
سرمقاله

3

    
امام خامنه ای ) مد ظله( :

منع از مذاکره، یک کار صرفاً احساساتی نیست، 
یک منطق محکمی پشتش هست؛ راه نفوذ 
دشمن را می بندد، اقتدار جمهوری اسالمی را و 
ابّهت جمهوری اسالمی را به دنیا نشان می دهد 
و ابّهت پوشالِی طرف مقابل را در برابر چشم 
همه ی جهانیان می شکند، ]چون[ پشت میز 

مذاکره ی سیاسی با آنها نمی نشیند.
10000100005588

ـ    سیاسی  استان کرمان           هفته نامه ی فرهنگی    

دوشنبه    27   آبان ماه  1398 
20  ربیع االول  1441  -  18   نوامبر 2019

سال یازدهم   -  شماره   410   
قیمت :  1000 تومان

www.sepehrbrd.ir
پیامبراعظم صلی اهلل علیه وآله  به علی علیه السالم فرمودند : ای علی ، روز قیامت شیعیان تو همان رستگارانند . هرکس 
یکی از آنان را مورد اهانت قرار دهد ، به تو توهین کرده و هرکس به تو اهانت کند ، به من اهانت کرده و هرکس به من 

توهین کند ، خداوند او را در آتش جهنم جاودان سازد ، و چه بد سرنوشتی است » بحاراألنوار جلد 65 صفحه 7«

3

2

3

باعث  از ویژگی های اخالقی است، که  سعه صدر یکی 
می گردد مسئوالن و مدیران، قدرت مدیریت آن مجموعه 
را به نحو احسن داشته باشند، و آراسته بودن انسان، به این 
فضیلت اخالقی، موثر هستند.حضرت موسی علیه السالم 
پس ازدریافت مواجه شدن بافرعون  ابتدا از خداوند سعه 

صدر درخواست نمود» رب اشرح لی صدری«
یکی از ویژگی های اخالقی، که باعث می گردد مسئوالن و 
مدیران، قدرت مدیریت آن مجموعه را به نحو احسن داشته 
باشند و بر مشکالت فائق و پیروز آیند، اصل مهِم دارا بودن 
سعه صدر است. متاسفانه برخی مسئولین، در گوشه و کنار 
مملکت، برخی مواقع، این اصل اخالقی را رعایت نمی کنند، 
و به دیگران توهین می کنند. در حالی که این اصل مهم که 
به معنای مقاومت نمودن انسان در مقابل مشکالت و از کوره 
در نرفتن و در یک جمله داشتن ظرفیت روحی باال در مواجه 
با تحّوالت، فراز و نشیب های گوناگون و نارسایی ها است، از 

اصول الزم یک مدیر موفق می باشد.
سعه صدر ابزار مدیریت موفق است که بتواند در رویارویی 
با مشکالت، با حوصله فراوان به ارزیابی آن ها پرداخته و با 
برنامه ریزی دقیق به حل آن ها بپردازد.امام علی علیه السالم 
ْدر « ابزار ریاست، سعه ی  می فرماید: »آلَُة الرِّيَاَسِة َسَعُة الصَّ

صدر است.
یکی از آفات مهم مدیریت کم حوصلگی و گاها توهین و 
عصبانی شدن در برخورد با نظرات مخالف و مشکالت پیش 
بینی نشده، ، که شیرازه کار را از هم می پاشد و بعضاً اعتبار 
مدیریت و مسئولیت او را به زیر سؤال می برد. مدیر باید در 
برابر انتقادها و بیان مشکالت، از خود نرمش نشان داده و به 

پیشنهادهای رسیده توجه نماید.
»سعه صدر«، نشانه هایی دارد که هر گاه این نشانه ها در 
صفات و رفتار و روح فردی آشکار شد، آن فرد دارای روحی 
بلند، فکری عمیق، بینشی تیز و افق دیدی وسیع می شود. 
چون مدیر به مقام بلند شرح صدر دست یافت، با تکیه بر 
سمند تیزپای شجاعت و متانت و حلم و علم، برای اجرای 
حق و حقیقت به مبارزه با ستم و جهل می شتابد، چنان که 
موالی متقیان، علی علیه السالم فرمود: »َمْن ضاَق َصْدرَهُ لم 
یَْصبر علی اداءِ حٍق؛ کسی که سینه اش تنگ باشد، توان 

انجام حق را ندارد«.
مدیری سعه صدر داراست که بتواند افکار مخالف را تحمل 
کند قطعا همواره برسرراه مدیریت افکار مخالفی وجود دارد 
که مدیر باید با کسانی که افکارمخالف دارند تفاوت قائل 
شود لذا توان تحمل اندیشه های مخالف از »سعه صدر« 
انسان حکایت می کند و کسانی که دارای این صفت باشند، 
به راحتی می توانند در جان نیروها نفوذ کنند و به قدرت 

شخصی دست یابند«.                     ادامه صفحه2
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                       رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

492 کشته در ۵ ماهه اول امسال 
در محورهای استان کرمان

                                             اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه :

اصل مهم مدیریت موفق، 
سعه صدر است

 فهرست کارهای انجام شده توسط شرکت 
مجتمع جهان فوالد سیرجان

صفحه 4

              جهان فوالدسیرجان معین اقتصادی بلورد :

 با قاطعیت با همه انواع و مصادیق 
فساد برخورد خواهیم کرد 

بزرگترین کارخانه فوالدی سازی جنوب شرق 
کشور در مجتمع شرکت جهان فوالد سیرجان در 
اوج تحریم های آمریکا و عدم حضور کارشناسان 

خارجی  توسط رئیس جمهور افتتاح شد

دکترعباسلو مدیر عامل مجتمع جهان فوالد سیرجان  گفت :

کارخانه ذوب سیرجان، جدیدترین کارخانه فوالد 
ضمن  که  است  صنعتی  مجموعه  این  در  سازی 
را  فوالد  تولید  چرخه  توجه  قابل  زایی  اشتغال 
در این مجتمع بزرگ صنعتی تکمیل و افتخاری 
پدر  عنوان  به  عباسلو  علی  دکتر  نام  به  دیگر 
صنعت فوالد در جنوب شرق به ثبت می رساند.

دکتر عباسلو مدیر عامل مجتمع شرکت جهان فوالد 
سیرجان در نشست خبری با مطبوعات از طریق ویدئو 
کنفرانس گفت: با آماده شدن کارخانه ذوب ریخته گری 
در صنایع فوالد سازی مجتمع جهان فوالد سیرجان برای 
بهره برداری، این کارخانه عظیم هفته گذشته با حضور 

رئیس جمهوری افتتاح شد
وی افزود : شرکت جهان فوالد سیرجان حدود 9 سال 
قبل با یک و نیم میلیارد تومان سرمایه اولیه عملیات 
ساخت کارخانجات فوالد را در سیرجان رقم زد اکنون 
بزرگترین کارخانه فوالد سازی جنوب شرق کشور به 
بهره برداری رسید و با شروع بهره برداری رسمی اولین 
کارخانه تولید فوالد در شهرستان سیرجان،این شرکت 
در لیست تولیدکنندگان فوالد کشور قرار خواهد گرفت 
که برای مردم این خطه از کشورمان مبارک و میمون 

خواهد بود
دکترعباسلو گفت : این شرکت توانسته است هر چند 
سال یکبار خبرهای خوش را تقدیم مردم عزیزکشورمان 
نماید. تابستان سال 1394 افتتاح رسمی اولین کارخانه 
تولید آهن اسفنجی در شهرستان سیرجان توسط معاون 
اول محترم ریاست جمهوری دکتر جهانگیری رقم خورد. 
در زمستان 1395 افتتاح رسمی بزرگترین کارخانه نورد 
تولید میلگرد در شهرستان بردسیر توسط ریاست محترم 

بزرگترین کارخانه فوالد سازی جنوب شرق 
کشور به بهره برداری رسید 

صورت  الریجانی  دکتر  آقای  جناب  مقننه  قوه 
بزرگترین  افتتاح   1398 پائیز  اکنون  و  گرفت 
کارخانه فوالد جنوب شرق کشور و اولین کارخانه 
فوالد شهرستان سیرجان  به دلیل اهمیت پروژه به 
دست توانای ریاست محترم جمهور افتتاح  شدو با 
بهره برداری ، این چرخه تولید از خام فروشی سنگ 
معادن جلوگیری می شود و عمال زنجیره تولید از 
سنگ تا شمش فوالدی در سیرجان تکمیل می 
گردد و شهرستان سیرجان  تنها شهرستانی است 
که این زنجیره تولید بصورت کامل از سنگ تا 

شمش را دارد
دکتر عباسلو افزود:  تکنولوژی بکار رفته در این 
کارخانه از پیشرفته ترین تکنولوژی های موجود 
دنیا بوده و تمامی تجهیزات خارجی آن توسط 
و  اروپایی  های  شرکت  و  برندها  ترین  معروف 
تجهیزات داخلی آن نیز توسط سازندگان معتبر 
داخلی ساخته شده است    ادامه در همین صفحه

دکرتعباسلو  مدیر عامل مجتمع جهان فوالدسیرجان در نشست مطبوعاتی اعالم کرد : 

بزرگترین کارخانه فوالد سازی جنوب شرق
 کشور به بهره برداری رسید

مدیــر عامــل جهان فوالد ســیرجان افــزود: منابع مالــی این کارخانجــات از 
محل آورده ســهامداران، تســهیالت بانکهای داخلی و خارجی تامین شــده 
و محصــول نهایــی ایــن کارخانــه شــمش فــوالدی بــه ابعــاد 130*130 تا 
200*200 و طــول 12 متــر مــی باشــد کــه حــدود 500 هــزار تــن آن در 
کارخانــه نــورد بردســیر این شــرکت تبدیل به میلگــرد ســایزهای 8 تا 32 
مــی گــردد. همچنیــن ظرفیــت ایــن کارخانه تولید ســالیانه یــک میلیون 
و دویســت هــزار تــن شــمش بــوده کــه مــازاد مصــرف آن درکارخانــه نورد 
در بــازار داخلــی و بخشــی نیــز بــه خــارج از ایــران صــادر مــی شــود میزان 
اشــتغالزایی مســتقیم این کارخانه 750 نفر و اشــتغالزایی غیرمســتقیم آن 
2350 نفــر اســت. راه انــدازی ایــن کارخانــه در اوج تحریــم هــای آمریــکا و 
عــدم حضــور کارشناســان خارجــی صــورت پذیرفتــه اســت و هــم اکنون 
خوشــبختانه توانســته اســت در مــدت کوتاهی بــه هشــتاد درصد ظرفیت 
اســمی برســد و انشــاءاهلل تــا پایــان ســال بــه ظرفیــت کامل تولیــد خواهد 

رسید.
دکتــر علــی عباســلو مدیرعامــل جهــان فــوالد مــی گویــد : از ابتــدا قــول 
داده بودیــم هــر دو ســال یــک پــروژه را راه انــدازی کنیــم کــه ایــن رونــد از 
ســال 93 کلیــد خــورده و همچنــان درصــدد تداوم آن هســتیم.بر اســاس 
ایــن گزارش،مجتمــع جهــان فــوالد در ســال هــای گذشــته کارخانــه احیا 
و کارخانــه نــورد بردســیر را راه انــدازی کــرده و امســال نوبــت بــه شــمش 
ســیرجان رســیده کــه چرخــه تولید ایــن مجتمــع را تکمیل خواهــد کرد.

ــاه  ــا دوم ــیر ت ــز بردس ــش دیالی بخ
ــد  ــی رس ــردرای م ــره ب ــه به ــده ب آین
در ایــن نشســت خبــری مهنــدس میرمحمــدی مدیــر دفتــر مدیرعامــل و 
مســئول روابــط عمومــی جهــان فــوالد طــی ســخنانی بیــان داشــت:همان 
طــور کــه در جریــان هســتید جهــان فوالد کمتر از 9 ســال تاســیس شــده 
اســت و ســه پــروژه مهــم ملــی بــه بهــره بــردرای رســانده   کارخانــه احیــا 
تولیــد آهن اســفنجی کــه در ســال 94 توســط معــاون اول رییــس جمهور 
افتتــاح شــد و کارخانــه بعــدی تولیــد میلگــرد در جهــان فوالد بردســیر که 
در 22 بهمــن 95 در شهرســتان بردســیر توســط رییــس مجلــس شــورای 
اســالمی دکتــر الریجانــی افتتــاح گردیــد و کارخانــه جهــان فــوالد معروف 
بــه کارخانــه ماشــین ســازی بــود کــه 18 پــروژه در آن تعریف شــد اما هیچ 
کــدام بــه بهــره بــرداری نرســید و در ســال 93 تحویــل جهــان فوالد شــد و 
کمتــر از 2 ســال بــه عنــوان جهــان فــوالد افتتــاح و به بهــره برداری رســید 
و ســومین وبزرگتریــن کارخانــه فــوالدی ســازی کــه بزرگتریــن کارخانــه 
جنــوب شــرق کشــور بــا برندهــای اروپایــی توســط رئیــس جمهــور افتتاح 
شــد و ســالیانه یــک میلیــون و دویســت هــزار تــن شــمش فــوالدی تولید 

ــی کند  م
 و ایــن پــروژه عظیــم در دوران تحریــم کــه خیلی از کشــورها به ما نه گفتند 
و همــکاری نکردنــد اما آقای مهندس عباســلو با همت واال ،تدبیر و پشــتکار  
توانســت در زمــان تحریــم از تولیــدات داخلــی اســتفاده کنــد و تا کنــون به 
80 درصــد فــوالد رســیدیم انشــاء اهلل تــا پایــان ســال  بــه 100 درصد تولید 
فــوالد خواهیــم رســید و مزیتهــای ایــن پــروژه ،نزدیکی به معــدن گل گهر 
، نزدیکــی بــه آبهای خلیــج فارس،وجود فــرودگاه در ســیرجان و گمرک کار 
جهــان فــوالد را خیلــی راحــت کــرده و وجــود نــوار نقاله کــه مواد گندلــه در 
8 کیلومتــر از معــدن شــماره یــک انتقــال داده می شــود و چیزی بــاالی 90 
درصــد مــواد اولیــه توســط نــوار نقالــه حمل مــی شــود و این مزیت اســت و 

کار کارخانــه اســفنجی گندلــه 64 درصد خلــوص دارد به گندله 
94 درصــد خلــوص می رســاند کــه خــوراک کارخانــه ذوب می 
شــود و ایــن کلیــات شــرکت جهــان فــوالد اســت و اگــر امــروز 
جهــان فــوالد بــه ایــن مرحلــه رســیده از بابــت اقدامــات خوبــی 
کــه مســئولین داشــته انــد  درحــال حاضر تولید آهن اســفنجی 
بــه یــک میلیــون و ششــصد هــزار  تــن در ســال رســیده کــه 
کار بســیار بزرگــی در ســیرجان اســت و در بردســیرفوالد آلیــاژ 
ی 500 هــزار تــن ظرفیــت فعــال اســت و درانجــا برنامــه بهــره 
بــرداری  35 هــزار تــن کالف را داریم و همچنیــن از اقدامات آتی 
شــرکت احــداث پــروژه هــای ذوب را در بردســیر داریــم کــه در 
دســت مطالعــه و اقــدام اســت و همچنیــن ســرمایه گــذار ی در 
پــروژه تولیــد  ســیم بکســر کــه 25 درصــد ســهم مربــوط بــه 

جهــان فــوالد اســت . 
مهندس میرمحمــدی مدیرروابط عمومی جهان فــوالد و رئیس 
مجمــع خیریــن ســالمت بردســیر درپایان جلســه اعالم کــرد : 
بمناسبت هفته وحدت ومیالدخجســته دو گوهرتابناک بابرکت 
پیامبــر مکــرم اســالم صلــی اهلل علیــه وآله و ســالله پاکــش امام 
جعفرصــادق علیــه الســالم ،ایــن شــرکت بــرای ازادی 5زندانــی 
جرائــم غیــر عمــد اقــدام کــرده وهمچنیــن 150میلیــون تومان 
بــرای کمک به خانــواده زندانیان ســیرجان اختصاص داده اســت 
وضمنــا ســاختمان بخش دیالیز بردســیر کــه از اقدامــات جهان 

فــوالد مــی باشــد تــا دومــاه دیگــر به بهــره بــرداری میرســد 
ــا  ــوالد ب ــان ف ــه جه ــی کارخان ــروژه افتتاح ــن  پ ای
اشــتغال زایی مســتقیم 750 نفــر و اشــتغالزایی 
ــزار  ــا اعتبار۲7ه ــر، ب ــزار و ۲50 نف ــتقیم ۲ه غیرمس
ــک  ــد ی ــت تولی ــه ظرفی ــال ک ــارد ری و 500  میلی
میلیــون و ۲00 هزارتــن شــمش فــوالد در ســال  را دارد. 
 مجتمــع جهــان فوالد ســیرجان موفــق به تولید اولین شــمش 
فــوالد در شهرســتان ســیرجان بــه عنــوان قطــب تولید ســنگ 

آهــن ایران شــد.
مهنــدس میرمحمــدی اعالم کــرد : این شــرکت معیــن اقتصاد 
ی شــهر بلــورد انتخــاب شــده و کارهــای موثــر وچشــمگیری 
انجــام شــده کــه فهرســت آن جهــت انعــکاس خبــری آن ارائــه 

میگردد 

گزارش تصویر ی از افتتاح کارخانه فوالدسازی
 جهان فوالد سیرجان
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خطبه های نمازجمعه

ــن  ــارس، حس ــزاری ف ــت خبرگ ــوزه دول ــزارش ح ــه گ ب
ــی  ــدار برخ ــه در دی ــور روز جمع ــس جمه ــی رئی روحان
اعضــای دولــت و مســووالن کشــور بــه مناســبت میــاد 
پیامبــر گرامــی اســام)ص( و امــام جعفــر صــادق)ع(، بــا 
اشــاره بــه اقــدام اخیــر دولــت در افزایــش نرخ بنزیــن که از 
شــب گذشــته اجــرا شــده اســت، گفــت: دولــت مــدت ها 
بــه دنبــال آن بــود تــا از طریقــی بتوانــد از  اقشــار ضعیــف 
کشــور کــه بواســطه شــرایط اقتصادی در فشــار هســتند، 
حمایــت و بــه آنهــا کمــک کنــد، امــا بــه دلیــل کمبــود 
منابــع درآمــدی و بودجــه تــوان اجــرای آن وجود نداشــت.

ــه اینکــه امــروز اقشــاری در  ــا اشــاره ب رئیــس جمهــور ب
جامعــه هســتند کــه در زندگــی خــود با مشــکات مواجه 
هســتند، گفت: فشــارهای اقتصادی شــدید در ســال 97 و 
98 بــه زندگــی مــردم وارد شــد و دولــت مــی خواهــد در 
حــد تامیــن نیازمنــدی هــای ضــروری، حمایتــی از مــردم 
کــرده و بــه خانــواده هایــی کــه احســاس مــی کنیــم در 

فشــار بیشــتر هســتند کمکی کــرده باشــیم.
روحانــی بــا بیــان اینکه بــرای تعیین اقشــار ضعیف جامعه 
نیــاز بــه آمــار و ارقــام دقیــق داریــم امــا در همیــن حــدی 
کــه امــکان تشــخیص وجــود دارد مــی توانیــم جامعــه را 
ــن اســاس  ــر ای ــت: ب ــم، گف ــه دو بخــش تقســیم کنی ب
حــدود 75 درصــد در شــرایط فشــار قــرار دارنــد و حــدود 

25 درصــد هــم شــرایط زندگــی شــان خــوب اســت و بــر 
مبنــای محاســبات 18 تــا 19 میلیــون خانــوار و جمعیتی 
در حــدود 60 میلیــون نفــر مشــمول طرح حمایتــی دولت 
خواهنــد بــود و  ایــن مبلــغ هــم کمــک بــه فــرد نبــوده و 

کمــک بــه خانــوار بــه شــمار مــی رود.
ــغ را  ــن مبل ــن اســت بتوانیــم ای ــا ای ــزود: تــاش م وی اف
ماهیانــه بــه حســاب خانوارهــا پرداخــت کنیــم و در اوایــل 

آذر مــاه اولیــن نوبــت آن پرداخــت شــود.
ــرای اقشــار  رئیــس جمهــور اظهــار داشــت: ایــن اقــدام ب
مســتضعف جامعــه کمــک کوچکــی بــه شــمار مــی رود و 

در مجمــوع اصــل ایــن کار ضــروری اســت.
روحانــی اظهــار داشــت: برخــی معتقــد بودنــد کــه قیمت 
ــه  ــورهای منطق ــت آن در کش ــا قیم ــران ب ــرژی در ای ان
فاصلــه زیــادی دارد کــه البتــه ایــن موضــوع موجــب ایجاد 
مفاســدی از جملــه قاچــاق خواهد بــود و اگــر بخواهیم این 
معضــل را از بیــن ببریــم باید به گونــه ای قیمــت را افزایش 
دهیــم کــه تقریبا با قیمــت انرژی در کشــورهای همســایه 

برابــری داشــته باشــد و مــا بــا آن مخالفــت کردیم.
وی افــزود: البتــه ایــن اقــدام از ســوی دولــت انجام نشــد به 
خاطــر ایــن بــود کــه معتقــد بودیــم ایــن افزایــش قیمــت 
بــه نــرخ هایــی مثــل 5 هــزار تومــان بــرای هــر لیتــر بــر 
زندگــی مــردم تاثیــر مســتقیم داشــته و موجــب افزایــش 

تــورم خواهــد بــود.
ــرژی در  ــه شــدت مصــرف ان ــا اشــاره ب رئیــس جمهــور ب
کشــور و تاثیــر آن بــر آلودگی هــوا ، ادامــه داد: انــرژی که در 
ایــران مصــرف می شــود با ســایر کشــورهای دنیــا متفاوت 
و مقــدار زیــادی اســت کــه اصــاح ایــن کار البتــه نیــاز بــه 

فرهنــگ ســازی و تولیــد خــودروی خــوب دارد.
روحانــی تصریــح کــرد: هــدف اصلــی از این اقــدام ایــن بود 
ــه مــردم وارد نشــود و از  کــه از یــک طــرف فشــار زیــاد ب
ســوی دیگــر بــرای کســانی کــه مصــرف روزانــه معمــول 
دارنــد نــرخ بنزیــن گــران نشــود. به همیــن دلیــل 60 لیتر 
را بــا یــک نــرخ و نــرخ آزاد را بــه گونــه دیگر تعییــن کردیم.

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان اظهــار کــرد: در 
ســال گذشــته در محورهــای مواصاتــی درون شــهری 
و بــرون شــهری اســتان کرمــان یــک هــزار و 120 نفــر 
ــه اول  ــد و در 5 ماه ــان باخته ان ــادف ج ــت تص ــه عل ب
امســال ۴92 در ســطح اســتان بــه دلیــل تصادف کشــته 

شــده اند.
یــداهلل موحــد در آئیــن افتتاحیــه مجتمــع قضایــی ویژه 
رســیدگی بــه تصادفــات و ســوانح رانندگــی گفــت: بحث 
حــوادث راهنمایــی و رانندگی و تلفات جــاده ای یک قصه 
پــر غصــه ای اســت به طوری کــه ســالیانه حــدود 17 هزار 
نفــر در محورهــای کشــور جانشــان را از دســت می دهند 
و صدهــا نفــر نیــز زخمــی و همچنیــن میلیاردهــا تومان 

خســارت مالــی بــه کشــور وارد می شــود.
وی ادامــه داد: طــی ســال گذشــته در محورهــای 
مواصاتــی درون شــهری و بــرون شــهری اســتان کرمان 
یــک هــزار و 120 نفــر بــه علــت تصــادف جــان باخته اند 
و در 5 ماهــه اول امســال ۴92 در ســطح اســتان بــه دلیل 

تصــادف کشــته شــده اند.

ــزوم اصــاح  ــر ل رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان ب
قوانیــن رانندگــی کشــور تاکیــد کــرد و افــزود: بــا همــکاری 
ــات را  ــار تصادف ــن آم ــم ای ــه می توانی ــاد جامع ــه آح هم

کاهــش دهیــم.
ــه خیــز در ســطح اســتان  وی ادامــه داد: 167 نقطــه حادث
کرمــان وجــود دارد کــه بــرای اصــاح نقــاط حادثــه خیــز 
بــرون شــهری اســتان بــه 88 میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز 
اســت ضمــن آنکــه اقدامــات الزم بــرای رفــع آنها آغاز شــده 
ــرل  ــری را در کنت ــش تصوی ــای پای ــت.موحد دوربین ه اس
ســرعت موثــر دانســت و بیــان کــرد: اگــر فرهنــگ رانندگی 

نهادینــه نشــود اقدامــات مــا نیــز موثــر نخواهــد بــود.
عالــی تریــن مقــام قضایــی اســتان کرمــان از حجــم بــاالی 
پرونده هــای مربــوط بــه تصادفــات ســخن بــه میــان آورد و 
عنــوان کــرد: در 7 ماهــه اول امســال آمــار ورودی پرونده های 
وارده بــه دادگســتری اســتان کرمــان بــا موضوع ایــراد صدمه 
بدنــی غیــر عمــدی بــر اثــر تصادفــات رانندگــی 10 هــزار و 
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــوده ک ــورد ب 111 م

گذشــته 6.9 درصــد کاهــش یافتــه اســت.

خط تلفن اورژانس اجتماعی )۱2۳( و 
خدمات سیار اورژانس اجتماعی است در 

حال  فعالیت است
 مســجدی رئیس بهزیستی بردسیر بمناسبت 
دهمیــن ســالگرد تاســیس اورژانــس اجتماعی 
بیان داشــت : ســازمان بهزیســتی از همان اوان 
تاســیس کــه بــه وســیله آقــای فیــاض بخش 
پایــه گــذاری شــد بــه عنــوان یــک ســازمان 
تخصصــی فعالیتهــای خــود را در زمینــه های 
اصــول علمی مــددکاری و روانشناســی شــروع 
کــرد و اورژانــس اجتماعــی بردســیر بــه عنوان 
ــان  ــه در هم ــت ک ــهایی اس ــی از اورژانس یک
ــبختانه  ــد و خوش ــیس ش ــای اول تاس روزه
خیلــی حــرف بــرای گفتــن دارد و اگــر نظارت 
نشــود و کوتاهــی شــود عواقــب زیــادی بوجود 
مــی آیــد کــه جمــع کردنــش ســخت اســت و 
یکــی از کارهایــی کــه انجــام مــی دهــد جمع 
کــردن ســرنگهایی کــه معتــادان اســتفاده می 
ــا 6 هــزار ســرنگ  کننــدو در مــاه حــدود 5 ت
بــا همــکاری مرکــز بهداشــت جمــع آوری می 
شــود. اورژانــس اجتماعــی یــک ســری وظائف 

دارد کــه خیلــی تاثیرگــذار اســت
ــس اجتماعــی  ــن اورژان ــزود:  خــط تلف وی اف
ــی  ــس اجتماع ــات ســیار اورژان )12۳( و خدم

اســت کــه در حــال حاضــر فعالیــت دارد.
مســجدی پیرامون وظیفــه اورژانــس اجتماعی 
ــس اجتماعــی برنامــه ای اســت  گفــت : اورژان
ــه  ــن خان ــه بی ــر شــدن فاصل ــش پ ــه هدف ک
ــن  ــراد مشــمول ای ــا اف ــری اســت ت ــا کانت ت
برنامــه بــرای هــر موضوعــی ســراغ پاســگاه و 
دادگاه نرونــد و پرونــده قضائی نداشــته باشــند. 
ولــی اهــداف مهمــی را برایــش متصــور بودیــم 
کــه شــامل شناســایی مناطــق و کانون هــای 
آســیب زا و آســیب های شــایع و در حــال 
ــه ای و  ــوری، منطق ــورت کش ــه ص ــیوع ب ش

۱9 نوامبر )28 آبان ماه (روز 
جهانی پیشگیری از کودک آزاری

ُخلق عظیم ، ممتازترین اوصاف پیامبر 
اسالم در بین آیات قرآن است 

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر :

حجــت االســام والمســلمین 
حاج علــی اکبــر کرمانــی امام 
ــه  ــیر در خطب ــه بردس جمع
هــای نمــاز جمعــه ایــن هفته 
ــان داشــت  ــوا بی ــون تق پیرام
ــی از  ــک یک ــن مال ــس ب : ان
ــه  ــت ک ــر گف ــه پیامب صحاب
شــنیدم پیامبــر فرمــود: » 

علــی اصغــر پورمنــد مدیرعامــل میدکــو با اشــاره بــه اقدامات 
ــت یازدهــم تاکنــون در مناطــق  ــی کــه از ابتــدای دول خوب
ــیرجان و  ــا س ــه ت ــد گرفت ــان از زرن ــتان کرم ــف اس مختل
بردســیر اظهــار داشــت : ایجاد کارخانــه در زرند موجب شــده 
کــه حــدود یک ســوم جمعیــت زرنــد را تحت پوشــش کاری 
قــرار دهیــم کــه این اشــتغال پایدار نقش مهمی در معیشــت 

تقویــت اقتصــادی خانوارهــا داشــته اســت .
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــه طرحهــای توســعه ای 
ایــن شــرکت در نقاط مختلــف کشــور از جمله کرمان اشــاره 
کــرد و افــزود: تنهــا بــرای تکمیــل و افتتاح ســه پــروژه گندله 
ــه بوتیــا و فــوالد ســازی بردســیر کــه دوم  ســیرجان، گندل
بهمــن مــاه 97 بــه بهــره بــرداری رســیدند در مجمــوع ۳هزار 

میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری شــد .
وی اضافــه کرد:بــا بهــره بــرداری از ایــن تعــداد طــرح  بــرای 
12هــزار نفــر اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم ایجاد شــده 

اســت .
ــیرجان  ــا و س ــازی بوتی ــه س ــت: گندل ــان داش ــد بی پورمن
هرکــدام 2.5 میلیــون تــن ظرفیــت و فوالدســازی بردســیر با 
یــک میلیــون تــن ظرفیــت تولیــد به بهــره بــرداری رســیده 

اســت.
وی اضافــه کــرد : توســعه طــرح هــای صنعتــی و صنایــع زیر 
دســتی را ایــن شــرکت در برنامــه کاری خــود دارد کــه تحقق 
ایــن مهــم بــه ایجــاد اشــتغال بیشــتر و در نهایــت بــه رونــق 

تولیــد کمــک کند.

دستگیری جاعالن 2 
میلیاردی در کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمان با اشــاره بــه افتتاح 
مجتمــع قضایــی ویــژه رســیدگی بــه تصادفــات و ســوانح 
رانندگــی بیــان کــرد: بــرای جلوگیــری رفــت و آمدهــای 
غیرضــروری یــک ســاختمان در نظــر گرفتیــم بــه طوری 
کــه پلیــس، نماینــده بیمــه و پزشــکی قانونــی در کنــار 
قاضــی قــرار گیرنــد کــه در این ســاختمان از صفــر تا صد 
کار مربــوط به مســایل قضایــی در زمینه تصادفــات در این 

ســاختمان مســتقر شــده اند.

ــم و  ــای مه ــرمقاله...  یکی از ارزش ه ــه س ادام
کاربردی در مدیریت سعه صدر است . ))ســعه صــدر(( 
و  عفو  نامایمات،  و  سختی  تحمل  از:  است  عبارت 
گذشت، مهــار خشم و عصبانیت، تأنی و درنگ در کار، 
بلندهمتــی و عزت نفس، حلم و دوری از انتقام و کینه 
ــعه صدر است، قدرت  ــی. انسانی که برخوردار از س جوی
تحمل عقاید مخالف و گاه، حتی پذیرش آن را داراست .

رعایت انصاف، چشم پوشی و مدارا، عفو و گذشت، نرمی در 
گفتار، و سعه صدر راهکارهایی است که مدیر سازمان می 
تواند با اعمال انها تعهد عاطفی کارکنان خود را افزایشدهد

ــه  ــت ک ــد اس ــاف خداون ــه الط ــدر از جمل ــعه  ص س
ــا در  ــد ت ــی کن ــا م ــور و توان ــوی، صب ــخص را ق ش
ــام  ــد در مق ــود خداون ــق ش ــود موف ــته های خ خواس
ــه  ــه و آل ــی اهلّل علی ــول صلّ ــه حضــرت رس ــان ب امتن
ــعه  ــرح و س ــْدرَكَ  ش ــَک َص َ ــَرحْ  ل ــمْ  نَْش َ ــد أَ ل فرمای
صدرامــری اکتســابی اســت کــه هرفــرد بــا تمریــن و 
عمــل بــه امــوزه هــای دین مــی تواندبــه ان دســت یابد

اصل مهم مدیریت موفق، 
سعه صدر است

افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه است 

حضور میدکو در کرمان به 
اشتغال پایدار کمک کرده است 

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، یــداهلل حســن پور 
از کشــف یــک فقــره جعــل و دســتگیری 2 متهــم در ایــن 
رابطــه خبــر داد و اظهــار داشــت: متهمــان بــا جعــل و تنظیم 
فیش هــای بانکــی اقــدام بــه تحصیل مــال نامشــروع به مبلغ 
2 میلیــارد و 500 میلیــون ریــال کــرده بودنــد کــه بــا تــاش 

کارآگاهــان پلیــس آگاهی شناســایی و دســتگیر شــدند.
رئیــس  پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان 
بــا اشــاره بــه معرفــی آنــان بــه مراجــع قضایــی از شــهروندان 
خواســت، اینگونــه مــوارد را قبل از هــر اقدامــی از طریق مرکز 

فوریت هــای پلیســی 110 بــه پلیــس اطــاع دهنــد
  

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان: 

استخراج ساالنه 92 میلیون تن 
مواد معدنی در کرمان

ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
کرمــان گفــت: ســاالنه 92 میلیــون تــن مــواد معدنــی 

در اســتان کرمــان اســتخراج داریــم.
ــدی  ــان، مه ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
حســینی نژاد در شــورای معــادن اســتان کرمــان اظهار 
داشــت: 8 هــزار میلیــارد تومــان پــروژه دیگــر نیــز در 
صنایــع معدنــی در دســت اجــرا داریــم کــه تــا پایــان 

ســال آمــاده افتتــاح خواهنــد شــد.
حســینی نژاد بــا بیــان اینکــه 62 درصــد محدوده هــای 
معدنــی اســتان فعــا غیرفعــال هســتند، بیان کــرد: 2 
هــزار و ۳۳0 محــدوده معدنــی فعــال در اســتان داریــم، 
یــک هــزار و 155 محــدوده مشــمول مزایــده اســت و 
2 هــزار و 655 محــدوده معدنــی بــه علــت مخالفــت 

دســتگاه های اجرایــی بلوکــه اســت.
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــواد  ــن م ــون ت ــاالنه 92 میلی ــرد: س ــان ک خاطرنش
ــم و 99.6  ــتخراج داری ــان اس ــتان کرم ــی در اس معدن
درصــد ارزش ســاالنه مــواد معدنــی مــا را مس، ســنگ 

ــوند. ــامل می ش ــنگ ش ــت و زغالس ــن، کرومی آه
حســینی نژاد گفــت: بر اســاس مصوبــه شــورای معادن 
تــا یــک درصــد از فــروش معــادن بایــد در مناطقی که 
از محــل فعالیــت آنهــا خســارت دیده انــد، هزینه شــود 
کــه ســال گذشــته 12 و نیــم میلیــارد تومــان وصــول 
شــد و امســال حــدود 100 میلیــارد تومــان پیش بینی 

ــود. می ش
محمدرضــا پورابراهیمــی نماینــده مــردم کرمــان و راور 
در مجلــس شــورای اســامی نیــز بــه تاثیــر گــردش 
مالــی شــرکت های معدنــی در بخش هــای اقتصــادی 
ــی  ــردش مال ــت: بخشــی از گ اســتان پرداخــت و گف
ــپرده گذاری در  ــکاری و س ــه هم ــق تفاهمنام از طری
مجموعه هایــی کــه در زمینــه اشــتغال کار می کننــد، 

اســتفاده شــود.
ــر  ــر ب ــم ناظ ــاب ها ه ــال حس ــت: انتق ــراز داش وی اب
پس انــداز و هــم ناظــر بــر حســاب های جــاری اســت 
ــزان  ــدون می ــا ب ــاری اســت ت ــر ج ــا ب ــد م ــه تاکی ک

ــده حســاب شــود. ــرخ نگهــداری در مان تامیــن ن

      مهندس علی اصغر پورمند مدیرعامل میدکو :

رئیس  پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان :

صادرات بیش از 2 میلیون دالری صنایع دستی کرمان
رئیــس ســتاد نیــروی هوایــی آمریــکا با اشــاره بــه اختــاف اعراب خلیــج فارس 
بــا قطــر، مدعــی شــد بایــد تــا دیــر نشــده بــرای حفــظ جبهــه متحــد علیــه 

ایــران، کاری کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از رویتــرز، »دیویــد گلدفیــن« رئیــس 
ســتاد نیــروی هوایــی ایــاالت متحــده آمریــکا  روز شــنبه طی نشســتی کــه در 
دبــی برگــزار شــد؛ کشــورهای عرب حاشــیه خلیــج فــارس را به کنار گذاشــتن 

اختافــات و اتحــاد نظامــی علیــه ایــران دعــوت کرد.
گفتنــی اســت واشــنگتن جبهه گیــری عربســتان ســعودی، امــارات، بحریــن و 
همچنیــن مصــر علیــه قطــر را تهدیدی بــرای تاش هــا در راســتای مهــار ایران 

و ایجــاد جبهــه واحــد علیــه ایــن کشــور تلقــی می کنــد.
گلدفیــن در دیــدار بــا همتایــان عرب خود مدعی شــد زمان آشــتی و فراموشــی 
دلخوری هــا آن وقتــی نیســت کــه موشــک یــا پهپــاد ایرانــی در راه اســت، بلکه 

همیــن امــروز بایــد آشــتی کرد.
ــکا در برخــی حــوادث  ــه آمری ــی مطــرح می شــود ک ــر در حال ــارات اخی اظه
تابســتان گذشــته از جملــه حملــه بــه بنــدر الفجیــره، حادثــه دریــای عمــان و 
حملــه پهپــادی بــه آرامکو- شــرکت نفت عربســتان ســعودی- بی آنکــه مدرك 
موثقــی ارائــه دهــد، انگشــت اتهــام خــود را بــه ســمت ایران نشــانه رفته اســت.

گلدفیــن در ادامــه ادعاهــای خــود افــزود: هیــچ کشــوری بــه تمــام امکانــات 
الزم بــرای دفــاع دسترســی نــدارد ولــی بــا اتحــاد بــا یکدیگــر مــی توانیــم دفاع 
جمعــی انجــام دهیــم.از ســال 2017 که حمات سیاســی و محاصــره اقتصادی 
علیــه قطــر بــه رهبــری عربســتان ســعودی آغــاز شــد آمریــکا تاش مــی کرد 
میــان کشــورهای عــرب خلیج فــارس که همگی از متحدانش هســتند آشــتی 

ایجــاد کنــد کــه تاکنــون ناموفــق بوده اســت.

۴92 کشته در ۵ ماهه اول امسال در محورهای استان کرمان 

یاایهاالنــاس اتقــواهلل حــق تقاتــه « یعنــی از خدابترســید وحق 
تقــوا را رعایــت کنیــد زیــرا تقــوا باعــث رســیدن به کمــال می 
شــود و تقــوا از اموریســت کــه بایــد همــه مــردم ومســئوالن 
درهمــه زمینــه های عملی ، شــخصی واجتماعــی عمل کنند 
پیامبــر ادامــه داد : همــه انســانها  در دنیــا مهمــان هســتند و 
چندروزی بیشــتر مهمان نیســتیم  وهمــه انچــه را داریم عاریه 
اســت شــما که دردنیــا مهمان هســتید عاریــه وامانــت باید به 
صاحبــش برگــردد بــا اینکــه مامهمان هســتیم وهرچــه داریم 
ومــال خودمــان نیســت اینجــا بایــد تقوا داشــته باشــیم تقوای 
الهــی را پیشــه کنیــم واگــر همــه مــی دانســتند یــک مهمان 
چنــدروزه ای نیســتیم ایــن همــه اختــاس وبخوربخــور نبــود 
خطیــب جمعــه کرمانی بــا تبریــک میــاد دوگوهرارزشــمند 
پیامبــر مکــرم اســام حضــرت محمدبــن عبــداهلل صلــی اهلل 
علیــه و آلــه و ســاله پاکــش امــام جعفــر صــادق علیه الســام 
گفــت : پیامبــر اســام نمونــه واســوه تقــوا و اخــاق نیکوبــود 
همانگونــه کــه خداونــد درقــران بیــان فرمــوده اســت :» انــک 
ــو ) ای  ــن اســت کــه ت ــق العظیــم« معنایــش ای ــی خل العل

پیامبــر ( ســجایای اخاقــی عظیمــی داری.
دربــاره حســن خلــق پیامبــر )صلــی اهلّل علیــه و آلــه و ســلّم ( 
و عفــو و گذشــت و عطوفــت و مهربانــی و ایثــار و فــداکاری و 
تقــوای آن حضــرت )صلــی اهلّل علیه و آله و ســلّم ( داســتانهای 
زیــادی در کتــب تفســیر و تواریــخ آمــده اســت از جملــه در 
روز فتــح مکــه کــه پرچــم را بدســت امــا علــی علیــه الســام 
دادو فرمــود : فریادبزنــد:» الیــوم یــوم المرحمــه « یعنــی امــروز 
روزرحمــت وگذشــت اســت و هرکــس درخانــه اش بمانــد و یا 
درمســجد الحرام باشــد از رحمــت پیامبربرخوردار مــی گردد و 

ان روز را یــوم الطلقــا نامیدنــد.
وی افــزود: خلــق خــوش و جــذب مخاطبــان توســط پیامبــر 
را مــی شــود از معجــزات اخاقــی آن حضــرت برشــمرد کــه 
نمونــه بــارز آن در فتــح مکــه نمایــان مــی باشــد و صــدور عفو 
عمومــی تمامــی محاســبات دوســتان و دشــمنان را بــر هــم 
زد کــه ســبب وَ رَأَیـْـت النَّــاس یَْدُخُلــوَن فــی دِیــِن اهلّل أَْفَواجــا 
گشــت. و ایــن صفت یکــی  از اوصافی کــه از جمله ممتازترین 
اوصــاف پیامبــر اســام در بیــن آیــات قــرآن بیان شــده ، خلق 
عظیــم می باشــد.در ســوره مبارکه قلــم خداوند پیغمبــرش را 
َّــک لََعلــی ُخُلــٍق َعِظیــٍم؛ تــوای  ایــن گونــه مــی ســتاید : وَ إِن

پیامبــر دارای اخــاق بزرگــی هســتی.
رفتــار پیامبــر )صلــی اهلل علیه وآلــه( با هــم اطرافیانش  چنین 
بــود کــه همیشــه خوشــرو و خنــدان و خــوش خلــق و مایــم 
بــود، هرگز خشــن و ســنگدل و پرخاشــگر و بد زبــان و عیبجو 
و مدیحــه گــر نبــود، هیــچ کــس از او مأیــوس نمــی شــد و هر 
کــس بــه در خانــه او مــی آمــد لــذا انســان بایــد پیامبــر را در 

تمــام شــئونات زندگــی الگوواســوه قــرار دهد 
حجــت االســام کرمانــی باتوجــه بــه افزایــش قیمــت بنزیــن 
ــه  ــوای ســه گان ــا نظــر ق ــن ب ــش قیمــت بنزی ــت : افزای گف
تصویــب شــده ونبایــد باعــث گرانــی اجنــاس وســوء اســتفاده 
بعضــی افــراد قــرار گیــرد و ازدرامدحاصلــه 18 میلیــون نفــر از 
یارانــه حمایتــی برخــوردار مــی شــوند و کارشناســان اقتصادی 
هــم ازایــن طــرح اســتقبال و تاییــد نمودنــد ولــی می بایســت 

شــفاف بــه مــردم مــی گفتنــد .
امــام جمعــه بردســیر بمناســبت هفتــه کتابخوانــی گفــت: بــا 
توجــه بــه اینکــه مــا اثــار گرانبهــا وارزشــمند فرهنگــی داریــم 
ــا  بایــد بوســیله کتابخوانــی علــم خــود را افزایــش دهیــم وب
توجــه بــه رســانه و کتابخانــه ها ی دیجیتــال وفضــای مجازی 
،هنــوز کتاب شــان وجایــگاه خود را حفــظ کرده اســت وکتاب 
خوانــی بایــد مورد توجه همه باشــدو درشــبانه روز وقتــی برای 
مطالعــه اختصــاص دهنــد بــا وجــود فضــای مجــازی دغدغــه 
حضــرت مقــام معظــم رهبــری  موضــوع کتابخوانــی اســت ما 
یــک دیــن وفرهنگ قــوی داریــم کتابخوانی درکشــور مــا رواج 

بیشــتری داشــته باشد
خطیــب جمعــه دربخشــی از ســخنان خــود ضمــن تقدیــر و 
ــپاه دردســتگیری  ــات س ــازمان حفاظــت اطاع تشــکر از س
ــی  ــکار بانک ــر بده ــال زاده واب ــول دانی ــوالد رس ــلطان ف س
ومفســدامنیتی روح ا... زم گفــت : حجــت االســام طائب گفته 
اســت کــه همــه مفســدان اقتصــادی و امنیتــی را درهرکجــا 
باشنددســتگیر وبه دســت عدالــت می ســپاریم وی همچنین 
ــدان  ــا مفس ــورد ب ــه دربرخ ــوه قضائی ــرم ق ــت محت ازریاس

اقتصــادی تقدیرنمــود 

دکرت حسن روحانی رئیس جمهور :

در و مــادر عزیــز ، و آدم بــزرگ هایــی کــه قدمــان بــه شــما نمی رســد،ما 
کــودکان ، فرشــته هایــی هســتیم کــه لبخنــد شــیرین خــدا را برایتــان به 
ارمغــان آورده ایــم؛ آســمان قلــب مــا آبــی اســت وخنــده هــای ما،باشــکوه 
و تــازه و مهتابــی اســت. در ایــن روزِ خــوب خــدا کــه بــا رنگیــن کمــان 
کودکــی زینــت یافتــه اســت ، خواســته هایــی از شــما داریــم ، از شــما کــه 

بالهــای پــرواز مــا بــه ســمِت نــور و روشــنی هســتید
مــا کــودکان که دنیایمــان درپر رنگیــن پروانه خاصه می شــود،می خواهیم 
درایــن دنیاکــه در دســت شماســت، نفــس بکشــیم ، شــادی کنیــم ، بازی 

کنیــم ،کودکی کنیــم. کودکــی هایمــان را از ما نگیرید.
همشــهریان محتــرم : در صــورت  مشــاهده هــر گونــه کــودک 
ــا خــط تلفــن  123 مرکــز اورژانــس اجتماعــی تمــاس  آزاری ب

حاصــل فرمائیــد .

محلــی، تقویــت مداخله هــای اجتماعــی و 
روانــی قبــل از مداخله هــای قضائی-انتظامــی، 
مداخلــه در بحران هــای فــردی، خانوادگــی 
ــه  ــراد ب ــی اف ــهیل دسترس ــی، تس و اجتماع
خدمــات تخصصــی مــورد نیــاز، توانمنــد 
ــه صــورت بازگشــت  ــراد مشــمول ب ســازی اف
ــی  ــه زندگ ــردن زمین ــم ک ــواده، فراه ــه خان ب
ــه  مســتقل یــا ارجــاع بــه مراکــز مرتبــط، ارائ
ــه مراجــع  نظــرات کارشناســی و مشــاوره ای ب
قضائــی حســب درخواســت، تبــادل اطاعــات 
ــا  ــط ب ــا ســازمان های ذی رب ــوط ب ــار مرب و آم
رعایــت قوانیــن و مقــررات مربــوط و از جملــه 

ــن اهــداف هســتند. ای
هــدف  هــای  گــروه  دربــاره  مســجدی 
ــی  ــس اجتماع ــدف اورژان ــای ه گفت:گروه ه
ــل  ــی از قبی ــدگان خانگ ــونت دی ــامل خش ش
کــودکان آزار دیــده، همســران آزار دیــده، 
ــده،  ــن آزار دی ــده و معلولی ــالمندان آزار دی س
افــرادی کــه قصد خودکشــی دارنــد یا اقــدام به 
خودکشــی کرده انــد و خانــواده آنــان، دختران و 
ــان و دختــران در  ــراری از منــزل، زن پســران ف
ــده  ــا آســیب دی معــرض آســیب اجتماعــی ی
ــراد  اجتماعــی، زوجیــن متقاضــی طــاق و اف
در معــرض بحــران طــاق، کــودکان خیابانــی، 
ــی در  ــت جنس ــال هوی ــه اخت ــان ب مبتای
معــرض آســیب از جملــه دریافــت کننــدگان 
خدمــات اورژانــس اجتماعــی هســتند و افــراد 
ــال های  ــی در س ــت جنس ــال هوی دارای اخت
ــا  ــه بعده ــد ک ــده بودن ــی نش ــش بین اول پی
ــق  ــا از طری حســب ضــرورت و چــون کار آنه
مرکــز مداخلــه در بحــران پیگیــری می شــد به 

ــه شــدند ــراد مشــمول اضاف اف

 مسجدی رئیس بهزیستی بردسیر گفت :

فرمانده آمریکایی خطاب به اعراب خلیج فارس :

قبل از رسیدن پهپادهای ایرانی، آشتی کنیم!
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، فریــدون فعالی با بیان اینکــه در نیمه اول امســال بیــش از 2 میلیون 
و 200 هــزار دالر صنایــع دســتی کرمــان بــه صــورت چمدانــی صــادر شــده اســت، اظهــار کــرد: ایــن رقــم در 

مشــابه ســال گذشــته 861 هــزار دالر بــوده کــه رشــد بیــش از 100 درصــد را نشــان می دهــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش تعداد 
گردشــگران خارجــی بــا افزایــش صــادرات صنایع دســتی رابطــه مســتقیم دارد، تصریح کــرد: ورود گردشــگران 
خارجــی بــه اســتان کرمــان در شــش مــاه اول ســال جاری نســبت به مشــابه ســال گذشــته رشــد 16 درصدی 
داشــته کــه ایــن مســئله بــه  افزایــش صــادرات محصــوالت صنایــع دســتی اســتان کرمــان کمــک زیــادی 
کــرده اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه عمــده صــادرات صنایــع دســتی در رشــته های گلیم شــیریکی پیــچ، پته، 
ســنگ های قیمتــی و نیمه قیمتــی، شــالبافی، زیــورآالت ســنتی بــوده اســت، افــزود: بیشــتر مشــتریان صنایع 

دســتی اســتان کرمــان از کشــورهای اروپایــی همچــون ایتالیا، فرانســه، آلمان، اســپانیا و... هســتند.
فعالــی بــا بیــان اینکه رفــع دغدغه هنرمنــدان در حــوزه بازاریابی و عرضه محصــوالت تولیدی صنایع دســتی از 
اولویت هــای کاری ایــن اداره کل اســت، افــزود: تابســتان امســال هفــت بازارچه موقت صنایع دســتی در اســتان 

کرمــان برگــزار شــده که نســبت به تابســتان ســال گذشــته رشــد 100درصدی داشــته اســت.
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حکومت  جهانی عدالت

ساز وکارهای تربیت دینی نسل منتظر 
از دیدگاه امام رضا علیه السالم

2. تحکیم خانواده
در پرورش یک نسل منتظر، خانواده از جایگاه واالیی برخوردار 
است. اگر بنا باشد مردم به حال خود رها شوند و هر کس به دنبال 
خواسته ها و هوس های خود برود، اجتماع به صورت ناموزون و 
ناهماهنگ درمی آید و هرج و مرج و بی بند و باری بر آن، حاکم 
خواهد شد؛ چون اجتماع، وابسته به خانواده و تربیت خانواده 
است. از آن جا که اصالح جامعه، به اصالح فرد وابسته است، تا 
فرد، اصالح نشود، جامعه هم اصالح نمی شود و در این اصالح، 
نقش خانواده و زن، اهمیت بسزایی دارد. به طور کلی، اجتماع، 
همان خصوصیاتی را به خود می گیرد که افراد آن دارند و وقتی 
محیط، سالم می شود که افراد آن جامعه، مردمانی پرهیزگار 
باشند و پیوسته در راه اصالح قدم بردارند. این حرکت تربیتی و 
اخالقی در جامعه، نشانگر وجود زنان و مادرانی است که مردانی 
باایمان و باتقوا را در خانواده و در دامان پر مهر خود پرورش 
می دهند. زن و شوهر در روابط عاطفی با یک دیگر باید این 
بیان ُگهربار امام رضا علیه السالم را در نظر گیرند که:اگر مؤمنی 
خشمگین شود، عصبانیت، وی را از طریق حق بیرون نمی برد 
و اگر شادمانی یابد، این خرسندی، وی را دچار باطل نمی کند 
و چون به اقتداری می رسد، بیش از آنچه حق دارد، نمی گیرد. 

3. خودسازی زنان در جایگاه مادران اجتماع
افرادی که می خواهند در جامعه منتظران، مثمر ثمر باشند و 
دیگران را در راستای اهداف جامعه منتظر بسازند، ابتدا باید 
خودساخته و مزین به شاخصه های نیکو باشند. مسأله خودسازی 
برای همه مهم است؛ اما برای زنان از اهمیت بیشتری برخوردار 
است؛ زیرا نقش اصلی در تربیت نسل منتظر را زنان ایفا می کنند. 
زنان هستند که وظیفه اصلی آنان دیگرسازی است. اگر زنی 
خود به اخالق مهدوی مزیّن باشد، می تواند بدون هزینه ای 
نسلی منتظر تحویل دهد. اهمیت نقش زنان در این باره به این 
دلیل است که مردان بیشتر تک مسؤولیتی هستند؛ یعنی تنها 
به ساختن خویش می پردازند؛ ولی زنان عالوه بر خودسازی 
به دگرسازی نیز می پردازند که همان پرورش فرزندان و نسل 
منتظر باشد. امام رضا با توجه به این مسؤولیت عظیم مادران، 
سفارش اکید داشت که با زنانی شایسته ازدواج کنند. آن حضرت 
می فرماید: ما أفاد عبد فائدة خیرا من زوجة صالحة إذا رآها سّرته 
و إذا غاب عنها حفظته فی نفسها و ماله؛ )عطاردی، 1406: ج2، 
ص256(. از آنچه گفته شد، نتیجه می گیریم که مادر، اولین 
الگوی اخالقی برای فرزندان است. در جامعه ای که شاخصه های 
منتظر بودن در مادر نباشد، تربیت نسلی منتظر محال است؛ لذا 
برای تربیت نسلی منتظر بر ما است که به تربیت اخالقی مادران 
توجه کنیم. البته تربیت ایمانی و عبادی مادران هم در تربیت 
نسل منتظر اثر دارد؛ اما اخالق مادر چون عمال به کودک نشان 

داده می شود، اثر بارزتری دارد.
4. باور و ایمان والدین برای تربیتی هدفمند

آنچه در فرآیند تربیت نسل منتظر، مهم است، این است که 
والدین باور داشته که در جامعه اسالمی مهدی باور، باید برای 
فرزند به تربیتی هدفمند توجه کرد. حضرت زکریا افق دیدش 
این نبود که فرزندی داشته باشد تا فالن رتبه مادی و دنیایی را 
به دست بیاورد؛ بلکه او به تربیتی هدفمند می اندیشید. حضرت 
زکریا می گوید: خدایا! به من فرزندی عطا کن که وارث علم 
یعقوب شود و عالمی دینی شود که بتواند علمش را به دیگران 
منتقل کند؛ نه اینکه صرفاً یک شهروند خوب و سالم باشد. 
َُّه َقاَل رَبِّ َهْب لِی  خداوند متعال می فرماید:»ُهَنالَِک َدَعا زََکرِیَّا رَب

َعاء« )آل عمران:38( ََّک َسِمیُع الدُّ َُّدنَْک ُذرِّیًَّة َطیَِّبًة إِن ِمن ل
حضرت یحیی، فرزند دوره کهنسالی یک پیرمرد و پیرزن بوده؛ 
ولی با این حال، خداوند، او را به مقام یاوری پیامبر اولوالعزم زمان 
خویش نایل کرد. آن بزرگوار به سبب ممانعت از انجام فعل حرام، 
به دست »هیرودس پادشاه« به طرز فجیعی به شهادت رسید؛ 
ولی اآلن با گذشت حدود دو هزار سال همچنان نام و مقبره اش 
پابرجا است. وقتی یکی از شاخصه های نسل مهدی باور از نگاه 
امام رضا علیه السالم اندیشیدن به آینده است، این تفکر، تربیت 

را نیز هدفمند می سازد.

آیه 74 سوره آل عمران :
رحمت خود را به هر کس که بخواهد مخصوص می گرداند و خداوند 

دارای بخشش بزرگ است.
1-چرا فضل خداوند فقط برای برخی از بندگان اختصاص داشته باشد؟

وقتی فضل خدا به دست خود او است و او به هرکسی بخواهد می دهد، 
همچنین وقتی معتقدیم خداوند واسع و علیم است، دیگر چرا فضل خود را 
فقط به بعضی از بندگانش اختصاص می دهد؟در پاسخ می گوییم؛ مالک 
ملک عالم او است و او می تواند درملک خود هر گونه که بخواهد تصرف 
کند و وقتی در فضل خود ممنوع از تصرف نیست، می تواند به هریک از 
بندگان خود، مطابق ظرفیت های بندگان، هر گونه بخواهد لطف کند و 

واجب نیست همه اقسام فضل خود را به همه و تک تک افراد بدهد.
2- آیا فضل الهی همان رحمت الهی است؟

جمله »یختص برحمته« همان فضل در آیه قبلی است و همان معنا را 
می دهد. اگر کلمه »فضل« را به کلمه »رحمت« تبدیل کرد، برای این 
بود که بفهماند فضل به معنی »عطیه غیر واجب« است و خود یکی از 

شاخه های رحمت است.
آیه 75 سوره آل عمران:

و از اهل کتاب کسی است که اگر او را بر مال فراوانی امین شمری آن 
را به تو برگرداند و از آنان کسی است که اگر او را بر دیناری امین شمری 
آن را به تو نمی پردازد مگر آنکه دائما بر ]سر[ وی به پا ایستی این بدان 
سبب است که آنان ]به پندار خود[ گفتند در مورد کسانی که کتاب آسمانی 
ندارند بر زیان ما راهی نیست و بر خدا دروغ می بندند با اینکه خودشان 

]هم[ می دانند.
1-شان نزول آیه شریفه چیست؟

آیه شریفه درباره دو نفر از یهود نازل گردید که یکی امین و درستکار 
و دیگری خائن و پست بود. نفر اول »عبداهلل بن سالم« بود که مرد 
ثروتمندی 1200 اوفیه )یک دوازدهم رطل معادل هفت مثقال( طال نزد او 
به امانت گذارد عبداهلل همه آن را به موقع به صاحبش پس داد و به واسطه 
امانت داری، خداوند او را در آیه شریفه می ستاید. نفر دوم »فتحاص بن 
عازوا« است که مردی از قریش یک دینار به او امانت سپرد و فتحاص در 

آن خیانت کرد. خداوند او را به واسطه خیانت در امانت نکوهش می کند.
2- از عقاید باطل و انحرافی یهودیان چه بوده که آیه شریفه به آن اشاره 
دارد؟برخی از یهودیان معتقد بودند که مسئول حفظ امانت های دیگران 
نیستند و حتی حق دارند امانت آنها را تملک کنند. آنها می گفتند ما اهل 
کتاب هستیم و پیامبر و کتاب آسمانی در میان ما بوده است، بنابراین اموال 
دیگران برای ما احترامی ندارد. این مطلب به قدری در نزد آنان مسلم بود 

که جنبه اعتقادی و مذهبی به خود گرفته بود.
3- منظور از جمله »اال ما دمت علیه قائما« چیست؟

معنای جمله »مگر زمانی که باالی سر او ایستاده و بر او مسلط باشی« 
یک اصل کلی و اساسی درباره روحیه یهود است. زیرا که بسیاری از آنها 
چنان هستند که در پرداخت حقوق دیگران هیچ اصلی را غیر از »قدرت« 
به رسمیت نمی شناسند، مسلمانان برای استیفای حقوق خود از آنها، هیچ 
راهی جز این ندارند که بکوشند و کسب قدرت کنند تا آنها در برابر ادای حق 
تسلیم گردند. حوادث گوناگونی که در سالهای اخیر درخاورمیانه گذشت، 
این حقیقت راثابت کرد که مسائلی از قبیل حق و عدالت و مانند اینها برای 
دشمنان ما هیچ گونه مفهومی ندارد و آنان تنها در برابر قدرت تسلیم می 

گردند. این در حقیقت یکی از مسائل جالبی است که در قرآن بیان شده 
4- منطق و استدالل یهودیان برای تصرف اموال مسلمانان چه بود؟

یهودیان معتقد بودند که »اهل کتاب« بر »امیین« )مشرکان و اعراب که 
معموال از خواندن و نوشتن آگاهی نداشتند( برتری دارند و به همین دلیل 
هیچ عیبی بر آنها نیست که اموالشان را تملک کنند و راهی برای مواخذه در 
این زمینه وجود ندارد. حتی این امتیاز دروغین را که برای خود قائل بودند به 
خدا نسبت می دادندو مسلما این منطق از اصل خیانت در امانت خطرناک 

تر بود، زیرا خود را در این کار کامال صاحب حق معرفی می کردند.
5- پاسخ قرآن به منطق بی اساس یهودیان چه بود؟

یهودیان به خوبی می دانند که درکتب آسمانی به هیچ وجه چنین اجازه 
ای در مورد خیانت اموال دیگران داده نشده، ولی برای توجیه اعمال زشت 

خویش این چنین دروغ سازی کرده و به خدا نسبت می دهند. 
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غالمحســین  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــا  اســماعیلی ســخنگوی قــوه قضاییــه ب
ــه اظهــارات رئیــس جمهــور در  اشــاره ب
جمــع مــردم اســتان یــزد، تصریــح کــرد: 
از آنجــا کــه بــرای مــا به عنــوان دســتگاه 
قضــا مایــه تعجــب بــود کــه چگونــه یک 
ــم مســئولی دارای  ــام مســئول آن ه مق
تحصیــالت حقوقــی اگــر چنانچــه از بروز 
مفســده ای در بخش هــای مختلــف دولت 
ــررات  ــط و مق ــر ضواب ــد براب ــع ش مطل
ــناد  ــام اس ــه انضم ــوع را ب ــی، موض قانون
ــالم  ــی اع ــع قضای ــه مراج ــدارک ب و م
ــخنرانی  ــک س ــد، در ی ــس نمای و منعک
عمومــی بــا ادعــای لــزوم شــفافیت 
مختلــف  بخش هــای  پاســخگویی  و 
موضوعاتــی را مطــرح کرد، مناســب دیده 
شــد کــه در خصــوص مطالبــی کــه بــه 
قــوه قضاییــه برمی گــردد، توضیحاتــی را 

ــه نمایــم. ارائ
وی بــا اشــاره بــه پرونــده بابــک زنجانــی، 
ــده  ــن پرون ــورد ای ــه در م ــت: اگرچ گف
ــالع  ــه اط ــوه قضایی ــه ق ــررا از ناحی مک
رســانی الزم انجــام شــده اســت؛ امــا بــه 
لحــاظ شــبهاتی که بــا این ســخنرانی در 
ذهــن برخــی از شــهروندان ممکن اســت 
ایجــاد شــود، توضیحاتــی را بــه صــورت 

ــم. ــه می نمای ــی ارائ تکمیل
ــات  ــرد: محاکم ــح ک ــماعیلی تصری اس
ایــن پرونــده در دادگاه بــه صــورت علنــی 
ــان وزارت  ــد و وکال و کارشناس ــام ش انج
نفــت در جلســات رســیدگی حضــور 
داشــتند و بخــش قابل توجهــی از فرآیند 

محاکماتــی ایــن پرونــده بر اســاس اجــازه ای 
کــه از ریاســت وقــت قــوه قضاییــه گرفتــه 
شــده بــود، از رســانه ملــی و ســایر رســانه ها 
ــرار گرفــت. مــورد پوشــش و خبررســانی ق

ــی از وزرا و  ــرای برخ ــی ب ــده زنجان  در پرون
مدیــران دولــت قبــل کیفرخواســت صــادر 
ــت  ــراد در دول ــن اف ــی از ای ــه برخ ــده ک ش
ــد ــدا کردن ــد ارتقــای ســمت هــم پی جدی

وی افــزود: در ایــن پرونــده عــالوه بــر 
بابــک زنجانــی و برخــی از افــراد دیگــر 
محکومیت هــای ســنگینی پیــدا کردنــد. از 
افراد متعــددی تحقیقات قضایی انجام شــد، 
ــت  ــران دول ــه از برخــی از وزرا و مدی از جمل
ــش  ــا نق ــب ب ــات الزم متناس ــل تحقیق قب
آن هــا در ایــن حــوزه صــورت گرفــت و بــرای 
ــن وزارت نفــت،  ــران و معاونی برخــی از مدی
ــه متاســفانه  کیفرخواســت صــادر شــده ک
برخــی از ایــن افــراد در دولــت جدیــد ارتقای 

ــد.  ســمت هــم پیــدا کردن
ســخنگوی دســتگاه قضا یــادآور شــد: رقمی 
بیــن 2 میلیــارد و 600 میلیون تــا 2 میلیارد 
و ۷00 میلیــون یــورو مجموعــه بدهی هــا و 
مــراودات مالــی بابک زنجانــی بــا وزارت نفت 
ــده  ــالم ش ــزی اع ــک مرک ــن بان و همچنی
ــول  ــه پ ــوط ب ــی از آن مرب ــه برخ ــت ک اس
فــروش نفــت و برخــی ارزهــای دریافتــی از 

بانــک مرکــزی بــوده اســت. 
اســماعیلی خاطرنشــان کــرد: محتــوای 
پرونــده حکایــت از آن دارد کــه رقمــی حدود 
ــل از  ــول قب ــن پ ــورو از ای ــون ی ۷00 میلی
اینکــه بابــک زنجانــی بازداشــت شــود و در 
ــروش  ــد و ف ــال و خری ــل و انتق ــد نق فرآین

نفــت، بــه دولت برگشــت داده شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: همچنیــن رقمــی حدود 
ــه  ــت فروخت ــول نف ــون دالر پ 600 میلی
شــده بــه شــرکتی خارجــی بــه نــام 
شــرکت فــال )Fall( جــزء مطالبــات مســلم 
بابــک زنجانــی از ایــن شــرکت بــوده اســت 
کــه ایــن شــرکت هــم ایــن بدهــی را قبول 
داشــته و بــه لحاظ بازداشــت بابــک زنجانی 
مقــرر شــد بــر اســاس وکالــت اعطایــی از 
ناحیــه وی، وزارت نفت نســبت بــه دریافت 
مطالبــات بابــک زنجانــی از ایــن شــرکت 

اقــدام نمایــد.
 اســماعیلی بــه فهرســت برخــی از امــوال 
ــه  ــه ب ــی ک ــک زنجان شناســایی شــده باب
ــل داده شــده،  ــت تحوی ــت و دول وزارت نف
ــان داشــت: در فهرســت  ــرد و بی اشــاره ک
ایــن امــوال، 18 شــرکت بــزرگ شناســایی 
شــد و مجموعــه ایــن شــرکت ها بر اســاس 
وکالــت در اختیــار وزارت نفــت و دولت قرار 

گرفت.
ســخنگوی قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه دو 
ــزود: شــرکت  ــن شــرکت ها، اف ــورد از ای م
هلدینــگ توســعه ســورینت کــه شــرکتی 
دارای ســرمایه گــذاری و فعالیت هــای 
بازرگانــی و تجــاری و تولیــدی و دارای 
پروژه هــای متعــدد در صنعــت نفــت و گاز 
و پتروشــیمی بــود، در ســال 13۹3 بالــغ بر 
20 هــزار میلیارد ریال تخمین و ارزشــیابی 
شــد کــه ایــن شــرکت، در اختیــار دولــت و 

وزارت نفــت قــرار گرفــت.
وی خاطرنشــان کــرد: شــرکت هواپیمایــی 
قشــم ایــر در حالــی کــه دارای 22 فرونــد 

ما مصمم هستیم با فساد مبارزه کنیم و با قاطعیت با همه انواع و مصادیق فساد برخورد خواهیم کرد 

هواپیمــای فعــال در کشــور و 5 دســتگاه موتــور 
هواپیمــا بــود و 102 خلبــان در آن مشــغول بــه 
فعالیــت بودنــد با ارزشــی بیــش از 2500 میلیارد 
ریــال در ســال ۹3، بــر اســاس وکالــت، تحویــل 
دولــت و وزارت نفــت شــد. فهرســت 16 شــرکت 
دیگــر در اختیــار جامعــه خبــری قــرار خواهــد 

گرفت.
ســخنگوی قــوه قضاییه خاطرنشــان کــرد: عالوه 
بــر این ، چنــد دســتگاه خــودروی خارجــی مدل 
بــاال شــامل بنــز، بــی ام و و پورشــه، هفــت واحــد 
مســکونی در تهــران، کیــش و شــمال، ســه بــاب 
واحــد اداری در میــدان ونــک، ســاختمان ده 
ــان کارگــر تهــران، ســاختمان  واحــدی در خیاب
11 واحــدی در منطقــه ازگل تهــران، ســه فقــره 
ملک فاقــد ابنیــه در پاســداران، ازگل و مــرزداران 
بــا مســاحتی بیــش از 3 هــزار متــر مربــع، 140 
واحــد مســکونی از مجموعــه دهکــده ســاحلی 
کیــش امالکــی بــود کــه توســط قــوه قضاییــه از 
امــوال بابــک زنجانی شناســایی شــد و بر اســاس 
ــرار  ــت ق ــت و وزارت نف ــار دول ــت در اختی وکال
گرفــت. عــالوه بــر آن هشــت شــرکت در کشــور 
تاجیکســتان، ســه شــرکت در کشــور ترکیــه و 

اموالــی در دبــی و مالــزی نیــز شناســایی شــد.

فوالد و آهنگر
آهنگــری پــس از گذرانــدن جوانــی پرشــر و شــور، تصمیم 
گرفــت روحــش را وقــف خــدا کنــد. ســال ها بــا عالقــه کار 
کــرد، بــه دیگــران نیکــی کــرد، امــا بــا تمــام پرهیــزگاری، 
ــه نظــر نمی آمــد. حتــی  در زندگــی اش اوضــاع درســت ب

ــد. ــر می ش ــدام بیش ت مشــکالتش م
یــک روز عصــر، دوســتی کــه بــه دیدنــش آمــده بــود و از 
وضعیــت دشــوارش مطلــع شــد، گفــت: »واقعــاً عجیــب 
اســت. درســت بعــد از ایــن کــه تصمیــم گرفتــه ای مــرد 
ــر شــده، نمی خواهــم  خداترســی بشــوی، زندگــی ات بدت
ــا وجــود تمــام رنجهایــی  ایمانــت را ضعیــف کنــم؛ امــا ب
کــه در مســیر معنویــت بــه خــود داده ای، زندگــی ات بهتــر 

نشــده!«
ــه پاســخ نداد.ســرانجام در  ــرد و بالفاصل ــر مکــث ک آهنگ
ــخ  ــن پاس ــت یافت.ای ــه می خواس ــخی را ک ــکوت، پاس س

آهنگــر بــود:
»در ایــن کارگاه، فــوالد خــام برایــم می آورنــد و بایــد از آن 
شمشــیر بســازم. می دانــی چــه طــور ایــن کار را می کنــم؟ 
اول تکــه ی فــوالد را بــه انــدازه ی جهنــم حــرارت می دهــم 
تــا ســرخ شــود. بعــد بــا بی رحمــی، ســنگین ترین پتــک را 
بــر مــی دارم و پشــت ســر هــم بــه آن ضربــه می زنــم، تــا 
ایــن کــه فــوالد، شــکلی را بگیــرد کــه می خواهــم. بعــد آن 
را در تشــت آب ســرد فــرو می کنــم و تمــام ایــن کارگاه را 
بخــار آب می گیــرد، فــوالد بــه خاطــر ایــن تغییــر ناگهانــی 
دمــا، نالــه می کنــد و رنــج می بــرد. بایــد ایــن کار را آن قــدر 
تکــرار کنــم تــا به شمشــیر مــورد نظرم دســت بیابــم. یک 

بــار کافی نیســت!«
آهنگــر مدتــی ســکوت کــرد و ســپس ادامــه داد:»گاهــی 
ــن  ــاب ای ــد ت ــه دســتم می رســد، نمی توان فــوالدی کــه ب
ــرد،  ــک و آب س ــات پت ــرارت، ضرب ــاورد. ح ــات را بی عملی
ــوالد،  ــن ف ــه ای ــم ک ــدازد. می دان ــرک می ان ــش را ت تمام
ــد. آن  ــد آم ــبی در نخواه ــه ی شمشــیر مناس ــز تیغ هرگ
ــوه زباله هــای کارگاه  ــان انب ــه می ــه آن را ب ــت اســت ک وق

می انــدازم.«
بــاز مکــث کــرد و بعــد ادامــه داد:»می دانــم کــه در آتــش 
رنــج فــرو مــی روم. ضربــات پتکــی را کــه زندگــی بــر مــن 
وارد کــرده، پذیرفتــه ام، و گاهــی به شــدت احســاس ســرما 
می کنــم. انــگار فــوالدی باشــم کــه از آبدیــده شــدن رنــج 
می بــرد؛ امــا تنهــا دعایــی کــه بــه درگاه خداونــد دارم ایــن 
اســت کــه خــدای مــن، از آنچــه بــرای مــن خواســته  ای 
صرفنظــر نکــن تــا شــکلی را کــه می خواهــی، بــه خــود 
بگیــرم. بــه هــر روشــی کــه می پســندی ادامــه بــده، هــر 
مــدت کــه الزم اســت، ادامــه بــده؛ امــا هرگــز، هرگز مــرا به 

کــوه زباله هــای فوالدهــای بــی فایــده پرتــاب نکــن«.

داستان  آموزنده

اســتاندار کرمــان گفــت: تولیــد فــوالد 3 میلیــون تنــی شــرکت 
توســعه آهــن فــوالد پــروژه مهمــی اســت کــه مدت هــا تعطیــل 
بــوده و اکنــون آغــاز شــده و برنامــه ســه ســاله بــرای بهره بــرداری 

رســاندن دارنــد و تاکیــد داریــم زودتــر بــه نتیجــه برســد.
ــی  ــواد فدائ ــان، محمدج ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــه اینکــه اســتان کرمــان  ــا اشــاره ب ــادن اســتان ب در شــورای مع
ظرفیت هــای زیــادی در حــوزه معــادن دارد کــه باید اســتفاده کنیم، 
اظهــار داشــت: پروژه هــای بــزرگ دیگــری عــالوه بــر پروژه هــای 
افتتاحــی در ســفر رئیس جمهور در اســتان در صنایع معدنی اســتان 

داریــم کــه بایــد افتتــاح شــوند.
اســتاندار کرمــان عنــوان کــرد: تولید فــوالد 3 میلیون تنی شــرکت 
توســعه آهــن فــوالد پــروژه مهمــی اســت کــه مدت هــا تعطیــل 
بــوده و اکنــون آغــاز شــده و برنامــه ســه ســاله بــرای بهره بــرداری 

رســاندن دارنــد و تاکیــد داریــم زودتــر بــه نتیجه برســد.
وی بــا بیــان اینکــه فــاز دوم فــوالد بافــت نیر کــه عملیــات اجرایی 
آن آغــاز شــد، بایــد زودتــر بهره بــرداری شــود، تأکیــد کــرد: شــورای 
معــادن بایــد نســبت بــه سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و پیگیــری 

برنامه هــای ایــن حــوزه بــه شــکل فعال تــری اقــدام کنــد.
ــه در  ــان اینکــه مجمــوع اکتشــافات صــورت گرفت ــا بی ــی ب فدائ
اســتان کرمــان 26 هــزار کیلومترمربــع اســت، اظهــار کــرد: طبــق 
ــرح  ــال ط ــارت، امس ــدن و تج ــت، مع ــزی وزارت صنع برنامه ری
اکتشــافی 20 هــزار کیلومتــر مربع دیگر از اســتان کرمــان در برنامه 

ــرار دارد ق
وی افــزود: پروژه هــای محــل یــک درصــد فــروش معــادن طــی 
یــک هفتــه آینــده توســط دســتگاه های اجرایــی اعــالم و بعــد از 

کارشناســی در جلســه بعــد شــورای معــادن مطــرح شــود،

 11   10    9    8   7    6    5    4    3    2   1   
جــدول شــماره :410  عمــودی:  1 عمــودی: شــتابان - غــذای گیالنــی 2 عمــودی: فیلمــی به 
کارگردانی درمیشــیان - فرو نشســتن آتش 3 عمودی: شــکم بند طبی - در سانســکریت نخســتین انســانی که مرگ 

بــر او چیــره شــده - جیــب بــر و دزد 4 عمــودی: بــاران زیــاد - مــادر بــزرگ خودمانــی - زنده 
5 عمــودی: نــام دیگــر ســبزی تــره - مختــرع ســاعت دیــواری 6 عمــودی: کمیــاب و نــادر - موبــد موبــدان آتشــکده 
آذرگشســب - دهــان دره  7 عمــودی: ولخــرج و اســراف کننــده - مــرد عــارف و عابــد 8 عمــودی: ســوره قــرآن - بــه 
طــور ناگهانــی - کار دشــوار و منکــر 9 عمــودی: بــاال و پایین رفتــن متنــاوب آب دریا - دورنــگار - بیماری و مــرض  10 
عمــودی: از انبیــاء الهــی - ایالتــی در بنــگالدش11 عمــودی: فیلم یا نمایشــی که آمیختــه ای از صحنــه های تفریحی 

و غــم انگیــز اســت - آلودگــی و خباثت
افقــی : 1 افقــی: از نقاشــان فرانســوی - غــذا و خوراکــی 2 افقــی: دریاچــه ترکیــه - دعــای صبح جمعــه - تکرار 
حــرف 3 افقــی: پــول چشــم بادامــی هــا - واالمقــام - از حــروف التیــن 4 افقــی: گازی بی رنــگ و قابل اشــتعال - عطا 

و بخشــش 5 افقــی: خوابیدن - مقابــل ازل - کرکس 
6 افقــی: گــرو گذاشــتن - تیــزاب آزمایشــگاه 7 افقــی: چــای خارجــی - پوشــیده و مخفــی - بادمجانــش آفــت نــدارد 
8 افقــی: پــاک کــردن - بجــا آوردن عهــد و پیمــان 9 افقــی: کشــور و مملکــت - زمخــت و درشــت انــدام - نوعــی 
پارچــه 10 افقــی: از شــهرهای سیســتان و بلوچســتان - باکتــری میلــه ای شــکل 11 افقــی: شــادی مفــرط - سرشــت 
و طبیعــت - ویتامیــن تقویــت کننــده ایمنــی بــدن 12 افقــی: کالم تنفــر - بســیار خــوب - فریــاد عدالــت  13 افقــی: 

ــون - پایتخــت روآندا کامی

اسماعیلی  سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت:

برنامه 3 ساله بهره برداری تولید فوالد 
3 میلیون تنی توسعه آهن کرمان

حجت االسالم فرمیتنی امام جمعه موقت نگار :

یکی از حربه های دشمنان ایجاد تفرقه بین مسلمانان است پس باید مراقب بود
حجــت االســالم فرمیتنــی امــام جمعــه موقت نــگار در 
خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه ضمــن دعــوت 
نمازگــزاران  بــه رعایت تقــوا و پرهیزکاري، تــرس از خدا 
و بــه یــاد داشــتن امــر و نهــي الهــي و احســاس حضــور 
اراده و قــدرت پــروردگار در همــه مراحــل زندگــي، بیــان 
داشــت:تقوا نگــه میــدارد اعضا و جــوارح انســان را از گناه. 
قــال اهلل و اتقــواهلل ان اهلل خبیــر بمــا تعملــون . اینکــه 
انســان خــودش را همیشــه در محضــر خداونــد ببیند و 
بدانــد کــه یــک لحظــه هــم برایش محاســبه می شــود 

همیــن باعــث تقــوای الهــی می شــود.
وی ضمــن عــرض تبریــک بمناســبت میــالد پیامبــر 
ــر  ــام جعف ــلم و ام ــه و س ــه و ال ــی اهلل علی ــرم صل اک
صــادق علیه الســالم ابراز داشــت:هفدهم ربیــع االول روز 
بســیار مقدســی اســت روز والدت بزرگترین شــخصیت 
عالــم  پیامبــر گرامــی اســالم و امــام جعفر صــادق علیه 
الســالم اســت پیامبــر ص جایــی اســالم را ارایــه داد کــه 
بــت پرســتی جــای خــدا پرســتی را گرفتــه بــود. جــای 
توحیــد اتش پرســتی بــود و ارزش های انســانی دیگر در 
ان جامعــه جایگاهــی نداشــت  و والدت پیامبر صلی اهلل 
علیــه و الــه و ســلم خــط بطالنــی بــود بــر ایــن شــرک 
هــا . شــرکی باالتــر از ایــن کــه به جــای عبــادت خداوند 

بــت هــای دســت ســاز خودشــان را عبــادت مــی کردنــد.
وی افزود:لقــد کان فــی رســول اهلل اســوه الحســنه .مــا بایــد 
پیامبــر را الگــو قــرار بدهیــم البتــه هیــچ کــس در عالم نمی 
توانــد مثــل پیامبــر  باشــد . امــا هــر کــس در حــد خــودش 
بایــد خــودش را نزدیــک کنــد بــه رفتــار پیامبر ص. یکــی از 
اخالقیــات پیامبــرص تواضــع بــود کــه مــی فرمودنــد هیــچ 
چیــز را بهتــر از ایــن که همراه غالمان ســر ســفره بنشــینم 
و غــذا بخورم دوســت نــدارم. بســیار متواضعانه برخــورد می 
کردنــد. ایــن یعنــی  یک مســلمان نباید متکبر باشد.پســت 
، مقــام و ثــروت باعــث تکبــرش نشــود . تکبــر گنــاه بزرگی 
اســت و سرچشــمه خیلــی از گناهــان دیگــر مثــل ظلم می 

شود.
 امــام جمعــه موقــت نــگار در ادامــه بــا اشــاره بــه روز پایانــی  
هفتــه وحــدت بیــان داشــت: یکــی از حربــه های دشــمنان 
ــا ایــن وســیله  ــا ب ایجــاد تفرقــه بیــن مســلمانان اســت ت
ــد و  ــیم کن ــک تقس ــای کوچ ــرو ه ه ــه گ ــلمانان را ب مس
ضعیــف شــوند و قدرتشــان کــم شــود تــا بتواننــد بــر انهــا 

غلبــه کننــد پــس بایــد مراقــب بــود
حجــت االســالم فرمیتنــی همچنین بمناســبت اغــاز هفته 
ــن  ــی از بهتری ــت: یک ــان داش ــی بی ــاب خوان ــاب و کت کت

راههــای کســب علــم را مطالعــه و کتابخوانــی دانســت 

آگهی گواهی حصر وراثت
آگهی مزایده ملک

خانــم فاطمــه شــادکام فرزنــد اســفندیار بــه شناســنامه شــماره 492  بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت 
و فتوکپــی شناســنامه ورثــه، درخواســتی بــه  شــماره 9809983489100462  تقدیــم شــورای حــل اختــالف 
نمــوده  و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان اســماعیل اســفندیارپور فرزنــد درویــش بــه شناســنامه 
شــماره 4  درتاریــخ  1398/05/31 در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حیــن الفــوت وی عبارتنــد از 
:  1-آیــدا اســفندیارپور فرزنــد اســماعیل به شــماره ملــی 3170264109  متولد 1389 نســبت: فرزند2-اســماء 
اســفندیارپور فرزند اســماعیل به شــماره ملی 3170302760  متولد 1392 نســبت: فرزند3-یســنا اســفندیارپور 
فرزنــد اســماعیل  بــه شــماره ملــی 3170323725  متولــد 1394 نســبت: فرزنــد4- فاطمــه شــادکام فرزنــد 
اســفندیار  بــه شناســنامه شــماره 492  متولــد 1367 نســبت: همســر5- پــری بانــو قاســمپور فرزند اســفندیار  
بــه شناســنامه شــماره 1  متولــد 1335 نســبت: مــادر لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه های کثیراال نتشــار 
محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفی نزد اشــخاصی باشــد 
ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صادر خواهدشــد 
وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبار ســاقط اســت.

                                                        دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان بردسیر/227 م الف

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ۹400۹4  جلــد هشــتم اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر 
در نظــر دارد یــک منــزل مســکونی واقــع در شهرســتان بردســیر بلــوار 22 بهمن شــهرک کارخانه 
قنــد دارای پــالک ثبتــی  310 فرعــی از 3588 اصلــی از بخــش 20 کرمــان کــه مســاحت ملــک 
بــر اســاس ابعــاد و مــدارک موجــود 41۹/55 مترمربــع و قیمــت هــر متــر مربــع 2/300/000 ریال 
مــی باشــد کــه اعیــان آن به مســاحت 115 مترمربــع و قیمــت هــر مترمربــع آن 4/300/000 ریال 
اســت دارای تاسیســات و اشــجار براســاس نظریه کارشناس رســمی دادگســتری 1/55۹/465/000 
ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه ۹8/0۹/26 ســاعت 12 
ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخرید می باشــند مــی توانند 
جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده به اجــرای احــکام مدنــی مراجعه 
وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلغ پیشــنهادی 
ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینــه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایده 
مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی 

مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده به نفــع دولــت ضبط خواهدشــد .
                             مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی /230 م الف

استاندار کرمان گفت: 

آگهی گواهی حصر وراثت
خانــم ایــران راینــی پــور دارای شناســنامه 12  بــه شــرح دادخواســت شــماره 9809983489200444  مــورخ 
1398/08/25 توضیــح داده شــادروان غالمعلــی حیــدری نــژاد کوه پنجی  به شــماره شناســنامه 302  درتاریخ  
98/06/13 در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-احمدرضــا حیــدری 
نــژاد کــوه پنجی فرزند غالمعلــی شــماره شناســنامه 3170102605  متولد 1374 نســبت فرزند2- محمدرضا 
حیــدری نــژاد کــوه پنجــی فرزند غالمعلــی شــماره شناســنامه 3170174827  متولــد 1380 نســبت فرزند3- 
بتــول حیــدری نــژاد کــوه پنجی فرزنــد غالمعلی شــماره شناســنامه 209  متولد 1360 نســبت فرزنــد4- زهرا 

حیــدری نــژاد کــوه پنجی فرزنــد غالمعلــی شــماره شناســنامه 3170134213  متولد 1376 نســبت فرزند
5- ایــران راینــی پورفرزنــد خانعلــی شــماره شناســنامه 12  متولد 1329 نســبت همســر6- فاطمــه عبدالهی 
طاحونــه اســتاد فرزنــد حســین شــماره شناســنامه 5  متولــد 1339 نســبت همســر لــذا مراتــب یک نوبــت در 
روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی می  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یا وصیــت نامــه ای از 
متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی به شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد 
واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابراز شــود 

از درجــه اعتبار ســاقط اســت.
                                                            دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بردسیر/231 م الف

آگهی فقدان سندمالکیت
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آقــای برکــت کالنتری پــور به موجــب درخواســت شــماره 98/11018/3700 مــورخ 98/08/25  اعالم داشــته 
کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب خانــه پــالک 96 فرعــی از 4256 اصلــی واقــع در بخــش 20 کرمــان 
بشــماره ثبــت 13037 صفحــه 169 دفتــر 53 بنام ایشــان به شــماره چاپــی 014095 الف/ 80 صادر و تســیلم 
گردیــده و بــه موجــب ســند رهنی شــماره 2684- 89/6/15 دفتر اســناد رســمی شــماره 152 بردســیر در رهن 
بانــک کشــاورزی بردســیر قــرار گرفتــه اســت، حــال نامبــرده مدعــی اســت ســند مالکیت پــالک مزبــور به 
علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده و ضمــن تســلیم دو بــرگ شــهادت شــهود تصدیق شــده درخواســت 
ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا باســتناد مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در تاریخ 
منــدرج درذیــل آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعی انجــام معاملــه یا در دســت داشــتن ســند مالکیت 
نســبت بــه ملــک مذکــور می باشــد ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهی بــه اداره ثبت اســناد بردســیر 
مراجعــه واعتــراض خــود را ضمــن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله تســلیم نمایــد واال پس از گذشــت 

مهلــت مذکور نســبت بــه صدور ســند مالکیــت المثنی اقــدام خواهدشــد. 
تاریخ انتشار:دوشنبه 1398/08/27 

                                         حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر- 36 م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای یاســرمومنی بــه موجــب درخواســت شــماره 
ــه  ــته ک ــالم داش ــورخ ۹8/08/20  اع ۹8/11018/3612 م
ــالک 6228  ــه پ ــاب خان ــدانگ یکب ــت شش ــند مالکی س
ــده کــه بعــدا در اجــرای اســتاندارد ســازی  اصلــی باقیمان
ــع در  ــی واق ــی از 6228 اصل ــه 2 فرع ــی ب ــای ثبت پالکه
ــده اســت بشــماره ثبــت 6516  بخــش 20  اصــالح گردی
صفحــه 288 دفتــر 21 بنــام آقــای مرتضــی مومنــی  بــه 
شــماره چاپــی 362042 صــادر و تســیلم گردیــده اســت 
ــر  ــماره 11۹44- 88/8/1۷دفت ــند ش ســپس بموجــب س
ــال  ــان انتق ــه ایش ــیر ب ــماره ۷1بردس ــمی ش ــناد رس اس
قطعــی گردیــده اســت و در رهــن و بازداشــت نمــی باشــد 
حــال نامبــرده مدعــی اســت ســند مالکیــت پــالک مزبــور 
بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده و ضمــن تســلیم 
دو بــرگ شــهادت شــهود تصدیــق شــده درخواســت ســند 
مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا باســتناد مــاده 120 آئین نامه 
قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج درذیــل 
آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه 
ــک  ــه مل ــا در دســت داشــتن ســند مالکیــت نســبت ب ی
مذکــور مــی باشــد ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار 
آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد بردســیر مراجعــه واعتــراض 
خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معامله 
تســلیم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت مذکــور نســبت 

بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهدشــد. 
تاریخ انتشار:دوشنبه 13۹8/08/2۷ 

                             حسین تقی زاده 
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

         3۷ م الف
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Soroush-eitaa

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل 
ــظ و  ــر حف ــانی دفت ــگاه اطالع رس از پای
ــه ای،  ــت اهلل خامن ــار حضــرت آی نشــر آث
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی صبــح روز 
)یکشــنبه( در ابتــدای جلســه  درس خارج 
ــاره  مســائل پیش آمــده پــس از  فقــه درب
اجــرای طــرح مدیریــت مصرف ســوخت، 

مطالبــی بیــان کردنــد.
متــن کامــل بیانــات رهبــر انقــالب 

اســالمی بــه شــرح زیــر اســت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحمــدهلل رّب العالمیــن و الّصــالة و 
الّســالم علــی ســّیدنا محّمــد و آلــه 
الّطاهریــن و لعنــة اهلل علــی اعدائهــم 

اجمعیــن.
 قبــل از اینکــه بحــث را شــروع بکنیــم، 
ــی  ــن یک ــه در ای ــم ک ــرض بکن ــن ع م
ــال  ــه دنب ــی ب ــک حوادث ــب ی دو روز خ
مصّوبــه ی ســران کشــور، ســران قــوا 
اتفــاق افتــاد؛ دیروز، دیشــب، پریشــب، در 
برخــی از شــهرهای کشــور، و متأســفانه 
ــدادی  ــم درســت شــد، تع مشــکالتی ه
جــان باختنــد و مراکــزی تخریــب شــد، 
از ایــن کارهــا هــم شــد در ایــن یکــی دو 

روزه.
ــه داشــت؛ اوالً  ــد توج ــه را بای ــد نکت چن
ــران  ــه ی س ــزی مصوب ــک چی ــی ی وقت
کشــور هســت، آدم بایــد بــا چشــم 
خوش بینــی بــه او نــگاه کنــد، بنــده 
ــی  ــدارم یعن ــته ن ــه سررش ــن قضی در ای
ــدارم، گفتــم هــم  تخصــص ایــن کار را ن
ــرات  ــون نظ ــن چ ــم م ــان؛ گفت ــه آقای ب
کارشــناس ها هــم در ایــن قضیــه ی 
بنزیــن مختلــف اســت، بعضی هــا آن 
بعضی هــا  میداننــد  واجــب  و  الزم  را 
مضــر میداننــد، بنابرایــن مــن هــم کــه 

صاحبنظــر نیســتم در ایــن قضایــا؛ گفتــم من 
صاحبنظــر نیســتم لکــن اگــر ســران ســه قــوه 

ــم. ــت میکن ــن حمای ــد م ــم بگیرن تصمی
مــن ایــن را گفتــم، حمایــت هم میکنم. ســران 
ــا پشــتوانه ی کارشناســی  قواینــد، نشســتند ب
ــرای کشــور گرفتنــد، بایــد  یــک تصمیمــی ب
عمــل بشــود بــه آن تصمیــم؛ ایــن یــک نکتــه.

نکتــه  دوم اینکــه خــب بلــه، یقینــاً بعضــی از 
مــردم از ایــن تصمیــم یــا نگــران میشــوند یــا 
ناراحــت میشــوند یــا بــه ضررشــان اســت یــا 
خیــال میکننــد بــه ضررشــان اســت بــه هــر 
تقدیــر ناراضــی میشــوند، لکــن آتــش زدن بــه 
فــالن بانــک ایــن کار مــردم نیســت، ایــن کار 
ــد  ــن را بای ــرار اســت، ای ــرار اســت؛ کار اش اش

توجــه داشــت.
در یــک چنیــن حوادثــی معمــوالً اشــرار، 
کینــه ورزان، انســانهای نابــاب وارد میــدان 
میشــوند، گاهــی بعضــی از جوانهــا هــم از روی 
هیجــان بــا اینهــا همراهــی میکننــد و این جور 
ــد  ــن مفاس ــد. ای ــار می آوردن ــه ب ــد را ب مفاس
هیــچ مشــکلی را درســت نمیکنــد جــز اینکــه 
عــالوه ی بــر هــر مشــکلی کــه هســت، ناامنــی 

ــد. ــه میکن را هــم اضاف
ناامنــی بزرگ تریــن مصیبــت بــرای هــر 
ــرای هــر جامعــه ای اســت،  کشــوری اســت، ب
ــن اســت. شــما مالحظــه  اینهــا قصدشــان ای
کنیــد در ایــن دو روز تقریبــاً یعنــی دو شــب و 
یــک روزی کــه از ایــن قضایــا گذشــته همــه ی 
مراکــز شــرارت دنیــا علیــه مــا ایــن کارهــا را 
تشــویق کردنــد، از خانــواده ی منحــوس خبیث 
ــث و  ــه ی خبی ــا مجموع ــوی ت ــدان پهل خان
ــاً در  ــد مرتب ــا دارن ــن، اینه ــکار منافقی جنایت
ــد  ــر دارن ــای دیگ ــازی و در جاه ــای مج فض
تشــویق میکننــد ترغیــب میکننــد کــه ایــن 

شــرارتها انجــام بگیــرد.
مــن عرضــم ایــن اســت هیــچ کــس بــه ایــن 

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید عبدالــه اکبــرزاده  نــام پــدر: علــی متولــد : ۱۳۴۶ محــل تولــد: اســماعیل آبــاد 
نــگار ت شــهادت: ۶7/۳/۱۶ محــل شــهادت: شــلمچه مــزار: اســماعیل آبــاد نــگار

بخاطــر مشــکالت و ســختی زندگــی نگذاشــتیم بیشــتر از راهنمائــی درس بخوانــد. 
عبدالــه هــم بــی کار نمــی نشســت. از کار کــردن ابایــی نداشــت. حتــی بجــای پدرش 
هــم ســرِ آب مــی رفــت و بــا اصــرار ازش مــی خواســت کار نکنــه و خــوش کار پــدر 
را انجــام مــی داد، امــا بابــا طاقــت نمــی آورد کــه عبدالــه بــه تنهایــی زحمــت بکشــد. 
 تــو خانــه هــم کمــک حالمــان بــود. مهمــان کــه مــی آمــد تــا خبــر مــی شــدیم، 

خــودش چایــی درســت کــرده بــود و پذیرایــی از مهمــان رو آمــاده مــی کــرد.
 بــه جبهــه هــم کــه رفتــه بــود، وقتــی بابــاش بهش پــول مــی داد، قبــول نمی کــرد و 
مــی گفــت: اونجــا فقــط آتــش و گلولــه هســت، من به پــول احتیــاج نــدارم، ایــن پول 

هــا رو صــرف بچــه ها کــن...
راویان: خانم حوری اکبرزاده و آقای علی اکبرزاده)مادر و پدر شهید(

از خانــه کــه بیــرون مــی رفــت، حتــی اگــه خواهــرش از کنــارش رد می شــد، ســرش 
را بــاال نمــی گرفــت که ببینــه محرمــه یا نامحــرم...

وقتــی صحبــت مــی کــرد، تــو صــورت مــا نــگاه نمــی کــرد. بــه مــا هــم تذکــر مــی 
داد کــه مراقــب رفتارمــان در کوچــه و خیابــان باشــیم و اگــر گاهــی موهامــون جلــوی 

نامحــرم پیــدا بــود، بــا ناراحتــی باهامــون برخــورد مــی کــرد...
راویان: آقای علی اکبرزاده و خانم مریم اکبرزاده)پدر و خواهر شهید(

خاطرخواه کسی شده بود. ازم خواست برای خواستگاریش پا پیش بگذارم.
در کنــار روســری هایــی کــه از جبهــه بــرای مــا ســوغاتی آورده بــود، یک روســری هم 

بــرای نامــزدش خریده بــود ...
راویان: آقای علی اکبرزاده و خانم مریم اکبرزاده)پدر و خواهر شهید(

مــی رفــت جبهــه می آمــد، مــی پرســید: زن بــرادرم بچــه دار نشــده؟ مــی گفتیم:نه؛ 
دوبــاره مــی آمــد مــی پرســید، مــی گفتیــم: نــه... تــا اینکــه یکبــار کــه جبهــه بــود 
بهــش نامــه فرســتادیم: داری عمــو مــی شــی... ولــی بــرادرزاده شــو ندیــد. الهــام چهار 
مــاه بعــد از شــهادت عموعبدالــه بدنیا آمــد.راوی: خانــم حــوری اکبرزاده)مادر شــهید(   

شهید  معظم  عبدالله اکربزاده  

حرضت آیت الله خامنه ای، در درس خارج فقه، سخنانی را درباره مدیریت مرصف سوخت مطرح کرده اند

* احیــای ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب نیــاز بــه 
ــتهای  ــدور از برداش ــی ب ــزم مل ــی و ع ــک هماهنگ ی
ســلیقه ای و حزبــی دارد فقط دســتورات قــران مالک 
عمــل و رفتــار باشــد درایــن حــالل خــدا مصلحــت 
ــز نیســت                     9۱۳2----98 اندیشــی جای

* چهــار عامــل ، تــورم، بیــکاری، فســاد و گرانی ســوء 
مدیریــت عوامــل اصلــی باعــث نارضایتی مردم اســت 
در شــب میــالد پیامبــر هدیه دولــت به مــردم افزایش 

نــرخ بنزیــن انهــم ســه برابــر خیلــی جالبه ؟ 
۴۱----9۱۳۱                                                      

*ســالم تاثیــر افزایــش قیمــت بنزیــن ، در اقشــار کم 
درامــد و دهکهــا ی پاییــن بســیار بیشــتره ، ازامــروز 
ــود را  ــاس خ ــای اجن ــه دار به ــرمایه دار و کارخان س
افزایــش مــی دهنــد بنزیــن کــه هیــچ هرچــه گــران 
ــرا شــاید  ــی تاثیراســت حاالظاه ــا ب ــرای انه شــود ب
بعضیهــا بپســندند افزایش قیمــت بنزیــن را اما تبعات 
افزایــش  آن بــرای اقشــار اســیب پذیــر بیشــتر اســت                                                                                                                                              

95----9220                                                 
ــن  ــم ای ــپهرجان قباله ــر س ــان بخی ــالم وقتت *س
ــد  ــاپ ش ــد چ ــف کردی ــتم ولط ــت را داش درخواس
از  اقــای شــهردار وکارکنــان واعضــای شــورای شــهر 
ــه ســاعت یــک کــه مــدارس  ــع ب بخواهیــد یــک رب
تعطیلــی مــی شــوندبیایند ســرمیدان معلــم ببیننــد 
چــه خبــر از ترافیــک وراه بنــدان حاال اگــر ضلع غربی 
گلســتان شــورا درامتــداد ولیعصر اســفالت یــا حداقل 
شــن ریــزی و تســطیح گــردد بســیاری از ماشــینها 
بجــای بلــوار ولیعصــرو میــدان معلــم از  کوچــه هــای 
فرعی وارد گلســتان شــورا  می شــوند وبارترافیکی کم 
مــی شــود ممنــون از حوصلــه ای کــه متحمــل مــی 
شــوید                                         9۱۳۱----۳5

*ســالم بــا افزایــش نــرخ بنزیــن اولیــن کســانی کــه 
متضــرر مــی شــوند انهایــی کــه دانــش امــوز دارنــد 
چــون سرویســها شــخصی و آژانســی هســتند قطعــا 
کرایــه هــا افزایــش دارنــد چــون نــه تاکســی هســتند 
کــه ســهمیه داشــته باشــند و تکلیــف اژانســیها هــم 
معلــوم نیســت قشــرها کــم درامــد اســیب پذیرنــد 
وقتــی گوشــت گــرون شــدو بــا صدتومان چه کســانی 
گوشــت نخوردنــد ویــا کــم خوردنــد همیــن اســیب 
ــران  ــه گ ــن هرچ ــراد متمک ــی اف ــد ول ــا بودن پذیره
بشــه ککــش نمــی گــزه وعــده مــی دهنــد کــه یارانه 
افزایــش مــی دهنــد یارانــه افزایــش ندهیــد از پردرامد 
ــی رادر جهــت  ــغ حمایت ــن مبل ــد و ای ــا کــم کنی ه
کاهــش قیمتهــا بکاربگیریــد            9۱۳2----20

سران قوا تصمیم گرفتند و من حمایت می کنم/ اجرای این طرح به 
گرانی کاالها منجر نشود/ تخریب، کار مردم نیست کار اشرار است

اشــرار کمــک نکنــد، هیــچ انســان عاقــل و شایســته ای کــه بــه 
کشــور خــودش عالقــه منــد اســت، بــه زندگــی راحــت خــودش 
عالقــه منــد اســت، بــه اینهــا نبایــد کمــک بکنــد؛ اینهــا اشــرارند، 

ایــن کارهــا کار مــردم معمولــی نیســت.
 مســئولین هــم البتــه دّقــت کنند، مواظبــت کننــد، هرچه ممکن 
اســت از مشــکالت ایــن کار کــم کننــد. حــاال مــن دیــروز دیــدم 
در تلویزیــون کــه بعضــی از مســئولین محتــرم آمدنــد گفتنــد که 
مــا مراقبیــم کــه ایــن افزایــش قیمــت موجــب افزایــش قیمــت 
اجنــاس و کاالهــا نشــود؛ خــب بلــه ایــن مهــم اســت، چــون االن 
ــاز اضافــه بشــود گرانــی خــب ایــن  گرانــی هســت، بنــا باشــد ب
ــد مراقبــت  ــد، بای ــی مشــکالت درســت میکن ــردم خیل ــرای م ب

. کنند
ایــن مراقبت هــا را اینهــا بکننــد، مســئولین حفــظ امنیــت کشــور 
ــه  ــم ک ــا ه ــز م ــردم عزی ــد، م ــل کنن ــان عم ــه وظایفش ــم ب ه
خوشــبختانه در قضایــای گوناگــون ایــن کشــور بصیرت خودشــان 
را، آگاهــی خودشــان را نشــان دادنــد بداننــد کــه این حــوادث تلخ 
ــن آتــش زدن و خــراب  ــه اســت، ای ــه ی کیســت و چگون از ناحی
کــردن و ویــران کــردن و دعــوا کــردن و ناامنــی ایجــاد کــردن مال 
چــه کســی اســت، ایــن را بفهمنــد توجه کننــد کــه میفهمند هم 
مــردم ملتفتنــد، و از اینهــا فاصلــه بگیرنــد. ایــن آن توصیــه ی مــا 
اســت، مســئولین کشــور هــم بــه وظایف شــان بــه طــور جــدی 

عمــل کننــد.

بیست و هفتمین هفته کتاب 
جمهوری اسالمی ایران با شعار

 » حال خوش خواندن « 
از23لغایت30آبان 

 فهرست کارهای انجام شده توسط شرکت مجتمع جهان فوالد 
سیرجان به عنوان معین اقتصادی بلورد 

 ۱-پــس از امضــاء تفاهمنامــه و معرفــی به عنــوان معین اقتصادی بخــش بلورد 
نســبت به شناســایی ظرفیــت ها و پتانســیل های منطقه توســط کارشناســان 

شــرکت اقــدام گردید.
2- جهت اســتفاده از تجربیات موفق ســایر معین ها، کارشناســان این شــرکت 

از شهرســتانهای منوجان، قلعه گنج، بردســیر  و گلباف اســتفاده نمودند.
۳- امضــاء تفهمنامــه بــا اداره کل آمــوزش و پــرورش- فنــی و حرفــه ای - منابع 
طبیعــی - امــور کتابخانــه های اســتان - جهــاد کشــاورزی- میــراث فرهنگی - 
کار و رفــاه اجتمایــی - امــور عشــایری - بانــک رســالت- اتحادیــه فــرش و گلیم 

سیرجان.
۴- راه اندازی خانه توسعه و تجهیز کامل آن.

5- برگــزاری جلســات متعــدد  بــا ادارات کل اســتان و شهرســتان و فرمانــدار 
ویژه شهرســتان ســیرجان و نماینــده محترم مردم در مجلس شــورای اســالمی 

جهــت تبــادل اطالعــات و بیــان مشــکالت منطقه.
۶- در راســتای تفاهمنامــه بــا آمــوزش و پــرورش دو بــاب مدرســه کــه حداقــل 
بــه مــدت ۱5 ســال بــال اســتفاده بــوده انــد و هــم اکنــون در حــال بازســازی 
مــی باشــند که یکــی بعنــوان بزرگتریــن خانــه بومگردی جنوب شــرق کشــور 
و دیگــری بعنــوان خانــه فــرش گلیــم، صنایــع دســتی و کارگاه دوخــت لبــاس 

ــه اند. ــرار گرفت ق
7- در راســتای تفاهمنامــه بــا منابــع طبیعــی اســتان کرمــان: ایجاد حــدود 20 
هکتــار جنــگل کاری از نــوع درختــان جنگلــی و مناســب با اقلیم محل کاشــت 
شــده، ســاخت ایســتگاه اطفــاء حریــق جنگل هــا و مراتــع، نصب تابلــو مراقبت 

از جنــگل هــا و مراتــع و ســاخت دفتــر مرکز تحقیقات کشــاورزی
8- در راســتای تفاهمنامــه بــا فنــی و حرفــه ای اســتان کرمــان: ایــن ســازمان 
نســبت بــه آمــوزش و صــدور مــدرک فنــی و حرفــه ای کلیــه متقاضیان شــغل 
و معرفــی بــه جهــان فــوالد جهــت دریافــت تســهیالت و ایجــاد شــغل پایــدار 
حــدود 270 نفــر در مرحلــه اول از متقاضیــان اشــتغال که آمــوزش هــای الزم را 
طــی و مــدرک فنــی و حرفــه ای در رشــته هــای جــوش آرگــون، قالــی بافــی، 
گلیــم بافــی، صنایــع دســتی و خیاطــی دریافــت نمودنــد و از متقاضیان رشــته 
هــای فــوق در مرحلــه دوم جهــت آمــوزش 270 نفــر دیگــر نــام نویســی انجــام 

شــده اســت.
9- در راســتای تفاهمنامه با اداره کتابخانه های اســتان کرمان: بازســازی ســوله 
کتابخانــه بلــورد و در اختیار گذاشــتن جهــت امــر ورزش و بازســازی کتابخانه و 

اهــداء حــدود 2000 جلــد کتــاب به ایــن کتابخانه
۱0- در راســتای تفاهمنامــه بــا جهــاد کشــاورزی: در خصــوص اصــالح الگــوی 
کشــت )گیاهــان دارویــی و کشــت گل محمــدی( و اصالح نــژاد دام )بز ســانن و 
میــش افشــار( کــه حــدود 80 هکتــار از اراضــی منطقــه چهــار گنبد به کاشــت 
گل محمــدی اختصــاص داده شــده اســت و مجموعــه ۴0 راســی بــز ســانن و 
ــا پیشــرفت حــدود 80 درصــد در حــال راه  ۳00 راســی میــش افشــار نیــز ب

انــدازی مــی باشــد و پایلــوت نمــودن ایــن دو نــژاد در بلــورد.
۱۱- در راســتای تفاهمنامــه بــا امــور عشــایری: بــا توجــه بــه اینکــه یک ســری 
از مناطــق بخــش بلورد عشــایر نشــین هســتند اقداماتی از جملــه تحویل تانکر 
آب آشــامیدنی، در اختیار گذاشــتن وام اشــتغال و خرید محصوالت عشــایری در 

ــتورکارقرار گرفته است. دس
۱2- در راســتای تفاهمنامــه بــا بانــک رســالت: حســابی در این بانک افتتــاح و از 
محــل امتیاز حســاب بــه کلیه متقاضیان شــغل بــا کارمــزد دو درصــد پرداخت 

جناب آقای رضارضازاده 
بدینوســیله نهایت تاثــر خود را در پی درگذشــت ابوی گرامیتــان ابراز 
مــی دارم ازخداوندســبحان بــرای ان مرحوم مغفور رحمت واســعه و 

برای جنابعالی ووابســتگان صربجمیل و اجر جزیل خواســتارم 

مجتبی گرکانی - کانون آگهی و تبلیغات آونگ

ــا ســعادت حضــرت ختمــی مرتبــت  فــرا رســیدن میــاد ب
محمــد مصطفی)صلــی اهلل علیــه و آلــه( و والدت مســعود و 
فرخنــده رئیــس مذهــب فقــه جعفــری حضــرت امــام جعفــر 
صادق)علیــه الســام(  وآغاز هفته کتــاب و کتابخوانی برتمامی 

ایرانیــان وهمشــهریان بردســیری تبریــک و تهنیــت باد.
بــی گمــان، هیچ ذخیــره و میراثی ســودمندتر و بــا ارزش تر از 
کتــاب نیســت؛ چــرا که کتــاب، مایــه آرامــش روحی انســان 
ــد و  ــی زدای ــدوه را م ــه ان ــی اســت ک ــاب همدم اســت. کت
مطالعــه کننــده را از تنهایی در مــی آورد و بــه او حکمت های 
جــان پــرور مــی آمــوزد. دیــن مبیــن اســام بــرای مطالعه و 
کتابخوانــی ارزش و اعتبــار خاصــی قائل شــده اســت. اهمیت 
کتــاب و کتابخوانــی و عظمــت و شــرافت کتــاب در اســام 
تــا حدی اســت کــه معجــزه پیامبــر اکــرم)ص(از نــوع کتاب 
ــه آنچــه می نویســد،  ــم و ب ــه قل ــد متعــال ب اســت و خداون
قســم یــاد می کنــد. الزم بــه ذکــر اســت کتابخانــه عمومــی 
نهاد اجتماعی شــناخته شــده ای اســت که زمینــه کتابخوانی 
را فراهــم و امــر مطالعــه را ترویــج مــی کنــد و موجودیــت آن 
خــود بــه خود هــدف نبــوده. بلکــه هــدف اصلــی، خدمت به 
اجتمــاع اســت. وجــود کتابخانــه در جوامــع بســیار بــا اهمیت 
تلقــی شــده زیــرا بــه تغذیــه حیــات فکــری و روحــی مــردم 
کمــک نمــوده، مواریــث فرهنگــی، دانش هــای نهفته، تفکر 
گذشــتگان و اندیشــه هــای موجــود را بــه قــرون بعــد انتقال 
مــی دهــد و بــه گــواه تاریــخ، کتابخانــه نیرومندتریــن پایگاه 
بــرای محفــوظ مانــدن ذخایر و ســرمایه های معنــوی جامعه 
اســت. بیســت و هفتمیــن هفتــه کتــاب جمهوری اســامی 
ایــران بــا شــعار » حــال خــوش خوانــدن « از23لغایت30آبان 
ماه در سراســر کشــور وبه تبع آن در شهرســتان بردسیرشروع 
شــده اســت لــذا مــا بعنــوان متولــی امــر کتــاب و کتابخوانی 
بایــد تمامی شــرایط مطلــوب را از جهت فضــای کتابخانه ای 
، منابــع اطاعاتــی و  بــرای اقشــار مختلف کتابخــوان فراهم 
نماییــم تــا مــردم از گروههای مختلف بــرای پر کــردن اوقات 
فراغــت خــود و کســب علــم و دانــش و حصــول آگاهــی بــه 
کتابخانــه هــا رو آورده و بــا خوانــدن و مطالعــه منابــع مــورد 
ــه آگاهــی مــورد نظــر خــود دســت یابنــد در  نظــر خــود ب
ایــن صــورت مــی توانیــم جامعــه ای آگاه داشــته و روزبــروز 
پیشــرفت نماییم .در شهرســتان بردســیر نیز چهــار کتابخانه 
عمومــی  توســط کتابــداران زحمتکــش شهرســتان اداره می 
گــردد و آمــاده خدمــات دهــی به همشــهریان عزیزمــان می 
باشــد در اینجــا از همــه ی بردســیری های عزیز در خواســت 
مــی کنــم با شــعار امســال هفتــه کتاب یعنــی “حــال خوش 
ــان  ــواده ی خودم ــدن ” همــراه شــویم و از خــود و خان خوان
شــروع کنیــم ،فضــای خانــه و خانــواده را بــا کتــاب همــراه 
ســازیم و عادتهــای خــوب و ســتودنی بــا آینــده ای روشــن 
بــرای فرزندانمــان مهیا کنیم ،خــود کتاب بخوانیــم و مطالعه 
کنیــم تــا پــدر و مادرانــی آگاه و بینا باشــیم و راههای درســت 
زندگــی کــردن را به کودکانمان بیاموزیم .کتابخانــه ها را تنها 
نگذاریــد چــرا کــه کتابخانــه ها بــه مراجعــان خــود زنــده اند 
و بــدون مراجعــه کننــده بــه مکانــی مــرده و بــی روح مبــدل 
مــی گــردد  بــا آرزوی ســامتی و موفقیــت بــرای همــه ی 

شــهروندان شهرســتان بردسیر
علی جاوید رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 

مــی گــردد و تاکنــون ۳89 پرونــده اشــتغال بــه بانک معرفی شــده اســت.
ــه  ــد کلی ــرر گردی ــی: مق ــاه اجتماع ــا اداره کار و رف ــه ب ــم نام ۱۳- در راســتای تفاه
متقاضیــان جویــای کار بــه ایــن شــرکت معرفــی و هماهنگی پــس از آمــوزش فنی و 

حرفــه ای و پرداخــت تســهیالت شــغل پایــدار کســب نماینــد.
۱۴- در راســتای تفاهــم نامــه اتحادیــه فــرش و گلیــم ســیرجان: مقــرر گردیــد کلیــه 
خانــم هایــی کــه کارت مهــارت دارنــد یــا متقاضــی  ایــن شــغل مــی باشــند پــس از 
آمــوزش  الزم بــه ایــن شــرکت معرفــی و جهــت پرداخت تســهیالت به بانک رســالت 
معرفــی گردنــد و در قالــب خانــه توســعه همه محصــوالت نامبــردگان خریــداری می 

گــردد )در حــال آمــوزش حــدود ۱۴0 نفــر(.
۱5- فعــال شــدن واحــد خیاطــی توســط خواهــران: بــا خریــداری شــدن تعــداد ســه 
عــدد چــرخ خیاطــی بــا کلیه لــوازم مــورد نیــاز جهت شــروع بــکار ۶0 نفــر از خیاطان 
خانــم و تحویــل دوخــت لباس پرســنل جهــان فوالد ســیرجان به تعــداد هزار دســت 
در فــاز اول رایزنــی بــا مــدارس- معــادن منطقــه و ... جهــت دوخــت لباس توســط این 

ــد فعال. واح
۱۶- نصــب ۳0 عــدد پنــل خورشــیدی و پایلــوت نمــودن روســتای محمدآبــاد: اولین 
روســتای انــرژی پــاک کشــور بــا حــدود 70 درصــد خانــوار ایــن روســتا. )معمــوال بــه 

افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و فاقــد شــغل و درآمــد تحویــل شــده اســت(.
۱7- پایلــوت قــرار دادن روســتای بوجــان بعنــوان روســتای کشــت گیاهــان دارویــی و 

منطقــه چهارگنبد بعنــوان کاشــت گل محمدی
۱8- فعــال نمــودن آمــوزش خیاطــی- گلیــم بافی- قالــی بافی: بــه تعداد حــدود ۱80 

نفــر از خواهــران گرامــی در بخــش بلورد بــا رویکــرد رفع بیــکاری خانوارها.
۱9- رایزنــی بــا تورهــای مســافرتی و گردشــگری اســتان و شهرســتان جهــت معرفی 
نقــاط تاریخــی و گردشــگری بخــش بلــورد بــا توجه بــه ظرفیت بســیار خــوب در این 
زمینــه از جملــه بــاغ ســنگی، خانــه شــجاع الســلطان، خانــه بــوم گــردی و پــرورش 
مجــوز دار حیــات وحــش بوجــان )میــش و قــوچ( و زیارت ســلطان پیر غیــب و زیارت 

امامــزاده حمــزه )ع( چهارگنبــد و طبیعت بســیار خوب منطقــه چهارگنبد.
20- چــاپ کتــاب خاطــرات شــهدای گرانقــدر بخــش بلــورد و تجلیــل از خانــواده 

معظــم شــهدا.
2۱- پیگیــری گاز منطقــه چهارگنبــد بــا توجــه بــه تفاهمنامه شــرکت معــدن تخت 
چهارگنبــد و اداره گاز اســتان )حــدود یــک ســال کار راکــد بــوده اســت(. بــا همــکاری 
فرمانــدار محتــرم ویــژه شهرســتان ســیرجان و دفتــر نماینــده محتــرم در مجلــس 

شــورای اســالمی
22- پیگیــری آب روســتایی منطقــه چهارگنبــد بــا توجــه بــه خالــی شــدن لولــه و 

اتصــاالت )حــدود یــک ســال و نیــم طــرح راکــد بــوده اســت(.
2۳- تفاهمنامــه بــا دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران و دانشــگاه آزاد ســیرجان 

جهــت مشــاوره در طــرح هــای مذکــور.
2۴- مرمــت و بازســازی خانه شــجاع الســلطان )حســین خــان بچاقچــی( و مجموعه 
بومگــردی بــاغ ســنگی )درویــش خــان( و ســه راهــی بلــورد و مجموعــه بومگــردی 
)مدرســه شــبانه روزی شــهید باهنــر( کــه یکــی از بهتریــن نقاط گردشــگری اســتان 

ــد. می باش
25- معرفی حدود ۴0واحد پرورش ماهی- پرورش زنبور عسل به بانک محترم رسالت

2۶- حضــور فعــال در کلیــه مراســم ملــی و مذهبــی بلــورد بــا همــکاری دفتــر امــام 
جمعــه محتــرم و بخشــداری محتــرم و شــهرداری و شــورای اســالمی بخــش بلــورد.

27- اطعــام ایتــام بلــورد در مــاه مبــارک رمضــان و تجلیــل از خانواده ایشــان در شــب 
میــالد امام حســن مجتبــی)ع(
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