد  گفــت:  می دهیــم  انجــام  نیــز 
مــازاد تولیــد را بررســی کنیــم و بــرای 
محصــوالت  ایــن  روی  صــادرات 

تمرکــز داشــته باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه بانــک صنعــت و 
ــدازی  ــوب کرمــان راه ان معــدن در جن
اول  ماهــه  دو  در  افــزود:  می شــود 
ــد  ــور ۷ درص ــادرات کش ــال ص امس

ــته اســت. ــد داش رش

معاون وزیر بهداشت:

معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی گفــت: ســاالنه 33 هــزار ایرانــی زیــر 
۵۵ ســال بــه دلیــل ســکته های قلبــی و مغزی عمدتاً ناشــی 

از فشــار خــون بــاال می میرنــد.
بــه گــزارش وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
دکتــر رضــا ملــک زاده در آســتانه راه انــدازی بســیج ملــی 
فشــار خــون بــا اشــاره بــه خطرات فشــار خــون بــاال برای 
ســالمتی انســان افــزود: بایــد بــه ایــن آمــار، ســال هــای از 
دســت رفتــه عمــر ایرانی هــا بــه دلیــل ناتوانی هــای ناشــی 
از فشــار خــون بــاال را نیــز افــزود کــه هــم اکنــون بــه دو 
میلیــون ســال رســیده و ۶2 درصــد نســبت بــه 2۵ ســال 
گذشــته افزایــش یافتــه کــه عــدد بســیار قابل توجهی اســت.
ــاال در  ــون ب ــار خ ــی از فش ــای ناش ــزود: مرگ ه وی اف
ایــران طــی 2۵ ســال گذشــته 3۹ درصــد افزایــش یافتــه و 
فشــار خــون بــاال مهم تریــن عامــل خطــر ســکته های قلبی 

ــران اســت. ــای زودرس در ای ــزی و مرگ ه و مغ
ملــک زاده اضافــه کــرد: اگــر جامعــه پزشــکی در زمینــه 
بی خبــری افــراد از ابتــالی بــه فشــار خــون توجــه کافــی 
ــد، شــاهد  ــز آن را جــدی بگیرن داشــته باشــند و مــردم نی
ــکته های  ــی از س ــای ناش ــدی مرگ ه ــش 2۵ درص کاه

قلبــی و مغــزی در ایــران خواهیــم بــود.

سخنان رهبری در دیدارنخست وزیر ژاپن  نمایش اقتدار والیت فقیه بود
امــام  اشــکاوندی  االســالم  حجــت 
ــای  ــه ه ــگار در خطب ــت ن ــه موق جمع
ــه  ــا اشــاره ب ــه ب ــن هفت ــه ای ــاز جمع نم
ایــه دهــم ســوره مبارکــه احــزاب بیــان 
داشــت:خداوند متعــال در ایــن آیــه مــی 
فرمایــد وقتی لشــکر دشــمن از هر ســو 
بــه مدینــه حملــه کــرد مســلمان هــا ســه 
دســته  شــدند :گروهی مومــن ،محکم و 
اســتوار ماننــد ابــوذر ،ســلمان  و عمــار 
و... ماندنــد دســته دوم: گروهــی بودنــد 
ــاد و  کــه ایمانشــان متوســط  و آن اعتق
ایمان دســته اول را نداشــتند و از لشــکر 
ــوم  ــته س ــیدند و دس ــمن ترس ــاد دش زی
منافقینــی بودنــد کــه در بیــن مســلمانان 

بودنــد
هــای  نشــانه  ترســیدن  افــزود:  وی 
ــگ  ــا رن ــا ی ــم ه ــی دارد از چش خاص
صــورت یــا حــرف هــا مشــخص مــی 
ــرآن هــم آمــده کــه و اذا  ــذا در ق شــود ل

زاغــت االبصــار زمانــی کــه چشــم هــا از 
ــده . ــره ش ــت خی ــدت وحش ش

ــوع اســت  ــرس دو ن ــار داشــت: ت وی اظه
:1- تــرس پســندیده در ایــات و روایــات کــه 
ــر  ــاع الخی ــد  جم ــه آن خشــیت مــی گوین ب
خشــیه هللا کانــون خوبــی هــا تــرس از 
خداســت ،تــرس از قیامــت خــوب اســت و 

باعــث مــی شــود انســان گنــاه نکنــد
2-تــرس دوم کــه در روایــات بــه آن جبــن 
ــی کــه باعــث  ــد. یکــی از عوامل مــی گوین
ســو ظــن بــه خــدا مــی شــود ترســیدن اســت 
کســی کــه بــه خــدا گمان خوش داشــته باشــد 

نمــی ترســد .
حجــت االســالم اشــکاوندی ریشــه هــای 
تــرس را دنیــا دوســتی و وابســتگی بــه دنیــا 
،نــگاه بــه دارائــی دیگــران و عمــل نکــردن 

بــه وظیفــه و انجــام واجبــات برشــمرد.
امــام جمعــه موقــت نــگار در ادامــه به ســفر 
نخســت وزیــر ژاپــن بــه ایــران اشــاره کــرد 

و افــزود نخســت وزیــر ژاپــن بــرای اولیــن 
بــار پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی 
بــه تهــران ســفر کــرد تــا توســعه روابــط 
دوجانبــه، بــه خصــوص در حــوزه انــرژی 
و تجــارت را بــا مقامــات ایرانــی بررســی 

کند
ــر  ــان اینکــه ســفر نخســت وزی ــا بی وی ب
ژاپــن بــه ایــران هیــچ دســتاورد اقتصــادی 
نخواهــد داشــت، افــزود: ســخنان رهبــری 
ــش  ــن نمای ــر ژاپ ــت وزی ــدار  نخس در دی
اقتــدار والیــت  فقیــه در جهان بــود و اقتدار 
علــوی را بــه بهتریــن شــکل آن بــه نمایــش 

گذاشتند
حجــت االســالم اشــکاوندی همچنیــن ابراز 
داشــت:وزیر امــور خارجــه آلمــان هــم بــه 
ــا  ایــران ســفرکرد و مدعــی شــد کــه اروپ
نمی توانــد بــدون خواســت آمریــکا برجــام 
ــد، رســماً اعــالم کــرده اســت  را اجــرا کن
ــار  ــد در کن در موضــوع برجــام نمی توانن

ایــران باشــند
وی بابیــان اینکــه ایــن شــخص مدعــی 
شــده کــه پشــت کــردن بــه اروپا اشــتباه 
اســت، گفــت: مگــر می شــود اروپــا را 
بــدون آمریــکا معنــا کــرد، چــرا برخی 

نمی خواهنــد درس بگیرنــد
امــام جمعــه موقــت نگارافــزود وزیــر 
خارجــه آلمــان دســت خالــی آمــد و 
اروپایی هــا  برگشــت،  دســت خالی 
ــند  ــته باش ــی داش ــه اقدام ــای اینک به ج
دائمــاً از ایــران می خواهنــد مقابــل 

تهدیدهــای آمریــکا کاری نکنــد
حجــت االســالم اشــکاوندی خاطــر 
نشــان کــرد: راهکار مقابله با دشــمنان 
صرفــا بــا ابــزار مقاومــت محقــق 
مــی شــود و مذاکــره و عقــب گــرد 
از خواســته هــا موجــب تشــدید توهــم 
دشــمنان بــرای تشــدید فشــارها علیــه 

ــد. ــد ش ــران خواه ــت ای مل

ــت  ــاب جیرف ــی و انق ــتان عموم دادس
ــار و  گفــت: 68 شــرکت حمــل و نقــل ب
ــتان  ــور و شهرس ــطح کش ــافر در س مس
جیرفــت کــه اقــدام بــه صــدور بارنامه های 
ــد  ــوخت می کردن ــاق س ــوری و قاچ ص
توســط عوامــل اطاعاتــی جیرفــت 

ــدند. ــب ش ــایی و پلم شناس
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از جنــوب 
کرمــان، حســین ســامی دادســتان 
ــاره  ــا اش ــت ب ــاب جیرف ــی و انق عموم
ــر  ــی ب ــی مبن ــیدن گزارش های ــه رس ب
فعالیــت تیم هــای ســازمان یافتــه و 
شــبکه ای قاچــاق ســوخت از شهرســتان 
ــه خــارج از  جیرفــت و جنــوب کرمــان ب
مرزهای شــرقی کشــور بــا همــکاری اداره 
اطاعــات و فعالیت شــبانه روزی ســربازان 
گمنــام امــام زمان )عــج( و پلیــس آگاهی 
جیرفــت، 68 شــرکت حمــل و نقــل بــار 
و مســافر در ســطح کشــور و شهرســتان 
جیرفــت کــه اقــدام بــه صــدور بارنامه های 
ــد توســط  ــع می کردن ــر واق صــوری و غی
عوامــل اطاعاتــی جیرفــت شناســایی و 

پلمــب شــدند.
دادســتان عمومــی و انقــاب جیرفــت بــا 
بیان اینکه از 68 شــرکت شناســایی شــده 
متخلــف، 22 شــرکت در جیرفت و جنوب 
کرمــان اســت، افــزود: بــا پایش هــای 
ــارج  ــوخت های خ ــه و س ــورت گرفت ص
شــده از کارت های وســایل نقلیه ســنگین 
مشــخص شــد از زمــان اســتفاده از ایــن 
ــی  ــای جعل ــدور بارنامه ه ــا و ص کارت ه
بیــش از 2 و نیــم میلیــون لیتــر ســوخت 

از کشــور خــارج شــده اســت.
وی عنــوان کــرد: در اولیــن حرکــت 

ــام  ــام ام ــربازان گمن ــد س ــی و رص اطاعات
زمان)عــج( کارت ســوخت و مــدارک هویتــی 
ــای  ــان کارت ه ــای صاحب ــاک خودروه و پ
ــه تعــداد  ــد قاچــاق ب ســوخت فعــال در رون
ــف و  ــور توقی ــطح کش ــتگاه در س 248 دس
رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده ادامــه دارد.

ســامی گفــت: ایــن وســایل نقلیه ســنگین 
هیچ گونــه  بعضــا  ســوخت  کارت  دارای 
جابجایــی بار و مســافری در سیســتم حمل و 
نقــل انجــام نمی دادنــد و فقط کارت ســوخت 
خــود را در اختیــار قاچاقچیــان ســوخت قــرار 
ــور  ــتان های کش ــا از اس ــن کارت ه داده و ای
ــه اســتان ها  ــت و بقی جمــع آوری و در جیرف
بــه صــورت چرخشــی ســوخت گیری از 
ــه  ــهمیه ب ــوخت س ــام و س ــق آن انج طری
صــورت ســازمان یافتــه ای بــه خــارج از مرزها 
قاچــاق می شــده اســت. وی  بــا بیــان اینکــه 
بــا شــارژ هــر کــدام از ایــن کارت هــا روزانــه 
ــه  ــل ب ــوخت گازوئی ــر س ــا 400 لیت 300 ت
دســت قاچاقچیــان می رســیده اســت، افــزود: 
در حــال حاضــر پرونــده قضایــی بــرای ایــن 
تعــداد از مالکان وســایل نقلیه تشــکیل شــده 
ــورد  ــم م ــف ه ــرکت های متخل ــت و ش اس

پیگــرد قضایــی قــرار دارنــد.

دادستان عمومی و انقالب جیرفت:

وجود ۷۰۰ ماده خطرناک در توتون/
دخانیات قاتل انسان ها است

شناسایی شبکه های سازمان یافته 
قاچاق سوخت در جیرفت

               حجت االسالم اشکاوندی  امام جمعه موقت نگار :

     رحمانی  وزیر صنعت، معدن و تجارت :

۳۳ هزار ایرانی زیر ۵۵ سال به دلیل 
فشار خون باال می میرند

بــه گــزارش خبرنــگار مهر، ســید وحید احمــدی طباطبایی 
در نشســت خبــری بــه مناســبت هفتــه ملــی بــدون دخانیات 
بــا اشــاره بــه اســتقبال مــردم از طــرح کنتــرل فشــار خــون 
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــق پیش بین ــر طب ــت: ب ــان داش ــاال بی ب
پزشــکی کرمــان 3۰۰ هــزار نفــر قــرار بــود در ایــن طرح 
مشــارکت داشــته باشــند در حالــی کــه تنهــا در هفتــه ای کــه 
ســپری شــد تعــداد افراد مراجعه کننــده از مــرز 1۷۶ هزار 

نفر گذشــت.
ــان ها  ــل انس ــات قات ــه دخانی ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
اســت، افــزود: در دنیــا چهــار عامــل مــرگ و میــر در اثــر 
بیماری هــای غیــر واگیــر وجــود دارد کــه از آن جمله تغذیه 
ناســالم، بی تحرکی، دخانیات و مصرف مشــروبات الکلی 
هســتند لــذا دخانیــات مهمتریــن عامــل در بین عوامــل ذکر 

شــده اســت.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان گفت: در 
دنیــا حــدود یــک میلیــون و 1۰۰ هــزار نفــر مصرف کننده 
دخانیــات وجــود دارد کــه در هــر ســال هشــت میلیــون نفــر 
در اثــر اســتعمال دخانیــات جان خــود را از دســت می دهند.
وی افــزود: ۵۵ میلیــون نفــر در هــر ســال به دلیل مصرف 
دخانیــات جــان خــود را از دســت می دهنــد همچنیــن در هر 
ســال 3۰ هزار میلیــارد تومان صــرف درمان بیماری های 

ناشــی از دخانیات می شــود.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان اظهــار 
داشــت: در صــورت عــدم برنامه ریــزی و پیشــگیری الزم 
ــران، مصــر و  ــات کشــورهای ای در مهــار اپیدمــی دخانی
پاکســتان تــا ۴۰ ســال آینده بیشــترین مصرف دخانیــات در 

دنیــا را خواهنــد داشــت.
وی تصریــح کــرد: بیــش از هفــت هــزار مــاده و ترکیــب 
در ســیگار وجــود دارد کــه بســیاری از آن ها ســمی هســتند 
ــات روی  ــتعمال دخانی ــه اس ــه ب ــرادی ک ــد اف و ۹۰ درص
می آوردنــد بین ســنین 1۰ تا 1۹ ســال هســتند همچنیــن ۴۶ 
درصــد از دانش آمــوزان در خانــه و ۵۶ درصــد در اماکــن 

عمومــی در معــرض دود ســیگار قــرار می گیرنــد.

استاندار کرمان خرب داد:

2۵ درصد  واحدهای تولیدی استان غیرفعال 
است/پرداخت ۳۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 

بانکی در حوزه اشتغال استان
25 درصــد واحدهــای تولیــدی اســتان 
غیرفعــال اســت/پرداخت 3500 میلیــارد 
تومــان تســهیات بانکــی در حــوزه اشــتغال 

ــتان اس
اســتاندار کرمــان گفــت: از یــک هــزار و 600 
ــان 25 درصــد  ــتان کرم ــدی اس واحــد تولی
ــز  ــا نی ــال اســت و 35 درصــد واحده غیرفع
ــن  ــه ای ــوری ک ــه ط ــوده ب ــد ب ــه راک نیم
ــده و  ــا اســتفاده مان ســرمایه گذاری هــای ب
ــه جــای ســرمایه گــذاری  منطقــی اســت ب
ــم کــه در  ــوارد را فعــال کنی ــن م ــد، ای جدی
زمــان کوتــاه تــری اشــتغال ایجــاد مــی کند.

کویــر،  منطقــه  ایســنا  گــزارش  بــه 
دکترمحمدجــواد فدایــی روز 23 خردادماه در 
جشــن کرامت آفتــاب» بهــره بــرداری از 520 
ــان  ــواده مددجوی ــروگاه خورشــیدی« خان نی
کمیتــه امــداد اســتان کرمــان در گلــزار 
شهرســتان بردســیر اظهــار کرد: ایــن فعالیت 
هــا بــه حل مشــکات مــردم و معیشــت آنها 

کمــک مــی کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در راس برنامــه های 
دولــت تدبیــر و امیــد رفــع فقــر و محرومیت، 
اشــتغال و تولید اســت کــه این ســه مقوله به 
یکدیگــر ربــط داشــته و مکمل هم هســتند، 
تصریــح کرد: معتقدیم بســیاری از مشــکات 
موجــود در کشــور ناشــی از بیــکاری اســت و 
ــه  ــه مشــکات از جمل اشــتغال حــال هم
فقــر و محرومیــت، آســیب هــای اجتماعــی 
ــوده و هرکــس  و نابســامانی هــای جامعــه ب
بــرای ایجــاد حتی یک شــغل گام برمــی دارد، 
ــوده  ــوردار ب ــژه ای برخ ــت وی کار آن از اهمی
زیــرا یــک شــغل معــادل بــا حــل بخشــی از 

مشــکات اســت.
ــد در ایجــاد شــغل  ــان کــرد: نبای ــی بی فدای
زمــان را از دســت بدهیــم و ســرعت عمــل در 
ایجــاد شــغل خیلــی مهــم اســت زیــرا تاخیر 
در ایجــاد شــغل مشــخص نخواهــد بــود چــه 
ــد  ــه ایجــاد خواه ــرای جامع مشــکاتی را ب

کــرد.
اســتاندار کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه ایجــاد 
اشــتغال، مشــارکت جمعی و کمک همگانی 
ــا  ــدام از دســتگاه ه ــچ ک ــی خواهــد و هی م
نمــی تواننــد بــه تنهایــی کار کننــد و بانــک 
هــا نیــز بایــد همــکاری کننــد، بــا تشــکر از 

همراهــی بانــک هــا افــزود: در ســه ســال 
ــان  ــارد توم گذشــته 3 هــزار و 500 میلی
تســهیات بانکــی در اســتان کرمــان برای 
ــد  اشــتغال هــای خــرد و خانگــی و تولی

پرداخــت شــده اســت.
فدایــی در ادامــه بیــان کــرد: از یــک 
هــزار و 600 واحــد تولیــدی اســتان 
کرمــان 25 درصــد غیرفعــال اســت و 35 
درصــد واحدهــا نیــز نیمــه راکــد بــوده به 
ــای  ــرمایه گذاری ه ــن س ــه ای ــوری ک ط
بــا اســتفاده مانــده و منطقــی اســت بــه 
جــای ســرمایه گــذاری جدیــد، این مــوارد 
را فعــال کنیــم کــه در زمــان کوتــاه تــری 

اشــتغال ایجــاد مــی کنــد.
اســتاندار کرمــان گفــت: از ایــده و فعالیت 
ــه ایجــاد اشــتغال  ــد در زمین ــای جدی ه
ــوان  ــام ت ــا تم ــم و ب ــی کنی ــتقبال م اس
همــکاری خواهیــم داشــت تــا در فرصــت 
زمانــی معقول فقــر و محرومیت از اســتان 

کرمــان ریشــه کــن شــود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

۶۰ درصد قاچاق موادمخدر در 
کشور از مسیر کرمان انجام می شود

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 60 
ــان  ــیر کرم ــور از مس ــدر در کش ــاق موادمخ ــد قاچ درص
انجــام مــی شــود، گفــت: مامــوران انتظامــی بــا قــدرت بــا 

ــه مــی کننــد. ســوداگران مــرگ مقابل
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ســردار رضــا بنــی اســدی فــر 
در یــادواره 5۷4 شــهید نظــم و امنیــت اســتان کرمــان در 
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فناوری پیشــرفته 
ماهــان گفــت: در نقطــه صفــر مــرزی شــهید توحیــدی را 
داریــم کــه بــا گروه هــای مســلح درگیــر و باعــث متاشــی 
شــدن یــک بانــد مخــرب در محورهــای مواصاتــی شــد که 
در ایــن عملیــات نزدیــک بــه 20 نفر شــهید داشــتیم و این 
نقــش تعییــن کننــده نیــروی انتظامــی در اســتان کرمــان 

اســت.
ــه واســطه اینکــه ۱۱ درصــد  وی گفــت: اســتان کرمــان ب
خــاک کشــور را در اختیــار دارد، بیــش از 60 درصــد مــواد 
ــروی  ــه نی ــذرد ک ــان می گ ــه کرم ــور از منطق ــدر کش مخ
انتظامــی بــه رغــم تمــام محدودیت هــا بــا عشــق و عاقــه 

ــن عوامــل تــاش دارد. ــا ای ــارزه ب در مب
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: تشــخیص 
مجــرم از غیــر مجــرم کار ســاده ای نیســت، ایــن نیــروی 
ــن  ــد و ای ــار می کن ــمندانه رفت ــه هوش ــت ک ــی اس انتظام
از مظلومیت هــای نیــروی انتظامــی و شــهدای نیــروی 

ــت. ــی اس انتظام

نجات جان زن 2۸ ساله در ارتفاعات الله زار
رئیــس اورژانــس کرمــان از نجــات جــان یــک زن 28 ســاله در ارتفاعــات اللــه زار بردســیر 

خبــر داد.
دکتــر محمــد صابــری در گفت و گــو بــا خبرنگار ایســنا منطقــه کویر، گفــت: عصــر روز 24 
خردادمــاه در یــک ماموریــت بــرای نجــات جــان یــک زن 28 ســاله کوهنــورد بیــش از 3 
ســاعت تــاش صــورت گرفــت.وی ادامــه داد: ایــن زن عضــو یک تیم کوهنــوردی از اســتان 
یــزد اســت کــه در ارتفاعــات اللــه زار بردســیر کرمــان دچــار مشــکات تنفســی شــده بــود 
کــه بــا همــکاری تیــم نجاتگــران کوهســتان جمعیــت هــال احمــر به پاییــن کــوه انتقال 
داده شــد و جهــت تکمیــل مراحــل درمانــی به مرکــز درمانی اللــه زار منتقل شــد و در حال 

حاضــر حــال عمومی وی مناســب اســت.

فرمانده انتظامی استان کرمان:
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حکومت  جهانی عدالت

شناخت کیفیت غیبت و ظهور امام زمان)عج(
ما عالوه بر اعتقاد به اصل وجود مهدی)عج( و اینکه کسی خواهد 
آمد و دنیا را از عدل و داد پر خواهد کرد، شخص مهدی)عج( 
را هم می شناسیم و نام و کنیه و پدر و مادر و تاریخ والدت و 
کیفیات غیبت و اصحاب نزدیک و حتی بعضی از کیفیات هنگام 
ظهور او را نیز میدانیم. اگر چه آن شخصیت درخشان و خورشید 
تابان را در بیرون و محیط زندگی خود نمی بینیم و او را تطبیق 

نمی کنیم، اما معرفت به حال او داریم. 
مشخص بودن تاریخ والدت و والدین امام زمان)عج(

ما، ولی و سید خود را، سرور و ساالر عالمیان را که امام ما است، 
می شناسیم. پدر، مادر، تاریخ تولد و قضایای والدت مبارک او را 
میدانیم. کسانی این قضایا را با خبرهای صادق و موثق نقل کرده 
اند، همه ی اینها برای ما روشن است؛ لذا ما میدانیم که عشق ما، 

دل ما و ایمان ما، متوجه و متعلق به کیست.
فرقی که ما شیعه ها، با دیگران و بقیه ی فرق اسالمی و غیر 
اسالمی داریم، این است که ما این شخص عظیم و عزیز را می 
شناسیم؛ اسمش را میدانیم؛ تاریخ والدتش را میدانیم؛ پدر و مادر 

عزیزش را می شناسیم.
طوالنی بودن عمر امام زمان)عج(:

فرزند مبارک پاک نهاد امام حسن عسکری)ع( ، تاریخ والدتش 
معلوم است، مرتبطینش معلومند، معجزاتش مشخص است و 

خدا به او عمر طوالنی داده است و میدهد.
برکات مشخص بودن مهدی موعود)عج( در شیعه

ارتباط قلبی یکایک مردم مومن با مقام والیت عظما و ولی 
اهلل اعظم، یکی از برکاتی است که از مشخص بودن مهدی 
موعود)عج( در عقیده ی مردم ما ناشی میشود. ما این شخص 
عظیم و عزیز را می شناسیم ... به همین دلیل است که توسالت 
شیعه، زنده تر، پرشورتر، با معناتر و با جهت تر است. این حقیقت 
)مهدویت(، در هیچ جای جهان اسالم، مثل محیط زندگی ملت 
عزیز ما و شیعیان، این برجستگی و این چهره ی درخشان و این 
روح پر تپش و پرامید را ندارد. این به خاطر آن است که ما، به 
برکت روایات متواتره ی خودمان، شخص مهدی موعود)عج( را با 

خصوصیاتش می شناسیم.
مهدویت معیاری برای شناخت وظیفه

وظایفی بر عهده ی ماست؛ هم ما به عنوان دولت و حکومت، 
هم ما به عنوان یک فرد مسلمان. اما این وظایف یک مبنای 
فکری دارد. خصوصیت تفکر اسالمی و مکتب اسالمی و دینی 
این است. اگر از این بحث میکنیم که باید آزادی باشد، یا انتخاب 
و اختیار درجامعه برای مردم وجود داشته باشد، یا هر یک از 
سیاستهای عمومی و کلی را مورد بحث قرار می دهیم، برای 
هر کدام از اینها مبنایی وجود دارد. اگر از ما بپرسند چرا مردم 
باید حق رای داشته باشند، یک استدالل فکری و منطقی پشت 
سرش وجود دارد؛ معلوم است چرا. همه ی آنچه که در زمینه ی 
برنامه ریزیها، خطوط اصلی برنامه ها را تشکیل میدهد، یک سر 
این برنامه های اصلی وصل است به آبشخور اندیشه ی اسالمی، 
جهان بینی اسالمی، تلقی و برداشت اسالمی؛ که این ایمان 
ماست، اعتقاد ماست، دین ماست، براساس آن برداشت و آن 
تلقی است که وظایف خودمان را مشخص میکنیم و میخواهیم 
به آنها عمل کنیم. آن مبنای فکری چیست؟ به طور کوتاه و 
خالصه از اینجا باید شروع کنیم و ببینیم که آن خطوط اصلی 
تلقی و بینش اسالم از کائنات، از عالم و از انسان چیست، البته 
این مخصوص اسالم هم نیست. همه ی ادیان اگر تحریف نشده 
باشند، در مبنای صحیح و ریشه ی اصلی خودشان همین بینش 
را دارند. اسالم سالم و دست نخورده و متکی به منابع متقن، 
در اختیار ماست. بقیه ی ادیان ممکن است این خصوصیات را 

نداشته باشند.

آیه 42 سوره آل عمران :
و ]یاد کن[ هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را برگزیده و 

پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است.
1-سخن گفتن فرشتگان با مریم نشان از چیست؟

در آیه شریفه یکی از امتیازات حضرت مریم)س( را سخن گفتن فرشتگان 
با او بیان می فرمایند. این مطلب نشان می دهد که فرشتگان ممکن است 
با انسانی غیر از پیامبران نیز سخن بگویند و این حاکی از مقام واالی مریم 
است. فرشتگان به او بشارت می دهند که خداوند او را برگزیده و پاک 
گردانیده است. یعنی بر اثر تقوی، پرهیزکاری، ایمان و عبادت از برگزیدگان 
خدا و پاکان شده و او برگزیده شده تا پیامبری همچون عیسی از وی 

بوجود آید.
2- چرا جمله »اصطفاک« تکرار شده است؟

در آیه شریفه این جمله تکرار شده است که می فرماید:»خدا تو را از زنان 
جهان برگزیده و بر همه برتری داده است.« جمله اول تنها اشاره به صفات 
عالی انسانی مریم می کند و به عنوان انسان برگزیده از او نام می برد و در 
جمله دوم که »اصطفاک« تکرار گردیده، اشاره به برتری او بر همه زنان 

معاصر زنان خود می کند.
3- مقام و منزلت مریم)س( باالتر است یا حضرت زهرا)س(؟

آیه شریفه گواه بر این است که مریم بزرگ ترین شخصیت زن در زمان 
خود بوده است واین موضوع با آنچه درباره بانوی بزرگ اسالم حضرت 
زهرا)س( رسیده است، که او برترین بانوی جهان است، منافات ندارد. زیرا 
در روایات متعددی از پیامبر اکرم)ص( و امام صادق)ع( این مضمون آمده 
است که می فرمایند:»اذا مریم کانت سیده نساء زمانها اذا فاطمه فهی سیده 
نساء العالمین من االولین واالخرین؛ مریم بانوی زنان زمان خود بود، اما 

فاطمه بانوی همه بانوان جهان از اولین و آخرین است.
4- منظور از »عالمین« چیست؟ این کلمه در قرآن و عبارات معمولی به 
معنای مردمی که در یک عصر و زمان زندگی می کنند، آمده است. چنانکه 
درباره بنی اسرائیل می خوانیم: »وانی فضلتکم علی العالمین؛ من شما را 
بر جهانیان برتری بخشیده ام.« بدیهی است منظور برتری مومنان بنی 

اسراییل بر مردم عصر خود بوده است.
آیه 43 سوره آل عمران:

ای مریم فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان 
رکوع نما.

1-دستوراتی که فرشتگان از جانب خداوند برای مریم آوردند چه بود؟
براساس آیه شریفه سه دستور از طرف فرشتگان از جانب خداوند متعال به 
مریم داده شد: الف(قنوت: قنوت در برابر پروردگار و قنوت به معنای خضوع 
و دوام اطاعت است. ب( سجود و آن نیز نوعی از خضوع کامل در برابر 
خداوند است. ج( رکوع و آن هم نوع دیگری از خضوع و تواضع می باشد.

2-فلسفه دستور به عبودیت چیست؟
فلسفه دستور به عبودیت پروردگار، در واقع ادای شکر آن مقام و منزلت 
است که خداوند به او عنایت کرد. به این ترتیب معنای آیه چنین می 
شود:»حال که خدای متعال تو را برگزید، پس جا دارد قنوت و رکوع و 

سجده کنی.«
3- منظور از جمله »وارکعی مع الراکعین« چیست؟

معنای جمله »با رکوع کنندگان رکوع کن« ممکن است اشاره به نماز 
جماعت بوده باشد و یا ممکن است اشاره به پیوستن به جمعیت نمازگزاران 
و خاضعان در برابر خدا باشد. یعنی همانطور که دیگر بندگان خالص خدا 

برای او رکوع بجا می آورند، تو نیز رکوع کن.
4- چرا در آیه شریفه نخست به سجده اشاره شده بعد به رکوع؟

در آیه شریفه اشاره به سجده و سپس اشاره به رکوع شده است. این به دلیل 
آن نیست که در نماز آنها، سجده قبل از رکوع انجام می گرفته است، بلکه 
منظور انجام هر دو عبادت است و نظری به ترتیب آنها نیست. مثل این 
است که به کسی بگوییم: »نماز بخوان و وضو بگیر و پاکیزه باش.« یعنی 
همه این وظائف را انجام بده. زیرا عطف کردن با »واو« داللتی بر ترتیب 
ندارد. به عالوه ؛ رک وع و سجود در اصل به معنای تواضع و خضوع است 

و رکوع و سجود معمولی یکی از مصادیق آن محسوب می شود.
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رئیــس قــوه قضائیــه در فراخوانــی 
دربــاره مشــارکت جویی از مــردم و 
نخبــگان در رونــد تحــوالت دســتگاه 
قضایــی اعالم کــرد: آســیب های فضای 
مجــازی نبایــد موجب شــود که خــود را 
از فرصــت کم نظیــر ارتبــاط بــا مــردم 

محــروم کنیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، آیــت هللا 
ابراهیــم رئیســی، رئیــس قــوه قضائیــه 
ــاره مشــارکت جویی  در فراخوانــی درب
از مــردم و نخبــگان در رونــد تحــوالت 
دســتگاه قضائــی کــه بــر صفحــات 
متعلــق بــه ایشــان در فضــای مجــازی 
ــا  منتشــر شــده اعــالم کــرد: امــروزه ب
گســترش دسترســی های ارتباطاتــی، 
ــای ســنتِی خشــک  ــارغ از چارچوبه ف
مجــازی  فضــای  دیوان ســاالرانه،  و 
ــی  ــه فرصت ــی ب ــانه های اجتماع و رس
ــردن فاصله هــای  ــم ک ــرای ک ــزرگ ب ب
ــه  ــی در ارتباطــات و ب ــی و مکان زمان
ــده ــل ش ــرات تبدی ــتراک گذاری نظ اش

ــت  ــرای دریاف ــد ب ــت بای ــن فرص از ای
نظــرات مــردم و نخبــگان از »ایــده تــا 
ــن نحــو اســتفاده  ــه بهتری بازخــورد« ب

ــرد. ک
 آســیب هــای فضــای مجــازی -کــه در 
جــای خــود بایــد بــه طــور جدی دنبــال و 
رفــع شــود- نبایــد مــا مســئوالن را دچار 
خطــای محاســباتی کنــد و موجب شــود 
کــه خــود را از فرصت کم نظیــر ارتباط 
بــا مــردم در ایــن بســتر محــروم نمائیــم. 
بــه تعبیر رهبــر معظم انقالب اســالمی 
بایــد از فرصــت بــا ارزش فضــای 
ــا اطــالع از  مجــازی اســتفاده کــرد و ب
نظــرات و ســوال هــای افــکار عمومی، 
ــر و جریان ســاز را  یــک حضــور مؤث

بــه نفــع مــردم رقــم زد.
ــالب  ــراز انق ــه ت ــوه قضائی ــه »ق ــل ب نی
اســالمی« در گام دوم، بــدون مشــارکت 
و  نخبــگان  مــردم،  نقش آفرینــی  و 
ــت. در  ــن نیس ــالب ممک ــوزان انق دلس
مــدت کوتاهــی کــه از مســئولیتم در 

قــوه قضائیــه می گــذرد، و پیــش از آن نیــز 
خصوصاً در دوره خدمت در آســتان قدس 
رضــوی، از نظــرات ارزشــمند کاربــران 
رســانه های اجتماعــی اســتفاده کــرده ام و از 
ایــن پــس نیز امیــدوارم خادمان ملــت را در 
ســاخت قوه قضائیــه ای مردمــی، انقالبی و 

ضــد فســاد یــاری کنیــد.
بــر ایــن اســاس اعــالم می کنــم تــا زمانــی 
کــه ســامانه اختصاصــی دســتگاه قضائــی 
بــرای ارتبــاط دو ســویه با مــردم و نخبگان 
در دســترس قرار بگیرد، صفحات متعلق 
بــه اینجانــب در رســانه های اجتماعــی، 
یکــی از مســیرهای دریافت نظــرات مردم 

و نخبــگان خواهــد بــود.
عزیزمــان  مــردم  اینکــه  بــر  عــالوه 
می تواننــد رأســاً نظــرات خــود را از ایــن 
مســیر منتقــل کننــد، اینجانــب نیــز حســب 
مــورد، فراخوان هایــی جهــت دریافــت 
نظــرات در خصــوص ایجــاد، اصــالح 
ــل برخــی رویه هــا، رویکردهــا،  ــا تکمی ی
اعــالم  آئین نامه هــا  و  دســتورالعمل ها 

خود را از فرصت کم نظیر ارتباط با مردم محروم نکنیم

انتقاد از طوالنی بودن روند سرمایه
 گذاری در بخش معدن

ــه  ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ومحاســبات مجلس می گویدشــورای 
عالــی معــادن بــا توجــه بــه اختیاراتی 
کــه دارد مــی توانــد از رونــد طوالنی 
فعالیــت و ســرمایه گــذاری در بخــش 

ــادن بکاهد. مع
شــهباز حســن پــور بیگلــری عضــو 
کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات 
مجلــس، در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــا اشــاره  ــه ملــت، ب خبرگــزاری خان
بــه مشــکالت حــوزه معــادن کشــور، 
گفــت: مشــکل اصلــی معــادن و 
اقتصاد کشــور وضعیت بروکراســی 
پوســیده و تصمیــم گیــری ُکنــد در 
ــف اداری  ــای مختل مجموعــه رده ه

کشــور اســت.
ــه  ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــه  ــه داد: ب ــس ادام ــبات مجل و محاس
لحــاظ قانونــی، منعــی بــرای چابــک 
ــدارد، مجلــس  شــدن دولــت وجــود ن
بــا تصویــب پنجــره واحــد بــه دولــت 
ــا ظــرف  ایــن اجــازه را داده اســت ت
ــان  ــف متقاضی ــدت 10 روز تکلی م
کارآفرینــی را تعییــن کنــد امــا اکنــون 
شاهد هســتیم کارآفرین،سرمایه گذار 
یــا فعــاالن اقتصــادی چــه در بخــش 
معــدن چــه صنایــع دیگــر بایــد حدود 
چنــد ســال زمــان بگذارنــد تــا بــه 

نتیجــه برســند.
ــردم ســیرجان و بردســیر  ــده م نماین
ــالمی  ــورای اس ــم ش ــس ده در مجل
ــی  ــد بررس ــد ُکن ــه رون ــاره ب ــا اش ب

ــت،  ــی در دول ــای کارآفرین ــده ه پرون
بیــان داشــت: شــورای عالــی معــادن بــا 
توجــه بــه اختیاراتــی کــه دارد می تواند 
از رونــد طوالنــی فعالیــت و ســرمایه 
ــا  گــذاری در بخــش معــادن بکاهــد ام
همچنــان شــاهد رونــد دســتور دادن 
ــای  ــن در مجموعــه ه ــه پایی ــاال ب از ب

مختلــف کشــور هســتیم.
وی توضیــح داد: بایــد اختیــارات در 
خصــوص اشــتغالزایی بــه اســتانداران 
ــار بــرای  تفویــض شــود و دولــت یکب
ــیده اداره  ــت پوس ــن وضعی ــه ای همیش

ــذارد. ــار بگ کشــور را کن
ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
ــد اداری منفعــت  ــدی رون ــت از ُکن دول
مــی بــرد، اظهــار داشــت: با فربه شــدن 
ــدا  ــش پی ــدان کاه ــداد کارمن ــت تع دول
نمــی کنــد بلکه برنامــه ریزی ســرعت 
بیشــتری پیــدا مــی کنــد چــرا کــه قــرار 
اســت مجلــس ریل گــذار باشــد و تنظیم 
ــا دولــت  برنامــه و ســرعت حرکــت ب

باشــد.

خواهــم کــرد و در انتظــار نظــرات راهگشــای 
ایــن امــر  صاحب نظــران و متخصصــان 

ــود. ــم ب خواه
امیــد اســت این رویکــرد مورد رضــای خداوند 
متعــال از بــاب عمــل به کریمه ی »و شــاورهم 
ــی  ــاد و دلگرم ــب اعتم ــر« و موج ــی االم ف
عمــوم انســان های حق طلــب و عدالتخــواه 
باشــد. توفیــق روزافزون ملت رشــید ایــران را 

خواســتارم.

دو مداد سیاه
از دو مــرد دو خاطــره متفــاوت از گــم شــدن مــداد 

شــنیدم. مدرســه  در  سیاه شــان 
مرد اول می گفت:

»چهــارم ابتدایــی بــودم. در مدرســه مــداد ســیاهم را گــم 
کــردم. وقتــی بــه مــادرم گفتــم، ســخت مــرا تنبیــه کــرد 
و بــه مــن گفــت کــه بی مســئولیت و بی حــواس هســتم. 
ــود کــه تصمیــم  ــم ســخت ب ــدر تنبیــه مــادرم برای آن ق
گرفتــم دیگــر هیــچ وقت دســت خالــی بــه خانــه برنگردم 
و مداد هــای دوســتانم را بــردارم. روز بعــد نقشــه ام را عملــی 
کــردم. هــر روز یکــی دو مــداد کــش می رفتــم تــا اینکــه 
تــا آخــر ســال از تمامــی دوســتانم مــداد برداشــته بــودم. 
ــا تــرس ایــن کار را انجــام مــی دادم،  ابتــدای کار خیلــی ب
ــه های  ــردم و از نقش ــه ک ــم غلب ــر ترس ــم ب ــی کم ک ول
زیــادی اســتفاده کــردم تــا جایــی کــه مداد هــا را از 
دوســتانم می دزدیــدم و بــه خودشــان می فروختــم. بعــد از 
مدتــی ایــن کار برایــم عــادی شــد. تصمیم گرفتــم کار های 
بزرگتــر انجــام دهــم و کارم را تــا کل مدرســه و دفتــر مدیر 
مدرســه گســترش دادم. خالصــه آن ســال برایــم تمریــن 
عملــی دزدی حرفــه ای بــود تــا اینکــه حــاال تبدیــل به یک 

ســارق حرفــه ای شــدم!«
مرد دوم می گفت:

»دوم دبســتان بــودم. روزی از مدرســه آمــدم و بــه مــادرم 
گفتــم مــداد ســیاهم را گــم کــردم. مــادرم گفت:»خــوب 
چــه کار کــردی بــدون مــداد؟« گفتــم:»از دوســتم مــداد 
گرفتــم.« مــادرم گفــت خوبه و پرســید کــه دوســتم از من 
چیــزی نخواســت؟ خوراکــی یــا چیــزی؟ گفتم نــه. چیزی 
از مــن نخواســت. مــادرم گفت:»پــس او بــا ایــن کار ســعی 
کــرده بــه دیگــری نیکــی کنــد، ببین چقــدر زیرک اســت. 
پــس تــو چــرا بــه دیگــران نیکــی نکنــی؟« گفتم:»چگونه 
نیکــی کنــم؟« مــادرم گفــت:»دو مــداد می خریــم، یکــی 
بــرای خــودت و دیگــری بــرای کســی کــه ممکــن اســت 
مــدادش گــم شــود. آن مــداد را بــه کســی کــه مــدادش 
گــم می شــود می دهــی و بعــد از پایــان درس پــس 
می گیریــم.« خیلــی شــادمان شــدم و بعــد از عملــی کردن 
پیشــنهاد مــادرم، احســاس رضایــت خوبــی داشــتم آن قدر 
ــی بیشــتری می گذاشــتم  ــای اضاف ــم مداد ه ــه در کیف ک
ــا ایــن کار، هــم  ــه نفــرات بیشــتری کمــک کنــم. ب ــا ب ت
درســم خیلــی بهتــر از قبــل شــده بــود و هــم عالقــه ام بــه 
مدرســه چنــد برابــر شــده بــود. ســتاره کالس شــده بــودم 
ــره  ــای ذخی ــرا صاحــب مداد ه ــه همــه م ــه ای ک ــه گون ب
می شــناختند و همیشــه از مــن کمــک می گرفتنــد. حــاال 
کــه بــزرگ شــده ام و از نظــر علمــی در ســطح عالــی قــرار 
ــواده داده ام، صاحــب بزرگ تریــن  گرفتــه ام و تشــکیل خان

جمعیــت خیریــه شــهر هســتم.«

داستان  آموزنده

ادامه سرمقاله...
توجــه بــه منطقه گردشــگری بیدخــوان - منطقه حفاظت 
شــده بــاب بیدوئیــه - باغــات ســیب وگالبــی گلــزار - بهره 
بــرداری بهینــه از مراتع جهت چــرای دام - ایجــاد کارخانه 
ــع دســتی  هــا ی جنبــی محصــوالت کشــاورزی - صنای

روســتایی و ... 
بــا توجــه بــه اینکــه  شهرســتان بردســیر از منابــع معدنی 
ــتای  ــا در راس ــای انه ــت احی ــوردار اس ــیارخوبی برخ بس
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی  و ایجــاد اشــتغال ورونــق تولیــد 
ــس  ــدن م ــد از : مع ــه عبارتن ــد ک ــی دارن ــت خاص اهمی
درآلــو )گلــزار بردســیر( - معــدن مــس آبتلخــون )کوه پنج 
بردســیر( - معــدن مس پشــترود )نارپ بردســیر( - معدن 
مــس ســه گــداری - معــدن مــس بــاب زنگوئیــه - معــدن 
آهــن پالســری چهل تــن -  معــدن ســنگ تراورتــن پیــر 
بنــه - معــدن ســنگ تراورتــن پشــترود - معــدن ســنگ 

مرمــر ســنگبر - معــدن شــن و ماســه محمودآبــاد
ــای  ــی در بخش ه ــیر دارای معادن ــتان بردس ــذا شهرس ل
شــن و ماســه، ســنگ های ســاختمانی )مرمــر و تراورتــن( 
ــن و طــال اســت.  ــس، آه ــد م ــزی مانن و کانســارهای فل
در معــادن کانســارهای فلــزی معــادن مــس آبتلخــون و 
ــت  ــا قدم ــه هایی ب ــدادی و ترانش ــای ش ــترود تونل ه پش
بــاالی ۵۰۰ ســال وجــود دارد مشــخصات ایــن معــادن در 
ســال ۱۳۵۲ در گــزارش مطالعــات کانســارهای مــس در 
ــذا نبایــد از  ایــران )ســازمان زمین شناســی( آمده اســت. ل
نقــش معــادن بردســیر در تحقــق اقتصادمقاومتــی غفلــت 
کــرد .ضمنــا بایــد از ایــن فرصت جشــنواره اللــه زار جهت 
ــی  ــراث فرهنگ ــگری ومی ــای گردش ــه ه ــی جاذب معرف
شهرســتان بردســیر اســتفاده کــرد و کارهــای فرهنگــی 
الزم بــه معرفــی جاذبــه هــای گردشــگری بردســیر ایجــاد 
شــود  تــا زمینــه رشــدهمه جانبــه پتانســیلهای موجــود 

عملــی شــود .

کشت گل محمدی الله زار نماد 
اقتصادمقاومتی / نقش معادن بردسیر 

درتحقق اقتصادمقاومتی فراموش نشود؟

فراخوان رئیس قوه قضاییه درباره فضای مجازی:

برگزاری جلسه ماهیانه کنترل برنامه های شهباز حسن پور عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس
098 برای عبور موفق از پیک بار تابستان 

ــط عمومــی شــرکت  ــه گــزارش رواب ب
توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان 
کرمــان، ایــن نشســت بــا حضــور مدیــر 
عامــل، معاونیــن، مجریــان کاهش پیک 
بــار و همچنیــن مدیران برق شهرســتان 
هــای تحــت حــوزه عملیاتــی شــرکت به 
صــورت ویدئــو کنفرانــس برگزار شــد. 
در ابتــدای ایــن جلســه هــر یــک از 
مجریــان پیــک بــار بــه ارائــه گزارشــی 
ــی حــوزه خــود  ــای اجرای ــه ه از برنام
ــت هــای  ــد و ســپس مدیری ــه نمودن ارائ
بــرق شهرســتان هــای تحــت حــوزه 
ــه گــزارش  ــز ب ــی شــرکت نی ی عملیات
اقدامــات خــود در زمینــه کنتــرل و پایش 
مصــرف مشــترکین اداری، عقــد تفاهــم 
نامــه هــای کشــاورزی، جلــب همکاری 
مشترکین صنعتی و صاحبان مولدهای 

بــرق پرداختنــد. 
مدیــران برق شهرســتان ها همچنیــن در 
خصــوص تمــاس و مراجعــه حضوری 
بــرای مشــترکین پر مصــرف خانگی و 
تجــاری و ارائــه راهکارهای الزم جهت 
کاهــش مصــرف مشــترکین مذکــور  و 
آگاهــی بخشــی در زمینــه حــذف قبوض 
کاغــذی بــرق کــه از ابتــدای تیــر مــاه در 
شــرکت اجرائــی مــی گــردد؛ بــه ارائــه 

گــزارش اقدامــات خــود پرداختند. 
مهــدوی نیــا در ایــن نشســت ضمن تاکید 
بــر اجــرای کامــل برنامــه هــای گــذر از 
پیــک بــار، بیــان نمود: با توجــه به اینکه 
بیــش از 43 درصــد مصــرف بــرق این 
شــرکت را مشــترکین کشــاورزی دارند 
بایســتی بــر شــیوه مصــرف مشــترکین 
مذکــور کنتــرل بیشــتری داشــته باشــیم 
و در خصــوص عقــد تفاهــم نامــه هــای 
مربــوط بــه ایــن مشــترکین نیــز اقدامات 

الزم انجــام پذیــرد. 
وی افــزود: بــا توجــه بــه نصــب کنتــور 
ــتراک  ــش از 3500 اش ــرای بی ــام ب فه
کشــاورزی و 684 مشــترک اداری باید 

مصــرف ایــن مشــترکین بــه صــورت 
روزانــه پایــش و بازخــورد آن را بــه 
مشــترکین برای مدیریت مصــرف برق 

خــود اطــالع دهیــم. 
وی در پایــان بــر مدیریــت مصــرف 
ــای  ــه گرم ــا توجــه ب ــک ب و کاهــش پی
بــر  خردادمــاه  و 27  روزهــای 26 
همــکاری مشــترکین کشــاورزی تاکیــد 

ــود.  نم
همچنیــن مقــرر شــد پیــک روزانــه 
امورهــا بــا پیــک تعهدی ایشــان مقایســه 

و نمــودار آن ارائــه گــردد. 
الزم بــه ذکــر اســت ایــن شــرکت چهــار 
ــا  ــه ت ــه کار گرفت ــرب را ب ــروی مج نی
ــوط  ــژه مصــارف مرب ــه صــورت وی ب
ادارات و مشــترکین کشــاورزی  بــه 
ــه  ــتند را ب ــام هس ــور فه ــه دارای کنت ک
صــورت روزانــه کنتــرل و طــی تمــاس 
هــای تلفنــی بــا صاحبــان اشــتراک هــای 
مذکــور نســبت بــه جلــب همــکاری ایــن 
مشــترکین جهت قطع بار نیمــروزی در 
ســاعات پیــک بــا توجــه بــه تفاهــم نامــه 

هــای منعقــد شــده اقــدام نماینــد. 
ــورت  ــه ص ــور ب ــراد مذک ــن اف همچنی
مــداوم و برنامــه ریــزی شــده بــا 25 
هــزار مشــترک خانگــی و تجــاری ایــن 
ــه منظــور آگاهــی بخشــی و  شــرکت ب
جلب همکاری این مشــترکین در زمینه 
مدیریــت مصــرف تمــاس و اطالعــات 

ــد. ــی گذارن ــان م الزم را در اختیارش

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی استان کرمان
آگهی ممیزی مراتع

جهت صدور پروانه مرتعداری )پروانه چرای دام(
در حوزه استحفاظی شهرستان بردسیر استان کرمان

باســتناد تبصــره یــک مــاده 3 قانــون حفاظــت وبهره بــرداری از جنگلها ومراتع کشــور مصــوب 1346/5/30 و اصالحات بعــدی در 
اجــرای بنــد 24 و 29 دســتورالعمل ضوابــط وشــرایط بهــره بــرداری صحیح از مراتع بمنظور چــرای دام به اطالع کلیه مرتعــداران، 
دامــداران ذینفــع و صاحبــان پروانــه مرتعــداری )پروانــه چــرای دام( می رســاند هیات ممیزی مراتع بمنظور تعیین دامــداران ذیصالح 
و ممیــزی مراتــع  جهــت صــدور پروانــه مرتعــداری )پروانــه چــرای دام( در تاریخهــای ذکــر شــده براســاس جــدول ذیــل در مراتــع 
حضــور خواهنــد داشــت. لــذا مقتضــی اســت کلیــه مرتعــداران ودامــداران ذینفــع در تاریخهای مــورد اشــاره ضمن حضــور در مرتع، 
درخواســت کتبــی ومــدارک وســوابق قانونــی کــه دامــداری آنهــا را بــه اثبات می رســاند با اخذ رســید به هیات اعزامی تحویــل تا برابر 
مقــررات درخواســت آنهــا مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه واقــدام قانونــی الزم صورت پذیــرد بدیهی اســت در صورت عــدم مراجعه در 

زمــان تعییــن شــده اعتراضــات وتقاضــای بعــدی مــورد رســیدگی قرار نخواهــد گرفت. یــک م الف 
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»آبــه شــینزو« نخســت وزیــر ژاپــن کــه  حامــل ۵ درخواســت ترامــپ از 
آیــت اهلل خامنــه ای بــود کــه رهبــر انقــاب بــه این درخواســت هــا صریحا 

ــخ دادند. پاس
همزمــان بــا ســفر »آبــه شــینزو« نخســت وزیــر ژاپــن بــه ایــران برخــی 
روزنامه هــای ژاپنــی بــا بازخوانــی دیــدار »دونالــد ترامــپ« در ســال ۲۰۱۶ 
ــه  ــه« ب ــا »آب ــکا[ ب ــات ریاســت جمهوری آمری ــروزی در انتخاب ــد از پی ]بع
ــر امــکان انتقــال پیــام  ماجــرای اظهــارات نخســت وزیــر ژاپــن مبنــی ب

ــه آیــت اهلل خامنــه ای پرداختنــد. ــکا توســط وی ب رئیس جمهــور آمری
ایــن رســانه ها نوشــتند: »آبــه در دیــدار ترامــپ در ســال ۲۰۱۶ گفتــه »مــا 
روابــط دوســتانه ای بــا ایــران داریــم. مــن می توانــم بــا رهبــر عالــی ایــن 
کشــور ماقــات کنــم«. رئیس جمهــور آمریــکا نیــز در واکنــش به ســخنان 
ــا او دیــدار داشــته  ــه می گویــد »جــدی می گوئیــد؟ واقعــاً می توانیــد ب آب

باشید؟ 
در ایــن میــان دونالــد ترامــپ چنــد هفتــه قبل از ســفر نخســت وزیــر ژاپن 
بــه ایــران، در گفتگویــی بــا »شــینزو آبــه« اعــام می کنــد: »هیچ کس غیر 

از شــما نمی توانــد پیــام مــن را بــه ایرانی هــا منتقــل کند!«
براســاس ایــن گــزارش، تحلیــل بســیاری از ناظــران سیاســی و رســانه ها 
از ســفر »آبــه شــینزو« بــه ایــران پــس از ۴۰ ســال، انتقــال پیــام محرمانــه 
ترامــپ بــه آیــت اهلل خامنــه ای بــود؛ تحلیلــی کــه امــروز و پــس از انتشــار 

محتــوای دیــدار وی بــا رهبــر معظــم انقــاب بــه واقعیــت پیوســت.
در ایــن دیــدار »آبــه شــینزو« بــا بیــان اینکــه »مــن قصــد دارم پیــام رئیس 
جمهــور آمریــکا را بــه جنابعالی برســانم«، صریحاً درخواســت هــای آمریکا 
را بــه نقــل از دونالــد ترامــپ خطــاب بــه مقــام معظــم رهبــری اعــام کرد 
و رهبــر انقــاب نیــز خطــاب بــه نخســت وزیــر ژاپــن مــورد بــه مــورد بــه 
درخواســت های رئیس جمهــور آمریــکا، پاســخ های صریــح و شــفاف ارائــه 

کردنــد کــه مشــروح آن در ادامــه می آیــد:
ــی  ــچ پیام ــه هی ــر انقــاب: مــن شــخص ترامــپ را شایســته مبادل رهب

ــم داد. ــدارم و نخواه ــه او ن ــم ب ــخی ه ــچ پاس ــم و هی نمی دان
ترامپ: آمریکا قصد تغییر رژیم در ایران را ندارد.

رهبــر انقــاب: ایــن یــک دروغ اســت زیرا اگــر آمریکا می توانســت ایــن کار 
را انجــام دهــد، انجــام مــی داد امــا نمی تواند.

ترامپ: می خواهیم درباره موضوع هسته ای مذاکره کنیم.
ــکا و  ــا آمری ــج، شــش ســال در موضــوع هســته ای ب ــه مــدت پن ــران ب ــر انقــاب: ای رهب
اروپایی هــا در قالــب ۱ + ۵ مذاکــره کــرد و بــه یــک نتیجــه هــم رســید، امــا آمریــکا زیــر این 
توافــق و قــرارداد قطعــی زد، بنابرایــن کــدام فــرد عاقلــی اســت کــه دوبــاره بــا کشــوری کــه 

زیــر تمــام توافق هــا زده، مذاکــره کنــد؟
ترامپ: عزم آمریکا جلوگیری از ساخت سالح هسته ای توسط ایران است.

رهبــر انقــاب: مــا بــا ســاح هســته ای مخالفیــم و فتــوای شــرعی من حــرام بودن ســاخت 
ســاح هســته ای اســت امــا ایــن را بدانیــد کــه اگــر مــا قصــد ســاخت ســاح هســته ای 
داشــتیم، آمریــکا هیــچ کاری نمی توانســت بکنــد و اجــازه نــدادن آمریکا، هیچ مانعــی ایجاد 

ــرد. نمی ک
ترامپ: آمریکا آماده مذاکرات صادقانه با ایران است.

رهبــر انقــاب: مــا ایــن حــرف را اصــاً بــاور نمی کنیــم زیــرا مذاکــرات صادقانــه از جانــب 
شــخصی همچــون ترامــپ، صــادر نمی شــود. صداقــت در میــان مقامــات آمریکایــی بســیار 

ــت. کمیاب اس
ترامپ: مذاکره با آمریکا موجب پیشرفت ایران خواهد شد.

رهبــر انقــاب: مــا بــه لطــف خداونــد، بــدون مذاکــره بــا آمریــکا و بــا وجــود تحریــم هــم به 
پیشــرفت خواهیم رســید.
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پنــج روز از پنجمیــن مــاه ســال هــزار و ســیصد و ســی و هشــت مــی گذشــت کــه در 
روســتای ده بــاالی بیــد خــوان بــه دنیــا آمــد. پســری مهربــان و خــوش قلــب کــه نه 
تنهــا بــرای خانــه جوادآقــا، بلکــه اهالــی روســتا، مایــه خیــر و برکــت بــود. تحصیات 
ابتدائــی را در همــان روســتا بــه پایــان رســاند و پــس از آن بــا کار کشــاورزی همچــون 
دیگــر مردمــان محــل خــود در تأمیــن لقمــه حــال مــی کوشــید تــا از ایــن رهگــذر، 
گوشــه ای از بــار ســنگین زندگــی را از دوش پــدر برداشــته باشــد. ســال ها گذشــت و 
نامــدار خــود را بــرای خدمــت ســربازی بــا وجــود  شــرایط معافیت، آمــاده می کــرد. از 
ایــن رو پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی در پــادگان ۰۵ کرمــان، بــه لشــکر ۸۸ زرهــی 
زاهــدان منتقــل، و بعــد از آن بــه مناطــق عملیاتی چون مریوان و ســپس ســومار اعزام 
گشــت. در طــول مــدت خدمــت همچون ســربازی فــداکار به دفــاع از دیــن و میهنش 
پرداخــت، تــا اینکــه ســرانجام در حالــی کــه چیــزی بــه پایــان خدمتــش نمانــده بود، 
در تاریــخ ۶3/۱۱/۱7 در منطقــه ســومار بــه درجــه رفیــع شــهادت دســت یافت. پیکر 

پاکــش پــس از تشــییع در روســتای بیدخــوان بــه خاک ســپرده شــد.
اهل مطالعه بود از جمله مطالعه کتاب های شهید مطهری.

 بــرادر بزرگمــون زرنــد کار مــی کــرد. از اونجــا با خــودش اعامیه امــام رو مــی آورد و با 
کمــک نامــدار تــو روســتا پخــش مــی کرد. یکــی از کســانی بــود کــه از فعالیــت های 
انقابــی در روســتا حمایــت مــی کــرد. تنها نگذاشــتن انقــاب و امــام، از جمله وصیت 

هــای بــه یادگار مونــده از نامــدار هســت. راوی: دادخــدا معین الدینی)برادر شــهید(
پــدر کهولــت ســن داشــت. بــراش معافیــت گرفتن که ســربازی نــره. خــودش مخالف 
بــود. از قبــل خــودش ثبت نــام کرده بــود بــرا ۰۵ کرمان.با مشــورت شــهید جهاندیده 
و تعــدادی دیگــه از دوســتان آمــد ســپاه. هشــت مــاه مســئول زنــدان سیاســی کرمان 
بــود و مابقــی مــدت در ســپاه پاســداران بردســیر خدمــت مــی کــرد. بعــد از مدتــی 
بخاطــر ثبــت نــام در پــادگان ۰۵ کرمــان، بــرای خدمــت در ارتــش فــرا خوانــده شــد؛ 
و بایــد بــدون لحــاظ شــدن ایــن چنــد مــاه خدمــت، از ابتــدا در ارتــش بــه خدمــت 
ســربازی مشــغول مــی شــد. بخاطر همین مســئله محل خدمتــش، لشــکر ۸۸ زرهی 

زاهــدان انتخــاب شــد.راوی: دادخــدا معیــن الدینی)برادر شــهید(
خانــواده هایــی بودنــد در روســتا کــه سرپرســت مــرد نداشــتند و کســی نبــود کــه به 
کار کشــاورزی شــان برســه. از ایــن میــان نامــدار از جملــه کســانی بــود کــه زمیــن 
کشــاورزی خودشــو رهــا مــی کــرد و رســیدگی به زمیــن ایــن افــراد رو در اولویــت قرار 
مــی داد، هــر چنــد بــه قیمــت نارضایتی خونــواده خــودش بینجامــد. بعــد تنهایی به 

زمیــن خــودش می رســید.
دغدغــه اش آبــادی روســتا بــود. بخاطــر همیــن بــرای ســاخت و ســاز حمــام و راه و ... 

بــرای روســتا بــه کمــک دیگــران و گاهــی بــه تنهایــی دســت بــه کار مــی شــد.
 بخاطــر همیــن مــردم داریــش بــود کــه نامــه هایــی کــه مــردم بــراش تو جبهــه می 

فرســتادند، بیشــتر از نامــه هایــی بــود کــه از طــرف خونــواده دریافت مــی کرد.
راوی: دادخدا معین الدینی)برادر شهید(

بارزتریــن خصوصیــت نامــدار ایــن بــود: همیشــه آخــرت رو بــر دنیــا ترجیح مــی داد. 
همیشــه بــه مــا و دیگــران ســفارش مــی کــرد: هــر چــی هســت، اون طــرف هســت، 

بحــث دنیــا رو رهــا کنیــد. راوی: دادخــدا معیــن الدینی)برادر شــهید(
حــرف بیهــوده و شــوخی بیجــا ناراحتــش مــی کــرد.  بــا دیــدن چنین صحنــه هایی 
محــل رو تــرک مــی کــرد. اهــل نمــاز و اقامــه نمــاز شــب بــود. قبــل از جبهــه از ایــن 
روحیــه برخــوردار بــود امــا بــا رفتــن به جبهــه حــال و هوای شــهادت پیــدا کــرده بود.

راوی: دادخدا معین الدینی)برادر شهید(
یکمــاه قبــل از شــهادتش اومــد مرخصــی. بهــش ســفارش مــی کردیــم تــو جبهــه 
مواظــب خــودت بــاش. کنــار هــم خوابیــده بودیــم.  گفــت: بهم دعا کــن. گفتــم: برای 

چــی؟ گفــت: خدمتــم داره تمــوم میشــه، همــه رفتــن، دعــا کن شــهید بشــم...
تا دو سه روز بخاطر این حرفش باهاش قهر بودم. 

راوی: دادخدا معین الدینی)برادر شهید(

شهید معظم  نامدار معین الدینی

پاسخ قاطع و رصیح رهرب معظم انقالب به ۵ درخواست ترامپ که توسط نخست وزیر ژاپن مطرح شد 

من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی منی دانم و 
هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد

*ســام خدمــت مســؤولین مــا مــردم دهنــو ســفید 
وبلــوار مــدرس تــا کــی بایــد خــاک وشــن رو تحمــل 
کنیــم ازشــهرک وحــدت تابلوارمــدرس هیــچ درخت 

وســبزه ای نیســت بــه خاطرخــدا فکــری کنیــد
7۶----9۱33                                                     

*ســام وظیفــه شــهروندان در ایــن شــرایط جنــگ 
اقتصــادی  ایــن اســت کــه بــه وعده هــای اقتصــادی 
کشــورهای دیگــر توجــه نکننــد و گــول حرف هــای 
بی محتــوا و تبلیغــات پــوچ را نخورنــد. وظیفــه دولــت 
هــم ایــن اســت کــه هزینه هــا را در مســیر درســت 
ســرمایه گذاری کنــد. بایــد بســتر الزم بــرای مشــاغل 
فرهنگــی و برنامه هــای اجتماعــی مــردم بــاز شــود و 
مــردم بتواننــد در فضــای عمومــی جامعــه فعالیــت 

ســازنده داشــته باشــند. ســرانجام ماپیروزیــم. 
3۴----9۲۲۱                                                     

*باســام وضعیــت ظاهرســازی شــهر درمناســبتهای 
ــا رویــداد هــا نیســت و گاهــا  مختلــف و متناســب ب
اصــا خبــری از آن مناســبت نیســت جزچنــد مــورد 
نــادر مثــا درنیمــه شــعبان امســال خبــری از  تزیین 
وچراغانــی نبــود ولــی در ۲۲ بهمــن خــوب بــود و در 
بقیه مناســبتها هیــج ســر درب اداره ای خبــری از یک 
اتفــاق و رویــداد اســامی ایرانــی نــدارد ولــی تبلیغــات 
ارایشــگاههای زنانــه و کاســهای زبــان درتمــام طــول 
ســال خودنمایی مــی کنند گاهی تبلیغات کنســرتها 
ــه  ــوال اول چ ــد س ــی کنن ــی م ــم نوازی ــم چش ه

دســتگاهی مســئوله ؟ کــی پاسخگوســت ؟
99----93۶۲                                                     

ــای  ــه آق ــا ب ــز لطف ــپهر عزی ــت س ــام خدم *باس
ــم  ــارک قائ شــهردار بگیــن جشــنها وبرنامــه هارادرپ
ــک  ــیار تاری ــوان بس ــارک بان ــون پ ــد چ ــزار کن برگ
ــکر                                                                                                                                            ــود باتش ــده نمیش ــه اجرادی ــا صحن ــت واص اس

 3۵----9۲۱۰                                               

احترامــا در پاســخ بــه پیامک یکــی از شــهروندان عزیز 
ــاند وزارت بهداشــت  ــی رس ــه اطــاع م بردســیری ب
ودرمــان در صــدد تعییــن فرمولــی جهــت ســنجش 
کیفیــت خدمــات بهداشــتی درمانــی مــی باشــدکه 
ــش  ــی در ســال ۱397 بی ــده  ول ــاغ نگردی ــوز اب هن
ــردم در ســامانه ســیب از عملکــرد  از 97 درصــد از م
بهداشــت ودرمــان شهرســتان اعــام رضایــت نمــوده 
اند.و خوشــبختانه در دو ســال گذشــته شــاخص مرگ 
ــاردار صفــر وشــاخص مــرگ کــودکان  ــان ب ومیــر زن
۵9-۱ ماهــه رونــد کاهشــی نســبت بــه قبــل داشــته 
کــه ایــن دو شــاخص مهــم جهانــی جهــت قضــاوت 
مطلوبیــت خدمــات بهداشــتی درمانــی مــی باشــند 
علــی هــذا در رتبــه بنــدی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کرمــان سال۱397شــاخص هــای بهداشــتی درمانــی 

شهرســتان دارای رتبــه هــای برتــر مــی باشــند
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بردسیر

 

پاسخ به پیامکهای شما 

گزارش تصویری از برگزاری نماز عید سعیدفطر بردسیر 

افتتاح 520 نیروگاه خورشیدی 
مددجویان کمیته امداد در بردسیر

بــرای کمــک بــه افزایــش درآمــد مددجویــان تحــت 
پوشــش کمیتــه امــداد، ۵۲۰ نیــروگاه کوچــک 
ــرداری  ــره ب ــه به ــان، ب ــتان کرم ــیدی در اس خورش

ــید. رس
هــر کــدام از ایــن نیروگاههــای کوچــک کــه در قالــب 
جشــن کرامــت آفتــاب بــه بهــره بــرداری رســیدند، 
ــه  ــداد، ب ــه ام ــواده مددجــوی کمیت ــک خان ــرای ی ب
طــور متوســط یــک میلیــون تومــان در مــاه درآمــد 
زایــی میکند. بــرق تولیــدی ایــن نیروگاهها براســاس 
قــراردادی ۲۰ ســاله بــه صــورت تضمینــی از ســوی 
شــرکت بــرق خریــداری می شــود.برای ســاخت هــر 
ــال  ــون ری ــی ۴۲۰ میلی ــی ۵ کیلووات واحــد نیروگاه
وام قــرض الحســنه بــه مــدد جویــان کمیتــه امــداد 

پرداخــت شــده اســت.
پرویــز فتــاح رئیــس کمیته امــداد امــام خمینــی)ره( 
ــاح  ــن افتت ــاب و آئی ــت آفت ــن کرام ــروز در جش ام
۵۲۰ واحــد نیــروگاه خورشــیدی مددجویــان کمیتــه 
امــداد اســتان کرمــان در گلــزار بردســیر گفت امســال 
۱۰۰۰ نیــروگاه کوچک خورشــیدی در اســتان کرمان 
احــداث شــده و بــه تدریــج وارد مــدار میشــود کــه ۴۰ 
درصــد آنهــا در مناطــق محــروم جنــوب اســتان قــرار 

دارنــد. 
پرویــز فتــاح بــا بیــان اینکــه بــه نیروگاه هــای 
ــه از  ــان یاران ــون توم ــی  ۱۰ میلی ــیدی قبل خورش
محــل کمک هــای مردمــی  داده شــده گفــت: 
کرمــان ظرفیــت بیشــتری بــرای احــداث نیروگاه های 
خورشــیدی نســبت به  دیگرنقــاط کشــور دارد.افتتاح 
ــان ــان در کرم ــیدی مددجوی ــروگاه خورش ۵۲۰ نی

رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینی)ره(بــا قدردانــی از 
کمکهــای 9۶ میلیــارد تومانــی مــردم بــه مددجویــان 
کمیته امــداد درســال گذشــته افزود:دراســتان کرمان 
۱۱ هــزار یتیــم زیرپوشــش کمیته امــداد وجــود دارد 
ــان  ــی آن ــی حام ــرد نیکــوکار کرمان ــزار ف ــه ۲۶ ه ک

. هستند 
آقــای فتــاح بــا اشــاره به  اینکــه امســال ۵ هــزار واحد 
ــرای  ــت ب ــداد و دول ــه ام ــق کمیت ــکونی از طری مس
مددجویــان در اســتان کرمــان ســاخته میشــود گفت: 
ســقف وام اشــتغالزایی کمیتــه امــداد تــا ۵۰ میلیــون 
ــان اینکــه  ــا بی ــه اســت. وی ب ــش  یافت ــان افزای توم
پارســال هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومــان در کل کشــور 
تســهیات اشــتغالزایی پرداخــت شــد گفــت : پــس 
از اشــتغال و خودکفایــی مددجویــان ، بحــث تامیــن 
ــرای مددجویــان زیرپوشــش ایــن نهــاد  مســکن را ب

ــم . ــری می کنی پیگی


