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دوهفته نامه سیاسی اجتماعی

گستره توزیع استان کرمان

علی رغم ناآرامی های نمایشی؛

اربعین امسال 
در کربال 

باشکوه تر است

درخشش تکواندو 
کاران حاشیه شهر 

کرمان

دانش آموزان 
سیرجانی ۵۰۰ قبر شهید 

را بازنویسی کردند
2

تعداد زائران کرمانی 
اربعین افزایش یافت          

2

سرانه مصرف مرغ 
کرمانی ها پایین تر و قیمت 

باالتر از میانگین کشور
3

والیتمداری از 
ویژگی های پلیس 

اسالمی است
3

1

ارتقای کیفی، مردم را 
به استفاده کاالی داخل 

ترغیب می کند
2

 

ک ذوالجالِل واالکراِم  ان َو یبَقی َوْجُه َربَّ
َ
کلُّ َمْن َعلیها ف

 هرکه روی زمین است دستخوش مرگ و فناست و خدای باجالل و عظمت باقی می ماند.

و هر از گاه در گذر زمان، در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی، جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد 
که آغازی بی پایان را می سراید.

ضایعه درگذشت عیسی دادخدایی  بسیجی و جانباز  دفاع مقدس وشهردار شهر چاه دادخدا موجب تأسف و 
تألم خاطر شد.

بی تردید تالش بی وقفه آن مرحوم در عرصه های مختلف هیچگاه از اذهان عمومی و مردم شهید پرور محو 
نخواهد شد.

ایشان لحظه لحظه های عمر خود را در کسوتهای مختلف به مردم این دیار خدمت رسانی کردند ، دریغا تقدیر بر 
آن شد که شمع وجودش خاموش و مردم شریف شهرستان قلعه گنج به سوگ و ماتم ایشان بنشینند.

اینجانبان ضمن تسلیت فقدان شهردار پرتالش  شهر چاه دادخدا به مردم شریف قلعه گنج و  خانواده داغدارش، 
از خداوند رحمان، علو درجات برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان مسئلت مینماییم.

مجید داوری شهردار واعضای شورای شهر دوساری

سالن مطالعه دخترانه دانش پژوهان
09131481081

شهرک شهید رجایی- طبقه سوم مدرسه ابتدایی دانش پژوهان

انعقاد تفاهم نامه با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
دوره  در  سالم  زندگی  »شیوه  آموزشی  کارگاه  برگزاری 

سالمندی
برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری و کنترل بیماریهای 

دوران سالمندی به ویژه آلزایمر ویژه سالمندان
کارگاه آموزشی چگونگی برخورد با سالمند ویژه خانواده 

های دارای سالمند
برگزاری طرح سنجش سالمت شنوایی سالمندان

بازدید از منزل سالمندان تحت پوشش بهزیستی عنبرآباد 
ساکن در شهر مردهک با همکاری تیم مراقبتی شبکه 

بهداشت و درمان
همزمان با نهم مهرماه روز بزرگداشت سالمندان همایش و 
جشن روز جهانی سالمند با حضور سالمندان شهرستان، 
عنبرآباد،فرمانده  فرمانداری  امنیتی  سیاسی  معاون 
انتظامی،شهردار عنبرآباد و سایر مسئولین با همکاری 
اداره بهزیستی ، اداره شبکه بهداشت و درمان و کمیته 

امداد در محل شبکه بهداشت و درمان برگزار شد.
این همایش با اجرای برنامه های متنوع ،ویزیت رایگان و 
توصیه های مراقبتی همراه بود و در آخر با اهدا گل و هدایا 

از سالمندان عزیز تقدیر بعمل آمد.

مراسم جشن باشکوهي توسط اداره بهزیستی عنبرآباد 
و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان و اداره 
کل آموزش و پرورش عشایری با حضور سالمندان ساکن 
در روستای مهتابی و نوه های آنان درمحل مسجد روستا 

برگزارشد.

عملکرد بهزیستی عنبرآباد در هفته سالمند

مسابقات تکواندو بین باشگاهی شهر کرمان روز جمعه 29 
شهریور 98  باحضور تکواندوکاران حاشیه شهر ) به همت 
گروه بذر لبخند( مدرسه عالی ورزش، باشگاه درنا،باشگاه 
مهدی وبشرا و به میزبانی به میزبانی باشگاه بشرا برگزار 
شد. این مسابقات در رده های سنی شکوفه، خردسال، 

نونهال نوجوان و جوان برگزار شد ونتایج زیر بدست آمد:
در رده سنی شکوفه 

وزن اول:
نازنین زهرا رجبیان مقام اول

مبینا شریفی مقام سوم
وزن دوم:

آیدا قصر حمیدی،مقام اول
فائزه زینلی،مقام دوم

وزن سوم:
یسنا شریفی،مقام اول

نازنین زهرا معافی،مقام دوم
وزن چهارم:

ساجده سادات حسینی،مقام سوم
رده سنی خردساالن

ستایش زاهدی،مقام دوم
یاسمین زهرا مهدیزاده،مقام سوم

وزن پنجم
مبینا براتی،مقام سوم

وزن هشتم:
ریحانه سلیمانی،مقام دوم

وزن نهم:
فاطمه قلعه خانی،مقام دوم

وزن دهم:
دینا حسینی،مقام دوم
یکتا چالش،مقام سوم

رده سنی نونهاالن
وزن چهارم

معصومه براتی،مقام اول
رقیه عاقلی،مقام دوم

وزن پنجم
مبینا دهشت،مقام اول

هانیه غالمرضا قلعه خانی،مقام سوم
وزن ششم:

فاطمه زینلی مقام سوم
وزن هفتم:

کوثر دائی زاده،مقام سوم
وزن نهم:

آتنا اعظم پور،مقام اول
وزن دهم:

ریحانه درخشان،مقام دوم
رده سنی نوجوان:

زهرا رودری،مقام دوم
رده سنی جوان:

وزن اول:
خدیجه سعید مقام دوم

وزن دهم:
مهال اصغری مقام سوم

در پایان این مسابقات خانم مهوش امیری مدیر گروه بذر 
لبخند  اظهار داشت: این دوره از مسابقات به همت هیات 
تکواندو استان و شهرستان کرمان و به میزبانی باشگاه 
جناب  زحمات   از  جادارد  افزود:  شد.وی  برگزار  بشرا 
آقای خواجه حسنی دبیر هئیت تکواندو که با حمایتهای 
بی دریغشان طی این مسیر از هیچ کمکی برای تحقق 

اهداف ورزشکاران دریغ نکردند تشکر می کنم.
امیری بیان داشت: باید همچنین یک خسته نباشید هم 
به استاد نجمه پور میرزایی  که درطول سه ماه به بچه های 
حاشیه شهر آموزش دادند  و همواره تالش می کنند که 

این بچه ها به مسابقات کشوری راه پیدا کنندگفته شود.
از اساتید  و تعدادی  بذر لبخند  به ذکر است گروه  الزم 
ورزش تکواندو از مدتی قبل با آموزش به افراد حاشیه شهر 
کرمان فعالیت گسترده ای را شروع کرده اند که آموزش 
ورزش تکواندو یکی از این آموزش ها است که می تواند از 
بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی در جامعه جلوگیری 

نماید.

به همت جمعی از خیران محقق شد؛

درخشش تکواندو کاران حاشیه شهر کرمان پیام تسلیت شهردار و شورای اسالمی 
شهردوساری به مناسبت ترور شهردار 

چاه دادخدا



سال چهارم- شماره  
 62 

چهارشنبه  17 مهرماه   
98 حضرت زهرا )س(:2

خداوند نماز را جهت دوری شما از کبر و خودپسندی مقرر فرمود.
)من ال یحضره الفقیه، ج. ۳، ص. ۵۶۸(

مدیران  از  جمعی  دیدار  در  فدائی  محمدجواد 
اداره کل استاندارد استان در آستانه ۲۲ مهرماه 
جهانی  شعار  به  توجه  با  استاندارد،  جهانی  روز 
این روز، تغییر برخی قوانین کنترل کیفی و ارائه 
فنی  معاینه  برای  را  سالمت  و  صحت  گواهی 
محصوالت کارگشا خواند و افزود: در برخی موارد 
تا  شوند  اجباری  باید  اختیاری  استانداردهای 

مراقبت بیشتری در تولید صورت بپذیرد.
وی با بیان اینکه اعتقاد، حساسیت و حمیت حرفه 
ای کارکنان استاندارد ستودنی است، فعالیت های 
از حساسیت  نشان  را  استاندارد  اداره کل  خوب 
و  دانست  مجموعه  این  همکاران  بین  موضوع  
افزود: افزایش این حساسیت مربوط به کیفیت 
باید  اطمینان  و  اعتماد  این  و  بوده  مردم  زندگی 

حفظ شود.
و  ها  فعالیت  از  بسیاری  گفت:  کرمان  استاندار 
برنامه های این اداره فقط در قالب قوانین و مقررات 
نیست بلکه اعتقاد حرفه ای پرسنل را نشان می 
دهد و این اعتقاد و حساسیت باید افزایش پیدا 

کند.
فدائی با تاکید بر لزوم اصالح قوانین و بازنگری آنها 
گفت: واحدهای تولیدی، ضابطین و دستگاه های 
مرتبط باید همکاری الزم را با اداره کل استاندارد 

داشته باشند.  
 مدیرکل استاندارد استان کرمان در این دیدار با 
اشاره به کسب رتبه بیست و یکم ایران در بین ۱۶۳ 
کشور عضو سازمان بین المللی استاندارد گفت: 
استانداردهای ویدیوئی که امسال به عنوان شعار 

جهانی مطرح شده شاخصی برای معرفی کاال، 
برندسازی ها و حتی خدمات پزشکی اهمیت پیدا 

می کند.
اسماعیل عاقلی یکی از ضرورتها ساختاری این 
و  دانست  استانی  دفاتر  و  نماینده  را  کل  اداره 
گفت: ۲۷۷ پست پیشنهادی برای تکمیل چارت 

سازمانی در کل استان پیشنهاد شده است.
وی کرمان را به عنوان قطب بسیاری از محصوالت 
کشاورزی، سالم و ارگانیک نظیر  پسته، خرما و 
همچنین در حوزه خودرو  و صنایع کانی و فلزی 
دانست و گفت: باید شرایط ایجاد دفاتر و نمایندگی 
ها و همچنین پژوهشگاه منطقه جنوب شرق در 

استان فراهم شود.

های  بسته  طریق  از  عمومی  های  آموزش  وی 
آموزشی برای سنین مختلف را یکی از فعالیت های 
عمومی سازمان استاندارد دانست و گفت: شماره 
پیامک ۱۰۰۰۱۵۱۷ به منظور اطالع از وضعیت 
کیفیتی و استاندارد محصوالت است و با ارسال 
کد ۱۰ رقمی مندرج در هر محصول می توان از 

سالمت و استاندارد آن اطالع پیدا کرد.
اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در 
رؤسای  در نشست  اکتبر سال ۱۹۴۷  چهاردهم 
مؤسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن 
شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو می باشد. از 
سال ۱۹۷۰، چهاردهم اکتبر برابر با ۲۲ مهر به نام 

روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار هزاران نفر از فرماندهان سپاه 
پاسداران، سپاه را نهادی پرافتخار و رشدیابنده در 
مسیر تعالی و پیشرفت خواندند و با بیان توصیه 
هایی بسیار مهم افزودند: معتقدم سپاه می تواند 

بسیار بیشتر از این، پیشرفت کند.
ایشان همچنین با اشاره به شکست بی تردید 
سیاست فشار حداکثری امریکا و تسلیم نشدن 
ایران در مقابل نظام سلطه گفتند: آنها اخیرًا با 
کمک رفقای اروپایی شان برای مالقات با رئیس 
جمهور کشورمان و ایجاد یک حالت نمایشی از 
شکست ایران، تالشی بی نتیجه کردند اما ایران با 
جدیت و قاطعیت و تا رسیدن به نتیجه مطلوب به 

کاهش تعهدات هسته ای ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب همچنین با اشاره به سختی وضع 
معیشتی مردم تأکید کردند: اگر نگاه به داخل، 
در  شود،  انجام  مجاهدانه  و  منطقی  و  قوی 
معیشت و زندگی مردم تأثیر مثبت خواهد داشت.
میان  در  را  پاسداران  سپاه  انقالب،  رهبر 
دارای  انقالب،  از  برآمده  گوناگوِن  های  پدیده 
خصوصیاتی خواندند که در سایر برکات انقالب، 

کمتر دیده می شود.
ایشان در تبیین این خصوصیات افزودند: سپاه در 
بحبوحه حوادث و هیجانهای بزرگ انقالب والدت 
یافت، در تالطم عظیم دفاع مقدس رشد کرد و 
به بلوغ رسید و بعد از جنگ نیز که دوران جبهه 
بندی های عمیق و وسیع سیاسی و فرهنگی 
میان انقالب و دشمنان بود، سپاه بدون لغزش و 
انحراف توانست مسیر رشد و تکامل را ادامه دهد.
دو  با  شدن  مواجه  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
غالبًا  ای  مرحله  را  انحطاط«  یا  »تعالی  راهی 
و  سیاسی  فردی،  زندگی  در  اجتناب ناپذیر 
اجتماعی افراد، سازمانها و حتی انقالبها خواندند 
و افزودند: سپاه از این دوران و دوراهی نیز سربلند 
خارج شد و بدون فرسودگی یا انحطاط، عناصر 
اساسی هویت خود را حفظ کرد و به سمت تعالی 

ادامه حرکت داد.
رهبر انقالب با اشاره به »ریزشها و رویشها« در همه 
مجموعه ها افزودند: در سپاه نیز ریزشهایی وجود 
است  این  بنده  قاطع  قضاوت  اما  است  داشته 
که در سپاه، غلبه با رویشها بوده است و حرکت 
رویشی به سمت پیشرفت و تعالی ادامه داشته 

است.
ایشان در همین زمینه به عرصه نورانی و درخشان 
جهاد و شهادت اشاره کردند و افزودند: سی سال 
پس از دفاع مقدس، شهادت دالوِر جا افتاده ای 
همچون شهید همدانی و نوجوان تازه رسیده ای 
همچون شهید حججی نشان دهنده استمرار 

طراوت و هویت سپاه در این عرصه است.
رهبر انقالب با بیان معیاری اساسی افزودند: برای 
قضاوت صحیح درباره هر مجموعه و دستگاه، 
باید موفقیتها و ناکامی های آن مجموعه را با هم 
مقایسه کرد که با این معیاِر مبنایی و مهم،  سپاه از 

پرافتخارترین مجموعه های کشور است.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه برای قضاوت 
دقیق تر در زمینه مقایسه موفقیتها و ناکامی های 

سپاه به بیان چند سرفصل مهم پرداختند.
ایشان در سرفصل و معیار »نوآوری و خالقیت« 
یادآوری کردند: سپاه در اوایل جنگ برای داشتن 
حتی دو خمپاره دچار مشکل بود، اما امروز در 
و  پیشرفته  تجهیزات  و  ابزارها  ساخت  و  تولید 
همچنین در شیوه های نظامی و دفاع مبتکرانه به 

مرحله برجسته ای رسیده است.
رهبر انقالب اسالمی »ورود پرتوان به عرصه های 
گوناگون خدمات اجتماعی و مورد نیاز مردم و 
کشور« را سرفصل دیگری خواندند که قضاوت 
صحیح درباره سپاه پاسداران را ممکن می سازد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به فعالیتهای 
بازوی  عنوان  به  خاتم االنبیاء  سازندگی  قرارگاه 
و  گسترده  بسیار  فعالیت  دولتها،  قوی  اجرایی 
مؤثر سپاه در محرومیت زدایی در مناطق مختلف 
کشور و حضور برجسته و تعیین کننده این نهاد 
اوایل  سیل  و  کرمانشاه  زلزله  نظیر  حوادثی  در 
سپاه  کارهای  مجموعه  کردند:  تأکید  امسال 
در عرصه خدماتی، اجتماعی و مردمی با هیچ 
سازمان و دستگاه دیگری قابل مقایسه نیست و 

در سازمانهای نظامِی جهان نیز نظیر ندارد.
ایشان در سرفصلی دیگر »فعالیتهای سپاه در 
عرصه فرهنگ و هنر و اندیشه« را نیز برجسته 
ارزیابی کردند و افزودند: »نگاه و نقش سپاه در 
جغرافیای مقاومت در منطقه« معیار دیگری برای 
انقالب اسالمی  پاسداران  قضاوت درباره سپاه 

است.
توانایی  تحسین  با  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
های مجموعه عظیم مقاومت در مواجهه با جبهه 
متحد کفر و ظلم، افزودند: نقش سپاه پاسداران 
در این عرصه به قدری برجسته است که دشمنی 
را علیه  آشکار مستکبران و جبهه بدهای عالم 
سپاه برانگیخته است که البته دشمنی این جبهه 

خبیث برای سپاه پاسداران افتخار بزرگی است.
را  معنویت«  حفظ  برای  »تالش  انقالب  رهبر 
به  سپاه  که  خواندند  مهمی  بسیار  سرفصل 
باران  از  و تالش کرده  اهتمام جدی داشته  آن 
رحمِت معنویت برای طراوت و زیبایی و عزت خود 

استفاده کند.
حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی این 
بخش از سخنانشان تأکید کردند: سپاه پاسداران 
در عمر پر برکت خود در زمینه سخت افزاری و نرم 
افزاری در جاده تعالی و پیشرفت کاماًل جلو رفته و 

اوج قابل توجهی گرفته است.
به دشمنی های  اشاره  با  انقالب اسالمی  رهبر 
مستمر امریکا و جبهه استکبار و امتداد کوچک 
آنها در داخل بر ضد سپاه که نمونه بارز آن تحریم 
سپاه است، گفتند: این دشمنی ها که به علت 
موفقیت ها و پیشرفت های سپاه پاسداران است، 

دشمن  حتی  و  دوست  چشم  در  را  سپاه  عزت 
افزایش خواهد داد.

را  پاسدار  الله خامنه ای سپاهیان  آیت  حضرت 
فرزندان خود خواندند و افزودند: من صد در صد 
از سپاه راضی هستم اما به این حد از پیشرفت 
براساس  نهاد  این  معتقدم  و  نیستم  قانع  سپاه 
توانایی ها و استعدادهای خود می تواند ده و حتی 

صد برابر رشد و پیشرفت کند.
ایشان در ادامه هشت توصیه برای استمرار حرکت 
پرشتاب و رو به پیشرفت پاسداران انقالب اسالمی 
پیر،  سپاه  نگذارید  وجه  هیچ  به  کردند:  بیان 
محافظه کار و به وضع موجود قانع شود. این اولین 

توصیه حضرت آیت الله خامنه ای بود. 
آنکه  برای  گفتند:  خصوص  همین  در  ایشان 
روحیه جوان در سپاه استمرار یابد و این سازمان 
به مرحله پیری نرسد، باید جوانگرایی که در سپاه 
آغاز شده، ادامه یابد، نوگرایی و روشهای خالقانه 
و  انقالبی  و  تربیت دینی  انتقال  با  و  یابد  ادامه 
از  بعدی،  های  نسل  به  نام آور  شهدای  روحیه 

انقطاع نسلی جلوگیری شود.
حفظ آمادگی در مواجهه با حوادث بزرگ دومین 
توصیه رهبر انقالب اسالمی بود که گفتند: یکی 
از خصوصیات بارز سپاه از ابتدا تاکنون، سینه 
با  مواجهه  مقدم  صف  در  حضور  و  کردن  سپر 
حوادث بزرگ بوده است که این روحیه باید حفظ 

شود.
حضرت آیت الله خامنه ای در همین خصوص 
حفظ آمادگی های علمی و عملی و آگاهی های 
سیاسی و استحکام سازمانی سپاه در عرصه های 
اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، کمک به محرومان 
و خدمت رسانی و مقابله با دشمنی ها را ضروری 

خواندند.
توصیه سوم رهبر انقالب به سپاه پاسداران »از 
دست ندادن نگاه وسیع و فرامرزی به جغرافیای 

مقاومت« بود.
منطقه  به  کنیم  قناعت  نباید  گفتند:  ایشان 
خودمان و با انتخاب یک چهاردیواری، کاری به 

تهدیدهای پشت مرزها نداشته باشیم.
که  فرامرزی  وسیع  نگاه  افزودند:  انقالب  رهبر 
مسئولیتش با سپاه است، عمق راهبردی کشور 
است و گاهی از واجب ترین واجبات هم الزم تر 

می شود اما برخی متوجه این مسئله نیستند.
رهبر انقالب اسالمی چهارمین توصیه خود به 
سپاه را اینگونه مطرح کردند، »از دشمن مطلقًا 
نترسید اما کاماًل هوشیار باشید و ارزیابی واقعی 

و صحیحی از دشمن داشته باشید«.
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: نباید 
از دشمن هر اندازه هم که قوی باشد، ترسید اما 
نباید دشمن را، هرچقدر هم که کوچک باشد، به 

حساب نیاورد.
سپاه  به  خطاب  خود  پنجم  توصیه  در  ایشان 
خاطرنشان کردند: با همه اجزاء عظیم تشکیل 
و  مجلس  دولت،  از  اعم  اسالمی  نظام  دهنده 
قوه قضاییه و بخش های گوناگون، همکاری و 
هم افزایی داشته باشید. البته این هم افزایی و 
همراهی به معنای جدایی سپاه از عناصر هویتی 
خود نیست و سپاه باید عناصر هویتی خود را 

صددرصد حفظ کند.
»مردمی بودن« توصیه ششم حضرت آیت الله 

خامنه ای به سپاه بود.
ایشان گفتند: مردم دوست، مردم پذیر و مردمی 
و  طلبی  دنیا  فخرفروشی،  از  و  باشید  رفتار 
اشرافی گری جدًا پرهیز کنید، زیرا سپاه از ابتدای 

تشکیل، مردمی بوده است.
»اولویت قرار دادن کار و روحیه جهادی در همه 
عرصه ها« دیگر توصیه رهبر انقالب اسالمی به 
سپاه بود که گفتند: کار جهادی در مقابل تنبلی 
و بی تفاوتی و کار امروز را به فردا انداختن قرار 
دارد که متأسفانه برخی بخشهای کشور دچار این 

مشکل هستند.
حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه هشتم خود 
بر حفظ و تقویت معنویت، انس با قرآن، توکل به 
خدا و توسل به اهل بیت علیهم السالم و در میان 

نیروهای سپاه و خانواده های آنان تأکید کردند.
بین  مسائل  به  ادامه  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
تحوالت  به  اگر  گفتند:  و  کردند  اشاره  المللی 
منطقه و جهان با دقت نگریسته شود، متوجه می 
شویم که دشمنان هرچه بیشتر هزینه می کنند، 

بیشتر ضرر می کنند.
هزینه  به  اشاره  با  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
های دشمنان به ویژه امریکا در افغانستان، عراق 
با هزینه های  آنها  و سوریه خاطرنشان کردند: 
گزافی داعش را به وجود آوردند و از آن حمایت 
های تسلیحاتی، مالی و تبلیغاتی کردند و حاال که 
با همت جوانان سوریه، عراق و ایران داعش از بین 
رفته است، به دروغ می گویند ما داعش را نابود 

کردیم!
ایشان افزودند: رئیس جمهور امریکا اذعان کرد 
که در منطقه هفت تریلیون دالر هزینه کرده اند 

اما در مقابل جز ضرر و شکست عایدی نداشتند و 
از این پس هم این روند ادامه خواهد داشت.

فشار  سیاست  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
حداکثری امریکا را سیاستی شکست خورده و 
بی فرجام خواندند و گفتند: امریکایی ها خیال 
می کردند با تمرکز بر فشار حداکثری به ویژه در 
زمینه اقتصادی، می توانند ایران را به نرمش و 
زانو درآورند اما خودشان دچار زحمت و مشکل 

شده اند.
امریکایی  اخیر  ناکام  تالش  به  اشاره  با  ایشان 
از  القای حالتی حتی نمادین  و  ایجاد  برای  ها 
شکست ایران افزودند: آنها برای وادار کردن رئیس 
هم  التماس  به  مالقات،  به  کشورمان  جمهور 
افتادند و رفقای اروپایی را هم به کمک خواستند، 
این ساعت فشار حداکثری  تا  و  نتوانستند  اما 
شکست خورده و بنده قاطعانه می گویم که تا 
آخر هم در این فشار حداکثری شکست خواهند 

خورد.
رهبر انقالب با تأکید بر ادامه یافتن مسیر عزت 
و اقتدار جمهوری اسالمی افزودند: سلطه گران  
به گفته خودشان می خواهند ایران به کشوری 
عادی یعنی منطبق با سازوکار نظام سلطه تبدیل 
شود اما جمهوری اسالمی از آغاز شکل گیری 
خود با نظام سلطه مقابله کرده و از این پس نیز 
و راه  مطلقًا تسلیم زورگویان جهانی نمی شود 
انقالبی گری و مقابله با سلطه گران را قطعًا ادامه 

خواهد داد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به موضوع 
هسته ای گفتند: کاهش تعهدات هسته ای که 
مسئولیت آن بر عهده سازمان انرژی اتمی است، 
جدیت  با  کرده  اعالم  دولت  که  همانگونه  باید 
کامل و به صورت دقیق و جامع ادامه یابد تا به 
نتیجه مطلوب برسد و قطعًا هم به نتیجه خواهد 

رسید.
مسائل  زمینه  در  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
مشکالت  عالج  کردند:  تأکید  نیز  اقتصادی 
اقتصادی، تکیه به امکانات و توانایی های داخلی 

است.
ایشان با اشاره به امکانات خوب داخلی، گفتند: 
برخی ها قباًل پیش بینی می کردند که سال ۹۸ 
سال مشکالت بسیار شدید اقتصادی باشد، در 
حالی که اکنون مسئوالن کشور خبر از یک رشد 
می  سال  اول  ماهه  شش  در  نسبی  اقتصادی 

دهند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته وضع زندگی و 
معیشت مردم سخت است ولی اگر حرکتی قوی و 
پیگیر و مجاهدانه انجام گیرد، قطعًا به تدریج وضع 

معیشتی مردم نیز بهبود خواهد یافت.
حضرت آیت الله خامنه ای تحریم نفتی کشور را 
مشکلی کوتاه مدت خواندند و تأکید کردند: اگر 
به درستی عمل شود، از این مشکل کوتاه مدت 
می توان به یک سود بلندمدت رسید که همان 

رهایی بودجه کشور از نفت است.
ایشان با اشاره به اعالم مسئوالن اجرایی مبنی 
بر تهیه بودجه بدون در نظر گرفتن فروش نفت، 
و  بزرگ است  بسیار  این یک دستاورد  افزودند: 
ما باید از این فرصت برای انقطاع کامل از درآمد 

فروش نفت استفاده کنیم.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: فشار 
تحریم که از لحاظ تاکتیکی به ما وارد می شود، از 

لحاظ راهبردی به سود ما خواهد بود.
حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی سخنان 
خود گفتند: از هر زاویه که به مواجهه کنونی ملت 
ایران با دنیای ظلم و استکبار و کفر نگریسته شود 
بر اساس وعده  و  ایران است  نهایی ملت  پیروز 
الهی در قرآن و همچنین براساس تجربه چهل 
ساله انقالب اسالمی، ملت ایران به لطف خداوند، 

صاحب یک پیروزی راهبردی خواهد شد.
اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
حجت االسالم حاجی صادقی نماینده ولی فقیه 
زمان  هر  از  بیش  سپاه  کرد:  اعالم  سپاه  در 
دیگری، با انسجام کامل، همدلی درون سازمانی 
و وحدت با سایر نیروهای مسلح آماده پاسداری 

از انقالب است.
همچنین سردار سرلشکر سالمی فرمانده کل 
تماس  خطوط  امروز  گفت:  سخنانی  در  سپاه 
انقالب هزاران کیلومتر عمق پیدا کرده و با انتقال 
پیام ظلم ستیزی، عدالتخواهی و معنویت، آمریکا 
در تحوالت سیاسی و امنیتی منطقه به حاشیه 

رانده شده است.
فرمانده کل سپاه با تأکید بر اقتدار و بازدارندگی 
رژیم  خطای  کوچک ترین  افزود:  انقالب 
صهیونیستی در مقابل ایران به مثابه آخرین خطا 
خواهد بود و به محو رژیم صهیونیستی از عالم 

منجر خواهد شد.
سردار سالمی گفت: سپاه با نوسازی داخلی به 
سمت تقویت هرچه بیشتر توان خود در عرصه 

های مختلف در حال حرکت است.

استاندار کرمان:

ارتقای کیفی، مردم را به استفاده کاالی داخل ترغیب می کند
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از فرماندهان سپاه:ایران

فشار حداکثری شکست خورده است به کاهش تعهدات 
هسته ای ادامه می دهیم

جهان

به گزارش ایرنا، مهدی صیفوری در نشست خبری 
افزود: تاکنون ۲۵۶ دستگاه اتوبوس برای این سفرها 
به مرز اعزام شده است در مجموع ۱۰ هزار و ۲۵ نفر 

زائر از استان کرمان با اتوبوس به مرزها اعزام شدند.
که  است  این  ما  پیش بینی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
روبه رو  اتوبوس  کمبود  با  زائران  برگشت  ایام  در 
شویم و احتمال نارضایتی مردم وجود دارد افزود: 
سامانه های نظارتی آماده دریافت شکایات مردمی 
از رانندگان و نحوه خدمت رسانی اتوبوس ها است و 

مرتب رصد می شود.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمان با بیان اینکه سامانه پیامکی 
۱۰۰۰۰۳۴۱ آماده دریافت شکایات مردمی است 
و کشیک ۲۴ ساعته در پایانه های مسافربری استان 
امسال  اربعین  ایام  در  گذاشته شده است گفت: 
تاکنون هفت هزار و ۳۰۲ نفر از پایانه های کرمان به 
مرز شلمچه و چهار هزار و ۴۴۶ نفر به مرز ایالم اعزام 

شدند.

برای  استان  اتوبوس  کرایه های  اینکه  بیان  با  وی 
جابه جایی زائران اربعین از سال ۹۴ تاکنون هیچ 
افزایش نداشته است اظهار داشت: در سال های 
گذشته برای انتقال مسافران حتی به استان های 

سیستان و بلوچستان و یزد هم کمک کردیم.
صیفوری قیمت بلیط برای هر مسافر اتوبوس های 
کالسیک  تومان،  هزار   ۱۳۵ را  نفره   ۴۴ معمولی 
 VIP اتوبوس های  و  تومان  هزار  را ۱۸۵  نفره   ۳۲
بلیط به  افزود: اگر  را ۲۴۰ هزار تومان ذکر کرد و 
صورت اینترنتی تهیه شود شامل ۱۰ درصد تخفیف 

می شوند.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمان با توصیه به زائرانی که قصد 
سفر کاروانی را داشته و اتوبوس دربستی نیاز دارند 
گفت: توصیه می شود این افراد اتوبوس را از طریق 

شرکت های اتوبوسرانی تهیه کنند.
برای  شده  اندیشیده  تمهیدات  به  اشاره  با  وی 
بازگشت زائران اربعین بیان کرد: از ۱۷ مهرماه کلیه 
سرویس های داخلی کشور از مرزها خدمت رسانی 

می کنند تا برگشت زائران با مشکل روبه رو نشود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان:

تعداد زائران کرمانی اربعین افزایش یافت

علیرضا رفیعی پور  در حاشیه سفر به جنوب استان 
کرمان گفت: در زمینه تولید واکسن های دامی ۹۷ 
درصد خودکفا شده ایم ولی در بخش واکسن طیور 

۷۰درصد واردات داریم.
بخش  واکسن  تولید  واحد  چهار  فعالیت  از  وی 
با  افزود:  و  داد  خبر  کشور  در  دولتی  و  خصوصی 
حمایت از شرکت های دانش بنیان در صدد هستیم 
میزان تولید واکسن در حوزه طیور را در داخل کشور 

افزایش دهیم.
دبیرکل منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور سازمان 

سالیانه  کرد:  تصریح   )OEE( دام  بهداشت  جهانی 
در کشور بیش از ۸ میلیارد  دوز واکسن برای طیور در 
قالب ۲۸ نوع واکسن و در حوزه دامی ۳۰۰ میلیون دوز 
دامی بر علیه ۲۰ نوع بیماری  و واکسن مصرف داریم.

جزو  ایران  گفت:  کشور  دامپزشکی  سازمان  رییس 
۱۸۴ کشور دنیاست که با انجام اقدام های پیشگیرانه 
به دنبال مقابله با تهدیدهای زیستی بوده و یکی از این 

اقدام های پیشگیرانه واکسینه کردن دام است.
افتتاح  از  مدیرکل دامپزشکی جنوب استان کرمان 
این  دامپزشکی  تخصصی  تشخیصی  آزمایشگاه  

منطقه با حضور رییس سازمان دامپزشکی در جیرفت 
خبر داد و گفت: این  آزمایشگاه با زیر بنای یکهزار و 
۶۰۰ متر مربع زیر بنا و با اعتبار هفت میلیارد تومان 

احداث و تجهیز شده است.
تخصصی  آزمایشگاه  این  در  افزود:  احمدی  علی 
و چهار  آزمایشگاه  دامپزشکی سه کارشناس  علوم 
نفر دامپزشک مشغول فعالیت هستند که در زمینه 
تشخیص بیماری ها و کنترل بهداشتی مواد غذایی 

فعالیت می کنند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

 ۹۷ درصد واکسن های دامی تولید داخلی است

راه اندازی  مراسم  حاشیه  در  زاده  صادق  عباس 
ایستگاه تاثیر اختالالت شنوایی بر کیفیت زندگی 
خانواده در کرمان در جمع خبرنگاران  با بیان اینکه 
۸ مهر مصادف با ۳۰ سپتامبر روز جهانی ناشنوایان 
است که فرصت خوبی برای آگاهی بخشی به جامعه 
و خانواده در خصوص اختالل ناشنوایی است افزود: 
این اختالل می تواند در بدو تولد مورد توجه و درمان 
بیشتری  اثربخشی  درمان  زمان  در  که  گیرد  قرار 

خواهد داشت.
وی اضافه کرد : خانواده به عنوان درمانگر اصلی 
کودکان دارای اختالالت ناشنوا و کم شنوا با حضور 
در مراکز آموزشی می توانند؛ رویکرد درمان را ارتقا 

دهند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه 
هفت مرکز کودک و خانواده ناشنوا در استان کرمان 

آموزش های  با هدف  مراکز  این  افزود:  دارد  وجود 
تخصصی گفتار درمانی و توانبخشی با حضور مادران 
در کنار فرزندان انجام و روند درمان آن ها نیز در خانه 

ها کنترل می شود.
صادق زاده مداخالت بهنگام برای مدیریت اختالالت 
ناشنوا و کم شنوا را ضروری دانست و عنوان کرد: با 
ارتقا آگاهی و دانش خانواده ها در خصوص انجام 
غربالگری ناشنوا و کم شنوا می توان این اختالل 
را به راحتی شناسایی و با مراجعه به مراکز خدمات 

تخصصی را دریافت کرد.
وی با اشاره به اینکه از هر یکهزار تولد در دنیا سه 
ناشنوایی هستند تصریح کرد:  اختالل  نفر دچار 
در استان کرمان از ۷۰ هزار معلول تحت پوشش و 
کددار بهزیستی ۱۰ درصد یعنی ۷ هزار نفر دچار 

اختالل ناشنوایی هستند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه بیش 
از ۹۸ درصد پوشش غربالگری شنوایی در بدو تولد 
در سطح استان انجام می شود گفت: اگر در زمان 
نوزادی و یا در سنین ۱۰ تا ۱۲ سال متوجه ناشنوایی 

شدند با کاشت حلزون این امر درمان می شود.
کودک  و  مادر  مرکز  هفت  کرد:  اظهار  زاده  صادق 
ناشنوا در استان کرمان فعالیت می کند که بیش از 
۲۵۰ کودک ناشنوا بعد از تولد تا ۶ سال را پذیرش 
کرده و آموزش های گفتاردرمانی و توانبخشی را در 
این زمینه ارائه می دهد و تالش بر این است که در بدو 

تولد که وقت طالیی است، غربالگری انجام شود.
 وی با تأکید بر اینکه ۵۰ درصد از اختالالت معلولیت 
ناشی از ژنتیک است تصریح کرد: در خانواده هایی 
که دارای یک نوع معلولیت بوده و ازدواج فامیلی 
است، ریسک باالست و باید آزمایش ژنتیک انجام 
شود و در این خانواده ها باید فرزندآوری با نظر پزشک 
انجام شود اما متاسفانه برخی توجهی به توصیه های 

کارشناسان ژنتیک ندارند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان خبر داد:

450 کودک در کرمان از ناشنوایی رها شدند

این دانش آموزان در گفت و گو های جداگانه ای با 
خبرنگار ایرنا، آشنایی بیشتر با شهداء، انس با آنان و 
از  پس  خود،  فرهنگی  حرکت  علت  را  شفاعت شان 

هماهنگی با اولیاء مدرسه عنوان کردند.
مدیر دبیرستان گام در این رابطه گفت : در هفته دفاع 
مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت 
نتیجه  این  به  مدرسه  شورای  در  مقدس  دفاع  سال 
رسیدیم که برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با شهداء 
و تجدید میثاق با آنان دانش آموزان رشته گرافیک یک 

حرکت فرهنگی مناسب را داشته باشند.
روی  شده  حک  نوشته های  داد:  ادامه  رنجبر  مریم 
قبور شهداء شامل مشخصات شهداء ، محل و تاریخ 
کم  شهداء  مورد  در  روایات  و  آیات  حتی  و  شهادت 

رنگ شده بود، که امروز هم دانش آموزان با حرکتی 
خودجوش قبور مطهر هر شهید را بازنویسی کردند تا 

یاد و خاطره آنان برایشان زنده بماند.

وی زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهداء بهترین روش 
فرهنگی تربیت نسل جوان و راه شهداء را ضامن اقتدار 

نظام اسالمی عنوان کرد.

 دانش آموزان سیرجانی ۵۰۰ قبر شهید را بازنویسی کردند
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روز  ناظری«  »عبدالرضا  سردار  ایرنا،  گزارش  به 
دوشنبه در پنجمین روز از هفته ناجا در همایش 
تخصصی ناجا و جامعه اسالمی مبتنی بر منظومه 
فکری مقام معظم رهبری افزود: حتی یک نفر از 
نیروهای ناجا در فتنه های طراحی شده توسط 
دشمن طی سال های گذشته دچار لغزش نشد. 

وی با بیان اینکه پلیس در سال های اخیر جایگاه 
خوبی پیدا کرده است تصریح کرد: این نیرو بر 
اساس برخی تحقیقات در رتبه های اول و دوم از 
لحاظ خدمت رسانی قرار دارد و جز سه سازمان 

برتر کشور از نظر رضایتمندی مردمی است.
وی تاکید کرد: پلیس امروز هوشمندی الزم را دارد 
ضمن آنکه زیرساخت های مورد نیاز این مهم نیز 

وجود دارد.
داشت:  اظهار  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
پلیس باید در فضای مجازی خود را هوشمندتر 
کند و پلیس فعلی، پلیسی دانش بنیان است و 
می طلبد دانش و ارتباط با دانشگاهیان را ارتقا 

دهیم تا یک سازمان دانش بنیان بروز شویم.

وی مشارکت مردم را در ایجاد احساس امنیت موثر 
عنوان و بیان کرد: پلیس امروز جامعه محور است 
و با مردم مداری، اعتماد جامعه را جلب کرده و 
مردم نیز در بخش های مختلف با پلیس در ارتباط 

هستند.
مقاله هایی با عناوین ابعاد و مولفه های اقتصادی 
جامعه اسالمی در منظومه فکری رهبری با تاکید 
بر اقتصا د مقاومتی، تبیین جایگاه ناجا در پیش 
بینی و مبارزه با فساد اقتصادی با تکیه بر منظومه 
فکری رهبری، نقش نیروی انتظامی در امنیت 
و توسعه شهرهای اسالمی - ایرانی با تاکید بر 
دیدگاه های رهبر معظم انقالب اسالمی، رفتار 
حکیمانه ناجا با مردم در راستای افزایش اعتماد 
مردم به این قشر با تاکید بر رویکردهای اسالمی 
روانشناختی و جامعه شناختی و شاخص های 
پلیس در تحقق جامعه اسالمی بر اساس منظومه 

فکری رهبری در این همایش ارائه شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان:

والیتمداری از ویژگی های پلیس تراز اسالمی 
است

گزارش  مانند  مسئول  مقام  این  گزارش های 
افزایش  از  حکایت  جهانی،  بهداشت  سازمان 
مصرف الکل در کشورمان دارد، که گزاره ای نگران 
کننده است؛ اما ماجرا آنجایی عجیب می شود 
که می بینیم رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، علتی عجیب برای 
کمتر بودن مصرف الکل در کشورمان به نسبت 

دیگر کشور های جهان ارائه می دهد.
رتبه نهمی که اخیرا سازمان بهداشت جهانی به 
ایران در مصرف سرانه الکل در گروه سنی باالی 
۱۵ سال نسبت داده، باالخره تکذیب شد؛ اما 

تکذیبی شبهه آفرین و عجیب!
شد،  اعالم  آنکه  از  پس  »تابناک«؛  گزارش  به 
از  الکل دارند، پس  ایرانیانی که مصرف مداوم 
شهروندان هشت کشور، بیشترین میزان مصرف 
انتظار  اند،  آن خود اختصاص کرده  از  را  الکل 
می رفت، این ادعا به سرعت با واکنش مسئوالن 
مختلف کشورمان مواجه شده و مستند و مستدل 

تکذیب شود؛ اما در کمال تعجب این گونه نشد.
بزرگ که ظاهرا  بسیار  ادعایی  قبال  سکوت در 
رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران آن را جایز ندانسته است. آفرین 
رحیمی موقر، با تأکید بر اینکه آمار اعالم شده 
نادرست و اشتباه است، به ایسنا گفته: »بر اساس 
داده ها و نتایج تحقیقات ما، مصرف الکل در ایران 
بسیار کمتر از بسیاری از کشور های جهان است.«
وی در ادامه تأکید کرده که میزان مصرف در زنان 
ایرانی یعنی نیمی از جامعه ایرانی حدود یک دهم 
مردان است که نشانه دیگری بر نادرست بودن آمار 
یاد شده است؛ آماری که رحیمی آن را حاوی خطا 
خوانده و در شرحش گفته: »گاهی پیش می آید 
بموقع  می شود،  منتشر  کشور  در  که  اسنادی 

تهیه  را  جهانی  گزارش های  که  کسانی  دست 
می کنند، نمی رسد یا دیرتر از زمان تهیه گزارش به 
دست شان می رسد که این مورد می تواند خطای 

در نتیجه گیری به وجود آورد.«
وی افزود: »اگر داده های صحیح کشور در اختیار 
تهیه کنندگان گزارش جهانی نباشد، یا در زمان 
تهیه گزارش، اطالعات بروزی از یک کشور نداشته 
باشند، از روش مدل سازی استفاده می کنند. در 
این روش، معموال از داده های کشور های همسایه 
یا شبیه ترین کشور ها بر اساس الگو های بیماری 
یا رفتاری شان به آن کشور استفاده می کنند و 
دقیق  می تواند  که  می دهند  انجام  محاسباتی 

نباشد.«
اما اگر آمار ارائه شده ناصحیح است، آمار صحیح 
کشورمان  در  الکل  مصرف  میزان  خصوص  در 
چیست؟ رحیمی در این باره به مطالعاتی اشاره 
کرده که در مجموعه تحت امرش صورت گرفته و 
بر اساس آن، »ساالنه حدود پنج تا شش میلیون 
لیتر الکل در کشور مصرف می شود که معادل 
حدود ۰.۱ لیتر الکل خالص به ازای هر فرد بالغ 

است.«
به عبارت بهتر، وی مدعی شده که آمار مصرف 
الکل در کشور، نه آن گونه که سازمان جهانی 
بهداشت روایت کرده )یک لیتر به ازای هر ایرانی 
باالی ۱۵ سال در سال(، یک دهم لیتر در سال 
به ازای هر فرد بالغ است. مصرفی که این مقام 
مسئول هم اذعان دارد »در سال های اخیر، به ویژه 
در جوانان افزایش یافته است و باید اقدامات الزم 
برای آموزش و پیشگیری از مشکالت ناشی از آن 

انجام شود.«
بدین ترتیب مشخص می شود، گزارش های این 
مقام مسئول نیز مانند گزارش سازمان بهداشت 
در  الکل  مصرف  افزایش  از  حکایت  جهانی، 
کشورمان دارد، که گزاره ای نگران کننده است؛ اما 
ماجرا آنجایی عجیب می شود که می بینیم رئیس 
مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی 
تهران علتی عجیب برای کمتر بودن مصرف الکل 
در کشورمان به نسبت دیگر کشور های جهان ارائه 

می دهد.
او می گوید: »مصرف ساالنه الکل خالص در ایران 

حدود ۰.۱ لیتر به ازای هر فرد بالغ است، در حالی 
که میانگین جهانی این شاخص به ازای هر فرد 
بالغ ۶.۴ لیتر است که عمده ترین علت کم بودن 
این میزان، تعداد کمتر میزان مصرف کنندگان 
در  شده  انجام  مطالعات  است؛  ایران  در  الکل 
تا ۹۵ درصد  کشور نشان می دهد که بین ۹۰ 
ایرانی های بزرگسال )باالی ۱۵ سال( الکل مصرف 

نمی کنند.«
اظهارنظری که با کمی تأمل، پی خواهیم برد مهر 
تأیید دیگری بر بخش هایی از گزارش سازمان 
بهداشت جهانی است؛ اینکه پنج درصد ایرانیان 
باالی ۱۵ سال الکل خالص مصرف می کنند؛ اما 
همین جمعیت کوچک، پنج تا شش میلیون لیتر 
الکل مصرف می کنند! مصرفی که میانگینش در 
میان کل جمعیت باالی ۱۵ سال در ایران، حدود 
یک دهم لیتر است، ولی اگر مالکمان مصرف 
کنندگان الکل در کشور باشد، به اعداد بسیار 

بزرگتری خواهیم رسید.
موضوعی که رحیمی هم تلویحا بر آن مهر تأیید 
زده و گفته: »داده های متنوع و مختلف از کشور 
ما تأکید دارد که میزان متوسط ساالنه مصرف 
الکل خالص در مصرف کنندگان الکل در کشور 
ما به هیچ وجه باالی دو لیتر نیست؛ هرچند رقم 
مصرف همه کشور ها را نداریم و نمی توان دقیق 
گفت ما رتبه چند را داریم، قطعا ما در بین ۱۰۰ 

کشور اول دنیا نیستیم.«
اظهارات تأمل برانگیز و شبهه آفرینی که مجابمان 
می کند، مصرف الکل در کشورمان روند افزایشی 
دارد و هرچند امری شایع در جامعه نیست و به 
کسر کوچکی از جمعیت محدود می شود؛ اما 
میزان باالیی هم دارد. وضعیتی که رحیمی تأکید 
دارد کار های آماری جامعی در خصوص آن صورت 
گرفته و »در این زمینه خأل اطالعاتی نداریم«، ولی 
ظاهرا اطالعات آماری مان حاوی نکات نگران 
کننده ای مشابه گزارش سازمان بهداشت جهانی 

است!

تکذیب ادعای شبهه آفرین رتبه نهم ایرانیان در مصرف الکل

کرمان،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
ملی  روز  آیین  در  امروز  فدائی  محمدجواد 
دامپزشکی در کرمان یکی از بخش های مهم 
و تاثیرگذار در جامعه را دامپزشکی دانست و 
اظهار داشت: استان کرمان حدود ۴۵ هزار 
و ۳۰۰ تن و پنج درصد از گوشت قرمز کشور 

را تامین می کند.
وی افزود: در تولید گوشت مرغ در کشور ۲ 
میلیون و ۳۷۰ هزار تن در سال تولید می شود 
که در استان کرمان حدود 48 هزار تن یعنی 
دو درصد تولید کشور را داریم و در مقایسه با 
نسبت جمعیتی چهار درصد در این بخش 
در استان عقب هستیم و باید در زمینه تولید 

گوشت مرغ توسعه پیدا کنیم.
سرانه  مصرف  داد:  ادامه  کرمان  استاندار 
گوشت مرغ در کل کشور حدود ۲۸ کیلوگرم 
و استان ۲۱ کیلوگرم و تولید ۱۹ است یعنی 
از  استان  متوسط  مصرف  اینکه  علی رغم 
مصرف متوسط کشور پایین تر است در تولید 
هم نمی توانیم مصرف استان را تامین کنیم 
و باید مقداری از استان های اطراف تامین 

شود.
فدائی تصریح کرد: تقریبًا یکی از ایرادهایی 
است که در تولید ما وجود دارد که قابل رفع 
است، اما در وضع قیمت ها و نرخ ها از جایی 
که ما باید نیاز مردم را با نرخ مناسب در اختیار 
آنها قرار دهیم در نرخ تمام شده هم متاسفانه 
در گوشت مرغ یک مقدار گران تر از آن چیزی 
که باید عرضه می شود و با بررسی هایی که در 
استان صورت گرفته علت عمده آن حضور 
واسطه ها در زنجیره تولید و تامین نقدینگی 
که  است  واسطه ها  این  توسط  هزینه ها  و 
باید حل شود و در واقع یک اراده مدیریتی 

می خواهد.

فدائی خاطرنشان کرد: اما در بحث بهداشت 
سطح  در  دامپزشکی  به  مربوط  مسائل  و 
فعالیت های خوبی صورت  استان  و  کشور 
گرفته است و باید ادامه پیدا کند همانطور که 
اعالم شد ما در سال گذشته مواجه شدیم با 
احتمال شیوع تب کریمه کنگو که اقدامات 
خوبی برای پیشگیری از شیوع این بیماری 

انجام شد.
و  بهداشتی  معاون  ماکنعلی  علی اصغر 
با  کشور  دامپزشکی  سازمان  پیشگیری 
بیان اینکه ما با بحران های جدی را در امر 
دامپزشکی در گذشته پس سر گذاشته ایم، 
اظهار کرد: در حال حاضر رتبه ۸ تولید تخم 

مرغ در دنیا را داریم.
وی با اشاره به اینکه رکورد کاهش کانون های 
تب برفکی را در 12 سال اخیر زدیم و از ۴۲ 
درصد به هزینه و حدود ۶۵ درصد تصدیگری 
دولت را هم کاهش داد، افزود: 100 درصد 
گاوداری های صنعتی را در قالب این برنامه 
پوشش دادیم و یک ریال هم از دولت هزینه 

نکردیم.
معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور به 
چالش های کنونی دامپزشکی اشاره و عنوان 
کرد: کنترل بیماری ها و بحث ایمنی مواد 
غذایی دو بحث سازمان دامپزشکی کشور 
است و ما برای هدف اول یکی از مهم ترین 
و موقعیت جغرافیایی  چالش ها قرارگرفتن 

کشورمان است.
ماکنعلی با بیان اینکه قسمت قابل توجهی 
از گوشت مورد نیاز کشورمان را تامین و بحث 
خاظرنشان  کردیم،  کنترل  را  برفکی  تب 
کرد: یکی دیگر از چالش های فرآروی ما در 
دامپزشکی کشور دینامیک جمعیت دائمی 

کشور است.
وی با اشاره به اینکه در دنیا معدود کشورهایی 
افزود:  دارند،  عشایر  جمعیت  که  هستند 
یک  حدود  با  عشایر  خانوار  هزار   ۲۱۳ ما 
میلیون و 200 هزار نفر جمعیت داریم که ۲۵ 
میلیون رأس دام دارند که این تعداد دام نیاز 
به مدیریت دارند و رصد و پایش در این جاها 
کار بسیار سختی است واز نظر فرهنگی و 

اجتماعی شرایط خاص خود را دارند.
ماکنعلی بیان کرد: ما می توانستیم بروسلوز را  
در حد کشورهای توسعه یافته کاهش دهیم 
کار  عشایر  جمعیت  ساختار  دلیل  به  ولی 

بسیار سخت است.

سرانه مصرف مرغ کرمانی ها پایین تر و قیمت 
باالتر از میانگین کشور

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محمود 
عرب نژاد امروز در ستاد اربعین استان اظهار 
و ۷۲  استان  شهرستان های  تمام  در  کرد: 
شهر استان، ثبت نام برای پیاده روی اربعین 
در حال انجام است و تاکنون استقبال خوبی 
صورت گرفته و تا ظهر امروز ۸۱ هزار و ۶۰۰ 

نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.
بیان  کرمان  استان  زیارت  و  حج  مدیرکل 
داشت: پیش بینی ما در روز اول برای حضور 
استان کرمان در این مراسم بیش از ۸۰ هزار 
نفر بود اما با توجه به اینکه سامانه تا ۲۴ مهر 
ماه باز است به احتماال زیاد این آمار به باالی 
۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید زیرا مردم استان 
استقبال  نام  ثبت  آخر  روزهای  در  کرمان 

بیشتری می کنند.
عرب نژاد گفت: بیشترین شهرستان های که  
به  کرده اند  ثبت نام  اربعین  پیاده روی  برای 
ترتیب کرمان، رفسنجان، سیرجان، جیرفت و 
کمترین ثبت  مربوطه به شهر دهک شهربابک 

است.
وی تاکید کرد: در روز اول اعالم شد اعتبار 
گذرنامه ها شش ماه، چند روز بعد اعالم شد 
سه ماه و اکنون یک برگه به عنوان گذ نامه 
است،  شده  اعالم  ماهه  یک  که  می دهند 
سوی  از  که  موارد  بعضی  داریم  درخواست 
ستاد اربعین کشور اعالم  می شود زودتر در 
اختیارات رسانه ها قرار گیرد تا جلوی شایعات 

گرفته شود.

رکورد کرمانی ها برای پیاده روی اربعین

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 139860319091001594مورخه 98/6/28 
و  اراضی  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  اول موضوع قانون  هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کرامت 
سنجری مزاج  فرزند عید محمد  بشماره شناسنامه 685 با کد ملی  
بشماره 6069487869 صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 667/70 متر مربع پالک - فرعی از 50- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک- فرعی از  50-  اصلی قطعه یک واقع 
در اراضی عنبرآباد بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
امیر رئیسی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/17
مصیب حیدریان

رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 139860319091001520مورخه 98/6/11 
و  اراضی  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  اول موضوع قانون  هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کرامت 
سنجری مزاج  فرزند عید محمد  بشماره شناسنامه 685 با کد ملی 
باب مغازه  از عنبرآباد در ششدانگ یک  6069487869 صادره 
مشتمل بر طبقه فوقانی و زمین متصل به آن به مساحت 437 متر 
مربع پالک - فرعی از 49- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک- 
فرعی از  49-  اصلی قطعه یک واقع در محمد آباد بی بی شهری 
عنبرآباد بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمود 
شیرانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/17
مصیب حیدریان

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 139860319091000848مورخه 98/4/10 
و  اراضی  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  اول موضوع قانون  هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  عنبرآباد  شهر  ملک 
ابراهیم تناور فرزند حسن  بشماره شناسنامه 275 صادره از عنبرآباد 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 156/14متر مربع پالک 
از   از پالک- فرعی  و مجزی شده  - اصلی مفروز  از 47  - فرعی 
47-  اصلی قطعه یک  بخش 45 کرمان واقع در احمد آباد شهر 
محرز  امیری  فرخنده  خانم  رسمی  مالک  از  خریداری  عنبرآباد 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/17
مصیب حیدریان

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 139860319091001461مورخه 98/5/27 
و  اراضی  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  اول موضوع قانون  هیات 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  عنبرآباد  شهر  ملک  ثبت 
خانم معصومه کمالی نژاد  فرزند عباس بشماره شناسنامه 1566 
صادره از در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 392 متر مربع 
پالک - فرعی از 46 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک- فرعی 
از  46-  اصلی قطعه یک بخش 45 کرمان واقع در شهرک نارنج 
شهر عنبرآباد خریداری از مالک رسمی آقای محسن نوزایی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/17
مصیب حیدریان

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 139860319091001453مورخه 98/5/26 
و  اراضی  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  اول موضوع قانون  هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه 
معناصری  فرزند حسن بشماره شناسنامه 3020051355 صادره 
از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 207/27متر 
مربع پالک - فرعی از 48- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3 
فرعی از  48-  اصلی قطعه یک بخش 45 کرمان واقع در اراضی 
امیری محرز  از مالک رسمی فرخنده  عباس عنبرآباد خریداری 

گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/17
مصیب حیدریان

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
 98/5/8 139860319091001281مورخه  شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  اول موضوع قانون  هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عنایت 
احمدیوسفی جشار  فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 48 صادره از 
جبالبارز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 364/42 متر مربع 
پالک - فرعی از 45- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک- فرعی از  
45-  اصلی قطعه یک بخش 45 کرمان واقع در عنبرآباد خریداری 
از مالک رسمی آقای سید محمد موسوی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مالکیت صادر  مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  مذکور 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/17
مصیب حیدریان

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 139860319091001043مورخه 98/4/25 
و  اراضی  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  اول موضوع قانون  هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم مریم 
امیری دوماری  فرزند قربان  بشماره شناسنامه 15605 با کد ملی 
شماره 3030161714 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 189/54 مترمربع پالک - فرعی از 46- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک- فرعی از  46-  اصلی قطعه یک واقع 
در عنبرآباد شهرک نارنج بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای کرامت دبیر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/2
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/17

مصیب حیدریان
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 139860319001379 مورخه  98/5/17 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مهدیه درینی فرزند 
حبیب اله  بشماره شناسنامه 122 صادره از جبالبارز در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 154 متر مربع پالک - فرعی از 45- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک- فرعی از  45-  اصلی قطعه 
یک بخش 45 کرمان واقع در عنبرآباد اراضی خداآفرین خریداری 
از مالک رسمی آقای سید محمد موسوی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مالکیت صادر  مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  مذکور 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/17
مصیب حیدریان

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 13760319091000640 - 97/11/7 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محبوبه خالصی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 1 صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 267/15متر مربع پالک - فرعی از 49- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 49- اصلی  قطعه یک واقع در عنبرآباد 
محمد آباد بی بی شهری بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای عباس امیری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/17
مصیب حیدریان

رئیس ثبت اسناد و امالک

به گزارش تابناک، در همین رابطه، دیدگاه بسیاری 
از کارشناسان نظامی در مورد توانمندی نظامی و 
تهاجمی متحدان ایران دچار تغییر اساسی شده 

است.
در همین رابطه، عوزی ایِون دانشمند هسته ای 
اسرائیل و یکی از موسسان نیروگاه اتمی »دیمونا«، 
در مقاله ای که در روزنامه هاآرتص منتشر شد، 
ضمن بررسی عملیات پهپادی مقاومت یمن علیه 
تاسیسات نفتی عربستان سعودی، نوشت: تل آویو 
باید از این حمله درس گرفته و در دیدگاه خود 

نسبت به توانمندی های ایران تجدیدنظر کند.
به  حمله  درباره  مهم  نکته  پنج  تشریح  با  ایون 
پاالیشگاه نفت آرامکو تاکید کرده است همه این 
موارد الزاماتی را برای تل آویو در قبال نیروگاه دیمونا 

ایجاد می کند که عبارتند از:
اول: در مجموع ۲۰ پهپاد و موشک کروز در حمله 
به آرامکو استفاده شد که این یعنی سطح باالیی 
از هماهنگی، ارتباطات همزمان، ناوبری و انتخاب 

مناسب هدف.
دوم: در این بمباران هماهنگ، ۱۷ موضع به طور 
مستقیم هدف قرار گرفت و بر این اساس می توان 
میزان موفقیت این حمله را ۸۵ درصد دانست و 
این یعنی توانمندی بسیار باال و قابل اعتماد بودن 

فناوری به کار گرفته شده در این حمله .

بر اساس این گزارش ، برای مقایسه این عملیات 
با  سوریه  به  آمریکا  حمله  در  گفت  توان  می 
موشک های کروز، ۶۰ درصد اهداف مورد نظر 
آسیب دید. در حمله موشکی روسیه به داعش 
در سوریه، معموال تعدادی از موشک ها منحرف 
شده و در صحرا فرود می آمد. در این میان فناوری 
ایران قابل اعتماد و پیشرفته است و ایرانی ها قادرند 
عملیاتی را با حضور همزمان تعداد زیادی پهپاد و 

موشک کروز اجرا کنند.
سوم: ترکیب پهپاد و موشک کروز در اصابت به 
برای  احتماال  و  بسیار دقیق عمل کرد  اهداف 
اهداف غیرثابت نیز چنین باشد و تصاویر منتشر 
شده بیانگر میزان دقتی است که در این حمله 
به کار رفت از جمله اینکه در یکی از این تصاویر 

دیده می شود که هر کدام از تانکرهای کروی گاز، 
از مرکز خود هدف اصابت موشک قرار گرفته اند. 
عالوه بر این، بر اساس این تصاویر مشخص است 
که دقت حمله تا یک متر بوده که این بسیار بهتر از 

چیزی است که با هدایت ماهواره ای امکان دارد.
چهارم: ارتش سعودی، هواپیماهای مجهز به رادار 
در اختیار دارد که از قابلیت تشخیص حمالت 
قریب الوقوع برخوردارند اما چنین نشد. حتی 
آمریکا هم نشانه ای از حمله به تاسیسات آرامکو از 
جمله مبدا این حمالت را نیافت؛ این واقعیت ها 

یکی از این دو معنی زیر را می رساند:
یا سامانه پدافندی سعودی موفق نبود یا ارتباط 
بین موشک ها، مخفی شده و غیرقابل کشف بود 
که در هر حال به معنی موفقیت آمیز بودن حمله 

مزبور است.
نشان  آنها  حامی  گروه های  یا  ایرانی ها  پنجم: 
دادند، می توانند مواضع مشخص را با دقت باال 
و مخصوصا از فاصله چند هزار کیلومتری هدف 
قرار دهند. بنابراین »اسرائیل« باید این حقیقت را 
بپذیرد که در برابر چنین حمالتی آسیب پذیر است 

و به فکر تدارکاتی متفاوت باشد.
نویسنده این مقاله ضمن ابراز رضایت و آسودگی 
از تخلیه مخازن آمونیاک در »حیفا«، توصیه می 
کند، بهتر است تمام تانکرهای گاز و سوخت را به 
منظور حفاظت در برابر ضربات مستقیم زیر زمین 
مخفی کنیم و مهمتر از هر چیز دیگر اینکه فعالیت 
راکتور هسته ای دیمونا به دلیل آسیب پذیر بودن 
این تاسیسات باید موتقف شود زیرا در غیر این 

صورت ضرر آن بیشتر از نفع آن خواهد بود.
پایان دهه  را  نیروگاه دیمونا  رژیم صهیونیستی 
سال ۱۹۶۳  را  آن  و  خریداری  فرانسه  از  پنجاه 
راه اندازی کرد.ا کنون طبق معیارهای فرانسه، عمر 
مفید آن به پایان رسیده و بیش از پنج دهه از عمر 

آن گذشته است.
وحشت رژیم صهیونیستی از احتمال حمالت 
مشابه آرامکو در حالی است که نیروهای مقاومت 
دو  پهپاد،  چند  با  شهریور  بیست وسوم  یمن 
پاالیشگاه »بقیق« و »خریص« در شرکت نفتی 
آرامکو واقع در شرق عربستان را هدف قرار دادند؛ 
حمله ای که به میزان زیادی تولید و صادرات نفت 
عربستان را تحت تاثیر قرار داد و موجب اختالل 

آن شد.

یک  کارشناس اسرائیلی عنوان کرد:

تل آویو باید از حمالت آرامکو درس بگیرد
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هر جیرفتی یک عضو جیرفت نیوز است.
تازه ترین اخبار و جذاب ترین تحلیل های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و 

فرهنگی در پیج و کانال جیرفت نیوز

در  جیرفت  شهردار  زاده  حسین  مهندس 
پردیس  احداث  نامه  تفاهم  امضا  جلسه 
با حضور دکتر  امید جیرفت که  سینمایی 
مدیریت  توسعه  معاون  خلیلی  حیدری 
و  رییس  امورسینمایی،  سازمان  منابع  و 
جیرفت،  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 

جنوب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کرمان و مهندس ابوسعیدی معاون سیاسی 
فرمانداری در شهرداری جیرفت برگزار شد، 
داشت:  اظهار  جیرفت  تمدن  به  اشاره  با 
جیرفت قدمتی باستانی است  که  این مهم 
نشان دهنده فرهنگ واالی مردم این منطقه 

است. 
وی بیان داشت: در شهر جیرفت به سبب 
تمدن تاریخی این شهر، کارهای فرهنگی از 

جایگاه ویژه ای برخوردارند.
شهردار جیرفت با اشاره به همکاری اعضای 
کارهای  انجام  در  شهر  اسالمی  شورای 

به  از اعضای شورای شهر  افزود:  فرهنگی 
سبب استقبال از احداث پروژه سینما امید 

تقدیر و تشکر می کنم.
نیاز  به  اشاره  با  زاده  حسین  مهندس 
شهرستان جیرفت به سینما گفت: چندین 
سال از تعطیلی تنها سینمای جیرفت می 
گذرد، لذا توجه به احداث سینمای جدید در 
این شهر از مهمترین و ضروری ترین کار ها 

بشمار می رفت.
وی با اشاره به پروژه سینما امید بیان داشت: 
سینما امید در کشور مقوله ای بسیار مهم 
است و هدف از آن احداث سینما در شهر 
های باالی 20هزار نفر جمعیت است تا مردم 

بتوانند از داشتن سینما بهره مند گردند.
در ادامه دکتر حیدری خلیلی اظهار داشت: 
توجه به توسعه زیرساخت های سینمایی از 
وظایف و مسئولیت های سازمان سینمایی 

است.
توسعه  برای  اعتبار  صرف  افزود:  وی 

زیرساخت فرهنگی و سینمایی هزینه نیست 
، سرمایه گذاری است

تنها  ایران  شعار  راستای  در  حیدری  دکتر 
سازمان  تر  جدی  حضور  از  نیست  تهران 

سینمایی در استان ها خبر داد.
وی تصریح کرد: با مشارکت و سرمایه گذاری 

 ، خصوصی  بخش  سینمایی،  سازمان 
ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها 
، شهرداریها و سازمان شهرداریهای کشور ، 
توسعه زیر ساخت های سینمای و افزایش 
گرفته  شتاب  کشور  در  سینما  های  سالن 

است.
دکتر حیدری با خرسندی گفت: با استقبال 
شهرداریها برای احداث سینما در شهرهای 
فاقد سالن سینما مواجه هستیم و تا امروز 
با  سینمایی  پردیس  احداث  نامه  تفام 
با  شهرداران ۱۹ شهر در ۱۹ استان کشور 

ظرفیت ۶۳ سالن امضا شده است.
وی خاطرنشان کرد: پردیس سینمایی امید 
در راستای برقراری عدالت فرهنگی و کالن 
فرهنگی  دسترسی  سازی  عمومی  برنامه 
افزایش  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
توان زیرساختی سینمای کشور در شهرهای 
فاقد سالن سینما که دارای جمعیت بیشتری 
هستند با محوریت شهرداریها احداث می 

شود
حیدری خلیلی با بیان اینکه تامین زمین و 
اجرای عملیاتی پروژه بر عهده شهرداری و 
تهیه نقشه و طراحی سازه پروژه با سازمان 
میلیارد  یک  افزود:  باشد،  می  سینمایی 
میلیون   ۷۰۰( تومان  میلیون  دویست  و 
میلیون   ۵۰۰ و  سینمایی  امور  سازمان 
سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور( 
برای  بالعوض  صورت  به  ملی  اعتبارات  از 
جیرفت  امید  سینمایی  پردیس  احداث 

پرداخت می شود.
به  امید  سینمایی  پردیس  داد:  ادامه  وی 
تاسیسات،   ، معماری  و  ساختمان  لحاظ 
سالن،  پرده،  تجهیزات فنی صدا و نمایش 
و  رفاهی  امکانات  سایر  و  صندلی  فیلم، 
و  مدرن  و  استاندارد  ای  پروژه  عمومی، 
متناسب با شان و احترام مخاطبان سینمای 

کشور است.

سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
لحاظ  به  جیرفت  گفت:  امورسینمایی 
جمعیت   ، تمدنی  و  فرهنگی  پیشینه 
دانشجویی ۱۵۰۰۰ نفری و بیش از ۵۰۰۰۰ 
نفر دانش آموز ، شایسته انتخاب برای اجرای 

پردیس سینمایی امید گردید.
امید  سینمایی  پردیس  کرد:  تصریح  وی 
جیرفت در جنوب استان کرمان با ۳ سالن 
و پیش بینی ۴۰۰ صندلی در میدان شاهد 
محوریت  با  جیرفت  شهر  ولیعصر  پارک   –

شهرداری جیرفت احداث خواهد شد.
وی اشاره کرد: در حال حاضر ۲۵۰ سالن 
سینما با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
پردیس  عنوان  تحت  سینما  سالن   ۶۳ و 
در  شهرداریها  مشارکت  با  امید  سینمایی 

سطح کشور در حال احداث است.

خدمتی دیگر از شهرداری جیرفت؛

نوزدهمین پردیس سینمایی امید کشور را شهرداری جیرفت می سازد


