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درآستانه نزدیک شدن به انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی موضوع انتخاب اصلح یکی از موضوعات 
مطرح است واین سئوال مطرح است ایا همه نامزدهای 
تایید صالحیت شده توسط شورای نگهبان اصلحند و 
یا اینکه صالحند و باید دربین انان اصلح را انتخاب نمود با 
یاداوری این نکته که نامزدها براساس شرایطی که درقانون 
تعریف شده صالحیت انان تایید میگردد لذا برای انتخاب 
اصلح نکته ی قابل توجه دیگریست  و آنکه برای شناخت 
و تشخیص گزینه ی اصلح و رأی دادن به وی، باید حجت 
شرعی داشت و مبتنی بر معیارهای ناصواب یا عدم شناخت 
و تحقیق و تنها مبتنی بر ظواهر و احساسات تصمیم نگرفت 
و فارغ از معیارهای غیرعقلی استنتاج کرد. لذا رهبر معظم 
انقالب اسالمی با صراحت می فرمایند: »باید بگردید، بین 
خودتان و خدا حجت پیدا کنید؛ یعنی بتوانید از راهی بروید 
که اگر خدای متعال پرسید شما به چه دلیل به این فرد رأی 
دادید، بتوانید بگویید به این دلیل. بین خودتان و خدا، دلیل و 
حجتی فراهم کنید و بعد با خیال راحت بروید رأی بدهید.« 
باید به این نکته توجه شود که تالش برای شناخت اصلح امر 
واجبی است که باید بدان اهمیت داد. در نگاه حکیم انقالب 
اسالمی، »افرادی که از تأیید شورای نگهبان عبور کرده اند، 
قانوناً صالح اند.« اما این بدان معنا نیست که ما باید به صرف 
رأی دادن قناعت کنیم و به هر که شد رأی دهیم؛ بلکه 
مبتنی بر نظر ایشان باید گشت و اصلح را برگزید. لذا معظم له 
تأکید دارند که »هر کس صالحیتش در مراکز قانونی تأیید 
شود، صالح است؛ اما باید در بین صالح ها گشت و صالح تر را 

پیدا و او را انتخاب کرد. این، هنر شما مردم است.« 
طبیعی است که حجت در شرع در این زمینه یا از طریق 
یقین فردی حاصل می شود یا آنکه افراد امین و صاحب 
صالحیت فردی را معرفی نمایند. مقام معظم رهبری تأکید 
دارند که »اگر می توانید، تشخیص بدهید؛ اگر نمی شناسید، 

از دیگری که می تواند امین باشد، سؤال کنید.« 
از جهتی توصیه شده که دراین امریعنی انتخاب اصلح بگونه 
ای عمل نشود که فرد دچاروسواس شده وبرای خوداما واگر  
درست کند لذا ضمن پرهیز از وسواس در انتخاب اصلح با 
مشورت وراهنمایی از افرادامین ومورد نظر تصمیم گیری 
کند و نباید به دلیل عدم شناخت  فرد اصلح در انتخابات 

شرکت نکند و بهانه ای برای عدم حضورش بشود
لذا رهبر معظم انقالب هشدارمی دهد که »بعضی ها در 
شناخت اصلح دچار وسواس و دغدغه ی زیاد می شوند. شما 
تالش خود را بکنید؛ مشورت خود را بکنید؛ از کسانی که فکر 
می کنید می توانند شما را راهنمایی کنند، راهنمایی بخواهید؛ 
به هر نتیجه  ای که رسیدید، عمل کنید و رأی بدهید؛ اجر 

شما را خدای متعال خواهد داد.« 
                                                    ادامه صفحه 2
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                         دکرتمحمدجواد فدائی استاندار کرمان :

انتقاد از عدم جذب بودجه توسط 
دستگاه ها در کرمان

                        مدیرکل آموزش و پرورش کرمان :

داشتن حجت شرعی برای رأی 
به گزینه ی اصلح

تنها 142 میلیون تومان از اسناد 
خزانه در کرمان جذب شد

                       رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 

تفاهم نامه ساخت 100 مدرسه 
توسط فعاالن اقتصادی استان 

                                                  آیت اهلل سید ابراهیم رییسی رئیس قوه قضائیه: پیام رهبر انقالب به اتحادیه انجمن های اسالمى در اروپا؛

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد،  آیت اهلل رییسی در دیدار 
با اقشار مختلف مردم یزد با اشاره به اظهارات مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه شهید سلیمانی یک شخص نیست؛ 
بلکه یک مکتب است، گفت: باید به شاخصه های مکتب 

شهید سلیمانی نگاه کنیم.
اولین شاخصه شهید سلیمانی، شناخت  داد:  ادامه  وی 

نعمت های خداوند متعال و شکرگزاری از این نعمت ها بود.
مکان،  زمان،  شناخت  در  داشت:  بیان  رییسی  اهلل  آیت 
دشمن شناسی و دشمن ستیزی، شهید سلیمانی به عنوان 

یک شاخص بود.
رئیس قوه قضاییه اخالص، برای خداوند، اندیشه و عمل کردن 
و خدا را دیدن را از شاخصه های مهم شهید سلیمانی عنوان 
کرد و افزود: محوری ترین نکته که در زندگی ایشان بسیار موج 

می زد، اخالص و ایمان و اتکال به خدا بود.
آیت اهلل رییسی تصریح کرد: امام خمینی )ره( به ما یاد دادند 
که دو شاخص اتکال به خدا و اعتماد به نفس برای موفقیت 

الزم است.
وی ادامه داد: ما باید عمیقا با همه وجود باور داشته باشیم که 
آنچه در عالم وجود دارد، تحت قدرت خداوند است و مدعیان 

قدرت در عالم قدرتی ندارند.
آیت اهلل رییسی بیان داشت: سید حسن نصراهلل یکی از دانش 
آموختگان مکتب امام)ره( و مقام معظم رهبری، به قدرت 
پوشالی و تارعنکبوتی اسراییل اشاره کرد و از عمق جان این 
موضوع را  گفت و با تمام وجود اعالم کرد که تمام قدرت 
شما، تار عنکبوتی است و توان و قدرت دست خدا و اولیای 
خداست.آنهایی که داشته های خود را کم می دانند، بدانند که 

» ما می توانیم«
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: شهید سلیمانی به عنوان یک 
مکتب به همه ما »اّن اهلل علی کل شیء قدیر« را می آموزد. 

مبارزه بی امان با مفسدان را ادامه می دهیم / حاشیه 
سازی ها ما را به خودشان مشغول نخواهند کرد

آنهایی که خود را ناتوان می دانند و داشته های خود را کم 
می دانند، بدانند که ما می توانیم. شهید سلیمانی شاخص مهم 
»ما می توانیم« بود و معتقد بود با تکیه بر ذات مقدس خداوند 
متعال و با همین ابزار نظامی که در اختیار ماست و با نیروی 
جوان مومن انقالبی مثل شهید حججی ها می توان ریشه داعش 

را کند.
وی افزود: شهید سلیمانی بر این باور بود و این باور را نیز دنبال کرد 
و در نهایت به نتیجه رسید. شهید سلیمانی یک نیروی نظامی 
ِصرف به عنوان فرمانده نظامی نبود؛ بلکه یک استراتژیست بسیار 
قوی بود و در عین حالی که در کار نظامی گری خود حرکت 
راهبردی داشت، یک دیپلمات موفق بود و کامال می توانست 
تنظیم کند که در یک حرکت دیپلماسی چگونه تعامل برقرار 

کند.
آیت اهلل رییسی یادآور شد: شهید سلیمانی یک نیروی متفکر و 
اندیشمند بود و ابزار نظامی را در خدمت اندیشه نظامی قرار داده 
بود و در این رهگذر یادمان نرود که شهید سلیمانی در مکتب 
پربار و حکیمانه رهبری معظم انقالب و فرماندهی کل قوا رشد 

پیدا کرد؛ او شاگرد این مکتب بود.              ادامه صفحه2

صفحه4

حوادث امروز از سر بر آوردن یک پدیده  
یکتا در جهان خبر می دهد

مکتب سلیمانی، دفاع فاطمی از والیت است
ــمردن  ــا برش ــدگاری ب ــالم مان ــت االس حج
بعضــی از ویژگــی هــای مکتــب شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی گفــت: ایــن مکتــب، مکتــب  
تنبلــی و شــکم پرســتی نیســت؛ ایــن مکتــب 
مراقبت، شــهامت، اســتقامت، والیت مــداری و 

مکتــب دفــاع فاطمــی از والیــت اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری شبســتان از کرمــان، 
ــدگاری،  ــدی مان ــالم محمدمه ــت االس حج
ــه شــب)۴ بهمــن( در اجتمــاع هیئــت  جمع
ــزار سپهبدشــهید  هــای مذهبــی در جــوار م
حــاج قاســم ســلیمانی بــا بیــان اینکــه اصــل 
ــی  ــت و م ــک اس ــا اش ــالب م ــوخت انق س
خواهیــم از کنــار مــزار مالــک اشــتر زمــان بــه 
امــام زمــان )عــج( ســالم بدهیــم؛ یــادآور شــد: 
رهبــری در خانــه حاج قاســم فرمودند شــماها 

بــه مــن تســلیت بگوییــد.
وی افــزود: چــه گلــزاری شــد گلــزار شــهدای 
ــا  ــا، اروپ ــول می دهــم از آفریق ــان؛ مــن ق کرم
و آســیا مــردم بــرای زیــارت قبــر حــاج قاســم 
می آینــد؛ حضــرت آقــا یــک تعبیــری بــه مــا 
هدیــه دادنــد کــه داغ حــاج قاســم را می توانــد 
ــد :» مکتــب شــهید  ــام ببخشــد، فرمودن التی
ســلیمانی‹‹ مکتــب یعنــی یــک علمــدار افتاد 
ان شــاءاهلل صدهــا علمــدار بلنــد خواهند شــد؛ 
ــالب  ــم انق ــاج قاس ــون ح ــه خ ــان ک همچن
ــراق را  ــردم ع ــاد م ــروز فری ــرد ام ــه ک را بیم
شــنیدید کــه فریــاد می زنند مــرگ بــر آمریکا 
و مــرگ بــر اســرائیل و اینهــا از برکــت خــون 

حــاج قاســم اســت.
مســئول گــروه تفحــص ســیره شــهداء 
خاطرنشــان کــرد : مکتــب ســلیمانی همــان 
مکتــب فاطمــه زهــرا ســالم اهلل علیهــا اســت 
و همــان مکتــب امــام حســین علیــه الســالم 
اســت؛ ایــن مکتــب، مکتــب تنبلــی و شــکم 
پرســتی نیســت؛ ایــن مکتــب مراقبــت، 
شــهامت، اســتقامت، والیــت مــداری و مکتــب 
ــتان  ــت، حواس ــت اس ــی از والی ــاع فاطم دف
باشــد جمهــوری اســالمی نظــام والیــت اســت 

حضــرت زهــرا کتــک خــورد آتــش گرفــت تــا 
نگــذارد دســت امیرالمومنیــن بســته باشــد.

وی ادامــه داد: مکتــب ســلیمانی بــه مــا 
ــی  ــات خیل ــما در انتخاب ــردم ش ــد م می گوی
نقــش داریــد؛ قــوه مجریــه و مقننــه را شــما 
ــما  ــن ش ــر منتخبی ــد اگ ــی کنی ــاب م انتخ
گــوش بــه حــرف ولــی فقیــه نباشــد دســت 
ــات حــزب و  ــی بســته می شــود، در انتخاب ول
ــازی معنــی  ــازی و رفیــق ب قــوم و خویــش ب
ــا  ــت اســت ب ــادم والی ــر کســی خ ــدارد، ه ن
اخــالص و بــا تدبیــر و خــط امــام و والیــت را با 
تمــام وجــودش قبــول دارد او بــه درد انقــالب 
و جمهــوری اســالمی می خــورد؛ مکتــب 

ســلیمانی مکتــب انتخــاب درســت اســت.
حجت االســالم مانــدگاری توفیقات ۴1 ســاله 
ــه برکــت انتخاب هــای درســت و  انقــالب را ب
والیــت و عقــب ماندگــی هــا را نتیجــه انتخاب 
ــر از  ــس غی ــر ک ــت: ه ــت و گف ــط دانس غل
اســالم و والیــت و قــرآن را انتخــاب کنــد جــزو 
مکتب ســلیمانی نیســت؛ شــهید ســلیمانی از 
ــر  ــده ت ــات فیزیکــی خــود االن زن ــان حی زم
اســت چــون حــاج قاســم بــا خــدا بــود خداوند 

همــه را بــا حــاج قاســم قــرار داد.
وی انتخــاب درســت را انتخــاب والیــی عنــوان 
و بیــان کــرد: دو تفکــر در کشــور مــا بــود؛ یک 
ــا  ــکا و اروپ ــا آمری ــم ب ــد بروی ســلیقه می گوی
ــد  ــی می گوی ــک مکتب ــم و ی ــره کنی مذاک
غیــر از ایــن جوانــان ایــن مــرز بــوم، نمی تــوان 
مشــکالت کشــور را حــل کــرد و نظــر رهبری 
ــه  ــت ن ــت اس ــه ام ــکا ب ــم ات ــز ه ــی نی و ول

بیگانگان.
 شــاخصه دوم مکتــب ســلیمانی را مجاهــدت 
دانســت و افــزود: مومــن صــادق کســی اســت 
ــد،  ــک بیندازن ــش ش ــذارد در دل ــه نمی گ ک
تبلیغــات دشــمن در مــردم نســبت بــه 
ــد  ــه گفتن ــت ک ــک انداخ ــن ش امیرالمومنی
مگــر علــی نمــاز می خوانــد االن کــه نســبت 
بــه ولــی فقیــه دیگــر ایجــاد شــک راحــت تــر 

پویش ملی مبارزه با سرطان                1 تا 7 بهمن ماه 1398
ســرطان قابــل پیشــگیری و درمــان اســت 

بــا خــود مراقبتــى و امیــد
ســرطان نامــی کلی بــرای گــروه بزرگــی ازبیماریها 
اســت ،کــه نقطــه اصلــی اشــتراک بیــن آنها رشــد 
بــی رویــه ولجــام گســیخته یاختــه هــا بــوده و این 
رشــد مــی توانددرنهایــت به برهــم خــوردن تعادل 
ــار  ــرگ ب ــدی وم ــالالت ج ــدن واخت ــی ب طبیع

منجرشود
مصــرف  ســرطان،  بــه  خطرابتــال  ازعوامــل 
دخانیات،نداشــتن تغذیــه ســالم،کم تحرکــی 
وعــدم انجــام فعالیتهــای ورزشــی منظــم ، چاقــی 
،تابــش مســتقیم نورخورشید،نوشــیدن مشــروبات 
الکلی،مصــرف ناکافــی میوه وســبزیجات می باشــد

از دیــدگاه ســازمان جهانی بهداشــت ســه ســرطان 
شــایع پســتان،دهانه رحــم و روده بــزرگ نیــاز بــه 

توجــه بیشــتری دارند.
ــایع  ــرطان ش ــن س ــه رحم:چهارمی ــرطان دهان س
زنــان در جهــان می باشــد کــه در برنامــه غربالگری 
ــا  ــا 59 ســاله ب ــان 30 ت ــه رحــم زن ســرطان دهان
ــع  ــات جام ــز خدم ــا و مراک ــه پایگاهه ــه ب مراجع
ســالمت مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و فــرد از نظــر 
دارا بــودن عالئــم خونریــزی غیرطبیعــی واژینــال 
،ترشــحات بدبــوی واژینــال و درد هنــگام مقاربــت 

مــورد بررســی قــرار مــی گیرنــد.
ســرطان پســتان: شــایعترین ســرطان و دومیــن 

ــان اســت. ــن زن ــرگ در بی ــت شــایع م عل

در برنامــه غربالگــری ســرطان پســتان ،تمامی 
زنــان 30 تــا 69 ســال بــا مراجعــه بــه پایگاهها 
و مراکــز خدمــات جامــع ســالمت توســط ماما 
ــا مراقــب ســالمت از نظــر وجــود عالئمــی  ی
ــوک  ــودن ن ــوده در پســتان،دردناک ب ــر ت نظی
پســتان،تغییرات در شــکل یــا انــدازه پســتان و 
ترشــح از پســتان مــورد بررســی قــرار گرفته و 
آمــوزش هــای خــود مراقبتــی الزم از جمله در 
خصــوص عوامــل زمینــه ســاز بــروز ســرطان 

پســتان داده مــی شــود.
ســرطان روده بــزرگ:در برنامــه غربالگــری 
ســرطان روده بــزرگ تمامــی افــراد 50 تــا 69 

ــب ســالمت از نظــر  ــا مراق ــورز ی ســال توســط به
ــتگاه  ــزی دس ــل خونری ــی از قبی مشــکالت گوارش
گــوارش تحتانی،یبوســت و کاهــش وزن بــدن بیش 
ــون در  ــود خ ــان وج ــی و در پای ــد بررس از ده درص
مدفــوع بــا انجــام یــک تســت مــورد ارزیابــی قــرار 

مــی گیــرد.
ــا 69  ــراد 50 ت ــی اف ــردد تمام ــی گ ــه م ــذا توصی ل
ــری  ــت غربالگ ــال جه ــا 69 س ــان 30 ت ــال و زن س
ــه  ــم ب ــه رح ــتان و دهان ــرطان روده بزرگ،پس س
نزدیکتریــن پایــگاه بهداشــت و خانه های بهداشــت 

مراجعــه نماینــد.
مرکز بهداشت شهرستان بردسیر

           حجت االسالم محمدمهدی ماندگاری :

اســت، مردم مواظب باشــید شــبکه هــای ماهــواره ای 
و شــبکه های دشــمن در دل شــما نســبت بــه ولــی 

شــک ایجــاد نکنــد.
وی اظهــار داشــت: مجاهدت یعنی کســی در ایمانش 
شــک نــدارد و اعتقــادش به خــدا محکم اســت یعنی 
اگــر تــو تنهــای تنهــا پشــت ولی بــودی، شــک نکنی 
و تمــام قــد بــرای دفــاع از ولــی بایســتد؛ حــاج قاســم 
مجاهــد فــی ســبیل اهلل بود کســی که مجاهد اســت 
در مقابــل مشــکالت کــم نمــی آورد و هــم صبــور  و 

هم شــکور اســت.
حجــت االســالم مانــدگاری بــا اســتناد به فرمایشــات 
رهبــری گفــت: حــاج قاســم در میــدان جنــگ اهــل 
مراقبــت از ایمــان بــود حــاج قاســم نمــاز خــوان تنها 
نبــود بلکــه نمــاز خــوان درســت کــرد و بــه برکــت 
حــاج قاســم همــه مدافعــان حــرم را نماز شــب خوان 

. کرد
ویژگــی ســوم مکتــب ســلیمانی را اهل توســل بودن 
ــد از ایمــان راســخ و  ــی بع ــرد و گفــت: یعن ــر ک ذک
مجاهــدت مابقــی را گریــه جلــو می بــرد؛ حاج قاســم 
ــه همــه ســفارش می کــرد اگــر کارهایشــان گیــر  ب
کــرد بــرای اهــل بیــت اشــک بریزیــد و گریــه کنیــد 
گــره شــما بــاز می شــود، مکتــب ســلیمانی مکتب یا 
حســین اســت هــر وقــت در انقالب و جنگ مشــکلی  
پیــش می آمــد امــام خمینــی می فرمــود یــک روضه 
خــوان بیایــد روضــه بخوانــد تا اشــک مشــکل را حل 

کند

گام دوم انقالب اسالمی باید بتواند به حول و قوه ی الهی این 
پدیده را به کامل برساند و به مثر بنشاند.

سیلی مردم عراق به ترامپ؛رأی مثبت عراقیها به رفراندوم اخراج آمریکا

عشق به حاج قاسم عامل گیر شد؛ حضور جوانان ترکیه ای در گلزار شهدای کرمان 
بــه گــزارش خربگــزاری تســنیم از کرمــان، شــبی رسد بــود، مثــل چنــد شــب گذشــته بــا وجــود ایــن، رسدی هوا هــم باعث 
نشــده بــود کــه گلــزار شــهدای کرمان و آرمگاه ابدی رسدار شــهید ســپهبد حاج قاســم ســلیامنی از جمعیت خالی شــود.

در هفته هــای گذشــته هــر بــار و بــه هــر بهانه ای به گلزار شــهدا رفتــم آرامگاه حــاج قاســم را در حلقــه عــزاداران دیدم و 
در ایــن میــان دیــدن بعضــی صحنه هــا بیــش از هر چیز متحیر و متعجبــم می کرد.حضور میهامنــی از دیگر اســتان ها و 

دیگــر کشــورها در کرمــان آن هــم فقــط و فقــط به عشــق رسدار دل ها جای تعجب داشــت.
شــب گذشــته بــود کــه حــاج قاســم میزبــان پنج جــوان اهــل ترکیــه بود کــه ایــن مســیر طوالنــی را بــرای زیــارت آرامگاه 
ابــدی رسدار شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیامنی تــا کرمــان آمــده بودنــد و بــا خــودم گفتــم حاال دیگر عشــق بــه حاج 

قاســم عامل گیــر شــده اســت.

در نخستین روز منایشگاه معدن و صنایع معدنی سیرجان؛

نمایشگاه شرکت گهر روش سیرجان و فناوران صنعت بردسیر در زمینه 
ساخت و مصرف انواع قطعات الستیکی تفاهم نامه ای را منعقد کردند

در نخســتین روز نمایشگاه معدن و صنایع معدنی سیرجان؛سه تفاهمنامه 
بومی ســازی قطعــات فوالد منعقد شــد

ســه تفاهــم نامــه بومی ســازی قطعات صنعتــی در راســتای بومی ســازی 
قطعــات در دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــی فوالد )ســیمکس ســیرجان( 

منعقد شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا، در نشســت انعقــاد ایــن تفاهمنامــه هــا در 
دومیــن نمایشــگاه و همایش بین المللــی معدن، صنایع معدنــی و زنجیره 
تامیــن فــوالد در پردیــس دانشــگاه آزاد اســالمی تفاهــم نامه ســاخت انواع 
شــیرآالت صنعتــی مایعــات ســنگین با درجــه ایســتایی باال منعقد شــد.

ــا کمــک  ایــن محصــول پیــش از ایــن 100 درصــد وارداتــی بــود کــه ب
شــرکت هــای منطقــه گل گهــر و مــس ایــران تولیــد و حمایت می شــود.

ــاوران  ــن نمایشــگاه شــرکت گهــر روش ســیرجان و فن همچنیــن در ای
صنعــت بردســیر در زمینــه ســاخت و مصــرف انــواع قطعــات الســتیکی 

تفاهــم نامــه ای را منعقــد کردنــد.
بــا توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و در ســال رونــق تولیــد، 
ایــن تفاهمنامــه هــا مصــداق عملــی اســت زیــرا اینگونــه حمایــت هــا از 
یــک شــرکت خــرد عــالوه بــر اشــتغالزایی تاثیــرات مثبتی بــر تولیــد دارد 

و در ایــن زمینــه 80 میلیــارد تومــان ســفارش از ســوی شــرکت گهــر روش 
ثبــت شــد.

رســول بلــوردی عنــوان کــرد: در ســال رونــق تولیــد ایــن تفاهــم نامــه مصداق 
عملــی توجــه به فرمایشــات مقــام معظم رهبــری اســت زیرا اینگونــه حمایت 
هــا از یــک شــرکت خرد عــالوه بــر اشــتغالزایی تاثیرات مثبتــی بر تولیــد دارد 
و در ایــن زمینــه 80 میلیارد تومان ســفارش از ســوی شــرکت گهــر روش ثبت 

شــده کــه بــه مــا کمــک مــی کند.
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خطبه های نمازجمعه

ــتگاه ها در  ــط دس ــه توس ــذب بودج ــدم ج ــاد از ع انتق
کرمــان/ واگــذاری تنهــا 2 پــروژه نیمه تمــام در تبصــره 19

ــازمان  ــار س ــه آم ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف ــتاندار کرم اس
ــه از  ــد بودج ــتان، 28 درص ــزی اس ــت و برنامه ری مدیری
مــرداد مــاه تــا االن در اســتان جــذب شــده کــه ایــن آمــار 

خیلــی جالــب نیســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، جعفــر رودری 
ــان دســتور  ــزی اســتان کرم در جلســه شــورای برنامه ری
کار  شــورا را واگــذاری طرح هــای نیمه تمــام و تبصــره 19 
بودجــه دانســت و اظهــار داشــت: آخریــن وضعیــت بودجه 
هزینــه ای اســتان 600 میلیــارد تومــان اســت کــه  470 

میلیــارد تخصیــص داریم.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان 
ادامــه داد: تاکنــون در ســال 98 درصــد جــذب دســتگاه ها 
از بودجــه 28 درصــد اســت و از حــدود 505 میلیــاردی که 
تخصیــص داشــته ایم، 142 میلیــارد تومــان جــذب شــده 

است.
ــا از دســتگاه ها می خواهیــم تــاش  ــح کــرد: م وی تصری
کننــد تــا جــذب اعتبــارات زودتــر انجــام شــود بــا توجه به 
اینکــه پایــان ســال مالــی آخــر اردیبهشــت مــاه اســت بــه 
ایــن مهــم توجه کننــد، در 9 مــاه اول ســال جــاری 1.493 
میلیــارد تومــان مــازاد بودجــه داشــته ایم و ســازمان بودجه 
ایــن را عنــوان کــرده کــه مــازاد بودجه به اســتان برگــردد.

رودری اضافــه کــرد: اســناد تســویه بیــش از 650 میلیــارد 
تومــان تعهــدات حــوزه پیمانــکاران و بدهی دســتگاه ها به 
پیمانکاران داشــتیم کــه 76  میلیارد تومــان آن امکان پذیر 

بودکــه  پرداخت شــود.
انتقــاد اســتاندار از عــدم جــذب بودجــه توســط 

ــان ــتگاه ها در کرم دس
محمدجــواد فدائــی اســتاندار کرمــان اظهــار کــرد: در یک 
مــاه گذشــته بــرای جذب بودجــه تقریبــا کاری در اســتان 
نشــده و در مجمــوع 25 درصــد جــذب بودجــه توســط 
دســتگاه ها انجــام شــده؛ یعنــی بایــد دســتگاه ها ماهــی 
ــد  ــه درص ــط س ــه فق ــد ک ــذب می کردن ــد ج 10 درص

ــد. ــذب کرده ان ج
ــا توجــه بــه اینکــه قراردادهــا منعقــد  وی بیــان داشــت: ب
شــده اند و بایــد جــذب در اوج خــود باشــد، ایــن ســه درصد 
خیلــی کــم اســت و در یــک مــاه تقریبــا کاری در اســتان 

انجــام نشــده اســت.
اســتاندار کرمــان اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه آمــار ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی، 28 درصــد بودجــه از مــرداد مــاه 
تــا االن جــذب شــده، 100 دســتگاه اجرایــی در شــش مــاه 
200 میلیــون تومــان خــرج کرده انــد یعنــی هر دســتگاهی 
نزدیــک بــه دو میلیــون خــرج کــرده کــه ایــن آمــار خیلــی 

ــت. جالب نیس
فدائــی ابــراز داشــت: باالتریــن جــذب، آب منطقــه ای 5.34 
درصــد بــوده، راه و شهرســازی، حمــل و نقــل، آب فاضــاب، 
ــوب و  ــل جن ــل و نق ــاورزی، حم ــاد کش ــوب، جه راه جن
ــی،  ــان، شــهرک صنعت ــم و کرم دانشــگاه علوم پزشــکی ب
ــرار  ــدی ق ــای بع ــی  در رتبه ه ــراث فرهنگ عشــایری و می

ــد. دارن
ــده  ــزود:  اگــر دســتگاه ها در ایــن چنــد مــاه باقیمان وی اف
بودجــه خــود را جــذب نکننــد آخــر فروردیــن بــدون اعــام 
و اینکــه مکاتبــه ای کنیــم هــر چــه از بودجــه جذب نشــده 
را بــه دســتگاه هایی کــه متقاضــی هســتند و می تواننــد در 

یــک مــاه خــرج کنــن، پرداخــت می کنیــم.
فدائــی تصریــح کــرد: تــا آخــر بهمــن مــاه طرح هایــی کــه 
قراردادشــان منعقــد نشــده ســازمان مدیریت اعتبارشــان را 
جابه جــا کنــد و بــه دســتگاه های دیگــر منتقــل می کنــد 
ــر  ــان زی ــه جذب ش ــتگاه هایی ک ــن دس ــر فروردی و در آخ
ــه  70 درصــد باشــد 20 درصــد بودجــه آنهــا جابه جــا و ب

ــود. ــی داده می ش ــتگاه های متقاض دس
ــذاری   ــان از واگ ــهم ادارات کرم ــروژه س ــا 2 پ تنه

پروژه هــای نیمه تمــام در تبصــره 19
ــل  اســتاندار کرمــان در خصــوص واگــذاری پروژه هــای قاب
ــا 107  ــت: م ــره 19 گف ــی در تبص ــش دولت ــذاری بخ واگ
پــروژه قابــل واگــذاری داشــته ایم کــه فقــط دو پــروژه واگذار 

شــده و از دوم آذر هیــچ پــروژه ای واگــذار نشــده اســت.

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان 
اظهار داشــت: بیشــترین پــروژه قابــل واگــذاری در ورزش 
ــی  ــک ســری اقدامات ــه ی ــوده ک ــروژه ب ــان 85 پ و جوان
انجــام داده انــد، دســتگاه بعــدی میــراث فرهنگــی اســت 
کــه 16 پــروژه دارنــد کــه ایــن دســتگاه بســیار کوتاهــی 
انجــام شــده و علی رغــم پیگیــری مــا حتی یک گــزارش 
داده نشــده و هیــچ اتفاقــی در ایــن دســتگاه انجام نشــده 
ضمــن اینکــه اداره فرهنــگ و ارشــاد 6 پــروژه داشــته اند.

نماینــده اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان کرمان گفت: 
مــا هشــت پــروژه در حــوزه مرمــت داشــته ایم کــه دو بار 
فراخــوان برگــزار کرده ایــم، در فراخــوان دوم، بــرای  ســه 
تــا از ایــن پروژه هــا اقــدام شــده کــه ظــرف 10 روز آینده 

ایــن ســه پــروژه واگــذار می شــوند.
نماینــده اداره کل ورزش و جوانــان ابراز داشــت: در مرحله 
دوم فراخــوان و چنــد ســمیناری کــه  برگــزار کردیــم بــا 
ــرمایه گذاران  ــا س ــدد ب ــات متع ــرایط و جلس ــن ش ای
داشــته ایم کــه مقــداری از ان مرتبــط بــا بخــش 
خصوصــی اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی 
رغبتــی بــه ســرمایه گذاری در وزش نیســت و مــا از 85 

ــم. ــذار کرده ای ــرح را واگ ــرح دو ط ط
ــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان  ــزاده مدی علی
کرمــان نیــز تصریــح کرد: مــا توان کارشناســی واگــذاری 
پروژه هــا را داریــم، در خصــوص پــروژه باقی مانــده 
رایزنی هــا را انجــام داده ایــم و فراخــوان بعــدی هــم فــردا 

در نشــریات اســتان انجــام می شــود.

برای بصیرت و روشنگری جامعه 
اسالمی از فرمایشات حضرت زهرا 

استفاده کنیم

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر : انتقاد از عدم جذب بودجه توسط دستگاه ها در کرمان/ واگذاری تنها 2 
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پــروژه زیرســازی و آســفالت معابر و پــروژه روشــنایی و تقویت 
قســمتی از شــبکه توزیــع بــرق شــهرک صنعتــی بردســیر 
بــا حضــور معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و رئیــس 
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتی کشــور به 

بهــره بــرداری رســید.
پــروژه زیرســازی و آســفالت معابــر شــهرک صنعتی بردســیر 
بــا ســطح 15 هــزار مترمربــع و هزینه بالــغ بر 8 میلیــارد ریال 
و پــروژه روشــنایی معابــر و تقویــت قســمتی از شــبکه توزیع 
بــرق ایــن شــهرک صنعتــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 7 میلیــارد 

ریــال بــه بهــره بــرداری رســید.
بــه گــزارش ایســنا، کلنــگ محــل اســتقرار اصنــاف بردســیر 
در شــهرک صنعتــی ایــن شهرســتان بــا حضــور معــاون وزیر 
ــهرکهای  ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــس س ــت و رئی صم
ــردم ســیرجان و بردســیر در  ــده م ــی کشــور و نماین صنعت
مجلــس شــورای اســامی در زمینــی بــا مســاحت 10 هکتار 
بــه زمیــن خــورد و در اختیــار اتــاق اصنــاف بــرای واگــذاری 

قــرار گرفــت.

حجــت االســام و المســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در خطبه 
هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه در آســتانه شــهادت حضــرت زهــرا 
ســام اهلل علیهــا ضمــن تســلیت ایــن ایــام بیــان داشــت : بعــد از 
رحلــت پیامبــر حضــرت زهــرا) س( دوخطبــه ایــراد فرمــوده اســت  
ــن  ــروف اســت و در ای ــه مســجد مع ــام خطب ــه یکــی از انهابن ک
خطبــه بــه مــردم انزمان ســخنانی مــی فرمایدکــه امروز هــم نمونه 
آن رفتارهــای را درجوامــع اســامی مــی بینیــم » یکــی آن کینــه 
هــای درونــی و آثــار نفــاق بعــد از رحلــت پیامبــر خــودش را نشــان 
داد«  مســئله نفــاق و منافقیــن در تمــام انقابهای دنیا بوده،هســت 
و خواهــد بــودو هــر انقــاب یــک ســری دشــمن دارد و دشــمنان 
بــا آن انقــاب مواجــه و مقابلــه مــی کننــد تــا جایــی پیــش مــی 
رونــد تــا پیــروز شــوند و در همــه عالــم انســانهای تــازه مســلمان یا 
مســلمان نماهــا خودشــان را قالــب انقــاب و نظام نشــان می دهند 
تــا یــک جایــی ســر بزنــگاه کار خودشــان را انجــام دهنــد و همیــن 
اتفــاق  در مــورد انقــاب پیامبــر پیــش آمــد هنــوز چهــل ســال از 
رحلــت پیامبــر نگذشــته بــود کــه حکومت اســامی پیامبــر تبدیل 
بــه یــک حکومت ســلطنتی و خودکامــه و بــی قید وبند نســبت به 
مســائل شــرعی شــد و اگر بنــی امیه و بنــی عبــاس روی کار نیامده 
بودنــد دیــن راســتین اســام کل جهــان را مــی گرفــت اما بــا آمدن 
بنــی امیــه و بنــی عبــاس حکومــت دســت آنها افتــاد امــا حکومت 
اســامی و محمــدی شــکل نگرفــت. و گرفتــاری که جامعــه امروز 
دارد پیامدهــای همــان قضیــه ثقیفه و نفــاق و اتفاقاتــی که حضرت 
زهــرا از آنهــا مــی نالــد لــذا مــا نیــز بایــد در جامعــه امــروز مواظــب 
باشــیم و ایــن بحــث نفــوذی کــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا 
فرمودنــد همیــن نفاق اســت همین کســانی کــه در قالب مســلمان 
و مســلمان نمــا خودشــان را جــا می زننــد واقعــا خطرناکند لــذا باید 
بــرای بصیرت و روشــنگری جامعه اســامی از فرمایشــات حضرت 

زهــرا اســتفاده کنیــم چــرا کــه تاریــخ تکــرار مــی شــود.
خطیــب جمعــه در ادامه بــه محورهــای بیانات مقام معظــم رهبری 
کــه در خطبــه هــای نمــاز جمعــه هفته قبــل حــول حوادثی کــه در 
ان دو هفتــه قبــل اتفــاق افتــاد گفــت: بــا توجــه بــه آن موضوعــات 
پیــش امده شــهادت شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و حرکت عظیم 
مــردم درتجلیــل از مقام ایشــان وســقوط هواپیما و ســایرموضوعات 
جنبــی پیــش امــده الزم بــود کســی بایــد باشــد کــه جامعــه را آرام 
کنــد لــذا مقــام معظــم رهبــری بــا اقامــه نمــاز جمعــه وحضــور 
حماســی مــردم تهــران در نمــاز جمعــه و ایــراد خطبــه هــا و تببین 
حــوادث نــکات قابــل توجهی مطــرح فرمودنــد :  یکی بحــث اقتدار 
و تقویــت نظــام بــود کــه فرمودند: تمــام مــردم ایران باید همتشــان 
ایــن باشــد کــه قــوی باشــند و تنهــا راه در پیــش روی ملــت ایــران 
قــوی شــدن اســت لــذا بایــد تــاش کننــد همانگونــه کــه مــا در 
عرصــه نظامــی قــوی شــده ایــم  بایــد در بحــث فرهنگــی قــوی 
شــویم اقتــدار فرهنگــی و تقویــت فرهنگــی  زمینــه ســایر اقتدارها 
اســت و ارزش هــای دینــی و اســامی حــرف اول را مــی زنــد ایــن 
روحیــه ای کــه حــاج قاســم داشــت روحیــه مقاومــت و ایســتادگی 
ودفــاع از نظــام بــود و اگــر ارزش معنــوی و مــادی تقویــت شــود 
نســبت بــه ســایر مــوارد مــی توانیــم اقتــدار پیــدا کنیم لــذا حضرت 
آقــا مــی فرمایــد: بایــد در بحــث فرهنگی قوی شــویم انچنــان که 

در بحــث نظامــی قــوی شــده ایــم 
مســئله بعــدی از ســپاه قــدس تعبیری نــو بــه کار بردند و تعبیــر آن 
بــه رزمنــدگان بــدون مــرز ، و ایــن توصیــف حضــرت آقــا بــود کــه 
حکایــت از نــگاه جامــع در حمایت گــری بدون چشمداشــت از همه 
انســانها بــدون در نظــر گرفتــن رنگ و نژاد و پوســت اســت. و ســپاه 
قدس اکثر کشــورهای دنیا شــیعه، ســنی و مســلمان و غیرمسلمان 
بــراش معنــا نــداردو هــدف ســپاه قــدس حفاظــت از کرامــت و دفاع 
از مقدســات اســام و حریمهــای مقــدس اســت لــذا باید از ارزشــها 

ــرد. دفاع ک
و اصطــاح بعــدی کــه حضــرت آقــا فرمودنــد ایــن جنتلمنهــای 
تروریســت همــان کســانی هســتند کــه ســر میز مذاکــره بــا ما می 
نشــینند امــروز ســر میــز مذاکــره و فــردا در عــراق ســردار را می زنند 
لــذا نمــی شــود بــه آنهــا دل خــوش کــرد. ایــن ســه کشــور اروپایی 
بــا آمریــکا هســتند مــی گوینــد یــا نمــی خواهنــد یــا نمــی تواننــد 
نخواســتن و نتوانســتن در وجــود آنهاســت و نخواستنشــان بیشــتر 
اســت. و اینهــا از اینکــه اســام و نظــام مــا تقویــت مــی شــود مــی 
ترســند لــذا حضــرت آقــا فرمودنــد مــا وظیفــه ای داریــم اما بــه آنها 

ــتیم. دل خوش نیس
و نکتــه بعــدی شــعار نــه غــزه نــه لبنــان جانــم فــدای ایــران، اینها 
کــه ایــن شــعار را مــی دهنــد حتــی جانشــان را فــدای ایــران نمــی 
کننــد و آن حــاج قاســم بــود کــه جانــش را فــدای ایــران و اســام 
کــرد و همیــن هــا بودنــد کــه پرچــم ایــران را بــه آتــش کشــیدند و 
حــاج قاســم بــود کــه ســوخت و آنهــا کســانی بودنــد کــه بــه بهانه 
ســانحه هوایــی شــعار دادند امــا حاضر نیســتند از دین و ناموسشــان 
دفــاع کننــد. و دوبــاره بچــه هــای ســپاه و امثــال حــاج قاســم مــی 

آینــد دفــاع مــی کنند.
و حضــرت آقــا  اشــاره بــه یــوم اهلل کردنــد کــه یــوم اهلل آن روزهایی 
اســت کــه دســت خــدا و قــدرت خــدا را در آن حــوادث مــی بینیــم و 
هیــچ بشــری کاری ازش بــر نمیاد جــز خــدا. و در این اتفاقــات اخیر 
بجــز ســانحه هوایــی آن ســه حادثــه بــزرگ بــه عنــوان یــوم اهلل 
حضــرت آقــا فرمودند که دســت خــدا در ان تشــیع و تجلیــل بزرگ 
در شــهادت بــزرگ و آن ســیلی بــزرگ کــه بچــه هــای ســپاه بــه 

آمریــکا زدنــد از آنهــا بــه عنــوان یــوم اهلل یــاد کردند.

محمدجواد فدائی استاندار کرمان :

دو پروژه زیرساختی شهرک صنعتی 
بردسیر به بهره برداری رسید

کارگروه اشتغال شهرستان و 
شورای بانک ها تشکیل شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری شهرســتان بردســیر، 
جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی و کارگــروه اشــتغال 
شهرســتان،همچنین شــورای بانــک ها  به ریاســت مهندس 
ــور  ــا حض ــیر و ب ــتان بردس ــدار شهرس ــور فرمان ــف پ نج
ــان  ــای ادارات و کارشناس ــد از روس ــی چن ــداران و تن بخش
مربوطــه در محــل ســالن اجتماعــات فرمانــداری برگزار شــد 
فرمانــدار بردســیر گفت در بحث مشــاغل خانگــی باهمکاری 
اداره کار تعــاون و رفــاه اجتماعــی  و بانک هــای عامل تاکنون 
مبلــغ 1730میلیون ریال تســهیات پرداخت گردیده اســت 
وی افــزود متقاضیانــی که  درحــوزه گردشگری،کشــاورزی و 
صنایــع از ســوی جهادکشــاورزی ،صنعــت و معــدن و میراث 
فرهنگــی معرفی شــوند تســهیاتی بــه میــزان 300میلیون 

ریــال از ســوی بانــک رســالت پرداخــت خواهد شــد
طاهــری رییــس بانک رســالت بعنــوان بانک عامــل پرداخت 
تســهیات اشــتغالزایی مشــاغل خرد خانگی گفت از ابتدای 
ســال 97  تــا پایــان دی مــاه 98تعــداد 1084 فقــره به میزان 
130میلیــارد ریال تســهیات بــه متقاضیان  پرداخت شــده 

ست ا
ــتای  ــرح روس ــوص ط ــه زار در خص ــدار الل ــری بخش باق
بــدون بیــکار باغابــر بیان کــرد: باهمــکاری جهادکشــاورزی و 
بخشــداری اللــه زار بحــث صــدور مجــوز متقاضیان بررســی 
و شــرایط دریافــت وام اعــام و پــس از ان بــه بانــک معرفــی 

ند میشو
معــاون اداره جهادکشــاورزی در بحــث تســهیات اشــتغال 
ــه میــزان  بنــد الــف مــاده18 گفــت از مجمــوع 19فقــره ب
248میلیاردریــال 7فقــره بــه میــزان 385میلیاردریــال 
ــارد و  ــزان 209میلی ــه می ــره ب ــک و 12فق ــت بان ــه پس ب
ــی شــدند  ــک کشــاورزی معرف ــه بان ــال ب ــون ری 500میلی
ابراهیمــی رییــس میراث فرهنگــی از مجموع 13فقــره طرح 
تســهیات اشــتغال به میــزان 750میلیــون ریال کــه 2فقره 
از آن بــه میــزان 830میلیــون ریــال به بانــک رفــاه و 11فقره 
بــه میــزان 180میلیــون ریــال بــه بانــک صــادرات معرفــی 

ــدند خبر داد  ش
اعضــای شــورای بانــک هــا درخصــوص تســهیات مســکن 
پرداختــی بــه مشــتریان گزارشــی ارائــه نمودنــد و مقرر شــد 
پــس از ابــاغ قانون تســهیل تســویه بدهی بدهکاران شــبکه 
بانکــی کشــور بــه بانــک هــای عامــل از ســوی اســتان ایــن 

قانــون دردســتور کار روســای بانــک هــا قــرار گیــرد
ایــن جلســه بــا بیــان نقطــه نظــرات و پیشــنهادات اعضــای 

حاضــر در جلســه و طــی اخــذ مصوباتــی پایــان یافــت

مبارزه بی امان با مفسدان را ادامه می دهیم / حاشیه سازی ها ما را به خودشان مشغول نخواهند کرد
ادامــه صفحــه اول ... رییــس دســتگاه قضــا افــزود: 
ــه  ــل ب ــرو عم ــلیمانی در گ ــهید س ــای ش موفقیت ه
رهنمودهــای رهبری معظم انقاب اســامی بود. ایشــان 
همیشــه خــود را بــه عنــوان یــک ســردار یــا بــه قــول 
خــودش یــک ســرباز، موظــف می دانســت کــه در ایــن 
مســیر رهنمودهــای رهبــری را عمــل کنــد و حقیقتــا 
بایــد گفــت نه یکبــار بلکه چنــد بــار منطقــه را از چنگ 
آمریکایی هــا نجــات داد و بــا همیــن اخــاص و پشــتکار 
و بــا همیــن روحیه عملیاتــی و اجرایــی ایــن کار را انجام 

داد.
علیرغــم موانــع دشــمنان، مــا در عرصه های اقتصــادی و 

اجتماعــی موفق خواهیم شــد
ــا  ــه م ــز ب ــب ســلیمانی عزی ــه مکت ــان اینک ــا بی وی ب
می آمــوزد کــه همــه کســانی کــه در عرصه هــای 
ــاش  ــی ت ــی و اجتماع ــادی، فرهنگ ــی، اقتص سیاس
می  کننــد، بداننــد بــا اتــکا بــه خــدا و اتــکای بــه نفــس 
ــزود: علیرغــم همــه  ــرد، اف ــوان کشــور را پیــش ب می ت
موانــِع دســت ســاخته دشــمنان، می تــوان از ایــن موانــع 
ــد  ــد دارن ــه تردی ــی ک ــرد. آنهای ــور ک ــت عب ــا موفقی ب
ــه از ســوی  ــی ک ــع و تهدیدهای ــم موان ــا علیرغ ــه آی ک
دشــمنان ایجــاد می شــود، مــا در عرصه هــای اقتصــادی 
و اجتماعــی موفــق خواهیــم شــد، امــروز بــا تکیــه بــر 
مکتــب شــهید ســلیمانی بایــد بگوینــد مــا می توانیم بر 

همــه ایــن موانــع فائــق آییــم.
آیــت اهلل رییســی تاکیــد کــرد: شــهید ســلیمانی غیــر از 
آنکــه در جبهــه بــود، قوت قلبی بــرای همــه خانواده های 
مدافــع حــرم، شــهدای فاطمیــون، حیدریــون و زینبیون 

ــه  ــلیمانی ب ــهید س ــه ش ــهدا ب ــای ش ــود. خانواده ه ب
عنــوان یــک ملجــاء و پنــاه نــگاه می کردنــد و وقتــی او 
ــه  ــاد ب ــنیدند، اعتم ــخنان او را می ش ــد و س را می دیدن

ــد. نفــس و آرامــش پیــدا می کردن
رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: بنــده شــاهد بــودم ایشــان 
ــه مســئوالنی کــه دچــار سســتی می شــدند،  گاهــی ب
می گفتنــد مــن فقــط می خواهــم بگویــم دلــت محکــم 
ــه فقــط  ــا قــوت کار را دنبــال کــن. یعنــی ن باشــد و ب
ــه دیگــران هــم  ــوت قلــب داشــت، بلکــه ب خــودش ق
روحیــه مــی داد که در این مســیر دچار سســتی نشــوند.

شهید ســلیمانی آگاه به نقشــه های اســراییلی، اطاعات 
آمریکایــی، پــول هــای ســعودی و حمایــت اروپایی  بود

وی با تاکید بر اینکه در مکتب شــهید ســلیمانی سستی 
از امــر ولــی راه نــدارد و راهــی که در آن سســتی نباشــد، 
پیــش خواهــد رفت، افــزود: او همــواره در مقابل عملیاتی 
بــا نقشــه های اســراییلی، اطاعــات آمریکایــی، پول های 
ســعودی و حمایــت اروپایــی  بــود و می دانســت بــا چــه 
ــان اســت و  ــک جری ــی طــرف اســت. داعــش ی جریان
گروهــک تکفیــری نیســت؛ بلکه جریان دســت ســاخته 
ــت  ــای سعودی هاس ــا و پول ه ــی ها، آمریکایی ه انگلیس
و ایــن نشــان می دهــد شــهید ســلیمانی با یــک جریان 
بــه هــم پیوســته دشــمن طــرف بــود کــه آنهــا را از هــم 

پاشــید و منطقــه را از وجودشــان پــاک کرد.
ــان و  ــه جوان ــن موضــوع ب ــزود: ای ــت اهلل رییســی اف آی
مســئوالن مــا در عرصه هــای مختلــف می آمــوزد کــه بــا 
اتــکای بــه خــدا ، اعتمــاد بــه نفــس و اتــکا بــه داشــته ها 
می تــوان مســیر را طــی کــرد. چــرا بایــد نگاهمــان بــه 

    با حضور معاون وزیر صمت؛

ثبت ۵ مورد وقف جدیددر 
شهرستان بردسیر

رییــس اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان بردســیر گفت: از 
ابتــدای امســال پنــج مــورد وقــف جدید بــا نیت امور ســاخت 
مسجد،حســینیه و وقــف زمیــن جهــت ســاخت مجتمــع 

فرهنگــی و مذهبــی در ایــن شهرســتان ثبــت شــد.
  بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان کرمان،حجــت االســام حمیــد رضــا حســین رضایی 
ــن   ــال ای ــی امس ــف منفعت ــورد وق ــت م ــه ثب ــاره ب ــا اش ب
شهرســتان اظهــار کــرد: » علــی وفایــی « از خیریــن نیکوکار 
در اقدامــی ســهم ارث خــود از قطعــه ملک کشــاورزی مشــاع 

را وقــف کــرد.
    وی افــزود: ملــک وقــف شــده شــامل یــک هکتــار زمیــن 
ــه انضمــام 3  زراعــی مســتعد کشــت محصــوالت زراعــی ب
ســاعت آب قنــات  بــر مــدار 6 روز در روســتای گزگــرد ایــن 

شهرســتان واقــع شــده اســت.
      حجــت االســام حســین رضایــی در خصــوص نیت واقف 
اظهــار داشــت: واقــف ایــن ملــک را در اختیــار اداره اوقــاف  به 
عنــوان متولــی قــرار داده تــا در آمــد حاصــل شــده از اجــاره 
آب و زمیــن طبــق نیــت متــن وقــف نامــه در راه امــور عــام 
المنفعــه، خیــرات و مبــرات و همچنین ترویج فرهنــگ  قرآن 

کریــم هزینه شــود.
    رییــس اداره اوقــاف بردســیر بــا بیــان اینکــه وقــف در حوزه 
فرهنــگ و آموزش قــرآن یکی از مهمتریــن اقدامات فرهنگی 
ایــن اداره درترغیــب نــگاه واقفــان مــی باشــد، تصریــح کــرد: 
از ابتــدای امســال پنــج مــورد وقــف بــا نیــت امــور ســاخت 
مسجد،حســینیه و وقــف زمیــن جهــت ســاخت مجتمــع 

فرهنگــی و مذهبــی در ایــن شهرســتان ثبــت شــده اســت

.

داشتن حجت شرعی برای رأی به 
گزینه ی اصلح

ادامــه ســرمقاله...همچنین  مرجــع عالی قــدر شــیعه در ایــن 
زمینــه چنیــن حکــم می دهنــد: »هــر کــس کــه بــرود رأی بدهــد، 
چــه رأی او صائــب باشــد و بــه اصلــح رأی داده باشــد و چــه اشــتباه 
کــرده باشــد و بــه غیراصلــح رأی بدهــد، همیــن انــدازه کــه از روی 
ــرود و رأی  ــه آینــده، پــای صنــدوق ب احســاس تکلیــف نســبت ب
بدهــد، ایــن رأی پیــش خــدای متعــال مأجــور و موجب ثواب اســت 
و ایــن شــخص، عاقه منــد بــه نظــام و رهبــری اســت. آنچــه کــه 
مهــم اســت، این احســاس تکلیــف اســت. همه ی آحــاد ملــت، این 
احســاس تکلیــف را بایــد بکننــد.« ایشــان همچنین انتخــاب اصلح 
را بــر عهــده مــردم می داننــد و بــا صراحــت اعــام می دارنــد: »در 
نهایــت، رأی مــردم تعیین کننــده اســت. آنچــه کــه اهمیــت دارد، 
تشــخیص شــما و رأی شــما اســت. بایــد خودتــان تحقیــق کنیــد، 
ــان  ــورد اعتمادت ــان های م ــد، از انس ــت کنی ــد، دق ــه کنی ماحظ

بپرســید، تــا بــه اصلــح برســید و اصلــح را انتخــاب کنیــد.«

افتتاح بزرگترین اردوگاه ترک اعتیاد
 جنوب شرق کشور در کرمان

بــا حضــور ســردار غامرضــا ســلیمانی 
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین 
کشــور، بزرگتریــن اردوگاه تــرک اعتیاد 
جنوب شــرق کشــور در کرمــان افتتــاح 

شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از 
کرمــان، بزرگتریــن اردوگاه تــرک اعتیاد 
ــت  ــام کرام ــا ن ــور ب ــرق کش جنوب ش
بــا حضــور ســردار غامرضــا ســلیمانی 
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین 
ــهر  ــتان در ش ــئوالن اس ــور و مس کش

ــد. ــرداری ش ــان بهره ب کرم

بزرگتریــن مرکز مــاده 16 تــرک اعتیاد در 
جنوب شــرق کــه از اواخــر ســال گذشــته 
ــاراهلل  ــپاه ث ــت س ــه هم ــورد ب ــد خ کلی
اســتان کرمــان و بــا حضــور چندیــن تیم 
ــه مســاحت 30  ــی ب مهندســی در زمین

هــزار مترمربــع احــداث شــده اســت.
بــه گفتــه معــاون اجتماعی ســپاه ثــاراهلل 
اســتان کرمــان ســه شــعار درمــان، 
اشــتغال و صیانــت در ایــن اردوگاه دنبــال 
می شــود و پیش بینــی و چشــم انداز 
ــر  ــن اردوگاه 400 نف ــرای ای ــدت ب دراز م

ــود. ظرفیــت خواهــد ب

پروژه اعتبار بخشی بیمارستان قائم )عج( آغاز شد
بــا حضــور ممیــزان و ارزیابــان وزارت 
بهداشــت، پروژه اعتبار بخشی بیمارستان 
قائــم )عــج(، اول بهمــن مــاه آغــاز شــد.

ــبکه  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بهداشــت و درمــان شهرســتان بردســیر، 
در راســتای اجــرای پروژه اعتباربخشــی در 
نشســتی که با حضــور ممیــزان و ارزیابان 

دســت های بیگانــگان باشــد؟ بیگانــگان تاکنــون گــره از کار چــه 
ــا  ــی آن م ــال دوم ــه ح ــد ک ــاز کرده ان ــت ب ــدام مل کســی و ک

باشیم؟
ــری  ــه رهب ــه ک ــه آنچ ــد ب ــت: بای ــا گف ــتگاه قض ــس دس ریی
ــیم و  ــته باش ــه داش ــد، توج ــا می گوین ــه م ــه ب ــم و فرزان حکی
بــه داشــته ها، توانایــی و ســرمایه های عظیــم انســانی خودمــان 
تکیــه کنیم. اســتان یــزد معــروف به داشــتن مردم ســختکوش، 
ــا قناعــت، پــرکار و کارآفریــن بــوده اســت و از قدیــم ایــن در  ب
پیشــانی یزدی هــا همیشــه درخشــش داشــته اســت و مردمــان 
یــزد افــرادی هســتند کــه می تواننــد از ســرمایه هــای مــادی و 
معنــوی و نیــروی انســانی بهتریــن اســتفاده را کــرده و ســرمایه 

ــی کنند. آفرین
با عهدشکنان نمی توان مذاکره کرد

وی افــزود: در عرصه هــای اقتصــادی بایــد بهتریــن را برگزینیــم. 
مــا تحریــم اقتصادی هســتیم؛ حــال بایــد ببینیم که چــه کاری 
مــی توانیــم در ایــن تحریــم اقتصــادی انجــام دهیــم. نخســت 
آنکــه بگوییــم کــه تحریــم را بردارنــد؛ حــال چگونــه؟ بــا ایــن 
عهــد شــکنان؟ بــا کســانی کــه بــه سخنشــان اعتمــاد نیســت؟ 
بــا کســانی کــه در مذاکــره نــه بــه ســخن، نــه بــه امضــا و نــه به 
میثاقشــان اعتمــاد نیســت؟ آیــا مــی تــوان با آنهــا مذاکــره کرد؟

ــه  ــه ســخنان آنهــا اعتمــاد کــرد و ن ــوان ب ــه می ت وی افــزود: ن
ــا آنهــا، بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقــاب آنهــا  بــه نشســتن ب
همان هایــی هســتند کــه در فــرودگاه بغــداد روی شــهید 

ــد. ــش ریختن ــان آت گرانقدرم
با دورزدن تحریم ها باید زندگی مردم را تسهیل کرد

رییــس دســتگاه قضــا افــزود: راه دوم راه دور زدن تحریم هاســت؛ 
کاری کــه بســیاری از مســئوالن و کارشناســان تــاش می کنند 

شورای ترافیک شهرستان بردسیر برگزارشد
ــداری  ــط عمومــی فرمان ــه گــزارش رواب ب
ترافیــک  شــورای  جلســه  بردســیر 
مهنــدس  ریاســت  بــه  شهرســتان 
جهانشــاهی معــاون عمرانی فرمانــداری و 

ــد ــکیل ش ــا تش ــور اعض باحض
مهنــدس جهانشــاهی گفــت باتوجــه بــه 
نزدیــک شــدن بــه انتخابــات و عید نــوروز 
اعضــای شــورای ترافیــک شهرســتان 
اقدامــات موثــر تــر و جــدی تــری پیشــرو 
ــه  ــکیل کمیت ــند وی باتش ــته باش داش
ایمنــی کمیتــه فرهنگــی و کمیتــه 
ــارا  ــه ه ــک از کمیت اموزشــی اعضــا هری

ــود مشــخص نم

ــان  ــوژ خیاب ــه رف ــوط ب ــائل مرب مس
ــردان و  ــاح دوربرگ ــی ، اص ــای اصل ه
نصــب چشــم گربــه ای برروی ســرعت 
گیــر، ترمیــم و اصــاح معابــر اصلــی و 
روشــنایی بلوارهای شــهر دردستور کار 

ایــن جلســه قــرار گرفــت
همچنیــن باحضور بخشــدار و شــهردار 
بخــش نــگار مســایل مربــوط بــه 
ــن  ــل ای ــل و نق ــور حم ــک و ام ترافی
شــهر نیــز مــورد بررســی قــرار گرفت و 
راهکارهایــی در خصــوص رفــع موانع و 
مشــکات ترافیکی بخش نــگار مطرح 

شــد

ــر  ــی مدی وزارت بهداشــت برگــزار شــد برهان
شــبکه بهداشــت و درمــان ایــن شهرســتان 
ضمــن تقدیــر از تــاش تمامــی کارکنــان در 
اجرایــی نمــودن ســنجه هــای اعتبار بخشــی 
بیمارســتان، گفــت: نتیجــه ایــن ارزیابــی در 
برنامــه ریــزی آینــده قطعا مــورد اســتفاده قرار 

خواهــد گرفــت.

ارزش دالری کاالی صادراتی استان کرمان 
ازمرز ۶۴۷ میلیون دالر گذشت

ــادرات  ــال ص ــه امس ــی 10 ماه ــان ط ــتان کرم ــرکات اس ــرکل گم ــه مدی ــه گفت ب
گمــرکات کرمــان از مــرز 647 میلیــون دالر گذشــت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 

ــد. ــان می ده ــدی را نش ــد 67 درص ــال 97 رش س
ــی 10  ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــادر در گفت وگ ــا ق محمدرض
ماهــه امســال حجــم انــواع کاالهــای صادراتــی شــامل پســته ومغــز پســته، مصنوعــات 
مســی، خرمــا خشــک و تــازه، پودرمعدنــی و فرومولیبــدن از گمــرکات اســتان کرمــان 
27 درصــد رشــد داشــته اســت افــزود: ارزش اقــام صادرشــده بیــش از 647 میلیــون 
و 382هــزار و791دالر بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 67درصدرشــد 

داشــته اســت.
ــتان،  ــتان، افغانس ــراق، پاکس ــورهای ع ــد کش ــه مقص ــا ب ــن کااله ــه داد: ای وی ادام
ــادر  ــی ص ــورهای اروپای ــدادی از کش ــیه و تع ــان، روس ــه، عم ــارات، ترکی ــن، ام چی

شــده اســت.
ــون 84  ــال تاکن ــدای امس ــت: از ابت ــان داش ــان بی ــتان کرم ــرکات اس ــرکل گم مدی
هــزار و 157 تــن انــواع کاال بــه ارزش 600 میلیــون و 720 هــزار و888دالر از طریــق 

گمــرکات کرمــان از کشــور هــا چین،امــارات ،کــره جنوبــی وارد شــده اســت.
قــادر خاطرنشــان کــرد: عمده تریــن ایــن کاالهــای وارداتــی اجــزا و قطعــات خــودرو، 
الســتیک وســایط نقلیــه، ســایر لــوازم و ماشــین آالت صنعتــی مکانیکی،ســایر اقــام 

واردات و لــوازم صنعتــی وبرقــی اســت.

آیت الله سید ابراهیم رییسی رئیس قوه قضائیه: 
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بخشی از تعرفه عوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری نگار سال 1399
ــات  ــه هی ــگار و صورتجلس ــهر ن ــامی ش ــورای  اس ــورخ 98/9/12 ش ــماره 43 م ــتناد مجوزش ــگار باس ــهرداری ن ش
تطبیــق شهرســتان  بردســیر تعرفــه عــوارض محلــی ســال 1399 بــه شــرح ذیــل بــه اطــاع عمــوم مــی رســاند                                                                                                                                            
                                                                                                                                                               روابــط عمومــی شــهرداری نــگار 

*** عوارض زیربنا مسکونی :
1-درخواست پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی :

مساحت کل زیربنای مسکونی *قیمت منطقه ای *ضریب )تک واحدی یا چند واحدی(
)ضریب تک واحدی = 10  ضریب چند واحدی = 20    ضریب  سرایداری باغات = 50(

تبصــره: درصــورت عــدم شــروع عملیــات احــداث ســاختمان در مهلــت تمدید پروانــه ها )دو نوبت یکســاله تمدید)مجموعاً ســه ســال بعــد از تاریخ 
صــدور پروانــه ســاختمان( پروانــه قبلــی باطــل و پروانــه جدید طبــق ضوابــط و مقــررات روز صــادر و کلیه عــوارض اخذ  میگــردد .

P : قیمت منطقه ای )قیمت منطقه ای اعالمی اداره امور  مالیاتی در سال 1398 می باشد (
** عــوارض برفضــای شــهری اشــغال شــده توســط  تاسیســات شــهری )تاسیســات رو زمینــی و زیر زمینــی که باعــث ایجاد 

حریــم میشــوند(منبع آب - پســت ترانســفرماتور -  دکلهــای برق و مخابرات -  کیوســک تلفن -  پســت گاز و غیــره ...
مساحت سطح مقطع  * قیمت منطقه ای * ضریب تاسیسات
 مخابرات = 800     برق=1100    گاز=1000    آب و فاضالب =900

عوارض حصارکشی= 10.000*ارتفاع*جمع متراژ اضاع عرصه ملک
*** بهــای تامیــن خدمــات عمومــی و شــهری)موضوع بنــد ب مــاده 174 قانــون پنجــم توســعه بــرای واحدهای مســکونی، تجــاری،اداری و ســایر 

کاربریها(:
تعداد کسری پارکینگ * 25 * قیمت منطقه ای * ضریب کسری پارکینگ

ضریب کسری پارکینگ تجاری=25    ضریب کسری پارکینگ مسکونی = 15         ضریب کسری پارکینگ سایر کاربری ها= 20   
   بند )1( : بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان  ها ضروری مي باشد.

بنــد )2( : در مــوارد اســتثنا از جملــه مــوارد ذیــل شــهرداری مي توانــد بــر اســاس ضوابــط طرح هــای توســعه شــهری یــا مجــوز مراجــع قانونــی 
)کمیســیون  های مــاده 5 یــا کمیته  هــای فنــی طرح هــای  هــادی( بــدون تأمیــن پارکینــگ ، پروانــه ســاختمانی صــادر نمایــد: 

1. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 
2.  ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 
3.  ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 

4.  ساختمان در بر کوچه  هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد. 
5.  ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 

6.  در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود

***عوارض تعیین کاربری 
عــوارض تعییــن و تثبیــت کاربــری اراضــی کــه در طــرح توســعه شــهری کاربــری متناســب با نحــوه اســتفاده از زمیــن بر اســاس وضع موجــود بر 
روی آنهــا اعمــال گردیــده )کــه ارزش افــزوده زیــادی بــر قیمــت پایــه کارشناســی اراضــی و ارزش معامالتــی بــرای مالک ایجــاد می نمایــد( درصد 

ســهم شــهرداری از ایــن اعمــال و ارتقــاء کاربــری از مالــک اخــذ گردد.
مساحت عرصه * قیمت منطقه ای تعیین کاربری انجام شده   * ضریب تعیین کاربری

ضریب تعیین کاربری مزروعی به مسکونی = 30
ضریب تعیین کاربری باغی به مسکونی 25

ضریب تعیین کاربری مسکونی به تجاری=40
ضریب تعیین کاربری سایر کاربریها به مسکونی  یا باغات =15

قیمت منطقه ای بعد از تعیین کاربری  همان قیمت منطقه ای اداره امور مالیاتی در سال 1398 می باشد )با توجه به کاربری جدید(
***عوارض بهره برداری از ساختمان های با کاربری غیر مرتبط

این عوارض در زمان اخذ پروانه از ملک تجاری، خدماتی یا مطبی قابل اخذ است که در کاربری غیر تجاری احداث شود.
مساحت عرصه * قیمت منطقه ای * ضریب بهره برداری

ضریب بهره برداری تجاری ، خدماتی و مطب = 40
***عوارض مازاد برتراکم

)تبصره 1 : مازاد بر تراکم موضوع این ماده عبارت است از تراکمی عالوه بر تراکم مجاز مصوب طرح تفصیلی میباشد.(
تبصــره 2 : اشــخاصی کــه پرونــده آنهــا در کمیســیون مــاده صــد مطــرح گــردد و حکــم بــر ابقای بنــا صــادر گــردد در صورت احــداث بنــای اضافی 

مــازاد بــر تراکــم مجــاز مشــمول عــوارض مــازاد تراکــم موضوع فــوق می گــردد.(
مساحت مازاد بر تراکم * قیمت منطقه ای * ضریب تراکم

ضریب  مازاد برتراکم مسکونی 100
ضریب تراکم تجاری 200

*** عوارض پیش آمدگی و بالکن مشرف به معابر شهری 
مساحت پیش آمدگی  *  قیمت منطقه ای * ضریب پیش آمدگی

ضریب : پیش آمدگی به صورت روبسته و مفید استفاده شود = 60
بالکن یا  پیش آمدگی به صورت روباز و فاقد دیوار های جانبی =40

*** عوارض صدور مجوز نصب پل
جهت اخذ مجوز برای احداث پل

طول پل * قیمت منطقه ای * ضریب کاربری
ضریب کاربری تجاری = 100
ضریب کاربری مسکونی = 70

ضریب سایر کاربریها=50
***عوارض خدمات شهری آتش نشانی سالیانه

عوارض تفکیک عرصه به ازاءهرمترمربع )عوارض بر ارزش افزوده( برای عرصه های کمتر از 500 متر مربع 

عوارض تفکیک و افراز عرصه
عوارض تفکیک عرصه برای زمین های زیر 500 متر که تفکیک شده باشد قابل اخذ است.

25%      *ضریب قیمت کارشناسی*قیمت منطقه ای*مساحت
قیمت کارشناسی=    ضریب50*قیمت منطقه ای

توضیح : P   همان قیمت منطقه ای اعالمی اداره امور مالیاتی در سال 1398  می باشد 

عوارض تمدید پروانه ساختمانی

*** عوارض دیوارکشی :
محیط عرصه * قیمت منطقه ای * ضریب دیوار کشی

ضریب دیوارکشی =10
)بنــد )1( :عــوارض صــدور مجــوز احصــار در خصــوص مــاده 110 قانــون شــهرداری کــه مقــرر مــي دارد : -نســبت بــه زمیــن یا بنا هــاي مخروبــه و غیر 
مناســب بــا وضــع محــل و یــا نیمــه تمــام واقــع در محــدوده شــهر کــه در خیابــان یــا کوچــه و یــا میــدان قــرار گرفتــه و منافي بــا پاکــي و پاکیزگي 
و زیبایــي شــهر یــا موازیــن شهرســازي باشــد، شــهرداري بــا تصویــب شــورای شــهر مي توانــد بــه مالــک اخطــار دهــد نهایــت ظــرف مــدت  دو مــاه 
بــه ایجــاد نــرده یــا دیــوار و یــا مرمــت آن کــه منطبــق بــا نقشــه مصــوب شــورای شــهر باشــد اقــدام کنــد. اگــر مالــک مســامحه و یــا امتنــاع کــرد 
شــهرداري مي توانــد بــه منظــور تأمیــن نظــر و اجــراي طــرح مصــوب شــورا در زمینــه زیبایــي و پاکیزگي و شهرســازي هــر گونــه اقدامي را کــه الزم 
بدانــد معمــول و هزینــه آن را بــه اضافــه صــدي ده از مالــک یــا متولــي و یــا متصــدي موقوفه دریافــت نمایــد در این مورد صورت حســاب شــهرداري 
بــدواً بــه مالــک ابــالغ مي شــود در صورتــي کــه مالــک ظــرف مــدت پانــزده روز از تاریــخ ابــالغ بــه صورت حســاب شــهرداري اعتــراض نکــرد صورت 
حســاب قطعــي تلقــي مي شــود و هــر گاه ظــرف مهلت مقــرر اعتــراض کرد، موضــوع به کمیســیون مذکــور در مــاده 77 ارجــاع خواهد شــد. صورت 
حســاب  هائي کــه مــورد اعتــراض واقــع نشــده و همچنیــن آراء کمیســیون رفع اختــالف مذکور در مــاده 77 در حکم ســند قطعــي و الزم االجــرا بوده 
و اجــراء ثبــت مکلــف اســت بــر طبــق مقــررات اجــراي اســناد رســمي الزم االجــراء نســبت بــه وصــول طلــب شــهرداري اجرائیــه صــادر و 

بــه مــورد اجــرا بگــذارد. از شــمول ایــن تعرفــه مســتثني اســت.  

***عوارض خدمات شهری فضای سبز
عوارض زیر بنا * ضریب

ضریب = %5
بنــد )1( : عــوارض خدمــات شــهری، آتــش نشــانی و فضای ســبز  هنــگام صدور پروانــه، تمدید، اصالح و پایان کار ســاختمانی توســط شــهرداری وصــول و صرفاً 

بایســتی در ارتبــاط بــا توســعه و تجهیز  آتش نشــانی و  فضای ســبز هزینــه گردد.
بنــد )2( : عــوارض فــوق از بنا هایــی کــه توســط کمیســیون مــاده 100 رای ابقــاء صــادر مي شــود نیــز وصــول و صرفــاً بایســتی در ارتبــاط بــا توســعه و تجهیــز 

آتش نشــانی و یــا فضــای ســبز هزینــه گــردد.

 ***عوارض بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهری برای استفاده تاسیسات شهری
)بهــره بــرداری از فضاهــای زیر ســطحی، ســطحی و رو ســطحی )هوایی( اشــغال شــده توســط تاسیســات موجود در فضاهای شــهری اعــم از محــدوده و حریم 

شــهر را بــا احتســاب حرائــم مربوطــه و بــه تفکیــک هر یــک از ســازمانها تحت عنــوان بهره بــرداری از معابر شــهری ســالیانه اخــذ گردد.
طول معبر مورد استفاده تاسیسات شهری * قیمت منطقه ای * 0/05

***عوارض  غرفه ها و نمایشگاههای فصلی  و دائمی
مساحت غرفه و نمایشگاه  *تعداد روز * ضریب

ضریب = 1500
*** عوارض بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرف 

    چنانچــه واحدهــاي فعــال کســبي در اماکــن شــهر نســبت بــه معرفــي خــود ویا راهنمایــي عمومي فقط بــا تهیه ونصب تابلــو اســتاندارد در ســر درب محل 
بــا ابعــاد کمتــر از ســه متــر مربــع )3*1( و به صــورت افقــی، فعالیت مجــاز وعوارضي نــدارد.

ضمنا تمامی تابلوها و تبلیغات محیطی بایستی توسط کمیته سیما و مقررات زیباسازی و منظرشهری شهرداری نگار مورد تایید قرار بگیرد.
    تبصره1:   استاندارد تابلو مجاز از سوي شهرداري تعیین واعالم خواهد شد.

   تبصره2:  چنانچه اندازه تابلو  از استاندارد مقرر شهرداري تبعیت نکند ویا تابلو مورد تائید شهرداري رامتصدیان حرف تهیه ودر    
   محل مقرر نصب ننمایند ، عوارض ماهانه اي معادل ارزش منطقه اي روز دارائي براي سه متر مربع در محل نصب تعلق میگیرد. 

تبصره 3- تابلوهاي تبلیغاتي باید در محل مناسبي که شهرداري تعیین مي کند نصب شوند و عوارض آن 20 برابر ارزش منطقه اي 
  محل نصب ضربدر مساحت تابلو به متر مربع براي هر سال محاسبه واخذ گردد.

  تبصــره 4:  نوشــتن هــر نــوع آگهــي تبلیغاتــي در روي دیوارهــا ونصــب خودســرانه تابلــو هــای تبلیغاتــي یــا معــرف در محــدوده وحریم شــهر ممنوع اســت 
ودر صــورت مشــاهده عــوارض آن بــه میــزان پنــج برابــر عــوارض تابلوهــاي تبلیغاتــي از زمــان نصــب تــا زمــان برچیــده شــدن در هــر مــاه وصول خواهد شــد.

تبصــره 5:از هــر نفــر کاندیدهــاي عضویــت در شــوراي هاي اســالمي شــهر- نمایندگي هــاي مجلس -کاندیدهاي ریاســت جمهــوري مبلغ یک میلیــون ریال 
هنــگام ثبــت نــام جهــت پاکســازي دیوارهــاي ســطح شــهر وســایر مناطقي که مــورد اســتفاده تبلیغــات آنان قــرار گرفته اســت اخــذ گردد

تبصــره 6: در صورتیکــه مســاحت هــر تابلــو معــرف کمتــر از 2 متــر مربع باشــد ، همان مســاحت 2 متــر مربع بــرای هر تابلو جهت محاســبه عــوارض مذکور 
مــد نظــر قــرار مــی گیرد.

***عوارض تبلیغاتی تلویزیون شهری جهت پخش تیزرهای تبلیغاتی
1-  از ساعت 7 صبح لغایت 9 از قرارساعتی 60/000 ریال

2-  از ساعت 9 صبح لغایت 14 از قرارساعتی 90/000 ریال
3-  از ساعت 15 لغایت 21 از قرارساعتی 150/000 ریال

4-  روزهای خاص پنج شنبه، جمعه، تعطیالت، تاسوعاو عاشورا، 28 صفر از قرار ساعتی 250/000 ریال

*** عوارض قطع اشجار
 بن * سن * نوع

نوع سوزنی برگ = 4000             پهن برگ = 6000
درصورت خسارت به گل و گیاه و فضای سبز جریمه مربوطه توسط کارشناس فضای سبز مورد ارزیابی قرار میگیرد.

***عوارض آسفالت شکافی
مساحت آسفالت شکافی * قیمت منطقه ای * ضریب

ضریب : آسفالت شکافی در طول خیابان =15   ضریب آسفالت شکافی در عرض خیابان = 25
***عوارض حفاری کانال
طول حفاری * قیمت منطقه ای * ضریب

ضریب : حفاری در طول خیابان =20    در عرض خیابان=30
***عوارض تاخیر در اتمام ساختمان

مساحت اعیان ملک * قیمت منطقه ای * تعدادسال تاخیر * ضریب
ضریب : تجاری =2      مسکونی =1

***عوارض تاخیر در نماسازی
مساحتی که باید نماسازی شود*قیمت منطقه ای*تعداد سال تاخیر*ضریب

ضریب تجاری=2       ضریب مسکونی=1
***عوارض زمین های محصور نشده

مساحت ملک*قیمت منطقه ای*ضریب*سالهای محصور نشده
ضریب بر خیابان با عرض 16 متر به باال=2    ضریب بر خیابانهای تا 16 متر=1

جهــت کســب اطالعــات بیشــتر از تعرفــه 
عــوارض وبهــای خدمــات ســال 1399 شــهرداری 

ــد  ــه فرمایی ــهرداری مراجع ــه ش ــگار ب ن
تلفن : 33558111و33558112

                                   روابط عمومی شهرداری نگار
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بخشی از تعرفه عوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری دشتکار سال 1399
شــهرداری  دشــتکار باســتناد مجوزشــماره 38 مــورخ 98/10/3 شــورای  اســامی شــهر دشــتکار و صورتجلســه هیات 
تطبیــق شهرســتان  بردســیر تعرفــه عــوارض محلــی ســال 1399 بــه شــرح ذیــل بــه اطــاع عمــوم مــی رســاند                                                                                                                                            
                                                                                                                                                       روابــط عمومــی شــهرداری دشــتکار 

*** عوارض زیربنا مسکونی :
تعرفه شماره 1-عوارض زیر بنا از نوع مسکونی)احداث اعیانی (بصورت تک واحدی)پذیره(

الف- ضوابط و مقررات 
بنــد 1-واحــد مســکوني: عبارتســت از ســاختمانهایي كــه براي ســکونت افــراد و یا خانواده ســاخته مي شــود و شــامل : اتاق ، آشــپزخانه و ســرویس 

هــاي الزم مي باشــد.
- بند 2:در محاسبه عوارض فوق چنانچه زمینی دارای چند بر باشد قیمت منطقه ای گران ترین بر ملک مشرف به معبر خواهد شد

بند3: مساحت پاركینگ ،راه پله ، اسانسور،خرپشته،شوتینگ زباله با رعایت ضوابط طرح هادی شهری شامل عوارض نمی گردد
بند4: زمان وصول عوارض: هنگام صدور پروانه ساختمانی و تمدید پروانه ساختمانی از مالک اخذ میگردد.

بند 5:مدت تعلق عوارض: این عوارض یکبار از مالک اخذ میگردد
بند6: حداقل متراژ صدور پروانه ساختمانی برای واحد مسکونی تک واحدی 60 متر مربع می باشد

بنــد 7 :منظــور از واحــد مســکونی تــک واحــد ،اعیانــی اســت كــه در ســطح و یــا طبقــه ،بیــش از یک واحــد احــداث نشــود و چنانچــه در هر طبقه 
و یــا طبقــات دو واحــد ســاخته شــود تــک واحــدی محســوب نمــی گــردد و در ایــن گونــه مــوارد نحــوه محاســبه عــوارض زیــر بنــا )احــداث اعیانی 

مســکونی( از نــوع مجتمــع هــای مســکونی  مالک عمــل خواهــد بود.

تعرفه شماره3:عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری
الف:ضوابط و مقررات

بند1:واحــد تجاری:عبــا رتســت از كلیــه ســاختمانهایی كــه برابــر تبصــره ذیــل بنــد 24 مــاده 55 قانــون شــهرداری ها به منظور اســتفاده كســب و 
پیشــه و تجــارت احــداث گردیــده و یــا در انهــا واحدهــای صنفــی تحــت پوشــش قانــون نظــام صنفــی و یــا واحدهــای تابع قانــون تجــارت فعالیت 

داشــته باشند.
بنــد 2:در خصــوص انبــاری متصــل و یــا مجــزا یــک واحــد تجاری،عــوارض متعلقــه بــه ازاءهــر متــر مربــع بــرای انبــاری متصــل بــه واحــد تجــاری 
معــادل 10-عــوارض یــک متــر مربــع پذیــره محاســبه و عــوارض انبــاری مجــزا از واحــد تجــاری بــه ازاء هــر متر مربــع معــادل 6درصد عــوارض یک 

متــر مربــع پذیــره تجــاری همــان طبقه قابــل احتســاب و وصــول می باشــد.
بنــد3: در صــورت نوســازی بناهــای تجــاری موجــود كــه دارای پروانه ســاختمانی تجــاری از شــهرداری یا مجــوز كاربری تجــاری از كمیســیون ماده 

5 مــی باشــند تــا میــزان مســاحت قبــل 50درصــد  عــوارض پذیــره مالک محاســبه قــرار مــی گیرد.
بنــد4: مــدارک اثبــات تجــاری بــودن ملک قبل از تاســیس شــهرداری شــامل حداقــل دو مــورد از پروانــه كســب از اتحادیه صنفی مربوطه و یا ســایر 
مراجــع ذیصــالح ،قبــوض بــرق،اب ،گاز،بــرگ پرداخــت مالیــات ســالیانه،پروانه تجــاری مبنــی بــر تجــاری بــودن ان از مراجــع ذیصالح اســت كه در 
صــورت وضعیــت موجــود تلقــی شــده و مشــمول پرداخــت هیــچ عوارضی و یــا جریمــه ای نخواهد شــد و بعد از تاســیس شــهرداری وجــود هریک 

از ایــن مــدارک صرفــا ســال وقــوع تخلــف  را بــرای محاســبه جریمــه و همچنین عــوارض ســالهای قبل مشــخص خواهد نمود
بند5: در محاسبه عوارض فوق چنانچه زمینی دارای چند بر باشد،قیمت منطقه ای گران ترین بر ملک مشرف به معبر خواهد شد.

بند6:زمان وصول عوارض: هنگام صدور پروانه ساختمانی و هنگام تمدید پروانه ساختمانی از مالک اخذ می گردد.
بند7:مدت تعلق عوارض:این عوارض یک باراز مالک اخذ می گردد.

***بهای صدور دفترچه پروانه ساختمانی و صدور گواهینامه پایانکار و المثنی
الف-بهای دفترچه پروانه ساختمانی معادل 250،000ریال از مالک اخذ میگردد.

ب-نحوه صدور پروانه المثنی و تغیر نام با ارائه سند معتبر مبلغ 700/000 ریال از مالک اخذ میگردد
صدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تایید مراجع ذیصالح از جمله دادگاه و نیروی انتظامی درموقع مفقودی و سرقت یا آتش سوزی و درج در 

روزنامه محلی بابت اگهی مفقودی به شرح ذیل مقدور خواهد بود

*** تعرفه بهای خدمات مدیریت پسماند
بهای خدماتی است كه شهرداری بر اساس كاربری مختلف بابت جمع اوری زباله و ......از مالک اخذ دریافت می كند.

-طبــق مــاده 7 قانــون مدیریــت پســماند مصــوب 83/02/20 مجلــس شــورای اســالمی :مدیریــت اجرائی كلیه پســماندها غیــر از صنعتــی و ویژه در شــهرها و 
روســتاها و حریــم انهــا بــه عهــده شــهرداریها و دهیاریهــا و در خــارج از حــوزه و وظایف شــهرداریها و دهیاریهــا به عهده بخشــداری ها می باشــد.مدیریت اجرائی 
پســماندها ی صنعتــی و ویــژه بــه عهــده تولیــد كننــده خواهــد بــود.و در صــورت تبدیــل ان به پســماند عــادی بــه عهــده شــهرداریها ، دهیاریها و بخشــداریها 

ــد بود. خواه
-طبق ماده 8 قانون مدیریت پســماند مصوب 83/02/20 مجلس شــورای اســالمی :مدیریت اجرائی می تواند هزینه های مدیریت پســماند را از تولید كننده پســماند با تعرفه ای 

كه طبق دســتورالعمل وزارت كشــور توســط شــوراهای اســالمی بر حســب نوع پسماند تعیین می شــوند،دریافت نموده و صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید.

اطالعــات  کســب  جهــت 
بیشــتر از تعرفــه عــوارض 
وبهــای خدمــات ســال 1399 
بــه  دشــتکار  شــهرداری 
شــهرداری مراجعــه فرماییــد 
تلفن:33552505                                   
روابط عمومی شهرداری دشتکار

نحوه محاسبه عوارض:
محاسبه عوارض پروانه ساختمانی به یکی از روش های زیر با در خواست متقاضی اقدام خواهد شد .

الف: ضرایب محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی 

تبصــره 2: قیمــت منطقــه ای عبــارت اســت از آ خریــن ارزش معامالتــی زمیــن مــالک عمــل اداره امــور اقتصــاد و دارایــی هر شــهر میباشــدو در 
اجــرای مــاده 64 قانــون مالیاتهای مســتقیم تعییــن و ابــالغ میگردد

***عوارض دیوار کشی
بــا توجــه بــه مــاده 110 قانــون شــهرداری نســبت بــه زمیــن یــا بناهــای مخروبــه و غیر مناســب بــا وضع محل یــا نیمه تمــام واقــع در محدوده شــهر 
كــه در خیابــان یــا كوچــه یــا میــدان قــرار گرفتــه و منافــی بــا پاكــی و پاكیزگــی شــهر ویا موازین شــهر ســازی باشــد شــهرداری پــس از اعمــال ماده 
مذكــور در هنــگام صــدور مجــوز دیــوار كشــی جهــت هر متــر مربــع دیــوار كشــی 250 درصــد ارزش معامالتــی روز دارای عرصــه ملک اخــذ گردد.  

تبصــره : در صــورت مســامحه یــا امتنــاع مالــک، شــهرداری مــی توانــد بــا رعایت مــاده 110 قانــون شــهرداری هزینه تمام شــده دیوار ســازی توســط 
شــهرداری بــه اضافــه پانــزده درصــد افزایش اخــذ نماید.

بــه منظــور حفــظ زیبایــی شــهر و جلوگیــری از جمــع شــدن زبالــه هــا در زمیــن هایــی كه فاقد ســاخت و ســاز هســتند و هــم چنین پیشــگیری از 
تجمــع افــراد نابــاب در محــل هــای فــوق عــوارض بــه ازای هــر ســالی كــه مالک زمیــن خــود را محصــور ننماید تصویــب و توســط شــهرداری وصول 

میگردد 
*** تعرفه بهای خدمات اتش نشانی و خدمات حفظ و نگهداری فضا سبز

از كلیــه ســاختمانهای واقــع در محــدوده و حریــم شــهر بهــای خدمــات ســالیانه اتشنشــانی و حفــظ و نگهداری فضا ســبز بر اســاس زیر بنــای موجود 
و كاربــری واحد ســاختمانی اخــذ میگردد.

بنــد )1(: ایــن عــوارض هنــگام صــدور پروانــه ،تمدیــد ، اصــالح و یــا پایانکارســاختمانی ،صــدور گواهــی نامــه و صدور پاســخ اســتعالم و هــر گونه مجوز 
توســط شــهرداری وصــول و صرفــا بایســتی در ارتبــاط بــا توســعه و تجهیــز آتــش نشــانی و یا فضای ســبز هزینه گــردد.

بنــد)2(: عــوارض فــوق از بناهایــی كــه توســط كمیســیون مــاده 100 رای ابقاءصادر می شــود نیز وصــول و صرفا بایســتی در ارتباط با توســعه و تجهیز 
آتــش نشــانی و یــا فضای ســبز هزینه گــردد.

 
 

 عوارض خدمات شهری  –( 2-21تعرفه شماره )
 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 %عوارض زیربنا8 آتش نشانی 1
 %عوارض زیربنا8 فضای سبز 2
هزینه جمع آوری حمل و دفن زباله منازل  3

 مسکونی و واحدهای تجاری
 ریال سالیانه250،000

 
 

*** نحوه محاسبه تعرفه بهای خدمات ترمیم حفاری در اجرای خسارت وارده به خیابانهای اصلی و 
فرعی شهر:

1- بتن به ازای هر متر مربع به مبلغ 900/000 ریال
2- موزاییک و سنگ فرش خیابانی هر متر مربع 500/000 ریال

3- زیر سازی و اسفالت برای كوچه های تا 8 متر به ازای هر متر مربع مبلغ 700/000ریال
4-زیر سازی و اسفالت برای كوچه های از 8 تا 12 متر به ازای هر متر مربع مبلغ 750/000 ریال
5 - زیر سازی و اسفالت برای كوچه های از 12 متر به باال ازای هر متر مربع مبلغ 800/000 ریال
***جریمه تخلیه غیر مجاز نخاله ساختماني در محدوده و حریم شهر «

الف: تخلیه غیرمجاز توسط وانت و نیسان 3،000،000 ریال.
ب: كامیون و كامیونت 5،000،000ریال.

6- یک متر طول جدول كانیو به مبلغ 450/000 ریال

بهای خدمات پسماند و خدمات سایر درامدهای شهرداری
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حکومت  جهانی عدالت

نظریه انتظار در اندیشه مقام معظم رهربی
انتظار ، موتور محرکه تاریخ است/

 با تمدن نوین اسالمی انسان به تعالی می رسد
حجت االسالم »محمدمهدی گرجیان« عضو هیئت علمی 
دانشگاه باقرالعلوم)علیه السالم( با بیان اینکه رویکرد مقام معظم 
رهبری در موضوع مهدویت و انتظار چیزی جز آنچه قرآن 
می فرماید، نیست، گفت: ایشان معتقدند شیعه با امام حی و زنده، 
امام حیات بخش و پیشران حرکت های روبه جلو در میدان انتظار 

مواجه است.
انتظار در منظومه فکری آیت اهلل العظمی خامنه ای چه 

معنا و تعریفی دارد؟
در منظومه فکری مقام معظم رهبری، انتظار در درجه اول ذاتاً 
پدیده ای فرهنگی است و به عنوان پیشران حرکت رو به جلو در 
عرصه های فردی و اجتماعی عمل می کند، بدین معنا که فرد 
منتظر به هیچ وجه ایستا نبوده و پویا است و بارقه امید دائما در او 

می درخشد و هیچگاه دچار یاس و ناامیدی نمی شود.
انتظار در این منظومه و در بعد فردی، موتور محرکه ای است 
که انسان را به مقصد رسیدن به معصوم و ولی خدا رهنمون 
می شود. در عرصه اجتماعی نیز فرد منتظر صبر و مقاومت و 
پایداری و ایستادگی مقابل سختی ها و مشکالت را سرلوحه کار 

خود قرار می دهد.
باید توجه داشت رویکرد مقام معظم رهبری در موضوع مهدویت 
و انتظار چیزی جز آنچه قرآن می فرماید، نیست. ایشان تاکید 
دارند انتظار موتور محرکه جامعه اسالمی در رسیدن به اهداف 

عالیه و ایجاد تمدن نوین اسالمی است.
در این منظومه فکری، با تحقق تمدن نوین اسالمی قرار 

است جامعه بشری چه تحوالتی را درک کند؟
با تمدن نوین اسالمی است که انسان به مقامات عالیه می رسد، 
جامعه ناسالم، افراد ناسالم را تربیت می کند و در جامعه ناسالم 

افراد انگیزه و زمینه های کمتری برای رشد و تعالی دارند.
مقام معظم رهبری معتقد هستند شیعه با امام حی و زنده، امام 
حیاتبخش و پیشران حرکت های روبه جلو در میدان انتظار 

مواجه است.
برای دستیابی به روحیه انتظار مدنظر مقام معظم رهبری 
و تحقق آثار و برکات ناشی از آن در جامعه منتظر، باید 

چه ویژگی هایی در منتظران ایجاد و تقویت شود؟
برای این مهم بصیرت به معنای عام آن در درجه اول قرار دارد، 
هم بصیرت دینی هم بصیرت اجتماعی، چراکه فرد بصیر عقب 
نمی ماند. پس از آن، دینداری در عرصه معرفت و عمل، ایجاد 
سرزندگی و نشاط در فرد و جامعه، صبر و مقاومت، ایجاد امید در 
جامعه، پرهیز از موانع حضور و ظهور امام)عج(، دشمن شناسی و 
دشمن ستیزی، مدارا با جامعه دینی و تقویت روح تعبد است که 

می تواند به انتظار پویا و زمینه ساز ظهور بینجامد.
اگر این ویژگی ها در سبک زندگی منتظران پیاده شود، 
چه تاثیری بر حرکت به سوی ظهور و درک خورشید 

عظمای والیت)اروحنا فداه( خواهد داشت؟
اگر جامعه ای بصیر باشد، اگر جامعه ای پویا بیندیشد، اگر جامعه 
ای آینده نگر باشد و اگر جامعه ای آفت های تهدیدکننده خود 
را بشناسد و با آنها مقابله کند، به عصر ظهر نزدیک و زمینه ساز 

ایجاد حکومت مهدوی می شود.
وجود مقدس حضرت حجت)عج( جامعه ای می خواهند که 
در عین بصیرت دینی، پشت سر امام حرکت کند نه عقب تر یا 
جلوتر از ایشان. متاسفانه، برخی از ما جلوتر از امام و برخی عقب 
تر حرکت می کنیم، در حالی که در زیارت »جامعه کبیره« و 
نیز »مناجات شعبانیه« عواقب این جلوتر رفتن و عقب ماندن به 

ما گوشزد شده است.
انتظار مدنظر مقام معظم رهبری در پیمودن سالمت گام دوم 
انقالب و تحقق چشم انداز ساخت تمدن نوین اسالمی چه 

تاثیری دارد؟
یکی از مسائل مهم کنونی آن است که عزت ملی، روابط خارجی، 
مرزبندی با دشمن، عدالت ورزی، مبارزه با فساد و از همه مهمتر 
معنویت و اخالق همراه با علم و پژوهش و بصیرت که موتور 

پیشران حرکت منتظران است، تامین شود.
در این میان باید به نیروی جوان بسیار اهمیت داد نیروی جوانی 
که مهدوی تربیت شده و در عین جوانی به امام معصوم)ع( 
عشق و ارادت دارد. چراکه جوان مهمترین ظرفیت نیروبخش 

و امیدآفرین کشور است.
باید توجه داشت در چنین شرایطی اقتدار نظام و کشور و 
شکست مستکبران رقم می خورد و زمینه حکومت مهدوی 

فراهم می شود.
خوشبختانه، برخالف آنچه دشمن تبلیغ می کند شاهد افزایش 
معنویت و اخالق در فضای عمومی کشور هستیم هر چند 

دشمن به کف روی آب برای دروغ پراکنی اکتفا می کند.
بیانیه گام دوم انقالب میثاق نامه عمل به منویات و نگاه 

مقام معظم رهبری در موضوع انتظار است

آیه 91 سوره آل عمران :
در حقیقت کسانی که کافر شده و درحال کفر مرده اند اگر چه 
]فراخنای[ زمین را پر از طال کنند و آن را ]برای خود[ فدیه دهند 
هرگز از هیچ یک از آنان پذیرفته نگردد آنان را عذابی دردناک 

خواهد بود و یاورانی نخواهند داشت.
1-مخاطب آیه شریفه چه کسانی هستند؟

آیه شریفه درباره کسانی است که در حال کفر زندگی کرده و در 
همان حالت از دنیا رفته اند. قرآن می فرماید این گونه افراد که 
پس از آشکار شدن حق راه طغیان و سرکشی را می پیمایند و در 
حقیقت تسلیم نیستند، بخشش ها و انفاق هایشان قبول نخواهد 
شد و راه نجاتی برای آنها نیست، هر چند تمام زمین را پر از طال 

کنند ودر راه خدا انفاق نمایند.
2- منظور از عبارت »زمین را پر از طال کنند« چیست؟

منظور از انفاق این همه طال این است که بخشش آنها هر قدر زیاد 
هم باشد، با آلودگی روح و جان و دشمنی با حق برای آنها موثر 
نیست. بنابراین جمله فوق کنایه ای برای اثبات اهمیت موضوع 

است.
3- منظور از این انفاق، انفاق در این جهان است یا جهان دیگر؟

از ظاهر آیه شریفه بر می آید که مربوط به جهان دیگر است. یعنی 
پس از مرگ درحال کفر، اگر فرضا بزرگ ترین ثروت های زمین 
در اختیار آنها باشد و تصور کنند همانند این جهان می توانند با 
استفاده از ثروت، مجازات را از خود دور سازند، سخت در اشتباه 
هستند و این جریمه مالی و فدیه به هیچ وجه در وضع مجازات 

آنها اثر نخواهد داشت.
آیه 92 سوره آل عمران:

هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق 
کنید و از هر چه انفاق کنید قطعا خدا بدان داناست.

1-منظور از واژه بّر و تفاوت آن با خیر چیست؟
واژه »بّر« در اصل به معنی »وسعت« است. لذا صحراهای وسیع را 
»بّر« می گویند، و به همین جهت به کارهای نیک که نتیجه آن 
گسترده است و به دیگران می رسد »بّر« گفته می شود. تفاوت 
میان »بّر« و »خیر« از نظر لغت عرب این است که »بّر« نیکوکاری 
توام با توجه و از روی قصد و اختیار است، ولی »خیر« به هر نوع 
نیکی که به دیگری بشود اگر چه بدون توجه باشد، اطالق می 

گردد.
2- معنای کلمه »بّر« چیست؟

بعضی آن را به معنی »بهشت« و بعضی به معنی »پرهیزکاری 
و تقوی« و برخی به معنی »پاداش نیک«گرفته اند. ولی آنچه از 
آیات قرآن استفاده می شود این است که »بّر« معنی وسیعی دارد 
و به تمام نیکی ها اعم از ایمان و اعم از اعمال پاک گفته می 
شود. چنانکه از آیه 177 سوره بقره استفاده می شود که »ایمان 
به خدا،روز جزا، پیامبران، کمک به نیازمندان، نماز و روزه، وفای به 
عهد، استقامت در برابر مشکالت و حوادث« همه از شعب »بّر« 

محسوب می شوند.
3- شرایط رسیدن به مقام نیکوکاران واقعی چیست؟

رسیدن به مقام نیکوکاران واقعی، شرایط زیادی دارد که یکی از آنها 
انفاق از اموالی است که مورد عالقه انسان است. زیرا عشق و عالقه 
واقعی به خدا، و احترام به اصول انسانیت و اخالق، آنگاه روشن می 
شود که انسان بر سر دوراهی قرار گیرد، در یک طرف مال و ثروت 
یا مقام و منصبی قرار داشته باشد که مورد عالقه شدید او است،و 
در طرف مقابل خدا و حقیقت و عواطف انسانیت و نیکوکاری، اگر 
از اولی به خاطر دومی صرف نظر کرد معلوم می شود که در عشق 
و عالقه خود صادق است، و اگر تنها در این راه از موضوعات جزئی 
حاضر بود صرف نظر کند، معلوم می شود عشق و عالقه معنوی 
او نیز به همان پایه است و این مقیاسی برای سنجش ایمان و 

شخصیت است.

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 320بسوی نور

ــاالن  ــط فع ــه توس ــاخت 1۰۰ مدرس ــه س تفاهم نام
ــان منعقــد شــد اقتصــادی اســتان کرم

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش کرمــان از انعقــاد 
ــاالن  ــط فع ــه توس ــاخت 1۰۰ مدرس ــه س تفاهم نام
ــال  ــد س ــت: چن ــر داد و گف ــتان خب ــادی اس اقتص
گذشــته بیــش از 2 هــزار کالس درس توســط خیرین 

ــت. ــده اس ــاخته ش س
ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از جیرفــت، احمــد  ب
ــای  ــران و روس ــی مدی ــب در گردهمای اسکندری نس
ــق  ــتان ها و  مناط ــرورش شهرس ــوزش و پ ادارات آم
ــاد  ــت ی ــا گرامیداش ــت ب ــان در جیرف ــتان کرم اس
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــهید ح ــردار ش ــره س و خاط
اظهارداشــت: ســردار ســلیمانی هــم در دوران هشــت 
ــت  ــه مقاوم ــم در جبه ــی و ه ــگ تحمیل ــال جن س
حتــی یــک لحظــه هــم توقــف نکــرد و در همیــن راه 

ــه شــهادت رســید. ب
ــگ  ــد از جن ــم بع ــاج قاس ــرد: ح ــان ک وی خاطرنش
هــم روحیــه ایثارگــری خــود را کنــار نگذاشــت و در 
ســال های دهــه 7۰ اشــرار متعــددی کــه در جنــوب 
کرمــان و ســایر نقــاط کشــور وجــود داشــت بــا تدابیر 

ارزشــی خــود بــه هالکــت رســاند.
ــا  ــان ب ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم مدی
بیــان اینکــه شــهادت ســردار ســلیمانی در ایــن برهــه 
حســاس باعث انســجام بیشتر در کشــورهای همسایه 

شــد گفــت: بــا شــهادت حــاج قاســم روحیــه بســیار خوبــی 
ــردن رژیــم  ــرای از بیــن ب ــی ب ــرای وحــدت و انســجام خوب ب

صهیونیســتی بوجــود آمــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه امیــدوارم بتوانیــم در مجموعــه آموزش 
و پــرورش راه حــاج قاســم را در کتــب درســی تهیــه و تدویــن 
کنیــم کــه قطعــا ایــن مهــم انجــام می شــود افــزود: امــروزه 
بیــش از گذشــته متوجــه می شــویم کــه حــاج قاســم کــه 
بــوده و چــه کــرده کــه جهــان را پــر از حــزن و انــدوه کــرده 

اســت و ایــن مهــم را نبایــد دســت کــم بگیریــم.
اسکندری نســب بــا بیان اینکه پیشکســوتان ســهم باالیــی در 
آمــوزش و پــرورش دارنــد، افــزود: امــروز در آمــوزش و پــرورش 
جیرفــت نخبــگان در صــدر امور هســتند و خدمــت می کنند.

ــزار  ــتان 8۰ ه ــرورش اس ــوزش و پ ــرد: در آم ــح ک وی تصری
فرهنگــی وجــود دارد کــه 3۰ هــزار آن بازنشســتگان هســتند 
ــم گفــت: فضاهــای  ــا اســتفاده می کنی ــات آنه کــه از تجربی
بســیار خوبــی در هر منطقه بــرای حضور پیشکســوتان داریم.

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان با اشــاره به اینکه 
بنــا داریــم مکانــی برای حضــور پیشکســوتان در نظر بگیــرم و 
از تجربیــات آنهــا در هــر حــوزه ای اســتفاده کنیــم گفــت: در 
هر شــهر ســتانی کــه مکانی بــرای ســاخت مجموعــه ای برای 
بازنشســتگان در نظــر گرفتــه شــود از لحــاظ مالــی بــا تمــام 

وجــود از آن حمایــت می کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه بــا تاکیــد بــر اینکــه محــور توســعه هــر 
کشــور آمــوزش و پــرورش اســت، عنــوان کــرد: اگــر بخواهیــم 

جامعه توســعه یافته داشــته باشــیم بایــد آمــوزش و پرورش 
توســعه یافته داشــته باشــد.

ــه اینکــه آمــوزش و پــرورش  ــا اشــاره ب اسکندری نســب ب
ــر  ــاد در ه ــن نه ــن و اثرگذارتری ــن، زیربنایی تری بزرگتری
جامعه ای اســت گفت: اثرگذارترین توســعه در هر کشــوری 
توســعه انســانی اســت و این انســان ها هســتند که کشــور 

ــازند. ــود را می س خ
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان با بیــان اینکه 
ــون توســعه  ــوان کان ــه عن ــد ب ــرورش می توان آمــوزش و پ
ــرورش خــالق و  ــوزش و پ ــر آم ــزود: اگ انســانی باشــد، اف
خــوب نداشــته باشــیم نمی توانیــم نیــروی انســانی خوبــی 

بــرای تربیــت آنهــا در دســتور کار قــرار دهیــم.

تفاهم نامه ساخت 1۰۰ مدرسه توسط فعاالن اقتصادی استان کرمان منعقد شد

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!«
آهنگر مکث کرد و بالفاصله پاسخ نداد.

سرانجام در سکوت، پاسخی را که می خواست یافت.
ایــن پاســخ آهنگــر بــود:»در ایــن کارگاه، فــوالد خــام برایــم 
می آورنــد و بایــد از آن شمشــیر بســازم. می دانــی چــه طور 
ایــن کار را می کنــم؟ اول تکــه ی فــوالد را به انــدازه ی جهنم 
ــی،  ــا بی رحم ــد ب ــود. بع ــرخ ش ــا س ــم ت ــرارت می ده ح
ســنگین ترین پتــک را بــر مــی دارم و پشــت ســر هــم بــه 
آن ضربــه می زنــم، تــا ایــن که فــوالد، شــکلی را بگیــرد که 
می خواهــم. بعــد آن را در تشــت آب ســرد فــرو می کنــم و 
تمــام ایــن کارگاه را بخــار آب می گیــرد، فــوالد بــه خاطــر 
ــرد.  ایــن تغییــر ناگهانــی دمــا، نالــه می کنــد و رنــج می ب
بایــد ایــن کار را آن قــدر تکــرار کنــم تــا بــه شمشــیر مورد 

نظــرم دســت بیابــم. یــک 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

   11   10   9    8   7    6   5    4    3     2    1   
جدول شماره :42۰  عمودی: 

1 عمــودی: احمــق التیــن - اثــری از جــی ام کوتســیا 2 عمودی: رشــته کوهــی در آلمــان - فرمانروایی 3 
عمــودی: نیــم تنــه نظامــی - دریاچــه لرســتان 4 عمــودی: شــالوده و بنیــاد - امــر بــه نگریســتن - حرف 
ــوک  ــاره و مجــدد 6 عمــودی: واحــدی در طــول و آن از ن ــازو - دوب مشــایعت 5 عمــودی: رگ هــای ب
انگشــت میانــی تــا آرنــج مــی باشــد - خنجــر و دشــنه - ســگ انگلیســی  7 عمــودی: چکاندنــی تفنــگ 
- درخشــندگی 8 عمــودی: مــردن از غصــه - قلــه یاســوج - خــاک ســرخ 9 عمــودی: اهلــی و مطیــع - 
جاذبــه و کشــش 1۰ عمــودی: مرطــوب و تــر - فــرآورده و دســتاورد 11 عمــودی: ســنگ چخمــاق - یــخ

1 افقــی: ســازمانی دولتــی اســت کــه زیــر نظــر فــردی بــه نــام دهــدار اداره مــی گــردد - جــوان و زیبــا 
2 افقــی: عــدد فوتبــال - گلــه در حــال چریــدن - گروهــی از مــردم 3 افقــی: جنــگ - اصیــل و بزرگــوار 
ــه و ســکون 6  ــه در - پای ــگ کار - محکــم - حــرص و طمــع 5 افقــی: آواره و در ب 4 افقــی: خمیــر رن
افقــی: ســرود دســته جمعــی - خــرس فلکــی 7 افقــی: تندرســتی و ســالمتی - غنیمــت شــمردن 8 
افقــی: ســخن بــی پــرده و بــی تعــارف - پیشــرو گلــه - طــرح قانونــی کــه از طــرف دولــت بــرای تصویب 
بــه مجلــس بــرده مــی شــود9 افقــی: کشــور آفریقایــی - عــدد دو رقمــی 1۰ افقــی: جملگــی - مختــرع 

دوربیــن ســه بعــدی - پنبــه پــاک نشــده 11 افقــی: بــی بــاک و پــردل - بچــه گاو

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان :
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                         حجت االسالم فرمیتنی امام جمعه موقت نگار:

انسان مومن اول باید اهل سیاست باشد و سرنوشت جامعه اسالمی برایش مهم باشد
حجــت االســالم فرمیتنــی امــام جمعــه موقت نــگاردر 
خطبــه هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه ضمــن توصیــه 
نمازگــزاران بــه تقــوا یکــی از اثــرات تقــوا را دادن قدرت 

تشــخیص بــه انســان مومــن بیــان کردنــد.  
ایشــان ضمــن اشــاره بــه ایــه 29 ســوره انفــال گفــت: 
ــدرت  ــال ق ــد متع ــد خداون ــوا باش ــا تق ــان ب ــر انس اگ
ــث  ــد و باع ــی ده ــه م ــان هدی ــه انس ــخیص را ب تش
مــی شــود کــه انســان در حــوادث گوناگــون مســائل را 
متوجــه شــود و راه درســت را انتخــاب کنــد . و تقوا باید 
در تمــام شــئونات زندگــی خــودش را نشــان دهــد چــه 
در مســائل خانوادگی چه در مســائل اجتماعی حتی در 
مســائل سیاســی کــه خیلی مهــم اســت انســان تقوای 
سیاســی داشــته باشــد همچنــان کــه پیامبــر گرامــی 
ــم الســالم سیاســت  ــن علیه ــه معصومی اســالم و ائم

مــداران زمــان خودشــان بودنــد .
انســان مومن اول باید اهل سیاســت باشــد و سرنوشــت 

جامعــه اســالمی برایش مهم باشــد
 دوم اینکــه در مســائل سیاســی تقــوا داشــته باشــد و 

منافــع حزبــی و جناحــی را بــه رضایــت خداونــد متعــال 
ترجیــح ندهــد و ایــن معنــای واقعــی تقــوا اســت .

حجــت االســالم فرمیتنــی به بیانــات مقام معظــم رهبری 
در خطبــه هــای هفته گذشــته اشــاره وبیان داشــت:

 یکــی از مســائلی کــه  ایشــان مطــرح کردنــد ایــن بــود 
جامعــه مــا بایــد در همــه زمینــه هــا اقتدار داشــته باشــد 
و بــه ســوی اقتــدار حرکــت کنــد . هــم در زمینــه نظامــی 
هــم در زمینــه هــا اقتصــادی و فرهنگــی کــه ایــن باعــث 
مــی شــود مشــکالت جامعــه حــل شــود . و نبایــد چشــم 
ــام  ــا کاری انج ــرای م ــا ب ــه انه ــگان داشــت ک ــه بیگان ب

هند بد
وی افــزود:در ســالهای قبــل مقــام معظم رهبــری فرمودند 
کــه اروپایــی هــا دنبــال رو امریــکا هســتند کــه مــا ایــن 
مطلــب را االن داریــم میبینیــم . کــه بعــد از مــاه هــا هنوز 
ــد و دنبــال رو  ــه تعهــدات خودشــان عمــل نکردن هــم ب
امریــکا هســتند . ســه کشــور اروپایــی اختــالف راهبردی 
بــا امریــکا دارنــد امــا نقطه اشــتراک ســه کشــور اروپایی و 

امریــکا در دشــمنی بــا ایــران اســت

چــون جمهوری اســالمی ایــران مقابل هــر زورگویی در 
دنیــا مــی ایســتد و مخالــف ظلــم بــه مظلومیــن جهان 
اســت  یکــی از تعابیــری  کــه مقــام معظــم رهبــری 
هفتــه گذشــته داشــتند در مــورد ســپاه قــدس بــود که 
ایشــان انهــا را رزمنــدگان بــدون مــرز توصیــف کردنــد 
و هرکجــای جهــان و منطقــه فریــاد خواهــی مظلومــی 
را جــواب خواهنــد داد و از منافــع کشــورمان هــم دفــاع 
خواهنــد کــرد کــه ایــن مطلــب هــم مطابــق بــا مذهب 

و هــم مطابــق بــا قانــون اساســی کشــور اســت .
ــه کشــورهای کوچــک  ــان هــم اشــاره ای ب وی در پای
خلیــج فــارس کردنــد کــه نبایــد بازیچــه دســت امریکا 
قــرار بگیرنــد کــه حتــی در ورزشــی مثــل فوتبــال هــم 
ــت را وارد ورزش  ــکا سیاس ــری امری ــار حداکث ــا فش ب
ــا جایــی کــه فدراســیون فوتبــال اســیا تیــم  کننــد ت
هــای ایرانــی را محــروم از میزبانــی کنــد بــه بهانــه عدم 
امنیــت ایــران بــا اینکــه خودشــان معتــرف هســتند ما 
بهتریــن امنیــت را در ایــران داریــم. و مــا بایــد جلــوی 

ایــن زیــاده خواهــی هــا بایســتیم .

حداقــل حقــوق کارکنــان دولــت 
2میلیــون  آینــده  ســال  در 
می شــود تومــان  هــزار   ۸۰۰

ــال  ــه س ــق بودج ــس کمیســیون تلفی ــب رئی نای
99 گفــت:  بــا مصوبــه اعضــای کمیســیون تلفیــق 
ــون و  ــده دو میلی ــال آین ــوق در س ــل حق حداق

ــود. ــان خواهــد ب 8۰۰ هــزار توم
ــاری  ــردم س ــده م ــف نژاد نماین ــر یوس علی اصغ
ــا  ــو ب ــالمی در گفت وگ ــورای اس ــس ش در مجل
خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری فــارس، بــا اشــاره 
ــق  ــیون تلفی ــنبه( کمیس ــت روز )سه ش ــه نشس ب
بودجــه ســال 99 گفــت:  بــا مصوبــه امــروز 
کمیســیون تلفیــق حداقــل حقــوق در ســال 
ــان  ــزار توم ــون و 8۰۰ ه ــزان 2 میلی ــه می 99 ب

ــود. ــد ب خواه

آگهی مزایده منزل مسکونی
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 88۰۰56  جلــد ســیزدهم اجــرای احکام دادگســتری بردســیر 
در نظــر دارد یــک منــزل مســکونی بــه شــماره پالک ثبتــی  3۰3 فرعــی از 3588 اصلــی بخش 2۰ 
کرمــان واقــع در بردســیر بلــوار 22 بهمــن مجموعــه مســکونی منازل ســازمانی به مســاحت عرصه 
32۰/6 مترمربــع کــه اعیــان آن 75 مترمربــع مــی باشــد بــا قدمــت بیــش از 4۰ ســال حــدود اربعه 
آن عبــارت اســت از شــماال 11/25 متــر بــه پــالک 287 فرعــی، شــرقا 28/5۰ متــر به شــماره 3۰4، 
جنوبــا 11/25 متــر درب و دیــواری اســت بــه کوچــه 1۰ متــری، غربــا 28/5۰ متــر بــه شــماره 3۰2 
فرعــی ملــک دارای امتیــاز بــرق و گاز مــی باشــد و فاقــد امتیــاز آب مــی باشــد کــه براســاس نظریه 
کارشــناس رســمی دادگســتری 1/23۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق 
مزایــده در تاریــخ دوشــنبه 98/12/5 ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب 
شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائه پیشــنهاد تاقبــل از 
مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را به انضمــام فیش 
بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایده به اجــرای احکام 
ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینه هــای مربوط بــه نقل و انتقــال برعهــده برنــده مزایده می 
باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ 
پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده به نفــع دولت ضبط خواهدشــد .بــه درخواســتهایی که در 

روز مزایــده ارائــه شــودترتیب اثر داده نخواهدشــد
                            مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/3۰3 م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه آگهــی تحدیــد حــدود  ششــدانگ اراضــی مزروعــی مشــتمل بــر 
چــاه تلمبــه و تاسیســات و ســاختمان مســکونی  پــالک 7 فرعــی از 4726  اصلــی 
واقــع در بخــش 2۰ کرمــان منتشــر و از نوبــت تحدیــد حــدود خــارج گشــته؛  لــذا 
بنــا بدرخواســت کتبــی شــماره 98/11۰18/5271 مــورخ 11/5 /98  آقــای هدایت 
الــه مشــایخی فرزنــد مالــک تحدیــد حــدود اختصاصــی، ششــدانگ پالک فــوق از 
ســاعت 9 صبــح روز ســه شــنبه 98/11/29  در محــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد 
بدینوســیله بــه مالکیــن و مجاورین اخطار میگــردد کــه راس ســاعت و روز مقرر در 
محــل حضــور بهــم رســانند  و اال تحدیــد حــدود بــه معرفــی مالــک یــا قائــم مقام 
قانونــی وی بــا رعایــت مــواد 14و15 قانــون و 68 الــی 73 آئیــن نامــه در محل انجام 
واعتــراض مجاوریــن و دارنــدگان احتمالــی حقــوق ارتفاقــی برابــر مــاده 2۰ قانــون 
و74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیدی بمــدت 3۰ 
روز پذیرفتــه و بــه اســتناد مــاده 86 آئیــن نامــه قانون ثبــت معترض باید عــالوه بر 
آن  ظــرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت به مرجــع ذیصالح 

قضائــی تقدیــم نماید..
تاریخ انتشار : دوشنبه 98/11/7 

حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر/53 م الف

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام)ره( کرمان :

جزئیات جدید از ساخت 2۰۰۰ واحد مسکونی در کرمان / زمین برای ساخت واحدها تامین شد
جزئیــات جدیــد از ســاخت 2۰۰۰ واحــد مســکونی در 

کرمــان / زمیــن بــرای ســاخت واحدهــا تامیــن شــد
ــان از  ــام)ره( کرم ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای ــرکل س مدی
ســاخت 2 هــزار واحــد مســکونی محرومــان در کرمــان 
خبــر داد و گفــت: تامیــن زمیــن و اقدامات اولیه ســاخت 

ایــن واحدهــا انجــام شــده اســت.
محمد علــی روح اللهــی در گفت و گــو بــا خبرنگار تســنیم 
ــه اینکــه شــعار ســتاد اجرایــی  ــا اشــاره ب در کرمــان، ب
ــت  ــی اس ــرفت و محرومیت زدای ــام)ره( پیش ــان ام فرم
اظهــار داشــت: در ایــن راســتا ســال 88 مقــام معظــم 
رهبــری بــه ایــن ســتاد ماموریــت آبادانــی هــزار نقطــه 
محــروم ایــران و ســاخت هــزار مدرســه در نقــاط محروم 

کشــور را دادنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن فرمــان منجر بــه تاســیس بنیاد 
برکــت شــد افــزود: بنیــاد برکــت پــس از آن در مناطــق 
محــروم کار خــود را آغــاز کــرد و تمــام فعالیت هــای ایــن 

بنیــاد در حــوزه خدمــات زیربنایــی و عمرانــی اســت.
مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام)ره( اســتان کرمــان 
ــجد  ــزار و 2۰۰ مس ــه، ه ــزار و 6۰۰ مدرس ــاخت ه از س
ــتغالزایی  ــرح اش ــزار ط ــرای 3۰۰ ه ــم و اج ــه عال و خان
در کشــور خبــر داد و عنــوان کــرد: از ایــن تعــداد ســهم 
اســتان کرمــان ســاخت حــدود 6۰ مدرســه و 44 مســجد 

در اســتان توســط بنیــاد برکــت اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام)ره( 

معیــن اقتصــادی شهرســتان راور اســت گفــت: ایــن ســتاد 
حــدود هــزار و 17۰ طــرح اشــتغالزایی در راور اجــرا کــرده 

کــه عمــده آن در حــوزه قالــی دســتباف اســت.
روح اللهــی بــا اشــاره بــه پیشــینه ایــن شهرســتان در حوزه 
فــرش دســتباف بیــان کــرد: بیشــتر شــهرت قالــی کرمــان 
هــم بــه دلیــل قالــی راور بــوده کــه بــا اقدامــات انجام شــده 
قالــی دســتباف راور در ایــن شهرســتان دوبــاره احیــا شــده 

اســت.
مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام)ره( اســتان کرمــان با 
اشــاره بــه دیگــر اقدامات انجــام شــده در حوزه اشــتغالزایی 
گفــت: در مبحــث کشــاورزی و دامداری ســبک و ســنگین 

هــم اقداماتــی را انجام شــده اســت.
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Soroush-eitaa

اتحادیــه  بــه  انقــاب  رهبــر  پیــام 
اروپــا؛ در  اســامی  انجمن هــای 

حــوادث امروز از ســر بــر آوردن یــک پدیده  
یکتــا در جهــان خبــر می دهد

ــاه و  ــه پنج ــی ب ــاب در پیام ــر انق رهب
چهارمیــن نشســت اتحادیــه انجمن هــای 
ــد:  ــا فرمودن ــجویان در اروپ ــامی دانش اس
حــوادث امــروز از ســر بــرآوردن یــک 
ــر  ــروز خب ــان ام ــا در جه ــده ی یکت پدی

می دهــد.
ــرت  ــر، حض ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی در پیامــی بــه پنجــاه و چهارمیــن 
ــامی  ــای اس ــه انجمن ه ــت اتحادی نشس
دانشــجویان در اروپــا، تأکید کردند: امســال 
نشســت شــما در میانــه ی حــوادث مهمی 
برگــزار می شــود کــه هــر یــک از جهتــی 
نشــانه ی عظمــت و اعتبــار ایران اســامی و 

ملــت انقابــی آن اســت.
متــن پیــام رهبر انقاب اســامی کــه در ویــن قرائت 

شــد، بــه این شــرح است:بســم اهلل الرحمــن الرحیم
جوانان عزیز اتحادیه انجمن های اسامی

امســال نشســت شــما در میانــه ی حــوادث مهمــی 
برگــزار می شــود کــه هــر یــک از جهتــی نشــانه ی 
ــی  ــت انقاب ــران اســامی و مل ــار ای عظمــت و اعتب
آن اســت. شــهادت ها، قدرت نمائی هــای نظامــی، 
ــزم  ــوی و ع ــه ی ق ــی، روحی ــر مردم حضــور بی نظی
راســخ جوانــان، در کنــار هــزاران مجموعه ی فعــال در 
عرصــه ی دانــش و فنــاوری، و نیــز رویکــرد دینــی و 
معنــوی در بخــش عظیمی از جوانان سراســر کشــور، 
همــه از ســر بــر آوردن یــک پدیــده ی یکتــا در جهان 
ــد در  ــه می توان ــده ای ک ــد. پدی ــر می ده ــروز خب ام
ــده  ــق و تعیین کنن ــرات عمی ــخ تأثی ــده ی تاری آین

بگــذارد.
ــه حــول و  ــد ب ــد بتوان گام دوم انقــاب اســامی بای
قــوه ی الهــی ایــن پدیــده را بــه کمــال برســاند و بــه 

10000100005588 شماره ارسال پیامک

ــد : 46/۵/1  مجــرد تحصیــات: اول  ــه متول ــدر: امرال ــام پ ــس ن شــهید منصــور آری
راهنمائــی تاریخ شــهادت: 67/۳/16 محل شــهادت: شــلمچه مــزار: گلزار شــهدای نگار

زندگینامه:
شــهید منصــور آریــس در روســتای نــگار بــه دنیــا آمــد. تحصیــات ابتدائــی را در نگار 
گذرانــد تــا اینکــه در ســال اول راهنمائــی بــه دلیــل بیمــاری پــدر و کمک بــه مخارج 
خانــه، تــرک تحصیــل کــرد. بعــد از آن در جنگلبانــی و شــرکت نفــت نــگار بــه کار 
مشــغول شــد. در ایــن ایــام بــا بســیج نیز تعامــل داشــته و در کارهــای مربوطــه با بچه 

هــای بســیج همــکاری مــی نمود.
در ســال 6۵ عــازم خدمــت مــی شــود و پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی در گــردان 
الغدیــر یــزد، بــه جبهــه مــی رود. مــاه هــا در مناطقــی چون ســقز، ســنندج، آبــادان و 
شــلمچه خدمــت کــرد. چیــزی بــه پایــان خدمتش نمانــده بود کــه در حمله دشــمن 
بــه شــهادت مــی رســد و رزق شــهادتش را در ســرزمین شــلمچه دریافــت مــی کنــد.

دیســک کمــر داشــتم. صبــح قبــل از رفتــن بــه مدرســه ســریع مــی رفــت بــا موتــور 
علــف مــی آورد بــرا دام هــا و ... مــن هنــوز خواب بــودم... می گفــت: بابا ناراحــت نباش، 
مــن کارتــو انجــام میــدم. مــی گفتــم: مدرســه ت چــی میشــه؟! یــه لقمــه نــون مــی 

گرفــت دســتش، روونــه مدرســه میشــد و مــی گفــت: مدرســه هــم میــرم ...
راوی: امراله رستمی زاده)پدر شهید( 

پــول صنــدوق پمــپ بنزیــن دزدیــده شــده بــود. بهــش تهمــت زده بودنــد کــه کار 
منصــور هســت. بــه همیــن خاطــر هــم جلــوی حقوقــش رو گرفتنــد و جریمــه اش 
کردنــد. بعــد مدتــی دزد صنــدوق پیــدا شــد. گفــت: مــادر مــن مــی دونســتم کار کی 

بــود. گفتــم: چــرا نگفتــی؟! گفــت: مــی ترســیدم لطمــه بــه جوونیــش بخــوره!
راوی: ماه بانو ذوالعلی)مادر شهید(

گفتــم: بابــا هنــوز وقــت خدمتــت نیســت. گفــت: رفیقــام دارن میــرن ســربازی، منم 
همراهشــون میــرم کــه خدمــت ســربازیمون بــا هــم باشــه...

رفتــم پیــش رئیــس پاســگاه، ازش کمــک خواســتم منصرفــش کنــه. ایشــون هــم 
تشــویقش کــرد کــه آفریــن بــه غیرتــت بــا اینکــه زمــان جنگــه، مــی خواهــی بــری 
خدمــت، ولــی بابــات مریضــه، االن هــم کــه هنــوز وقــت ســربازیت نیســت... قبــول 

نکــرد، اومــد بردســیر ثبــت نــام کــرد...
گفتم: جنگه! گفت: من از بقیه که عزیزتر نیستم!

 رفت جبهه... عزیز بود، خدمت که رفته بود، عزیزتر هم شده بود ...
راوی: امراله رستمی زاده)پدر شهید(

فقــط بــرام نــون نمــی تونســت بپــزه، دیگــه همــه کار مــی کــرد ... از جبهــه نامــه می 
نوشــت بــه برادرهــاش، ســفارش مــی کــرد: هــر خوبــی دارید بــه من، بــه مادر داشــته 

 ... باشید 
هوای اهل خونه رو هم داشت...

پســرعموم شــهید شــده بــود، ناراحــت بــودم. نمــی ذاشــت بــه بچــه شــیر بــدم. مــی 
گفــت: شــیر جــوش مــی دی به بچــه! مــی داد بچه رو به همســایه بهش شــیر بــده ...

راوی: ماه بانو ذوالعلی)مادر شهید(
شــهید رضــا ذوالعلــی )پســرعموم( کــه شــهید شــده بــود، مــی گفــت: دیــدی بــا چه 
افتخــاری دفــن شــد! خوبــه آدم بــا تصــادف از دنیا بــره؟! خوش بــه ســعادتش ... حدود 
4۰ روز بعــد، خبــر شــهادت منصــور و دوســتش حمیــد مســجدی رو دادنــد، بــا هــم 

شــهید شــده بــودن ...       راوی: مــاه بانــو ذوالعلی)مــادر شــهید(

شهید  معظم   منصور آریس

پیام رهبر انقالب به اتحادیه انجمن های اسالمی در اروپا؛
*مســئولین محتــرم پیــرو پیامــک یــک مــاه قبــل 
فکــری بــرای روشــنائی فجــر17 بنمائید حتــی رفتگر 
شــهرداری هــم بعلــت تاریکــی مطلــق نمیتوانــد زباله 
هــا رو جمــع آوری نمایــد اوضــاع خیلــی نامناســبی 
داره                                                        91۳2----۳۰

*بــا ســام  بایــد کارهــای فرهنگی حــول ایــن الگوی 
ــان او را لمــس  ــه جوان ــلیمانی( ک مجســم )شهیدس
ــود و  ــا ســاده زیســت ب ــد، باشــد؛ ســردار دل ه کردن
دنبــال سیاســت زدگی نبــود. حــاج قاســم ســلیمانی 
وارد بــازی سیاســت زدگی نشــد بنابرایــن بایــد زوایای 
مختلــف زندگــی ایــن مــرد بــزرگ بــه جوانــان نشــان 

داده شــود.                                  91۳۳----71
ــدا  ــا دو ص ــکا از م ــارزه، آمری ــیر مب ــی  در مس *وقت
بشــنود کــه یکــی بگویــد آمریکا شــیطان اکبر اســت 
ــره و دوســتی  ــل مذاک ــکا قاب ــد آمری و دیگــری بگوی
اســت ایــن اختــاف نظــر باعــث توهــم ایجاد شــکاف 
بیــن مســئوالن ومــردم د رذهــن اســتکبار میگــردد و 
اقــدام بــه تحریــک وتــرور مــی کنــد ویکــی از عوامــل 
تــرور ســپهبد قهرمــان شــهید ســلیمانی همیــن بود 

ــره          91۳2----۰۳ ــارزه و مذاک ــاف در مب اخت
*باســام مســؤلین محتــرم میشــه مکانهایــی را  بنام 
ــر  ــی از معاب ــام دهیــد خیل ســردار ســلیمانی تغییرن
ــام دادن.    914۰----1۳ تهــران بنــام ســردار تغییرن

*بــا ســام دور میــدان امــام باســنگ کاری خیلی زیبا 
شــده لطــف کنیــد میــدان ازادی را هــم ازایــن شــکل 

بــد ترکیــب دربیارویــد ممنون از شــهردار
۵1----9229                                                    

*ســام در انتخابات باید احساســی برخوردنکرد جناح 
بــازی نکــرد بــه افــرادی کــه رفتــار انقابــی داشــتند و 
ــزرگ اســام شــهید  ــار شــهید ب شــباهتهایی از رفت
ــی ،  ســلیمانی  درانهــا مــی بینیــد رای بدهیــد والی
ســاده زیســتی ، صداقت وشــجاعت    9۳62-----99

* باســام چــرا بداخاقــی درجامعــه رواج یافتــه 
بایدریشــه انــرا در مــدارس وخانــواده پیداکــرد چــون 
رفتــار والگــوی عملی ندارنــد وامــروزه کــودکان تقریبا 
4ســال بــه بــاال موبایــل دارنــد کــه خانــواده هــا توجه 
ــان  ــاری فرزندانش ــی و رفت ــیبهای روان ــه اس ندارندب
ووقتــی هــم که بــزرگ بشــوند دررفتارهــای اجتماعی 
ــای  ــی از طاقه ــه خیل ــت ریش ــر گذاراس ــان تاثی ان
همیــن آشــفتگی و عــدم مدیریــت وتدبیــر فضاهــای 

مجازیســت                                 9۳۰9----۳4
ــه  ــترش دارد و درهم ــرطان گس ــر روز س ــرا ه *چ
ســنین رایــج ومــردم مبتــا هســتند فکر نمــی کنید 
عمــده مشــکلش عــدم تغذیه ســالم و تراریخته اســت 
کــه ازایــن طریــق باعــث گســترش انــواع بیماریها می 
ــح  ــه توضی ــن زمین ــگان درای شــود مســئولین ونخب
وافــکار مــردم را روشــن کننــد کــه محصــوالت 

تراریختــه چیســت وچگونــه بایدانــرا شــناخت 
4۰----91۳2                                                      

حوادث امروز از سر بر آوردن یک پدیده  یکتا در جهان خبر می دهد 
گام دوم انقالب اسالمی باید بتواند به حول و قوه ی الهی این پدیده را به کامل برساند و به مثر بنشاند

ثمــر بنشــاند.
چشــم امیــد و انتظــار در ایــن پویش حیاتی بــه جوانان دانشــمند و 
فرزانــه و بــا ایمان اســت و شــما می توانید در شــمار ایــن برگزیدگان 

تاریخ ســاز باشــید.به امیــد موفقیت های بــزرگ شــما عزیزان
والسام علیکم و رحمة اهلل یّد علی خامنه ای۳ بهمن ماه 1۳9۸

ارزش دالری کاالی صادراتی استان 
کرمان ازمرز ۶۴۷ میلیون دالر گذشت
ــه امســال  ــان طــی 1۰ ماه ــرکات اســتان کرم ــرکل گم ــه مدی ــه گفت ب
صــادرات گمــرکات کرمــان از مــرز 647 میلیــون دالر گذشــت کــه نســبت 

ــد. ــدت مشــابه ســال 97 رشــد 67 درصــدی را نشــان می ده ــه م ب
محمدرضــا قــادر در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا اشــاره بــه اینکــه طــی 
1۰ ماهــه امســال حجــم انــواع کاالهــای صادراتــی شــامل پســته ومغــز 
پســته، مصنوعات مســی، خرما خشــک و تــازه، پودرمعدنــی و فرومولیبدن 
از گمــرکات اســتان کرمــان 27 درصــد رشــد داشــته اســت افــزود: ارزش 
اقــام صادرشــده بیــش از 647 میلیــون و ۳۸2هــزار و791دالر بــوده کــه 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 67درصدرشــد داشــته اســت.
ــتان،  ــراق، پاکس ــورهای ع ــد کش ــه مقص ــا ب ــن کااله ــه داد: ای وی ادام
افغانســتان، چیــن، امــارات، ترکیــه، عمان، روســیه و تعــدادی از کشــورهای 

ــی صــادر شــده اســت. اروپای
ــال  ــدای امس ــت: از ابت ــان داش ــان بی ــتان کرم ــرکات اس ــرکل گم مدی
ــون و 72۰  ــه ارزش 6۰۰ میلی ــواع کاال ب ــن ان ــزار و 1۵7 ت ــون ۸4 ه تاکن
هــزار و۸۸۸دالر از طریــق گمــرکات کرمــان از کشــور هــا چین،امــارات ،کره 

ــی وارد شــده اســت. جنوب
قــادر خاطرنشــان کــرد: عمده تریــن ایــن کاالهــای وارداتــی اجــزا و قطعات 
خــودرو، الســتیک وســایط نقلیــه، ســایر لــوازم و ماشــین آالت صنعتــی 

مکانیکی،ســایر اقــام واردات و لــوازم صنعتــی وبرقــی اســت.

سروده استاد دانشگاه بنارس 
برای سپهبد سلیمانی

اال ای مسند ظلمت مکن فخر سخندانی
که ایران در دلش دارد نگینی چون سلیامنی

مکن بازی باطل در میان قوم ابراهیم
سیاوش را ماللی نیست کز آتش برتسانی

زمین حافظ و سعدی و موالنا همه نور است
تو از ایران و از عرفان ایرانی چه می دانی؟

گامن کردی که ایران است تنها پیش روی تو؟
همه هند است آماده برای جنگ و قربانی

شهادت هست تا فرهنگ این مردم منی میرند
ز خون یک سلیامنی ببالد صد سلیامنی

در ادامه یک شاعر ایرانی به نام »شعبان کرم دخت« از 
بابلرس با رسوده خود از این شاعر هندوستانی تشکر کرد: 

گرچه دوران دیگری ست هنوز
»هند«، »ایران« دیگری ست هنوز
مثل »کشمیر«، مثل »پاکستان«
در تنش جان دیگری ست هنوز
»کلکته«، »مببئی« و »دهلی نو«

»بلخ« و »تهران« دیگری ست هنوز
بین »ایران« و »هند« تاریخی

عهد و پیامن دیگری ست هنوز
»هند« با شعر تازه »رسویش«

»بیدل ستان« دیگری ست هنوز

سیلی مردم عراق به ترامپ؛رأی مثبت عراقیها به رفراندوم اخراج آمریکا

مشــاور اســتاندار کرمــان در امــور رســانه و روابــط عمومــی گفــت: مــا روابــط عمومــی هــا 
در همــان فضــای گذشــته و رابطــه هــای بــاال و پاییــن و روزنامــه نــگاری ســنتی و فــردی 

هســتیم و هنــوز بــه درســتی زیســت بــوم جدیــد روزنامــه نــگاری را درک نکــرده ایــم.
دکترعبــاس تقــی زاده در جلســه شــورای هماهنگــی روابط عمومی دســتگاه هــای اجرایی 
بــا حضــور مدیرعامــل خبرگــزاری جمهــوری اســامی در کرمــان اظهــار کرد: خبرگــزاری 
جمهــوری اســامی زیســت بــوم جدیــد رســانه را بــه درســتی درک کــرده و از طریــق 

روزنامــه نــگاری نویــن و کار تیمــی فعالیــت مــی کنــد.
وی افــزود: امــا مــا روابــط عمومــی هــا در همــان فضای گذشــته و رابطــه های بــاال و پایین 
و روزنامــه نــگاری ســنتی و فــردی هســتیم و هنوز به درســتی زیســت بوم جدیــد روزنامه 

نــگاری را درک نکــرده ایم.

تقــی زاده در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه عــدم شــناخت حتــی بعضــی از 
مســووالن کشــوری از اســتان کرمــان تصریــح کــرد: شــاید مــا روابط عمومــی ها و رســانه 

هــا نتوانســته ایــم بــه خوبــی تصویــری کامــل از اســتان کرمــان ارائــه بدهیم.
مشــاور اســتاندار کرمــان در امــور رســانه بیــان کــرد: در موقعیــت حساســی قــرار داریــم، 
بایــد شــرایط را درک کنیــم و بایــد بــا مــردم ارتبــاط گرفتــه و اعتمــاد عمومــی نســبت به 

حاکمیــت و دولــت را افزایــش بدهیــم.
وی افــزود: بایــد رســانه و روابــط عمومــی اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی را ترمیم کنیــم و به 

همیــن دلیل کار رســانه ارزشــمند اســت.
بــه گــزارش ایســنا، »بهنــام احمــدی« مدیــر خبرگــزاری جمهــوری اســامی در اســتان 
کرمــان در ایــن جلســه گفــت: ارتبــاط دو ســویه و تعامــل خوبی بیــن روابط عمومــی ها با 
خبرگــزاری جمهــوری اســامی وجــود دارد و در شــرایط کنونی نیاز اســت بــا بیان فعالیت 
هایــی کــه در اســتان صــورت مــی گیرد بــه روحیه امیــد و نشــاط در جامعــه کمک کنیم.

انتخابات در انديشه امام خميني )ره ( 
انتخابــات در انديشــه امــام خمينــي )ره ( »حيثيــت و آبــروي مومــن در اســالم از باالتريــن و واالتريــن مقــام 
برخــوردار اســت و هتــك مومــن چــه رســد بــه مومــن عــامل از بزرگرتيــن گناهــان اســت و موجــب ســلب 

عدالــت اســت. « 
» نصيحتــي اســت از پــدري پــر بــه متامــي نامزدهــاي مجلــس شــوراي اســالمي كــه ســعي كننــد تبليغات 
انتخابــايت شــام در چارچــوب تعاليــم و اخــالق عاليــه اســالم انجــام شــود و از كارهايــي كــه بــا شــئون اســالم 
منافــات دارد جلوگــري گــردد. بايــد توجه داشــت كه هــدف از انتخابات در نهايت حفظ اســالم اســت . اگر 
در انتخابات حريم مســائل اســالم رعايت نشــود چگونه منتخب حافظ اســالم مي شــود. بايد ســعي شــود 

تــا خــداي ناكــرده بــه كيس توهــن نگــردد. « 
» مــن متواضعانــه از شــام مــي خواهــم كــه حتــي االمــكان در انتخــاب اشــخاص بــا هــم موافقــت مناييد و 
اشــخايص اســالمي متعهد غرمنحرف از رصاط مســتقيم الهي در نظر بگريد و رسنوشــت اســالم و كشــور 
خــود را بــه دســت كســاين دهيــد كــه بــه اســالم و جمهــوري اســالم و قانــون اســايس معتقــد و نســبت بــه 

احــكام نــوراين الهــي متعهــد باشــند و منفعــت خــود را بر مصلحت كشــور مقــدم ندارنــد . « 
حــرت امــام )ره( در قســمت دیگــری از ســخنان خــود لطمــه بــه مجلــس را لطمــه به جمهوری اســالمی 
و اصــالح امــور را در گــرو اصــالح مجلــس دانســته و مــی فرمایــد: »مجلــس محلی اســت کــه اکرثیت قاطع 
مســائل مهم کشــور بی واســطه یا باواســطه به آن وابســته اســت.« و متام کارهای کشــور با دســت مجلس 
هــا اصــالح مــی شــود و همچنیــن متــام بدبختــی هــا در حکومــت از مجلــس رسچشــمه گرفــت. مجلــس 

اســت کــه اســاس یــک کشــور رابــه صــالح مــی کشــد یــا اســاس یــک مجلــس را رو بــه فســاد مــی بــرد.

تظاهــرات میلیونــی روز گذشــته در نقــاط مختلف 
عــراق در واقــع ســیلی محکــم مــردم ایــن کشــور 
بــه صــورت رئیس جمهــورِ تروریســت آمریــکا بــود.

ــن  ــل رامی ــن المل ــروه بی ــر، گ ــزاری مه خبرگ
ــود کــه میلیون هــا  حســین آبادیان: روز گذشــته ب
عراقــی در پاســخ بــه فراخوان هــای صادره از ســوی 
ــف، دســت  ــای مختل ــا و گروه ه احــزاب، جریان ه
بــه برگــزاری تظاهــرات میلیونــی ضــد آمریکایــی 

زدنــد.
همانطــور کــه پیــش بینــی می شــد، میلیون هــا 
عراقــی در تظاهــرات روز گذشــته مشــارکت کردند 
و بــا ســر دادن شــعارهای گوناگــون علیــه ایــاالت 
متحــده آمریــکا و اقدامــات تروریســتی این کشــور، 
خــروج فــوری تروریســت های آمریکایــی از خــاک 
ــی در  خــود را خواســتار شــدند. تظاهــرات میلیون
عــراق در واقــع بــه مثابــه یک رفرانــدوم بــرای جویا 

ــداوم  شــدن دیــدگاه شــهروندان عراقــی در خصــوص ت
ــی در  ــت های آمریکای ــور تروریس ــداوم حض ــدم ت ــا ع ی

کشورشــان بــود.
بدیــن ترتیــب، میلیــون هاعراقــی بــا مشــارکت خــود در 
تظاهــراِت تاریخــِی ضــد آمریکایــی ضمــن پاســخ مثبت 
بــه رفرانــدوم اخــراج تروریســت های آمریکایــی، بــر تداوم 
ــن  ــیدند. ای ــان کش ــط بط ــراق خ ــا در ع ــور آنه حض
تظاهــرات میلیونــی ضــد آمریکایــی بازتــاب وســیعی در 

رســانه های مختلــف جهــان داشــت.
در همیــن ارتبــاط، شــبکه لبنانــی المیادین گــزارش داد 
کــه پیــام ایــن تظاهــرات میلیونی ضــد آمریکایــی مردم 
ــگاه  ــت از پای ــای مقاوم ــه گروه ه ــت ک ــن اس ــراق ای ع
مردمــی برخــوردار بــوده و فراکســیون های پارلمانــی بــه 
تــاش بــرای اجــرای تصمیــم اخــراج آمریکایی هــا ادامــه 
خواهنــد داد. کمــا اینکــه خبرگــزاری رویتــرز با اشــاره به 
تظاهــرات گســترده مــردم عــراق در روز جمعــه نوشــت: 

عراقی هــا در دو نقطــه شــهر بغــداد پایتخــت عــراق بــه 
ــا  ــه خیابان ه ــی ب ــی عراق ــران سیاس ــت رهب درخواس
آمدنــد و علیــه حضــور نظامیــان آمریکایی در خــاک این 

کشــور شــعار ســر دادنــد.

دکرت تقی زاده  مشاور استاندار کرمان در امور رسانه:

روابط عمومی ها به درستی زیست بوم جدید 
روزنامه نگاری را درک نکرده اند

رییس پلیس راهور ناجا:

برگه جریمه رانندگی از اسفند ۹۸ حذف می شود
رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی بــا بیــان اینکــه ســاالنه میلیاردها 
تومــان صــرف تهیــه کاغــذ جریمــه می شــود، گفــت: از اســفندماه 9۸ قبــض جریمــه 
کاغــذی بــه طــور کامــل در کشــور حــذف و ایــن کار بــه صــورت هوشــمند انجــام خواهد 

شــد.
ســردار ســیدکمال هادیانفر،  در نشســت شــورای هماهنگی ترافیک و شــورای هماهنگی 
راهبــردی تصادفــات اســتان فــارس در شــیراز افــزود: 1۳ هزار دســت افــزار در کشــور توزیع 
شــده کــه در اختیــار مامــوران راهنمایــی و رانندگــی در جاده ها و ســطح شــهرها قــرار داده 

می شــود تــا از اســفندماه 9۸ جریمــه را روی ایــن دســتگاه ها ثبــت کننــد.
وی بیــان داشــت: تمــام اطاعــات از قبیل بیمه، مســروقه بودن، نمــره منفی راننــدگان و .... 
قابلیــت ثبــت در حافظــه دســت  افزارهــا را خواهد داشــت و از اســفندماه پلیس بــه صورت 

هوشــمند جریمه خواهــد کرد.
ســردار هادیانفــر ادامــه داد: بیمه هــا نیــز ســاالنه حــدود هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومــان هزینه 
کروکی هــای تقلبــی را پرداخــت می کننــد کــه بــا هوشمندســازی پلیــس، ایــن هزینه هــا 

نیــز قطــع خواهــد یافت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان :

تنها ۱۴۲ میلیون تومان از اسناد خزانه 
در کرمان جذب شد

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان با بیــان اینکه تنها 
142 میلیــون تومــان اســناد خزانــه جذب شــده اســت گفت: دســتگاه های 

اجرایــی اســتان تنهــا موفــق بــه جــذب 2۸ درصد این اســناد شــده اند.
ــورای  ــر رودری در ش ــان، جعف ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
برنامه ریــزی و توســعه اســتان کرمــان کــه با حضــور فدائی اســتاندار کرمان 
در ســالن پیامبــر اعظــم اســتانداری کرمــان برگزار شــد اظهار داشــت: 6۰۰ 
میلیــارد تومــان اعتبــار هزینه ای اســتان بــوده کــه 47۰ میلیارد تومــان آن 

تخصیــص داده شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه حقــوق دی مــاه کارکنــان اداری اســتان پرداخــت شــده 
اســت گفــت: در بعضــی دســتگاه ها افزایــش حقــوق داریــم که قابــل قبول 
نیســت و بایــد براســاس قانــون ایــن کار انجــام شــود و مغایرتــی نداشــته 

باشیم.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان اعتبــارات تملــک 
دارایــی اســتان را هــزار و 911 میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و افــزود: از ایــن 
مبلــغ تــا کنــون 74۳ میلیــارد و 61۰ میلیــون تومــان آن تخصیــص داده 

شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکه از بیــش از ۵ میلیارد تومان اســناد خزانه تخصیــص داده 
شــده تنهــا 142 میلیــون تومان آن جذب شــده اســت گفت: دســتگاه های 

اجرایــی اســتان تنهــا موفــق بــه جــذب 2۸ درصد این اســناد شــده اند.
رودری بــا عنــوان اینکــه 49۳.1 میلیــارد تومــان مــازاد درآمــد در اســتان 
کرمــان داشــتیم گفــت: مکاتبــات الزم انجــام شــده کــه ایــن مبلــغ بــه 

اســتان کرمــان بازپرداخــت و در اســتان هزینــه شــود.
وی بــا اشــاره بــه بنــد واو تبصــره پنــج در مــورد اســناد تصفیــه بیــان کــرد: 
بیــش از 6۵۰ میلیــارد تومــان تعهــدات دســتگاه ها بــه پیمانــکاران بــوده 
اســت کــه 76 میلیــارد تومــان آن در جلســه قبــل جمع بندی شــده اســت.

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان عنــوان کــرد: از 
مجمــوع ۳۰ میلیــارد تومــان اســناد تســویه اســتانی 17 میلیــارد تومــان 
عملکــرد اســتان در ایــن حــوزه بــوده اســت که هنــوز فاصلــه زیــادی داریم.

دادستان دادگاه »نورنربگ«: ترور قاسم 
سلیامنی نقض آشکار قوانین بین املللی است

ــز«  ــن فرن ــارس، »بنجامی ــزاری ف ــل خربگ ــروه بین املل ــزارش گ ــه گ ب
دوم  جنــگ  جنگــی  جنایــات  دادگاه  ارشــد  دادســتان های  از 
ــه  ــه روزنام ــه ای ب ــربگ« در نام ــه دادگاه »نورن ــوم ب ــی موس جهان
»نیویورک تایمــز« تــرور رسدار »قاســم ســلیامنی« را محکوم کــرده و 

ــت. ــده اس ــی خوان ــن بین امللل ــض قوانی آن را ناق
وی در ایــن نامــه نوشــته اســت: حــاال کــه وارد صدســالگی شــده ام، 
منی توانــم ســاکت مبانــم. مــن در ژانویــه ۱۹۲۱ در حالــی وارد ایــاالت 
متحــده شــدم کــه پــرس مهاجــر فقیــری بــودم و همــواره خــودم را 
ــون  ــن داده، مدی ــه م ــده ب ــاالت متح ــه ای ــی ک ــت فرصت های باب

ــته ام. می دانس
در جنــگ دوم جهانــی بــرای آمریکا جنگیــدم و این افتخار را داشــتم 
ــی در  ــات جنگ ــک دادگاه جنای ــتان ارشــد ی ــوان دادس ــه عن ــه ب ک
نورنــربگ علیــه رسان نــازی کــه میلیون ها مــرد، زن و کودک را کشــته 

بودنــد، بــه کشــورم خدمــت کنم. 
ایــن دولــت اخیــرا اعــالم کــرد کــه بــه دســتور رئیس جمهــور، ایــاالت 
متحــده یکــی از رهربان مهم کشــوری که ما با آن در جنگ نیســتیم 
ــل  ــه قت ــن اســت کــه "ب ــی اش ای را "حــذف" کــرده )در واقــع معن
رســانده(. بــه عنوان فارغ التحصیل دانشــکده حقــوق "هــاروارد" که 
در ایــن موضــوع مطالب متعددی نوشــته، ایــن اقــدام غیراخالقی را 

نقــض آشــکار قوانیــن ملــی و بین املللــی می دانــم.
افــکار عمومــی حــق دارد که حقیقــت را بداند. منشــور ملل متحد، 
دیــوان کیفــری بین املللــی و دیــوان بین املللــی دادگســرتی در الهه را 
دور زده انــد. در ایــن جهــان فضــای ســایربی، جوانــان در همــه جا در 
خطــری مرگبــار قــرار دارنــد، مگر آنکه مــا فکر و قلب کســانی را که 

جنــگ را بــه قانون ترجیــح می دهند، تغییــر دهیم.«


