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جمله حکیمانه امام خمینی مبنی بر انکه مجلس در راس 
امور است بیش از انکه یک جمله إخباری باشد یک گزاره 
إنشائی است بدان معنا که باید مجلسی سر کار بیاید که بتواند 
در راس امور کشور قرارگرفته و مقدرات کشور را ریل گذاری 
کند. اگر مجلس بخواهد در راس امور باشد باید مجلسی 
قوی، مستقل، محکم، مستحکم و در یک کالم انقالبی و 
کارآمد باشد. کارآمدی مجلس در سالهای اخیر به دغدغه 
جدی خردمندان و خواص و همچنین مردم تبدیل شده 
است. نقش آفرینی موثر، نتیجه بخش و اثربخش مجلس 
در بزنگاههای کشور نظیر تصمیمات برجامی و بنزینی این 
سوال جدی را در ذهن بسیاری از مردم ایجاد کرده است که 
چرا مجلس شورای اسالمی کارآمدی الزم را ندارد. تحقق 
مجلسی که »عصاره فضائل ملت« و در »راس امور« باشد 
نیاز به خوانش مجدد مولفه های مجلس کارآمد، متدین و 
انقالبی دارد.برای مولفه ها و شاخصه های مجلس کارآمد 
ضرورت دارد که سخنان حضرت امام راحل عظیم الشان و 

مقام معظم رهبری بازخوانی گردد
*** »احدی شرعاً نمی تواند به کسی، کورکورانه و بدون 
تحقیق،     رأی بدهد.«یعنی » رای کورکورانه ممنوع ، مشورت 

بااهلش «
 )امام خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 18؛ ص 336؛ 22 بهمن 1362(.

*** »هر چه به سر این ملّت مظلوم در طول زمان، پس 
از مشروطّیت تا دوره ی     آخر انتصابات ستمشاهی آمد، 
به طور قاطع، از مجلس های فاسد بود که ملّت در انتخاب   
  نمایندگانش، یا هیچ دخالت نداشت، یا دخالت بسیار ناچیزی 

داشت.«» یعنی حضور گسترده همه ملت« 
)امام خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 18؛ ص 334؛ 22 بهمن 1362(.

*** ما در دوره ی قبل از انقالب، »دیکتاتوری« و »در 
حاشیه بودن مردم«، و »بی اعتنایی به مردم« را در امر 
نقشی«  انقالب، »هیچ  از  قبل  مردم  دیده ایم.  حکومت 
در مدیریّت کشور و تعیین مدیران نداشته اند؛ چنان که 
پادشاهان و اطرافیان شان، می آمدند و می رفتند، اّما مردم، 
فقط »تماشاچی« بودند. انقالب اسالمی آمد و مردم را از 
»حاشیه« به »متن« آورد و مردم شدند صاحب اختیار» 
مردم ساالری دینی«)حضرت آیت اهلل خامنه ای؛ در مراسم 

تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ی ریاست جمهوری؛ 12 مرداد 1396(
***  در نظام اسالمی، قدرتی که از قهر و غلبه و اعمال زور 
و تغلّب حاصل شده باشد، مشروع نیست، بلکه قدرت باید 

برخاسته از اختیار و اراده ی مردم باشد.
) مقام معظم رهبری در مراسم سالروز رحلت امام خمینی؛ 14 خرداد 1393(

 *** »آرای مردم در مقابل حکم خدا، رأی نیست؛ ضاللت 
است. ما می خواهیم که احکام     اسالم، در همه جا جریان 
پیدا بکند و احکام خدای تبارک و تعالی حکومت کند.« )اامام 
خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 8؛ ص 280؛ 4 تیر 1358( ادامه صفحه2
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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: 

تأمین منابع مالی مشکل 64 
درصد واحدهای تولیدی کرمان 

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: 

برون رفت از مشکالت با تشکیل 
مجلسی انقالبی و کارآمد 

بی تردید مسیر امام)ره( را باهدایت های 
رهبرانقالب ادامه خواهیم داد

                       دکرت روحانی در جلسه شورای فضای مجازی:

سرطان در کشور رو به 
افزایش است

دهه فجر انقالب اسالمی -دهه فجر ،  
سرآغاز طلوع اسالم،  خاستگاه ارزشهاي 
و  ایران  ملت  رهایي  مقطع  اسالمي، 
بخشي از تاریخ ماست که گذشته را از 
آینده جدا ساخته است. در دهه فجر 
اسالم تولدي دوباره یافت و این دهه در 
تاریخ ایران نقطه اي تعیین کننده و بي 

مانند بشمارمیرود
تا قبل از انقالب اسالمي،  در ایران نظام اسالمي 
رابطه  مردم  با  پادشاهان  رابطه  و  وجودنداشت 
ي »غالب و مغلوب« و» سلطان و رعیت « بود 
وپادشاهان احساس مي کردند که فاتحیني هستند 
که بر مردم غلبه یافته اند و حضرت امام رضوان 
اهلل تعالي علیه این سلسله معیوب را قطع کردند 
و نقطه ي عطفي در تاریخ ایران بوجودآوردند و 
شمشیر اسالم مردم را علیه دشمنان اسالم،  مردم و 

استعمارگران به کار گرفتند.
دهه فجر انقالب از رشحات اسالم است و آئینه اي 
است که خورشید اسالم در او درخشید و این دهه 
فجر باید با عظمت هرچه تمامتر برگزارشود. این 
مراسم را با هیجانهاي عاطفي صحیح باید با طراوت 
و تازه کرد. در مذهب ما،  احساسات،  گریه و شادي، 
حب و بغض و عشق و نفرت جایگاه واالیي دارد. 
از این رو جشنهاي دهه فجر مي بایستي همچون 
مراسم و اعیاد مذهبي گرامي داشته شود و مردمي 
باشد. باید کلیه مساجد فعال شوند و مردم با حضور 
در مساجد خاطره ي فراموش نشدني حضرت امام 

و پیروزي انقالب اسالمي را جشن بگیرند.
آنچه که برای ما الزم است، این است که آحاد 
بخصوص  مسئولین،  غیر  مسئولین،  مردم، 
جوانها، بخصوص کسانی که سخن و حرفشان 

دهه فجر انقالب اسالمی از  منظر مقام معظم رهبري

تأثیر دارد، احساس مسئولیت حضور در صحنه را از دست ندهند. 
هیچ کس نگوید من تکلیفی ندارم، من مسئولیتی ندارم؛ همه 
مسئولند. مسئولیت معنایش این نیست که اسلحه ببندیم، بیائیم 
توی خیابان راه برویم؛ در هر کاری که هستیم، احساس مسئولیت 
کنیم؛ مسئولیت دفاع از انقالب و از نظام جمهوری اسالمی؛ یعنی از 
اسالم، حقوق مردم، و عزت کشور. شرط اول: همه باید این احساس 
مسئولیت را داشته باشیم. و من می بینم که این احساس مسئولیت را 
داریم. این را مردم کشور ثابت کردند، ثابت میکنند؛ حاال یک نمونه ی 
واضحش همین 9 دی بود که اشاره کردند؛ نمونه های دیگری هم 
هست؛ 22 بهمن در پیش است، دهه ی فجر در پیش است. مردم 
حضور، آمادگی، سرزندگی و نشاط خودشان را نشان داده اند، باز هم 
نشان خواهند داد. مسئولین کشور بالخصوص، باید همه ی تالش 
خودشان را بگذارند که مشکالت را با سرپنجه ی تدبیر، کار مستمر، 
خسته نشدن، شوق و ذوق و توکل به خدا و کمک خواستن از 
خداوند برطرف و حل کنند. منظور فقط مشکالت سیاسی و امنیتی 
نیست - اینها جزئی از مشکالت است - پیشبرد اقتصاد و علم کشور، 
مسائل اجتماعی گوناگون هم بر عهده ی مسئولین است. مسئوالن 
قوای سه گانه و همه ی مسئوالن کشور وظیفه ی خودشان بدانند که 
برای این ملت کار کنند؛ کار و کار و کار، تدبیر و تدبیر و تدبیر؛ یک 
لحظه غفلت نکنند. ما یک حرکت خوبی داریم به سمت جلو؛ نگذارند 
این حرکت متوقف بشود؛ نباید این حرکت از دور بیفتد. ما داریم 
پیش میرویم؛ باید همین طور با این پیشرفت ادامه بدهیم، سرعت را 

بیشتر و همه جانبه تر کنیم، نقاط کور را هم بگیریم

۷90 پروژه دهه فجر امسال در کرمان افتتاح می شود
اســتاندار کرمــان از افتتاح ۷90 پروژه در اســتان 
خبــر داد و گفــت: 26۷ پــروژه توســط بخــش 
خصوصــی و 523 پــروژه بــا اعتبــار دولتــی در 

ــرداری می رســد. ــه بهره ب دهــه فجــر ب
ــان،  ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
محمدجــواد فدائــی در آییــن گرامیداشــت 12 
بهمــن ســالروز ورود حضــرت امام خمینــی)ره( 
ــام  ــزرگ ام ــی ب ــه میهــن اســالمی در مصل ب
علــی)ع( شــهر کرمــان بــا بیــان اینکــه هفتــه 
گذشــته ایــام شــهادت حضــرت زهــرا)س( بود 
اظهــار داشــت: از خــدا می خواهیــم مــا را رهــرو 

واقعــی راه آن حضــرت قــرار دهــد.
ــهدای  ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــا گرامیداش وی ب
انقــالب اســالمی گفــت: بــه روح پــاک شــهدا 
ــردار  ــرم و روح س ــع ح ــهدای مداف ــژه ش به وی
شــهید ســپهبد ســلیمانی درود می فرســتم و 
امیدواریــم روح آنهــا بــا ائمه اطهار)ع( محشــور 

شــود.
ــالروز ورود  ــک س ــا تبری ــان ب ــتاندار کرم اس
امــام)ره( بــه میهــن اســالمی افــزود: مــا بایــد 
شــکرگذار خداونــد بــرای نعمت انقالب باشــیم 
و انقــالب اســالمی یــک تحــول عظیــم بــرای 

کشــور مــا بــود.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از ســئواالت مهمــی 
کــه در ایــن ایــام مطــرح اســت و مورد پرســش 
ــدف  ــه »ه ــت ک ــن اس ــرار دارد ای ــان ق جوان
از انقــالب چیســت؟« و بــرای پاســخ بــه ایــن 
ــام)ره( و  ــات ام ــه نظــرات و بیان ــد ب ســوال بای
ســخنان مقــام معظــم رهبــری مراجعــه کنیم 
ــالمی  ــالب اس ــام)ره( از انق ــدف ام ــت: ه گف
اجــرای قوانیــن اســالمی و حاکمیــت ارزش هــا 

بــود.
فدائــی بــا اشــاره بــه اینکــه امــام)ره( بــا شــعار 
ــه انقــالب  حاکمیــت دیــن همــه را دعــوت ب
کردنــد و از نظــر امــام هــدف انقــالب حاکمیت 
اســالم بــود افــزود: مقام معظــم رهبری نیــز در 

درجــه اول حاکمیت اســالمی را هــدف انقالب 
ــوان کردند. عن

وی بــا بیــان اینکــه یکــی از موضوعاتــی کــه 
همــواره مــورد توجــه ملت هــا و حاکمــان بوده 
بحــث توســعه اســت گفت: شــاخص توســعه، 
کیفیــت زندگــی مــردم اســت و مهمترین بعد 
توســعه را توســعه اقتصــادی می داننــد امــا در 
دنیــا کشــورهایی کــه فقــط به دنبــال توســعه 

اقتصــادی بودنــد بــا شکســت روبــه رو شــدند.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه 
فرهنگــی بــر توســعه اقتصــادی مقــدم اســت 
و ملتــی پیــروز اســت کــه فرهنــگ خــود را 
توســعه بدهــد افــزود: فرهنــگ و هنــر بنیــان 

جامعــه را پی ریــزی می کنــد.
ــتفاده از  ــی اس ــه چگونگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــک موضــوع فرهنگــی اســت و  ــوژی ی تکنول
عوامــل فرهنگی بر توســعه تاثیرگذار هســتند 
ــه  ــل ب ــت اســالم عم ــر حاکمی ــت: مظه گف
قــرآن و دســتورات ائمــه اطهــار)س( اســت که 

ــی.« ــاب اهلل و عترت ــود »کت ــر)ص( فرم پیامب
فدائــی بــا اشــاره بــه اینکــه خداونــد در قــرآن 
می فرمایــد در پــی چیــزی کــه بــه آن دانــش 
نداریــد، راه نیافتیــد و پیــروی نکنیــد و انســان 
بایــد گفتــار و کــردارش از روی علــم و یقیــن 
باشــد افــزود: چشــم و گــوش و ســایر اعضــای 
بــدن ابــزار شــناخت هســتند کــه بایــد بــا آنها 

بــه آگاهــی برســیم و یقیــن پیــدا کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه امــروزه در جامعــه 
و  شــایعات  نســنجیده،  موضع گیری هــای 
تصمیــم بــدون برهــان را شــاهدیم کــه ناشــی 
ــل  ــرآن عم ــه ق ــه آی ــه ب ــت ک ــن اس از ای
ــر  ــه ای دیگ ــد در آی ــت: خداون ــم گف نمی کنی
ــمنی  ــادا دش ــد مب ــم می فرمای ــرآن کری از ق
شــما بــا گروهــی باعــث شــود انصــاف را کنــار 

ــد. ــر بدهی ــت نظ ــالف عدال ــته و خ گذاش
اســتاندار کرمــان با عنــوان اینکه بعضــا گرفتار 

آیــا ویــروس جدیــد کرونــا که اخیــرا افــراد بســیاری را در چیــن و برخی 
از کشــورهای دیگــر آلــوده کــرده اســت، می شناســید؟ در ادامــه بــه 5 
مــوردی کــه بایــد در مــورد ایــن ویــروس مهلــک بدانیــد، اشــاره شــده 

ست. ا
ــی  ــا و روش درمان ــروس کرون ــد از وی ــوع جدی ــن ن ــوز ای ــان هن محقق
مبتالیــان را به خوبــی نمی شناســند. آنهــا فقــط متوجــه شــده اند کــه 
بایــد اکســیژن کافــی بــه بیمــار برســد و بــدن او هیدراتــه بمانــد. مرکــز 
کنتــرل و پیشــگیری بیماری ها در آمریــکا، توضیحاتی در مــورد ویروس 
کرونــا ارائــه داده اســت کــه بــه 5 مــورد آن در اینجــا اشــاره شــده اســت:

1. ویروس جدید
ایــن ویــروس نوعــی از ویــروس کروناســت کــه تاکنــون دیده نشــده بود. 
آن می توانــد موجــب بیماری هــای تنفســی، از ســرماخوردگی معمولــی 
گرفتــه تا ســارس کــه نوعی بیمــاری خطرناک تنفســی و مهلک اســت 

شــود و می توانــد 10برابــر خطرناک تــر از ســارس باشــد.
2. روش انتقال ویروس کرونا

بــه نظــر می رســد ابتــدا ایــن بیمــاری از حیوانــات شــروع و بــه انســان 
منتقــل شــده اســت و اکنــون بــا جهشــی کــه در آن صــورت گرفتــه، از 
انســانی بــه انســان دیگــر ســرایت می کنــد. البتــه هنــوز ســرعت انتقال 
آن مشــخص نیســت و دانشــمندان در ایــن زمینــه در حــال بررســی 

. هستند
3. عالیمی شبیه سرماخوردگی

ــروس  ــن وی ــی ای ــرعت بیماری زای ــان، س ــی های محقق ــر بررس ــا ب بن
ــبیه  ــم آن ش ــت. عالی ــارس اس ــته تر از س ــب آهس ــه مرات ــم و ب مالی
ســرماخوردگی معمولــی یــا آنفلوانزاســت. آن با تب، ســرفه و اشــکال در 

ــد. ــروز می کن ــس ب تنف
4. پیشگیری از ابتال

ــاری بســیار  ــن بیم ــم در ای ــروز عالی ــه ســرعت ب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
کنــد اســت، معلــوم نیســت کــه چــه تعــداد از افــراد دیگــری بــه ایــن 
ــدارهای  ــه هش ــان ب ــد همچن ــن بای ــده اند. بنابرای ــال ش ــاری مبت بیم
ــت  ــه رعای ــوان ب ــوارد می ت ــن م ــود. از ای ــه ش ــگیری کننده توج پیش

دکرتفدایی استاندار کرمان: 

ایــن می شــویم کــه نســبت بــه افــراد اظهارنظرهایــی 
بکنیــم کــه خــالف واقعیــت و خــالف اســالم اســت 
افــزود: در آســتانه انتخابــات هســتیم و بایــد در همــه 
ــت  ــات و موضع گیری هــای خــود انصــاف و عدال بیان

را رعایــت کنیــم.
ــام  ــه انج ــر چ ــد از ه ــه خداون ــان اینک ــا بی وی ب
می دهیــم آگاه اســت و بایــد رفتــار مــا همــراه بــا تقوا 
باشــد گفــت: امروز به شــدت به مشــارکت در توســعه 
نیــاز داریــم و همــه بایــد بــا هم همــکاری کنیــم و در 
ســرمایه گذاری، حــل مشــکالت مــردم و ســایر مــوارد 

بایــد بــه یکدیگــر کمــک کنیم.
فدائــی با اشــاره بــه اینکه یکــی از مصادیق مشــارکت 
ــی،  ــه انقالب ــه وظیف ــت ک ــات اس ــور در انتخاب حض
سیاســی و اجتماعی همــه ما اســت ادامه داد: امســال 
ســال رونــق تولیــد نامگذاری شــده اســت و تولیــد در 
ــتان را  ــاورزی در اس ــدن و کش ــت، مع ــش صنع بخ

پیگیــری می کنیــم.
وی بــا عنــوان اینکه در بخش معــدن و صنایع معدنی 
ــته ایم  ــتان داش ــی در اس ــی خوب ــای خیل موفقیت ه
کــه نتیجــه آن تولید، درآمد و اشــتغال بیشــتر اســت 
گفــت: 981 پــروژه بــا ســرمایه گذاری 12 هــزار و 300 
میلیــارد تومــان در ســفر رئیس جمهــور بــه کرمــان 
افتتــاح و ۷6 پــروژه نیز در این ســفر عملیــات اجرایی 

آن آغــاز شــد.

مجلس با اولویت بومی گزینی در استخدام ها موافقت کرد
ــی  ــان بوم ــرای جــذب داوطلب ــف شــد ب ــت مکل شــورای توســعه مدیری
شهرســتانی بــه اســتثنای شــهر تهــران، کالن شــهرها و مراکــز اســتان ها 

ــل شــود. اولویــت قائ
نماینــدگان در جلســه علنــی روز- دوشــنبه- مجلــس شــورای اســالمی  
اولویــت،  کلیــات و جزئیــات طــرح یــک فوریتــی اصــالح مــاده 44 قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری را دربــاره اولویــت بومــی گزینی در اســتخدام ها 

ــب کردند. تصوی
بنابرایــن مصوبــه و بــا اصــالح مــاده 44  قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
و الحاقــات بعــدی آن، شــورای توســعه مدیریــت مکلــف اســت بــرای جذب 
داوطلبــان بومــی شهرســتانی بــه اســتثنای شــهر تهــران کالن شــهرها و 

امــام صــادق علیــه الســالم: »خداونــدا ! مــرا اصالح فرما؛ زیــرا من مهم ترین کس در نزد خویشــم. خداونــدا ! فرزندانم را برایــم اصالح فرما؛ 

زیرا آنان دســت و بازوى من هســتند. خداوندا ! خانواده ام را برایم اصالح فرما زیرا آنان گوشــت و خون من هســتند. خداوندا ! جامعت 

برادران و خواهران و دوســتداران مرا برایم اصالح فرما؛ زیرا صالح بودن ایشــان، صالح بودن من اســت«))قرب اإلســناد : ص ٨ ح ٢٦((

پنج چیزی که باید در مورد ویروس کرونا بدانید

ــای  ــرر دســت ها، اســتفاده از ماســک در مکان ه ــردی، شســتن مک بهداشــت ف
ــه  ــز از ســفرهای غیرضــروری ب ــراد مبتــال، پرهی ــه گرفتــن از اف عمومــی، فاصل
مکان هــای آلــوده اشــاره کــرد. همچنیــن بــه محــض مشــاهده عالیمــی شــبیه 

ــزا خــود را بــه مراکــز درمانــی برســانید. ســرماخوردگی یــا آنفلوان
5. تکمیل تدریجی راهنماها

دانشــمندان همچنــان در حــال بررســی ویــروس کرونــا هســتند و اطالعــات آنهــا 
در ایــن زمینــه به تدریــج تکمیــل می شــود. بنابرایــن دایمــا در جریــان اخبــار ایــن 
ویــروس باشــید تــا اگــر راهنمایــی جدیــدی ارائــه شــد، از آن بــا خبــر شــده و از 

خطــر ابتــال بــه ایــن بیمــاری مصــون بمانید.

مراکــز اســتان ها اولویــت قائــل شــود.«بنابر تبصــره مــاده واحــده ایــن طرح؛ 
ایــن قانــون از تاریــخ تصویــب، الزم االجــراء اســت و شــامل کلیه مــواردی که 
مهلــت ثبت نــام بــه پایــان رســیده ولــی هنــوز نتیجــه نهایــی اعالم نشــده 

اســت نیــز مــی شــود
.بــر اســاس مــاده 44 قانــون مدیریت خدمات کشــوری؛ بــه کار گیــری افراد 
در دســتگاه های اجرائــی پــس از پذیرفتــه شــدن در امتحــان عمومــی که به 
طــور عمومــی نشــر آگهــی می شــود و نیــز امتحــان یــا مســابقه تخصصــی 

امکانپذیر اســت
.دســتور العمــل مربــوط بــه نحــوه برگــزار امتحــان عمومــی و تخصصــی به 

تصویــب شــورای توســعه مدیریــت می رســد

دکتر خطیبی شهرداربردسیر درگفتگو با خبرنگار سپهر بردسیر گفت: 
برخی از پروژه های درحال اجرای شهرداری : احداث زمین چمن مصنوعی بلوارشهیدصانعی، 

بازسازی میادین اصلی شهر، احداث پیست موتورسواری،  نصب املانهای متعدد در سطح 
شهرچهره   شهر متحول خواهدشد 

شــهردار بردســیر در گفتگــو بــا خبرنــگار هفته نامه ســپهر بــه بیان پــروژه هــای در حــال احداث 
شــهرداری پرداخــت و گفــت: زمیــن چمــن مصنوعی بلوار شــهید صانعی در حال ســاخت اســت 

و انشــاهلل بــه زودی بــه بهــره برداری میرســد.
 وی احــداث پیســت موتورســواری را از پــروژه هــای مهــم شــهرداری دانســت و اعالم کــرد: مراحل 
مقدماتــی شــامل جایابــی و طراحــی هــای اولیــه انجــام گرفتــه و در اینــده نزدیــک ایــن پــروژه 

اجرایــی خواهد شــد. 
دکتــر خطیبــی طراحــی مجــدد میادیــن اصلــی شــهر را از دیگــر پــروژه هــای شــهرداری عنوان 

کــرد و افــزود: فضاســازی میادیــن شــهدای مدافــع حــرم و پزشــک در حــال انجــام اســت. 
ایــن اســتاد دانشــگاه گفت:طراحــی هــای صــورت گرفتــه در نقــاط مختلــف شــهر بــه گونــه ای 

اســت کــه زیبایــی و اصــول شهرســازی توامــان مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
شــهردار بردســیر در پایــان نصــب المانهــای شــهری  زیبــا و بــه روز را از دیگــر اقدامــات در دســت 

انجــام شــهرداری دانســت و افــزود: چهــره شــهر بردســیر کامــال متحــول خواهد شــد.
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خطبه های نمازجمعه

مهــدی حســینی نژاد در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس در 
کرمــان اظهــار داشــت: مــا جلســه موانــع رفــع تولیــد در 
اســتان را تــا االن باالی 26 جلســه منظم تشــکیل داده ایم.

مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان ادامه 
ــات  ــن جلس ــی ای ــورت هفتگ ــهریور به ص ــاه ش داد: از م
ــه مشــکالتی کــه واحد هــای  ــا توجــه ب برگــزار شــد و ب
تولیدی داشــته اند بیشــتر مشــکالتمان در تولیدی هاســت 
و بــا توجــه بــه عارضه یابــی کــه انجــام داده ایــم مشــکالت 
ــن جلســات بیشــتر روی  ــا در ای ــی اســت؛ تمرکــز م مال
مســائل مالــی بــود و 64 درصــد از واحد هــای ما مشــکالت 
مالــی چه ســرمایه ثابــت و چــه ســرمایه در گــردش دارند.

وی تصریــح کــرد: محوریــت بیشــتر جلســات مــا در رفــع 
ــت،  ــی رف ــه ســمت مشــکالت مال ــم ب ــد ه ــع تولی موان
ــت و مملکــت  ــه دول ــی ک سیاســت های اقتصــادی کالن
درگیر آن اســت تاثیر مســتقیمی روی واحد هــای تولیدی 
ــی واحدهــای  ــا گذاشــته و موجــب شــده مســائل مال م
تولیــدی مــا را دچــار چالــش کنــد و به طــور خــاص آن 
ــرداری نرســیده اند نیــاز  ــه بهره ب واحدهایــی کــه هنــوز ب
داشــته باشــند بــه ســرمایه ثابــت کــه بــه بهــره بــرداری 

برســند و تکمیــل شــوند.
حســینی نژاد ابــراز داشــت: واحد هــای تکمیــل شــده هــم 
بــرای تهیــه مــواد اولیه بــه ســرمایه در گــردش نیــاز دارند 
و آن واحدهایــی کــه در ســنوات قبــل ســرمایه در گــردش 
ــار مشــکل  ــر حــال در بازپرداخــت دچ ــه ه ــد ب گرفته ان

هســتند و بایــد بــه آنهــا کمک شــود.
وی ادامــه داد: جلســات ســتاد تســهیل و رفــع موانع تولید 
کــه بصــورت منظــم شــکل گرفتــه بــه اســتناد قوانیــن 
موجــود از جملــه اینکــه مــا بتوانیــم بــر اســاس مصوبه ای 
ــه  ــژه امســال ب ــد به صــورت وی ــوا داده بودن کــه ســران ق
واحدهــا کمــک شــود کــه از طریــق کارگروه هــای رفــع 
موانــع تولیــد و یــا مصوبــه ای کــه ریاســت قــوه قضائیــه 

ــد  ــوع ورود کرده ان ــن موض ــه ای ــم ب ــتان ها ه داد و دادس
کمیته هــای مختلفــی در ایــن زمینــه شــکل گرفتــه کــه 

بتوانــد کمــک باشــد.
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان بیــان 
کــرد: مــا بــر همیــن اســاس کارگروه هــای رونــق تولیــد که 
بتوانــد بحــث تســهیالت را  به صــورت منظــم دنبــال کنند، 

ــکیل دادیم. تش
 وی توضیــح داد: بــا توجــه بــه قانــون بودجه ســال 98 و بند 
الــف تبصــره 18 تســهیالت چــه در قالــب ســرمایه ثابــت و 
ســرمایه در گــردش بــرای واحد هــای تولیــد بایــد پرداخــت 
شــود و ایــن موضــوع مطــرح شــد کــه بــه ایــن شــکل بــود 
کــه ســهم وزارت صمت 20 هــزار میلیارد تومان تســهیالت 
باشــد کــه از محــل 10 هــزار میلیــارد صندوق توســعه ملی 
ــع بانکــی  پرداخــت کنــد و 10 هــزار میلیــارد هــم از مناب

ــود. تامین ش
حســینی نژاد گفــت: بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه بــرای مــا 
اتفــاق افتــاد ماننــد بارندگی هــای یکــه اول ســال در چنــد 
اســتان اتفــاق افتــاد و یــا مباحث مربــوط بــه افزایش تحریم 
ناجوانمردانــه ای کــه بــرای کشــور اتفــاق افتاد، تحقق ســهم 
صنــدوق توســعه ملــی و بانکــی اتفاق نیفتــاد به طــوری که 
هــم اکنــون کــه مــن در اینجــا هســتم  صنــدوق بیــش از 
ســه هــزار و 900 میلیــارد تومــان نتوانســت بــه مــا پــول 
دهــد البتــه ایــن مبلــغ هــم از مهرمــاه به صــورت جــدی 

ــد. عملیاتی ش
وی خاطرنشــان کــرد: سیســتم بانکــی هفــت بانــک را برای 
ایــن تســهیالت مشــخص کردنــد و علی رغم چالــش بزرگ 
ــا  ــی م ــاورزی و صنف ــی، کش ــی، معدن ــای صنعت واحد ه
کــه مســائل مالــی بــود پرداخــت تســهیالت توســط ایــن 

ســاختاری کــه وجــود داشــت متاســفانه خــوب نبــود.
ــد  ــات مانن ــن جلس ــا در ای ــرد: م ــان ک ــینی نژاد بی حس
ســال های 95و96و 97 دوبــاره رونــق تولیــد را هــم آوردیــم 

کــه بــه واحدهــا پرداخــت داشــته باشــد یعنــی دو روش 
شــد یکــی تبصــره 18 و دیگــری رونــق تولیــد و از نیمه 

دوم ســال به صــورت جــدی شــروع شــد.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ایــن دو مدلــی کــه در کشــور 
دارد انجــام می شــود مــا 3 هــزار و 200 میلیــارد تومــان 
تــا االن معرفــی بــه سیســتم بانکــی داشــته ایم، اضافــه 
کــرد:  امــا پرداختــی کــه داشــته ایم متاســفانه پرداخــت 
خوبــی نبــوده یعنــی پرداخــت مــا چیــزی حــدود 130 
ــدود  ــزی ح ــط چی ــور متوس ــه به ط ــوده ک ــارد ب میلی
5 درصــد پرداخــت سیســتم بانکــی داشــته ایم و ایــن 
بزرگتریــن چالــش اســت کــه نتوانســتیم بــه واحد هــای 

تولیــدی کمــک دهیــم.
ــان  ــتان کرم ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــرکل صنع مدی
اظهــار کــرد: پیگیری هــای زیــادی هــم انجــام شــده که 
سیســتم بانکــی همراهــی بــا پرداخــت ایــن تســهیالت 
در اســتان ها رغــم اینکــه همــه مــا در جنــگ اقتصــادی 
هســتیم و ســربازان و فرماندهــان ایــن جنــگ اقتصادی 
ــا  ــدی م ــی و تولی ــی، معدن ــی، صنف ــای صنعت واحد ه
هســتند امــا پرداختــی 5 درصــد بیشــتر اتفــاق نیفتاده 

اســت.

حق الناس درتبلیغات انتخاباتی 
رعایت شود 

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر : تأمین منابع مالی مشکل 64 درصد واحدهای تولیدی کرمان است
فرمانــده انتظامــی شهرســتان رودبــار جنــوب از دســتگیری 
فــردی کــه بــا ســاخت ســه ســایت اینترنتــی تقلبی بالــغ بر 

300 میلیــون ریــال ســرقت کــرده اســت، خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، رضــا فیروزبخت در 
توضیــح خبــر فــوق اظهــار داشــت: در پــی شــکایت تعــدادی 
از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه پــس از خریــد از یــک ســایت 
ــده، مشــخص  ــه ش ــی، موجــودی حسابشــان تخلی اینترنت
ــن فروشــگاه  ــه عناوی ــالگ اینترنتــی ب ــردی ســه وب شــد ف
محصــوالت کامپیوتــری، کمــک به خیریــه و چــت تصویری 

ســاخته اســت.
فرمانــده انتظامــی رودبــار جنــوب ادامــه داد: پــس از اینکــه 
مشــتریان اطالعــات حســاب خــود را در درگاه هــای پرداخــت 
ایــن صفحــات مجــازی وارد می کردنــد، اطالعــات را ذخیــره و 

ــرد. ــی می ک ــان را خال ــودی حساب ش موج
وی بیــان داشــت: ایــن متهــم کــه یــک پســر جــوان اســت 
در اعترافــات اولیــه بــه 11 فقــره کالهبــرداری بــه ارزش 300 

میلیــون ریــال بــه ایــن شــیوه اعتــراف کــرده اســت.   
فیروزبخــت تصریــح کــرد: کالهبــرداران بــا انتشــار تصاویــر 
دلخــراش از آســیب دیدگان اجتماعــی یا بیمــاران نیازمنــد، از 
کاربــران درخواســت کمــک کــرده و یــا بــا بــه بازی گرفتــن 
ــت در  ــل و کامن ــک، ایمی ــال پیام ــانی و ارس ــف انس عواط
شــبکه های اجتماعــی و معرفــی لینــک جهــت واریــز وجــوه 
نقــد بــه حســاب شــخصی یــا هدایــت بــه درگاه جعلــی، از 
ــرطانی و  ــودکان س ــر،  ک ــردم فقی ــه م ــد ب ــراد می خواهن اف
آســیب دیده از حــوادث طبیعــی ماننــد زلزلــه کمــک کننــد.

وی تاکیــد کــرد: مــردم کمک هــای انسان دوســتانه خــود را 
از طریــق شــرکت ها و مؤسســات معتبــر و شناخته شــده و بــا 

شــماره حســاب مشــخص انجــام دهند.

حجــت االســام و المســلمین حاج علی اکبــر کرمانی دربخشــی از 
خطبــه هــای نمــاز جمعه ایــن هفتــه بیــان داشــت : دوازدهم بهمن 
ســالروز ورود حضــرت امــام رضــوان اهلل تعالــی بــه میهن اســامی 
بعــد از ســالها فــراق و جدایــی و آغــاز ایــام اهلل دهــه فجــر انقــاب 
اســامی اســت. و  انقــاب دارای حقایقــی اســت و یکــی از ایــن 
حقایــق کــه بایــد مدنظــر باشــد ضــرورت انقــاب اســامی اســت 
و ضــرورت آن بــرای احیــا اســام اســت چــون قــرن نوزدهــم قرن 
مقابلــه بــا دیــن و تحقیــر دیــن بــود قرنــی کــه بشــر بــا تکیــه بــر 
انســان گرایــی و خودگرایــی اعــام کــرده بــود کــه دیگــر نیــازی 
بــه دیــن نیســت وایــن اعــام غیــر مودبانــه و خشــونت گرایانــه و 
غیرمنطقــی انجــام گرفــت و آثار تخریبــی در دنیای اســام و بشــر 

گذاشت. 
چــون یــک مانــع سرکاراســتعمار و اســتکبار بــود و تنهــا مانــع بــه 
هــدف رســیدن دشــمن چیــزی بــه عنــوان دیــن واســام بــود. و 
عامــل دیگــر کــه بــه تضعیــف دیــن کمــک مــی کــرد در منطقــه 
اســامی و حتــی کشــورهای عربــی کــه علــم اســام را بــه دوش 
مــی کشــندآن نقــش حکومتهــای وابســته به اســتکبار و دشــمنان 
اســام اســت وقتــی ایــن عوامــل دســت بــه دســت هــم دهنــد 
اســام زدایــی ، ترویــج فســاد ادامــه پیــدا مــی کنــد و از اســام جز 

اســم چیــزی باقــی نخواهــد گذاشــت.
زمانــی انقــاب اســامی شــکل گرفــت کــه تمــام نقشــه هــای 
دویســت ســاله اســتکبار علیــه اســام حمله کــرده بــود و یک ملت 
بــه عنــوان دیــن اســام حرکــت کــرد و یــک مــوج عظیمــی در 
دنیــای اســام و انقــاب و بشــریت ایجــاد کــرد. و مســلمانان را از 
ضعــف و سســتی و ســتم پذیــری تبدیل بــه روح شــجاعت پذیری 

و شــهامت کــرد 
ــرد  ــکل گی ــی ش ــت  انقاب ــرورت داش ــرایط  ض ــن ش ــذا درای  ل
ــده کنــد و تاثیــرات انقــاب را در دنیــای امــروز و  ــا اســام را زن ت
تظاهــرات هفتــه گذشــته مردم عــراق که بعــد از راهپیمایــی اربعین 
بــی ســابقه بــوده اســت شــاهد بودیــم. و دغدغه حضــرت آقــا از این 
بــود کــه آمریــکا هــر کاری در کشــور انجــام مــی داد امــا هیچ کس 
جــرات اعتــراض نداشــت. امــا کار بــه جایــی رســید کــه بعــد از 78 
ســال کــه هیــچ کــس جــرات نمی کــرد تیــری بــه ســمت آمریکا 
پرتــاب کنــد امــا موشــکهای ایــران پایــگاه عیــن االســد آمریــکا را 
مــی زننــد و جــرات کوچکترین عکس العملــی را از خودش نــداد. واز 
تاثیــرات دیگــر انقــاب که شــوک بــزرگ بــر آمریکا بــود آن بحث 
بــی دولــت ســازی هــا در لبنــان و عــراق و حتی بــه دنبــال آن ایران 
بــود امــا بــا حمایــت حــزب اهلل در لبنــان و حمایــت ســید حســن 
نصــراهلل ظــرف مــدت چهــل روز آن نخســت وزیــری کــه مدنظــر 
حــزب اهلل بــود انتخــاب شــد و اینهــا از پیامدهــای انقــاب اســت. 
و اینکــه بعــد از وفــات پیامبــر چــرا حضــرت علــی علیــه الســام 
ســکوت کــرد و خانــه نشــین شــد عــدم همراهــی مــردم بــا ولــی 
فقیــه بــود امــا مــردم ایــران هــر جــا کــه خــط قرمــز اســام و نظام 

اســامی زیــر ســوال مــی رود پــای کار هســتند.
خطیــب جمعــه در ادامــه در آســتانه انتخابــات بیــان داشــت:  تــراز 
انقــاب ســه شــاخصه دارد کــه بایــد آنهــا را رعایــت کنیــم یکــی 
ســالم بــودن و دوم امــن بــودن انتخابــات و ســوم باشــکوه بــودن. 
و همــه مــردم و کاندیداهــا و مســئولین بایــد ایــن ســه شــاخصه را 
رعایــت کننــد. و مقــام معظــم رهبری در فقه سیاســی یــک نظریه 
ابــداع کردنــد و آن نظریــه حــق النــاس اســت. و روایــت اســت کــه 
حــق النــاس از حــق خدا بزرگتــر وباالتر اســت و در فرمایشــات مقام 
معظــم رهبــری یکــی از  ابعاد و ســرفصلها در انتخابــات رعایت حق 
النــاس اســت لــذا باید در ثبــت نامهــا و نامزدهــا بــرای کاندیداتوری 
بایــد حجــت شــرعی و حجــت عقلــی را رعایــت کنند و کثــرت بی 
رویــه کاندیداهــا مــردم را در تحیــر قــرار مــی دهــد لذا ممکن اســت 
حــق الناســی بــر گــردن کاندیداهــا قــرار گیــرد. دوم رعایــت حــق 
النــاس در بررســی صاحیتهــا اســت اینکــه حــق النــاس در مــورد 
مومنــی کــه ثبــت نــام کــرده ضایــع نشــود و هــم آن ناصالحــی 
کــه ثبــت نــام کــرده تاییــد نشــود. ســوم رعایــت حــق النــاس در 
تبلیغــات انتخاباتــی اســت هرگونــه زیــاده گویــی، فریــب تبلیغاتی، 
ارائــه آمارهــای نادرســت ، اســتفاده از روشــهای ناصــواب در اثبــات 
توانمنــدی خــود توســط داوطلبــان کــه همــان مصــداق فریــب و 
تدلیــس اســت. چهــارم عــدم رعایــت حــق النــاس در تبلیغــات در 
نفــی و حــذف حریــف و رقیــب اســت پراکندن شــایعات و ســخنان 
نادرســت اتهامــات اثبــات نشــده یــا ناصحیح کــه موجب در اشــتباه 
انداختــن مــردم شــود. بعضــی از تبلیغــات جــوری مــی شــود کــه 
نظــام را زیــر ســوال مــی بــرد و باعــث تضعیــف انتخابات می شــود 
ایــن نیــز حق النــاس اســت. مــورد آخــر اســتفاده نامشــروع از اموال 
بیــت المــال توســط نامزدهــا یــا حامیــان آنهــا یــا ســوء اســتفاده از 
موقعیــت شــغلی از نمونــه هــای ظلــم در حــق مردم اســت لــذا باید 
ایــن نظریــه حــق النــاس انتخابــات را کــه مقــام معظــم رهبــری 

مطــرح کردنــد رعایــت کنیم.  

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: 

دستگیری کالهبردار اینترنتی با 
تخلف 300 میلیونی در رودبار 

صلح و سازش 41 درصد 
پرونده های شورای حل اختالف 
رئیــس شــوراهای حــل اختــالف اســتان کرمــان گفــت: بــا 
تــالش مجموعــه کارکنــان شــوراهای حــل اختــالف اســتان 
ــزار و 907  ــا در مجمــوع 33 ه ــان 41 درصــد پرونده ه کرم
فقــره از پرونده هــای وارده بــه شــوراهای حــل اختــالف بــه 

صلــح و ســازش منتهــی شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، مهــدی تقــی زاده 
در تشــریح  عملکــرد 9 ماهــه ســال جــاری شــوراهای حــل 
ــدای ســال،  ــوان داشــت: از ابت ــان عن اختــالف اســتان کرم
122هــزار و 135فقــره پرونــده وارد شــوراهای حــل اختــالف 
ــزار و 638  ــل 118ه ــان شــده اســت و در مقاب اســتان کرم

پرونــده مختومــه شــده اســت.
ــان  ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس ــی رئی ــاون قضای مع
در امــور شــوراهای حــل اختــالف، کیفیــت آراء صــادره در 
مجموعــه شــوراهای حــل اختــالف اســتان را خــوب ارزیابــی 
کــرد و بیــان داشــت: 41 درصــد پرونــده هــای قابــل صلــح 
ــازش  ــح و س ــا صل ــالف ب ــل اخت ــورای ح ــازش در ش و س

ــده اند. ــه ش مختوم
معــاون قضائــی رئیــس کل دادگســتری و رئیــس شــوراهای 
حــل اختــالف اســتان کرمــان اعــالم کــرد:در حــال حاضــر 
ــوزه  ــتایی در 31 ح ــورا روس ــهری و 89 ش ــورا ش 226 ش

قضائــی مشــغول فعالیــت هســتند.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــای ش ــات اعض ــان از زحم وی در پای
ــا ســعه صدر در جهــت ایجــاد صلــح  اســتان کرمــان کــه ب

ــد، قدردانــی کــرد. بیــن طرفیــن دعــوا تــالش کردن

برون رفت از مشکالت با تشکیل 
مجلسی انقالبی و کارآمد 

سرمقاله ادامه صفحه اول ... 
*** »آرای مــردم در مقابــل حکــم خــدا، رأی نیســت؛ ضاللــت اســت. مــا می خواهیــم که 
احــکام     اســالم، در همه جــا جریــان پیــدا بکنــد و احــکام خــدای تبارک و تعالــی حکومــت 

کنــد.« » مجلــس اســالمی مبتنــی برامــوزه هــا دینی « 
)امام  خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 8؛ ص 280؛ 4 تیر 1358(.

*** »از آغــاز انقــالب تاکنــون، یکــی از اهــداف شــوم و پلیــدی کــه همــواره مــورد توّجــه   
ــردم از  ــردن م ــوده اســت، دور ک ــان ب ــی آن ــران خارجــی و داخل ــی و نوک   اســتکبار جهان
ــا آرمان هــای اجتماعــیـ   ــان ب ــن آن صحنه هــای     انقــالب و گسســتن پیوندهــای پوالدی
سیاســی اســالم بوده     اســت.«)امام ســیدروح اهلل خمینی؛ صحیفــه ی امــام؛ ج 21؛ ص 8؛ 11 
فروردیــن 1367(.» توجــه بــه عمــق توطئه دشــمن تــا دو رکردن مــردم از نظام اســالمی «

  »همــه، مســئول سرنوشــت کشــور و اســالم مــی باشــند؛     چــه در نســل حاضــر و چــه در 
نســل های آتیــه. و چه بســا کــه در بعــض مقاطــع، عــدم     حضــور و مســامحه، گناهی باشــد 

کــه در رأس گناهــان کبیــره اســت.«
)امام  خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 21؛ ص 421؛ 15 خرداد 1368(.

»اگــر بخواهیــد در مقابــل دنیــا، اظهــار حیــات   بکنیــد ]...[، بایــد مشــارکت کنیــد. اگــر     ـ 
ـ از عــدم مشــارکت شــما، یــک لطمــه ای بــر جمهــوری اســالمی وارد  خــدای نخواســته 
بشــود،     ]...[ مســئول     پیــش خــدا هســتیم. مســئله، مســئله ی ریاســت جمهور نیســت؛ 
مســئله، مســئله ی اســالم اســت.« )امام ســیدروح اهلل خمینــی؛ صحیفــه ی امــام؛ ج 19؛ ص 
327؛ 8 مــرداد 1364(.یعنــی کســانی کــه بــه بهانــه اینکــه بعضــی از افــراد جناحشــان رد 
صالحیــت شــدند د رانتخابــات شــرکت نکننــد و عــدم شــرکت انهــا گنــاه کبیــره اســت «

  »اگــر خــدای نخواســته     بر اســالم یا کشــور اســالمی، از ناحیه ی عــدم دخالت در سرنوشــت 
جامعــه، لطمــه و صدمــه ای     وارد شــود، یک یــک تمــام ملـّـت در پیشــگاه خــدای قّهــار توانا، 

ــئول خواهیم بود.« مس
)امام  خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 18؛ ص 335؛ 22 بهمن 1362(.

*** »مــردم نبایــد کنــار برونــد، اگــر مــردم کنــار برونــد، همــه شکســت می خوریــم.« » 
مردمســاالری دینــی «

 )امام  خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 18؛ ص 242؛ 20 آذر 1362(. 
*** »بی تردیــد، رمــز بقــای انقــالب اســالمی، همــان رمــز پیــروزی اســت؛ و رمز پیــروزی 
را ملّــت می دانــد و نســل های آینــده در تاریــخ خواهنــد خوانــد کــه دو رکــن اصلــی آن، 
انگیــزه ی الهــی و مقصــد عالــی حکومــت اســالمی؛ و اجتمــاع ملـّـت در سراســر کشــور بــا 
وحــدت کلمــه بــرای همــان انگیزه و مقصــد.« » هــدف انقــالب اســتقرار و تحقق حکومت 

اســالمی وحفــظ ان درهــر شــرایطی« 
)امام خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 21، ص 404(.

*** انقــالب، »حکومــت پادشــاهی« را کــه »حاکمّیــت شــخصی« بــود، ریشــه کن کرد و 
به جــای آن، »حاکمّیــت مردمــی« را به وجــود آورد. در آن دوره، شــاه را »صاحــب مملکــت« 
می شــمردند، امــا انقــالب، مملکــت را بــه صاحبــان اصلــی اش کــه ملّتنــد، برگردانــد، و این 

مــردم هســتند کــه بــا حضــور و انتخــاب خــود، تعیین کننده انــد
)حضرت آیت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در دیدار مردم در حرم مطهر رضوی؛ 1 فروردین 1395(.

*** از اوّل انقــالب تــا امــروز، نصــاب شــرکت مــردم در انتخابــات، پاییــن نیفتــاده و تنــّزل 
نکــرده اســت، بلکــه رقــم مشــارکت، در مقایســه بــا انتخاب هــای دنیــا، رقــم بــاال و نصــاب 
برجســته  اســت. معنــای شــرکت وســیع مــردم در انتخابــات این اســت کــه نظام اســالمی، 
توفیــق یافتــه »مردم ســاالری دینــی« را »تثبیــت« و »نهادینــه« کنــد؛ مردم ســاالری، بــه 
یــک »جریــان عــادی« تبدیــل شــده اســت. ایــن بــرای کشــوری کــه در طــول قرن هــای 
متمــاّدی، بــا حــّکام مســتبد و دیکتاتــور، گــذران می کــرده اســت، چیــز کمــی نیســت، و 
بایــد قــدر آن را دانســت. ایــن »نعمــت بــزرگ« را ناسپاســی نکنیــم؛ همچنان که در ســال 
هشتادوهشــت، عــّده ای ایــن نعمــت الهی را ناسپاســی کردنــد، و همچنین این که کســانی، 

انتخابــات را ناســالم می شــمارند
)حضرت آیت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در دیدار مردم در حرم مطهر رضوی؛ 1 فروردین 1393(

.»حضورحداکثــری مــردم در انتخابــات چهل ســال گذشــته خار چشــم دشــمنان اســت و 
بــا حضــور حداکثــری در انتخابــات دوره یازدهــم مجلــس شــورای اســالمی مجــددا باعــث 
یــاس و ناامیــدی دشــمنان تحقــق خواهدیافــت و ایــن خــار همچنــان در چشمشــان فــرو 

رفتــه خواهدمانــد   «

طرح ضیافت اندیشه استادان 
و نخبگان دانشگاهی در 

دانشگاه آزاد اسالمی بردسیر 
در راســتای ارتقــای ســطح علمی و فرهنگی، نخســتین طرح 
ضیافــت اندیشــه اســتادان و نخبــگان دانشــگاهی بــا عناوین 
»تعلیــم وتربیــت« و »معرفــت شناســی«  در ســطح 2 بــه 
مــدت چهــار روز در دانشــگاه آزاد اســالمی بردســیر برگــزار 

شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی، رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی 
بردســیر در آییــن اختتامیــه ایــن طــرح، بــه نقــش مثبــت و 
تاثیرگــذار اســاتید بــر دانشــجویان اشــاره کــرد و افــزود: طرح 
ضیافــت اندیشــه، بــه مــدت چهــار روز و بــا تدریــس اســاتید 
برجســته دانشــگاه در راســتای رشــد و پــرورش معنویــت و 

فضائــل اخالقــی برگــزار شــد.
دکتــر افشــین صالحــی بــه سیاســت هــای جدیــد فرهنگی 
دانشــگاه اشــاره کــرد و افــزود: یکــی از سیاســت هــای مهــم 
دانشــگاه آزاد اســالمی، تبیین و تحقق بیانیــه گام دوم انقالب 
اســت کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری ابالغ شــده اســت.

ــی را  ــت افزای رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی بردســیر، معرف
ــن طــرح دانســت و از  یکــی از دیگــر از اهــداف برگــزاری ای
حضــور اســاتید و تــالش هــای حــوزه هــای فرهنگــی، علمی 
ــت  ــرح ضیاف ــتین ط ــزاری نخس ــی و اداری در برگ پژوهش

اندیشــه قدردانــی کــرد.
امــام جمعــه بردســیر نیــز بــا قدردانــی از اقدامــات فرهنگــی 
دانشــگاه آزاد اســالمی بردســیر پیرامــون ضــرورت برگــزاری 
جلســات معرفــت افزایــی و فرهنگی بــه ایراد ســخن پرداخت 
و گفــت: فرهنــگ، اخــالق، علــم و تهذیــب یکــی از ضروریات  

ــروز جامعه اســت. ام
حجــت االســالم والمســلمین علــی اکبــر کرمانــی، بــه تاکید 
ــه علمــی و  ــت بنی ــر تقوی ــی ب ــری مبن ــام معظــم رهب مق
فرهنگــی کشــور اشــاره کــرد و افــزود: بنــا بــر حدیث شــریف 
پیامبــر اکــرم)ص( »اگــر علــم و  ایمــان به ســتاره ثریا بســته 
باشــد و در آســمان هــا قــرار گیــرد، مردانــی از فــارس آن را 
در اختیــار خواهنــد گرفــت« و ایــن حدیــث شــریف بیانگــر 

توانمنــدی ایرانیــان اســت.
مســئول نهاد نمایندگی مقام معظــم رهبری در دانشــگاه آزاد 
اســالمی اســتان کرمــان نیــز بــا گرامــی داشــت یــاد و خاطره 
ســردار رشــید اســالم، شــهید حــاج قاســم ســلیمانی گفــت: 
اخــالص در عمــل، یکــی از عوامــل مهــم در تربیــت نســل 

آینــده اســت.

حجت االســالم والمســلمین دکتر محمد حســین قنــاد زاده 
بــا بیــان اینکــه دانشــجویان، آینــده ســازان کشــور و فرزندان 
ایــن مــرز و بــوم هســتند افــزود: اســاتید بایــد خالصانــه در 

زمینــه تعلیــم و تربیــت گام بردارند.
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 

واکنش همتی به خبر راه اندازی 
کانال مبادله دارو از طریق سوئیس

آمریکا ادعای خود را اثبات کند 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، عبدالناصــر همتــی رئیــس کل 
بانــک مرکــزی ایــران در واکنــش بــه اخبــار منتشرشــده در 
مــورد ســازوکار مبادلــه کاالهــای کشــاورزی و دارو اعــام کرد: 
داروی مبادلــه شــده بــا پیگیــری و درخواســت ســفارت دولــت 
ســوئیس و در حــد ۲.۵ میلیــون دالر آن هــم از طریــق منابــع 
موجــود بانــک مرکــزی نزد یــک بانــک سوئیســی و از طریق 

شــرکت های سوئیســی بــوده اســت.
همتــی بــا اشــاره بــه کارشــکنی مــداوم آمریکایی هــا در نقــل 
و انتقــال منابــع برای مبــادالت کاالهــای اساســی و دارو تأکید 
کــرد: اگــر آمریکایی هــا واقعــاً مدعــی همراهــی بــرای تأمیــن 
ــزم بانکــی  ــد مکانی دارو و کاالهــای کشــاورزی هســتند، بای
بــرای انتقــال و تأمین منابــع خرید کاالهــای اساســی را فراهم 

سازند.
رئیــس کل بانــک مرکــزی صرف انجــام مکانیزم فنــی مبادله 
بــدون امــکان انتقــال منابــع را کافی ندانســت و فراهم ســازی 
مکانیــزم انتقــال منابــع و تأمین مالــی آن را معیار مهمــی برای 

ارزیابــی صحــت ادعــای آمریکایی هــا اعــام کرد.
بــر اســاس اعــام ســفارت ســوئیس در ایــران در روز هفتــم 
بهمــن مــاه، یــک پرداخــت اولیــه بــرای محمولــه ای از دارو به 

مقصــد ایــران، مــورد تأئیــد قــرار گرفــت.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: 

سرطان در کشور رو به افزایش است

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، رضــا ملــک زاده، در اجــالس رؤســای دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی کشــور در مرکــز همایش هــای رازی تهــران، بــا بیــان اینکــه بیماری هــای غیــر 
واگیــر علــت بیــش از 80 درصــد از مــرگ و ناتوانــی در کشــور هســتند، تصریح کــرد: این 
یــک رســالت ملــی بــرای تمــام دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور اســت کــه در زمینه 

بیماری هــای غیــر واگیــر کار کننــد.
معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت بــا بیان اینکه خوشــبختانه امید بــه زندگی 
در کشــور افزایــش پیــدا کــرده و در ایــن زمینــه از کشــورهای منطقه جلوتر هســتیم، اما 
جــا دارد ایــن موضــوع ارتقــای بیشــتری پیــدا کنــد، گفــت: در ســال های بعــد از انقــالب 
اســالمی، بیماری هــای واگیــر، مــرگ و میــر مــادران و نــوزادان، مشــکالت تغذیــه ای و 
بیماری هــای غیــر واگیــر رونــد کاهشــی داشــته اســت، امــا ســرطان ها در ایــران رو بــه 
افزایــش اســت کــه دلیــل آن را می تــوان بــه افزایــش طــول عمر ایرانیــان و وجود ریســک 

فاکتورهایــی ماننــد مصــرف تریــاک و ســیگار مربــوط کرد.
ملــک زاده افــزود: بیماری هــای قلبــی و عروقــی در کشــور مــا کاهــش پیــدا کــرده و در 
ایــن زمینــه در منطقــه شــرایط بهتــری داریم، امــا از نظر جهانــی وضعیت خوبــی نداریم. 
بیماری هــای قلبــی و عروقــی عامــل بیــش از 50 درصــد از مرگ هــای زودرس اســت کــه 
تــا 80 درصــد می تــوان از آن پیشــگیری کــرد. دانشــگاه ها بایــد همــت کننــد تــا بتوانیم 
ــال  ــش از 80 س ــه بی ــی را ب ــه زندگ ــد ب ــش داده و امی ــای زودرس را کاه ــن مرگ ه ای

ــش دهیم. افزای
وی گفــت: اگــر بــا همیــن رونــد پیــش رویــم، بــر اســاس پیــش بینی هــا، در 25 ســال 
آینــده 25 درصــد ایرانیــان دیابــت خواهنــد داشــت و ایــن موضوع نظــام ســالمت را دچار 
مشــکل می کنــد، لــذا بــرای بــرون رفــت از ایــن بحــران، بایــد برنامه ریــزی کنیــم و ایــن 
برنامه ریزی هــا بــر پایــه پژوهــش بــه بــار می نشــیند. راهــکار مشــکل، تأســیس مراکــز 
درمانــی نیســت، بلکــه اصلی تریــن راهــکار، روش هــای پیشــگیری مبتنــی بــر تحقیق و 

ــت. پژوهش اس
ملــک زاده، فشــارخون، اعتیــاد، اختــالالت و بیماری هــای روانــی و ســکته های قلبــی و 
مغــزی را از مهم تریــن گرفتاری هــای نظــام ســالمت برشــمرد و گفــت: ســاالنه 380 هزار 
مــرگ در کشــور رخ می دهــد کــه 313 هــزار مــرگ بــه بیماری هــای غیر واگیر منتســب 

اســت و 43 درصــد از ایــن مرگ هــا، بــه ســکته های قلبــی و مغــزی مربــوط اســت

محققان چینی خبر دادند:نمونه اولیه واکسن 
کرونا 40 روزه ساخته می شود

گروهــی از محققــان در چیــن مشــغول توســعه واکســن کرونــا هســتند، آنهــا ادعــا 
مــی کننــد نســخه نمونــه اولیــه واکســن 40 روز طــول مــی کشــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از شــینهوا، گروهــی از انســتیتوهای چینــی 
مشــغول ســاخت واکســنی بــرای ویــروس کرونــا هســتند.

دانشــگاه چینــگ هــوا )Tsinghua( در پکــن تیمــی از محققــان باتجربــه توســعه 
ــدن  ــای ب ــه عفونت ه ــه ب ــای کروناویروســی ک ــل ضــد ویروس ه واکســن ها و عوام

انســان منجــر می شــود، تشــکیل داده اســت.
ژانــگ لینکویــی محقــق ارشــد ایــن تیــم می گویــد: توســعه یــک واکســن در برابــر 

ایــن ویــروس بســیار ســاده تر از کشــف واکســنی بــرای HIV اســت.
تیــم او بــا بیمارســتان های سراســر چیــن مشــغول همــکاری اســت تــا آزمایش هــای 

کلینیکــی در ایــن زمینــه انجــام دهد.
ــا  ــی ب ــگاه تونگ ــانگهای از دانش ــرق ش ــتان ش ــه بیمارس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
همــکاری شــرکت Stermirna Therapeutics برنامــه ای را بــرای توســعه یــک 
ــا را از بیــن می بــرد. آنهــا  واکســن mRNA طراحــی کرده انــد کــه ویــروس کرون

ــد. ــول می کش ــن 40 روز ط ــه واکس ــه اولی ــد نمون ــد تولی ــالم کرده ان اع
ــور، دانشــگاه  ــج پزشــکی بایل ــا کال ــز ب ــودان در شــانگهای نی ــان دانشــگاه ف محقق
پزشــکی تگــزاس و مرکــز خــون نیویــورک بــرای تولیــد واکســن همــکاری می کنــد.

ــن  ــعه واکس ــرای توس ــات ب ــز در تحقیق ــی نی ــرکت های چین ــان ش ــن می در ای
ــازه  ــمندان اج ــه دانش ــرده ب ــالم ک ــا اع ــی باب ــرکت عل ــد. ش ــکاری کرده ان هم
ــا  ــرای تولیــد واکســن کرون ــه قابلیت هــای هــوش مصنوعــی ب دسترســی کامــل ب

می دهــد. را 
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آگهی تعرفه وعوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری  بردسیر  سال 1399

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ گاوداری پــاک 196 فرعــی از 4263  اصلــی واقــع در 
بخــش 20 کرمــان مــورد تقاضــای مهــدی پیرایــش طبــق رای شــماره 
139860319011000773  مــورخ 98/6/26  مــورد پذیــرش ثبــت قــرار 
گرفتــه وآگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آئیــن نامــه قانون مذکور منتشــر 
ومــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد واعمــال 
تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای 
شــماره 98/11018/5397 و مــورخ 11/12 /98  مالــک بدینوســیله آگهی تحدید 
حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون مذکــور ومــاده 13 
آئیــن نامــه آن منتشــر وعملیــات تحدیدی آن از ســاعت 8 صبح روز ســه شــنبه 
98/12/6  در محــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد لــذا به مالک ) مالکیــن( وصاحبان 
امــاک مجاوررقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعدمقــرر درایــن اعــان در محل 
وقــوع ملــک حاضــر ودر صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی با 
معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14و15 قانــون و 70 
آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام واعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی 
برابــر مــواد 20 قانــون و74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس 
تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مدت یکمــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید. 
واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه وعــدم تســلیم دادخواســت برابر مقــررات 

اقــدام خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار : دوشــنبه 98/11/14             
 حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بردسیر/58 م الف

آگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه 970004  جلــد اول اجــرای احــکام دادگســتری 
بردســیر در نظــر دارد پــاک ثبتــی  387 فرعــی از 3588 اصلــی بخــش 20 
کرمــان واقــع در بردســیر ملــک طلــق بــه مســاحت عرصــه 96 مترمربــع 
شــماال بطــول 12 متــر جاپــی اســت بــه جاپــی پــاک  386  و شــرقا بطــول 
8 متــر جــای درب و دیواریســت بــه پیــاده رو خیابان شــهید برومنــد  و جنوبا 
بطــول 12 جاپــی بــه جاپــی پــاک 388  و غربــا بطــول 8 متر به قطعــه 383 
فرعــی کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 960/000/000 
ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ چهارشــنبه 
ــب  ــرادی کــه طال ــذا اف ــه فــروش برســاند ل 98/12/21 ســاعت 12 ظهــر ب
شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند می تواننــد جهــت بازدید ملــک وارائه 
پیشــنهاد تاقبــل از مورخه یادشــده بــه اجرای احــکام مدنــی مراجعه وقیمت 
پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلغ 
کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نمایند 
هزینــه آگهــی وکلیــه هزینــه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنده 
مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریخ انجــام مزایده 
نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده به 
نفــع دولــت ضبــط خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائه 

شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/309 م الف

آگهی مزایده منزل مسکونی 
ــکام  ــرای اح ــوم اج ــد س ــه 970252  جل ــی کاس ــده اجرای ــب پرون ــه موج ب
دادگســتری بردســیر در نظــر دارد  یــک منــزل مســکونی واقــع در شهرســتان 
بردســیر بلــوار 22 بهمــن شــهرک کارخانه قنــد دارای پــاک ثبتــی 374 فرعی از 
3588 اصلــی از بخــش 20 کرمــان کــه مســاحت ملــک براســاس ابعــاد و مــدارک 
ــرق و گاز و فاقــد امتیــاز  ــع مــی باشــد دارای امتیــازات ب موجــود 345/7 مترمرب
آب کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 1/200/000/000 ریــال 
بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه 98/12/20 
ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده 
وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از 
مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را 
بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلغ پیشــنهادی ارائــه نمایند 
هزینــه آگهــی وکلیــه هزینه هــای مربوط بــه نقــل و انتقال برعهــده برنــده مزایده 
مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایده نســبت به 
واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبط 

خواهدشد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر/310 م الف

آگهی مزایده ملک مسکونی 
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه 960106  جلــد ســوم اجــرای احــکام دادگســتری 
بردســیر در نظــر دارد پــاک ثبتــی  347 فرعــی از 3588 اصلی بخش 20 کرمــان واقع 
در بردســیر یکبــاب خانــه به مســاحت عرصــه 365/60 مترمربع شــامل عرصــه 365/6 
متــر و اعیــان  80 مترمربــع شــامل امتیــاز آب و بــرق کــه براســاس نظریــه کارشــناس 
رســمی دادگســتری 1/216/800/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق 
ــذا  ــه فــروش برســاند ل مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه 98/12/13 ســاعت 12 ظهــر ب
افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد 
ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه 
وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلغ 
کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینــه 
آگهــی وکلیــه هزینــه هــای مربــوط به نقــل 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 بــه نفــع دولــت ضبــط خواهدشــد بــه 

درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/308 م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه آگهــی تحدیــد حــدود  ششــدانگ زمیــن )مشــهور به زمیــن کش 
بــاغ بــاال( پــاک 3440 اصلــی واقــع در بخــش 20 کرمــان منتشــر و از نوبت تحدید 
حــدود خــارج گشــته؛  لــذا بنــا بدرخواســت کتبــی وارده شــماره 5289- 98 مــورخ 
11/6 /98  آقایــان بابــک - بهــادر و خانــم بیتــا همگــی بهنــام فرزنــدان غامرضــا 
بعنــوان مالــک تحدیــد حــدود اختصاصی، ششــدانگ پاک فــوق از ســاعت 9 صبح 
روز ســه شــنبه 98/12/13  در محــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد بدینوســیله بــه 
مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه راس ســاعت و روز مقــرر در محــل حضور 
بهــم رســانند  و اال تحدیــد حــدود بــه معرفــی مالــک یــا قائــم مقــام قانونــی وی بــا 
رعایــت مــواد 14و15 قانــون و 68 الــی 73 آئیــن نامــه در محــل انجــام واعتــراض 
مجاوریــن و دارنــدگان احتمالــی حقــوق ارتفاقــی برابــر مــاده 20 قانــون و74 آئیــن 
نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته 
و بــه اســتناد مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد عــاوه بــر آن  ظرف 
مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی 

ــم نماید.. تقدی
تاریخ انتشار : دوشنبه 98/11/14 

   حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بردسیر/56 م الف

نظــر بــه اینکــه آگهــی تحدیــد حــدود  ششــدانگ زمیــن )مشــهور لــب رودخانــه( 
پــاک 3439 اصلــی واقــع در بخــش 20 کرمــان منتشــر و از نوبــت تحدیــد حــدود 
خــارج گشــته؛  لذا بنــا بدرخواســت کتبــی وارده شــماره5289- 98 مــورخ 11/6 /98  
آقایــان بابــک - بهــادر و خانــم بیتــا همگــی بهنــام فرزنــدان غامرضــا بعنــوان مالک 
تحدیــد حــدود اختصاصــی، ششــدانگ پــاک فــوق از ســاعت 9 صبــح روز دوشــنبه 
98/12/12  در محــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد بدینوســیله بــه مالکیــن و مجاورین 
اخطــار میگــردد کــه راس ســاعت و روز مقــرر در محــل حضــور بهــم رســانند  و اال 
تحدیــد حــدود بــه معرفــی مالــک یــا قائم مقــام قانونــی وی بــا رعایــت مــواد 14و15 
قانــون و 68 الــی 73 آئیــن نامــه در محــل انجــام واعتــراض مجاوریــن و دارنــدگان 
احتمالــی حقــوق ارتفاقــی برابــر مــاده 20 قانــون و74 آئین نامــه قانون ثبــت از تاریخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفتــه و به اســتناد مــاده 86 آئین 
نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد عــاوه بــر آن  ظــرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد.. تاریــخ انتشــار : 

دوشــنبه 98/11/14 
     حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بردسیر/54 م الف

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 33520150 و 33520151 تماس حاصل نمایید

روابط عمومی شهرداری بردسیر

آگهی تحدید حدود اختصاصی

آگهی مزایده ملک

آگهی مزایده ملک

نظــر بــه اینکــه آگهــی تحدیــد حــدود  ششــدانگ زمیــن محصــور پــاک 3362 
اصلــی واقــع در بخــش 20 کرمــان منتشــر و از نوبــت تحدیــد حــدود خارج گشــته؛  
لــذا بنــا بدرخواســت کتبــی وارده شــماره 5288- 98 مــورخ 11/6 /98  آقایــان بابــک 
- بهــادر و خانــم بیتــا همگــی بهنــام فرزنــدان غامرضا بعنــوان مالک تحدیــد حدود 
اختصاصــی، ششــدانگ پــاک فــوق از ســاعت 9 صبــح روز یکشــنبه 98/12/11  در 
محــل شــروع وبعمل خواهدآمد بدینوســیله بــه مالکیــن و مجاورین اخطــار میگردد 
کــه راس ســاعت و روز مقــرر در محــل حضــور بهــم رســانند  و اال تحدیــد حــدود به 
معرفــی مالــک یــا قائم مقام قانونــی وی بــا رعایــت مــواد 14و15 قانــون و 68 الی 73 
آئیــن نامــه در محــل انجــام واعتــراض مجاورین و دارنــدگان احتمالی حقــوق ارتفاقی 
برابــر مــاده 20 قانــون و74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفتــه و بــه اســتناد مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــدت یکم ــرف م ــر آن  ظ ــاوه ب ــد ع ــرض بای معت

دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید.
. تاریخ انتشار : دوشنبه 98/11/14 

  حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بردسیر/55 م الف

بــه موجــب پرونــده اجرایی کاســه 970168  جلد ســوم اجــرای احکام دادگســتری 
بردســیر در نظــر دارد پــاک ثبتــی  182 فرعــی از 3588 اصلــی بخــش 20 کرمــان 
واقــع در بردســیر واقــع در خیابان معلم به مســاحت عرصه 72 مترمربع می باشــدکه 
حــدود اربعــه آن شــماال جاپــی اســت بطــول 6 متــر بــه 143 فرعــی و شــرقا جاپــی 
اســت بطــول 12 متــر بــه شــماره 183 فرعی و جنوبــا درب و دیــواری اســت بطول 6 
متــر بــه پیــاده رو خیابــان و غربــا جاپــی اســت بطــول 12 متــر بــه شــماره 181 می 
باشــد کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 1/050/000/000 ریــال 
بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریق مزایــده در تاریخ دوشــنبه 98/12/12 ســاعت 
12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد می 
باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه یادشــده 
بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش 
بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایده 
بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیه هزینــه هــای مربوط بــه نقل و 
انتقــال برعهــده برنــده مزایــده می باشــد و درصورتی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریخ 
انجــام مزایــده نســبت بــه واریز مابقــی مبلغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ ســپرده 
بــه نفــع دولــت ضبط خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایده ارائه شــوند 

ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد
    مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/305 م الف

ــکام  ــرای اح ــم اج ــد ده ــه 980027  جل ــی کاس ــده اجرای ــب پرون ــه موج ب
دادگســتری بردســیر در نظــر دارد پــاک ثبتــی  259 فرعــی از 3588 اصلی بخش 
ــع  ــه مســاحت عرصــه 210 مترمرب 20 کرمــان واقــع در بردســیر ملــک طلــق ب
شــماال بطــول 20 متــر بــه قطعــه پــاک 258 فرعــی و شــرقا بطــول 10/50 متــر 
بــه خیابــان شــهید برومنــد و جنوبــا بطــول 20 متــر بــه قطعــه 260 فرعــی و غربــا 
بطــول 10/50 متــر بــه قطعــه 254 فرعــی کــه براســاس نظریه کارشــناس رســمی 
دادگســتری 1/950/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیده اســت از طریــق مزایده 
در تاریــخ چهارشــنبه 98/12/14 ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی 
کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد 
ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجرای احــکام مدنــی مراجعه 
وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد 
مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائه نمایند 
هزینــه آگهــی وکلیــه هزینــه های مربــوط به نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایده 
مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه 
واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفع دولــت ضبط 
خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده 

ــد. نخواهد ش
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/306 م الف

 رئیــس کل دادگســتری کرمــان گفــت: بایــد از ورود پول هــای کثیــف 
بــه انتخابــات جلوگیــری شــود و نهادهــای نظارتــی بایــد بــه آن توجه 
کننــد تــا از ورود پول هــای نامشــروع بــه بحــث انتخابــات جلوگیــری 

. شود
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، یــداهلل موحــد در نشســت هــم اندیشــی 
ــا  ــانه ها ب ــوزه رس ــی در ح ــات انتخابات ــم و تخلف ــگیری از جرای پیش
حضــور مدیران کل فرهنگ و ارشــاد اســامی جنوب و شــمال اســتان 
ضمــن گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر بیــان داشــت: بــا توجــه بــه 
اینکــه در آســتانه برگــزاری یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای 
اســامی بــه عنــوان یکــی از حســاس ترین مســائل کشــور هســتیم 
لــذا رســانه های جمعــی یکــی از تاثیرگذارتریــن ارکان در امــر انتخابات 

. هستند
موحــد تصریــح کــرد: دشــمنان ملــت ایــران مخصوصــاً در ایــن مقطع 
ــات  ــا اطاع ــا ب ــد ت ــه کار گرفتن ــود را ب ــوان خ ــر ت تاریخــی حداکث
ســاختگی، تخریــب و بداخاقــی سیاســی افــکار مــردم را به اغتشــاش 

بکشــانند و از ایــن طریــق اعتمــاد عمومــی را کاهــش دهنــد
وی ابــراز داشــت: رســانه ها بایــد بــا آگاهی بخشــی و اطاع رســانی بــه 
موقــع از بایدهــا و نبایدهــای عرصه انتخابات مجلس شــورای اســامی 

در ســطح عمومــی از جرایم انتخاباتی پیشــگیری کنند.
ــه ارزش هــا و دســتاوردهای انقــاب  موحــد تصریــح کــرد: احتــرام ب
و نظــام اســامی و پرهیــز از مطالــب موهــن دربــاره افــراد حقیقــی و 
حقوقــی، پرهیــز از فریــب افــکار عمومــی بایــد مــورد تاکیــد رســانه ها 
قــرار گیــرد ضمــن اینکه اصحــاب رســانه باید توجه داشــته باشــند در 
دام داوطلبانــی کــه تنهــا بــا دادن وعده هــای غیــر قابل اجــرا و تخریب 

رقیــب می خواهنــد رأی بیاورنــد گرفتــار نشــوند.
وی ادامــه داد: نکتــه مهــم دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد پرهیز 
از تشــدید یــا تقویــت اختافــات قومی، قبیلــه ای و تحریــک تعصبات 
مذهبــی، صنفــی و محله ایســت کــه بســیار تخریــب گــر اســت و باید 

بــه آن توجــه ویــژه داشــت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: کمــک بــه ایجــاد نقد 
منصفانــه، انصــاف در انتخابــات یــک رکن اســت کــه اگر رعایت نشــود 
تخریــب ایجــاد می کنــد همچنیــن بیگانــگان در تــاش هســتند تــا 
اذهــان مــردم را مشــوش کننــد کــه اصحــاب رســانه وظیفــه دارنــد 

مــردم را تشــویق بــه مشــارکت در انتخابــات کننــد.
وی افــزود: رســانه ها اطاعــات را فقط از منابع رســمی جذب و منتشــر 
کنیــد همچنیــن یــک روز قبل از انتخابــات با عنوان ســکوت تبلیغاتی 

اســت کــه بایــد ایــن روز جــدی گرفته شــود.
موحــد تصریــح کــرد: حفــظ حرمــت اشــخاص، حیثیــت و کرامــت 
داوطلبــان و خانواده هایشــان بایــد مصــون بمانــد و آن چیــزی کــه باید 
مــورد نقــد قــرار بگیــرد توانمندی و عملکــرد داوطلب اســت، امیــدوارم 
مجلــس یازدهــم مجلســی کارآمــد باشــد و بتوانــد گــره از مشــکات 

ــاید. مردم بگش
وی افــزود: بایــد از ورود پول هــای کثیــف بــه انتخابات جلوگیری شــود 
ــا از ورود پول هــای  ــه آن توجــه کننــد ت ــد ب ــی بای و نهادهــای نظارت

نامشــروع بــه بحــث انتخابــات جلوگیری شــود.

 رئیس کل دادگستری کرمان گفت:

نهادهای نظارت از ورود 
پول های نامشروع به بحث 

انتخابات جلوگیری شود
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بخشی از تعرفه عوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری الله زار سال 1399
شــهرداری اللــه زار بــه اســتناد مجــوز شــماره 53 مــورخ 98/09/11 شــورای اســامی شــهر اللــه زار و 
صورتجلســه هیــات تطبیــق شهرســتان بردســیرتعرفه عــوارض محلــی ســال 1399بــه شــرح ذیل بــه اطاع 
عمــوم مــی رســاند                                                                                                                                روابــط عمومــی شــهرداری اللــه زار  

*** عوارض زیربنا مسکونی :
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 1: محاســبه عــوارض پذیــره بــر اســاس قیمت منطقه ای عبــارت اســت از آخریــن ارزش معامالتی زمیــن که مالک عمــل اداره امــور اقتصاد 
و دارایــی شــهر بــوده و در اجــرای مــاده 64 قانون مالیاتهای مســتقیم تعیین و ابالغ میشــود.

تبصره 2: در محاسبه عوارض پذیره زمینی که دارای چند بر باشدقیمت منطقه ای گرانترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد
تبصــره 3: در صورتیکــه حســینیه هــا بصــورت وقف خاص باشــند شــهرداری بهنگام صدور شناســنامه ســاختمانی عوارضی معــادل عــوارض پروانه 

مســکونی دریافت نمایند.
* درصورت احداث واحدهای آموزشی و بهداشتی و غیره توسط خیرین عوارض پذیره 50 درصد محاسبه میگردد.

*** عوارض تمدید پروانه )شناسنامه ساختمانی(
* اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی کــه قبــل از انقضــای مهلــت منــدرج در پروانــه یــا شناســنامه ســاختمانی قبــل از اتمــام مهلت یکســاله اقــدام به 
شــروع عملیــات بــا تقاضــای کتبی خواســتار تمدیــد پروانه شــدند شــهرداری در صورت تغییر قیمــت منطقــه ای اداره دارایــی مابه التفــاوت افزایش 

آن محاســبه و پــس از وصــول نســبت بــه تمدیــد آن اقــدام مــی نماید.
* اتمــام ســاختمان متقاضــی خواســتار تمدیــد مهلت پروانه باشــد بــرای بار اول تمدید در ســال نخســت میزان 20%)بیســت درصــد( و برای بــار دوم 
در ســال دوم 30%)ســی درصــد( عــوارض صــدور پروانــه بــه نــرخ ارزش منطقــه ای روز محاســبه و پــس از اخــذ نســبت بــه تمدید پروانه ســاختمانی 

اقــدام خواهــد شــد و اگــر تمدیــد اول در ســال دوم باشــد میــزان پنجــاه درصد اخــذ گردد.
* تبصــره 2=چنانچــه بعــد از تمدیــد هــای فــوق اقدامــی از طــرف مالــک بعمــل نیایدپروانــه ســاختمان باطــل و جهت شــروع احداث بنا مشــمول 

پرداخــت عــوارض جدیــد بــر اســاس ارزش منطقــه ای روز خواهــد شــد.
* تبصــره 3= چنانچــه متقاضــی بعــد از اتمــام مهلــت پروانــه ســاختمانی موفــق بــه اتمــام ســاختمان نشــود بــه شــرح زیــر پروانه ســاختمان قابل 
تمدیــد اســت تمدیــد بــه مــدت 4 ســال کــه برای هر ســال تمدیــد با اخــذ بیســت درصــد)20%( عــوارض پروانه ســاختمانی مربوطــه به نــرخ ارزش 

روز دارایــی بــه شــرط اینکــه در هــر ســال تمدید عملیات ســاختمانی دارای پیشــرفت فیزیکی مشــهود باشــد
* عوارض بالکن و پیش آمدگی داخل حیاط 

* ایــن نــوع عــوارض در هربــار ســاخت و ســاز جدیــد توســط مالــک قابــل و صــول میباشــد بــر اســاس ضریبی از قیمــت منطقــه ای موضــوع ماده 
64 قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب 80/11/27 بــا اصالحیه هــای بعدی .

                                                                                        A=S*z*P                                                                                                                                      *
* A:   عوارض بالکن داخل حیاط 
* S:   مساحت بالکن به متر مربع 

* Z: ضریب تعرفه عوارض برای بالکنی )معادل 10 میباشد(
* P: قیمت منطقه ای ملک

*عوارض تاخیر در حمل نخاله های ساختمانی
ایــن نــوع عــوارض بــا هــر بــار ریختــن نخالــه در معابر بر اســاس ضریــب از قیمت منطقــه ای موضــوع مــاده 64 قانــون مالیاتهای مســتقیم )مصوب 

80/11/27 بــا اصالحیــه هــای بعــدی( ضرب در مســاحت اشــغال شــده معبر                   
                                                                                          A=S*Z*P*T                                                                                                   

* -عوارض تاخیر در حمل نخاله های ساختمانی 
*: مساحت اشغال شده نخاله به تشخیص مامور شهرداری

*: ضریب عوارض در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ) معادل    3میباشد(
* : قیمت منطقه ای ملک                                                       

*: تعداد روزهای تاخیر در جمع آوری نخاله 
* برای جمع آوری نخاله باید اخطار کتبی با درج مهلت مناسبی به مالک ابالغ گردد.

* تعداد روزها بعد از پایان روز اخطارمحاسبه میگردد.
در صورت حمل نخاله توسط شهرداری به ازای هر کامیونت 600.000 ریال و هر کامیون 1،000،000 ریال

بهای دفترچه پروانه ساختمانی معادل 350.000ریال میباشد

*** نرخ تاسیسات سایت گردشگری جهت اجرا در سال 99

***تعرفه شماره )21-2( - عوارض خدمات شهری 

جهــت کســب اطالعــات بیشــتر از تعرفــه عــوارض وبهــای خدمات ســال 1399 شــهرداری 
اللــه زار بــه شــهرداری مراجعــه فرمایید.

                                   روابط عمومی شهرداری الله زار

*بافت فرسوده به ساختمانهایی اطالق میشود که در محل ساختمانهای مخروبه قدیمی احداث شود 
تبصره 2: قیمت منطقه ای عبارت است از آ خرین ارزش معامالتی زمین مالک عمل اداره امور اقتصاد و دارایی هر شهر میباشدو در اجرای ماده 64 قانون 

مالیاتهای مستقیم تعیین و ابالغ میگردد.
ماده6- عوارض پذیره واحدهای تجاری - اداری- آموزشی و آموزشی درمانی و ورزشی و مراکز هنری - اماکن مذهبی -صنعتی  

جدول1/ب عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری- اداری- آموزشی و آموزشی درمانی و ورزشی و 
مراکز هنری و کتابخانه ها و مراکز صنعتی و مذهبی

مالکیــن کلیــه اراضــی و امالکــی کــه بــر اثــر اجــرای طرحهــای احــداث ،تعریــض و توســعه و اصالح معابــر میادیــن در هر گــذر احداثــی یا اصالحــی یا تعریضی 
و یــا در توســعه واقــع میشــوند در صــورت پرداخــت نمــودن عــوارض بــر حــق مشــرفیت بــه شــهرداری مــی تواننــد نســبت بــه دریافــت مجــوز ایجــاد درب بــه 

خیابــان اقــدام نمایند .
تبصــره 1: هنــگام توافــق بــرای خریــد یــا تملــک قســمتی از امــالک بــرای اجــرای طــرح بشــرطی کــه بغیــر از خیابــان راه دسترســی  به ملــک وجود نداشــته 
باشــد در زمــان آمادگــی صاحــب ملــک بــه منظــور ایجــاد درب احــداث شــده وصــول خواهد شــد.تبصره 2: بــه کلیــه اراضــی و امالکی بر اثــر اجــرای طرحهای 
احــداث تعریــض و توســعه و اصــالح میادیــن یــا هــر گــذر احداثــی یــا اصالحــی یــا تعریضــی یا توســعه واقــع می شــوند عــوارض بر حق مشــرفیت بــرای یکبار 

تعلــق مــی گیرد.

*** عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری 

***عوارض سطح شهر 
عــوارض مذکــور بــرای شــهرهای غیــر مشــمول مــاده 2 نوســازی بــوده کــه همــه ســاله بایســتی از کلیــه امــالک واقــع در محــدوده قانونــی شــهر عــوارض بــه 

میــزان یــک ونیــم  درصــد ارزش ملــک براســاس قیمــت معامالتــی روز دارایــی محاســبه و از صاحبــان امــالک دریافــت نماینــد .
***نحوه محاسبه عوارض سطح شهر 

***عوارض طبقه اضافی 
ایــن نــوع از عــوارض در صورتیکــه کمیســیون مــاده صــد رای بــر برگشــت بــه حالــت اولیــه یــا قلــع بنــا صــادر ننمایــد و مالــک را محکوم بــه پرداخــت جریمه 
نمایــد ایــن عــوارض براســاس ضریــب از قیمــت منطقــه ای موضــوع مــاده 64 قانــون مالیاتهــای مســتقیم )مصــوب 80/11/27 بــا اصالحیــه های بعــدی( قابل 

وصــول خواهــد بــود  و عــوارض طبقــه اضافــی بــه شــرح ذیــل محاســبه مــی گــردد .
                                                                                                           A=S*Z*P    

A: عوارض طبقه اضافی 
S: مساحت طبقه اضافی 

Z: ضریب عوارض در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری )معادل 12(
P: قیمت منطقه ای ملک 

•در صورتیکــه مالکــی بــدون پروانــه ســاختمان و یــا پــس از اخــذ پایانــکار نســبت بــه احــداث یــک طبقه اضافــی اقــدام نماید.شــهرداری بایســتی پرونــده را به 
کمیســیون مــاده 100 ارجــاع دهــد و در صورتیکــه کمیســیون رای بــر جریمــه صــادر نمایــد شــهرداری پــس از اخــذ جریمــه بایســتی عــوارض فــوق را نیــز 

محاســبه و وصــول نماید.

***عوارض قطع درخت 

الف ( عوارض بر قطع اشجـار )غیر مجاز(:
1. قطع بوته قبل از پایان دوره باردهي بر اساس نظریه کارشناس فضاي سبز و کمیسیون ماده 7 به ازاء هر اصله  1.150.000 ریال.
2. درخت با محیط بن تا 10 سانتي متر هر اصله 5.500.000 ریال و به ازاء هر سانتیمتراضافه تا 50 سانتیمتر، مبلغ 57.500 ریال.

3. درخت با محیط بن بیشتر از 50 سانتی متر تا یک متر عالوه بر بند باال ،  به ازاء هر سانتي متر 1.380.000 ریال.
4. درخت با بن بیش از یک متر عالوه بر رعایت بند 3 به ازاء هر سانتیمتر افزایش2.800.000 ریال محاسبه گردد.

ب ( عوارض بر قطع اشجـار )مجاز(:
1. قطع بوته قبل از پایان دوره باردهي بر اساس نظریه کارشناس فضاي سبز و کمیسیون ماده 7 به ازاء هر اصله800.000 ریال.

2. درخت با محیط بن تا 50 سانتي متر هر اصله2.800.000 ریال.
3. درخــت بــا محیــط بــن بیشــتر از 50 ســانتیمتر تــا یــک متــر، عــالوه بــر 2.800.000 ریــال ردیــف قبلــی بــه ازاء هــر ســانتي متر مــازاد بــر 50 

ــال. ســانتي متر 115.000 ری
4. درختان با بن بیش از یک متر 5.750.000 ریال به ازاء هر سانتي متر مازاد بر یک متر 350.000ریال.

تبصره : چنانچه به دالیل فنی و تشخیص کمیسیون ماده 7 تقاضا بر تبدیل درخت باشد ، از پرداخت عوارض معاف است.

***عوارض آسفالت شکافی
• تخریب یا برش آسفالت و زیرسازی در معابر کم ترافیک هر متر مربع  1.200.000 ریال
• تخریب یا برش آسفالت و زیرسازی در معابر دارای ترافیک هر متر مربع1.600.000 ریال

• تخریب آسفالت بدون زیرسازی هر متر مربع 700.000 ریال

*** خسارت به اموال عمومی شهری
• موزائیک و سنگ فرش خیابان هر متر مربع 500.000 ریال

• تخریب جدول و کانالهای دفع آبهای سطحی هر مترمربع 400.000 ریال
• تخریب هرگونه اموال عمومی که قیمت آن مشخص نشده است براساس فاکتور یا تشخیص کارشناس و برآورد قیمت دریافت می شود.
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Soroush-eitaa

ــاش  ــا ت ــاز دهــه فجــر ب ــا آغ ــان ب همزم
ــی  ــی دریای ــرکت صنعت ــان ش متخصص
صــدرای بوشــهر وابســته بــه قــرارگاه 
 ۱۴D ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( ســکوی
ــن ســکوی  ــی آخری ــارس جنوب ــاز ۱۴ پ ف
ایــن فــاز در میــدان گازی پــارس جنوبــی 

نصــب شــد.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم از عســلویه، 
ســکوی 14D فــاز ۱۴ پــارس جنوبــی که در 
شــرکت صدرای بوشــهر طراحی و ســاخته 
ــا چهــل  و  ــان ب ــروز همزم شــده اســت ام
یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقاب اســامی 
بــا موفقیــت در موقعیــت میدان  مشــترک 
گازی پــارس جنوبــی ایــران و قطــر نصــب 

. شد
مدیرعامــل شــرکت صنایــع دریایــی ایــران 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در 
عســلویه بــا بیــان ایــن خبــر اظهار داشــت: 
ایــن هشــتمین ســکو از ســکوهای ۱0گانه 
نفــت و گاز اســت و وزن ایــن ســازه حــدود 

2500 تــن اســت کــه بــا تــاش  متخصصــان جــوان 
ایرانــی در جزیــره صنعتــی صــدرای بوشــهر ســاخته 
ــرد  ــه ف ــر ب ــاوگان منحص ــط ن ــت و توس ــده اس ش

شــرکت صــدرا حمــل و نصــب شــد.
وی بــا اعــام اینکــه بــا وارد مــدار شــدن ایــن ســکو  
ــارس  ــدان پ ــت گاز از می ــد و برداش ــت تولی ظرفی
جنوبــی افزایــش می یابــد خاطرنشــان کــرد: بــا وارد 
ــی  ــارس جنوب ــاز 14 پ ــکوی 14D ف ــدن س ــدار ش م
ظرفیــت برداشــت گاز غنــی از موقعیــت مخزنــی این 
فــاز ۱۴.2 میلیــون مترمکعــب افزایــش می یابــد و به 

ــد. ــب در روز می رس ــون مترمکع 56 میلی
ــزود:  ــران اف ــی ای ــع دریای ــل شــرکت صنای مدیرعام
ســاخت و نصــب این ســکو عــاوه بــر ارزش اقتصادی 
بــرای کشــور، در حــوزه تأمیــن گاز مــورد نیــاز 
کشــور، تولیــد میعانــات گازی و ظرفیــت اشــتغال در 
حوزه هــای مختلــف از جمله پتروشــیمی، پاالیشــگاه 

ــن و گازوئیــل نقــش به ســزایی دارد. تولیــد بنزی
صمــدی گفــت: ارزش اقتصادی ســکوی 14D فــاز ۱۴ 
پــارس جنوبــی عــاوه بر اینکــه ایــران را در برداشــت 
ــد  ــدازد می توان ــو می ان ــترک جل ــدان مش گاز از می

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید رضــا ذوالعلــی فرزنــد: ُدرعلــی  متولــد: ۱۳۴5  تحصیــات: ســوم راهنمائــی 
ومجــرد تاریــخ شــهادت: 67/۱/28 محــل شــهادت: فــاو  مزار: روســتای ســرخکان نگار

زندگینامه:
شــهید رضــا ذوالعلــی در ســرخکان نــگار در خانــواده ای عشــایر بــه دنیــا آمــد. بــا نون 
حــال پــدر بــزرگ شــد تــا اینکــه درســش را رها کــرد و بــا فراغت بیشــتری بــه یاری 

پدر شــتافت.
قــوی بــود و شــجاع امــا از ایــن نعمــت الهــی در راه کمــک بــه اطرافیــان اســتفاده می 

کــرد، بــه گونــه ای کــه مــورد عاقــه فامیــل و اهالــی روســتا قــرار گرفتــه بود.
زمــان خدمــت ســربازی عــازم جبهــه مــی شــود. دو ســال خدمــت را بــه پایــان مــی 
رســاند امــا بخاطــر شــرایط کشــور در زمــان جنــگ، می بایســت ۴ مــاه بیشــتر از حد 

معمــول بعنــوان ســرباز در جبهــه بماند. 
چیــزی بــه آخــر خدمــت رضــا در روزهــای پایانــی جنــگ نمانده بــود، که توانســت به 

مقــام و رزق شــهادت دســت یابد.
 گفــت: مــن دیگــه مدرســه نمــی رم، تــو رو رهــا نمــی کنــم ... دیگــه به همــه کارهای 
مــن مــی رســید. زندگــی، احتیاجــات دام، نیــم دنــگ تلمبــه و ... رو خــودش اداره می 

کــرد. مــن دیگــه کاری بــه این امــور نداشــتم...
راوی: ُدرعلی ذوالعلی)پدر شهید(

شجاع بود و با قدرت. 
یــک بــار بــا بــرادر بزرگــش بحثــش شــده بــود با اینکــه قــوی تــر از بــرادر بــود، گفت: 

بــرادر مــن حرمتتو  نگــه مــی دارم ...
راوی: ُدرعلی ذوالعلی)پدر شهید(

ترکــش خــورده بــود بــه پــاش. گفتــم: نرو)چنــد روزی بمــون ...( گفــت: حملــه ســت، 
بایــد بــرم؛ خــون مــن کــه از بقیــه رنگیــن تر نیســت...

راوی: ُدرعلی ذوالعلی)پدر شهید(
عاشــق شــده بــود ولــی بــا خواســتگاریش موافقــت نشــد. بهــش گفتــه بودنــد: مــا به 

شــهید، زن نمــی دیــم ...
وقتی برگشت، به ما می گفت: بافه ما رو باد برد.

راوی: رضا ربانی)همرزم شهید(
بــا هــم خــوب بودیــم و بیشــتر بــا هــم بودیــم. اصفهــان خدمــت ســربازی بــودم کــه 
اومــد ماقاتــم؛ غافلگیــرم کــرد، اصــا خبر نداشــتم، تــا عصر پیشــم موند و بعــد رفت.

بــرا تــدارک بســاط دامادیــم بهــم کمــک مــی داد. بعد هم بیشــتر کارهای ســاختمان 
ســازیم رو خــودش انجــام داد؛ کارگــر مــی گرفت، مصالــح مــی آورد و ...

 اســم دختــرم رو گذاشــت آرزو، اســم پســرمو، امیــد. بعــد شــهادتش، اســم بچــه رو 
عــوض کــردم گذاشــتم رضــا ...

راوی: علی ذوالعلی)برادر شهید(

شهید  معظم   رضا ذوالعلی 

هدیه سپاه به مردم ایران در  سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
*حضورپــر رنــگ ملــت ایــران  در انتخابــات ، ســیلی 
محکــم و بزرگیســت بــر اســتکبار مخصوصــا بعــد از 
شــهادت قهرمــان جهــان اســام شهیدســپهبد حــاج 
ــود  ــع ش ــا را مان ــزی م ــد چی ــلیمانی نبای ــم س قاس
باحضــور وهمــت همــه وبــا صبــر وتحمــل مشــکات 
حــل خواهــد شــد بشــرطی انتخابــی درســت بکنیــد                                                                                                                                            

۱۱----9۳90                                               
*ســام . تــو رو خــدا بــه مســئولین متذکــر شــوید 
محلــه هــای دهنــو و بلــوار مــدرس دانشــگاه ازاد بــا 
شــروع وزش بــاد تبدیــل بــه جهنمــی از گــرد و غبــار 
67----9۱۳۱ وریزگرد و شن های روان میشود. 

 *ســام لطفا مســئولین محترم شــهرداری ســری به 
کوچــه اللــه ۴خیابــان کاشــانی بزیند دوچالــه  عمیق 

وجــوددارد نیــاز بــه ترمیم دارند باتشــکر
۳۳----9۱۳۱                                                  

ــه  ــم ب ــش میکن ــید خواه ــته نباش ــام .خس *س
مســئولین شــهری توصیــه شــود امکانــات و فضاهای 
رفاهــی در شــهر عادالنــه جــای گــزاری شــود .محلــه 
ــای  ــه ه ــن محل ــی تری ــی از قدیم ــفید یک دهنوس
ــی  ــای تفریح ــه فض ــچ گون ــا هی ــت ام ــیر اس بردس
اموزشــی نــدارد                           9۱۳۱----67

* حضــور درانتخابــات بنــا بــه فتــوای امــام بزرگوارمان 
ــد  ــت ونبای ــه شرعیس ــکن وظیف ــت ش ــی ب خمین
ــوه دادن  ــزرگ جل ــدی و ب ــه دم ازناامی ــانی ک از کس
ــه ای  ــرد وبهان ــال روی ک ــد دنب ــی زنن ــکات م مش
ــوس شــدن  ــه باعــث مای خــدای نکــرده نباشــند ک
مــردم بشــوند باتشــکر                  9۱27----62

* باســام خیابــان امــام را یــا رفــوژ بگذاریــد یــا اینکه 
یکطرفه شــود چــون هرقدمــی یــک ماشــین داره دور 
ــا پــارک دوبــل  ــه و ترافیــک ایجــاد میکنــه و ی میزن
ایســتادند یــا وقتــی وارد خیابــون شــهید صانعــی از 
طــرف میــدان امــام مــی شــوی تــا انتهــا و بــه ســه 
ــان امــام جمعــه نمــی توانیــد برگردیــد  راهــی خیاب
ــک دور  ــک ی ــورای ترافی ــن ش ــهمیه بنزی ــن س باای

ــد      9۳62----98 ــاز کن ــاه ب ــداز رف ــردان بع برگ
* باســام لطــف کنیــد همانطــور کــه قبــا چــاپ 
ــان گلســتان  ــی خیاب ــع غرب ــه ضل ــد نســبت ب کردی
شــورا حدفاصــل بلــوار ولیعصــر حداقــل یــک گریــدر 
بزننــد تــا ایــن چاله هــا پــر شودشــن ریزی واســفالت  
نخواســتیم چــون مدرســه  هــا درایــن بلــوار همزمــان 
تعطیــل میشــه  و ترافیــک غوغــا میکنه ما بــرای حل 
و مشــکل ترافیــک از طریــق کوچــه هــا  بــا گلســتان 

شــورا مــی رویــم ولــی انجــا خیلــی خرابــه 
۴0----9۳59                                                     

* در ســپیده آزادی جای شــهدا خالیســت مــا مدیون 
ــا خــون شــهدا پســت  شــهدا هســتیم مســئولین ب
گرفتنــد شــهدا بــه همــه مقــام و منصــب دادنــد قــدر 
شــهدا وخانــواده هــا ی انــان را بدانیــد واجر نهیــد زیرا 
همه مــا مدیون خــون شــهدا هســتیم 9۱۳۳----7۱

آخرین سکوی گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی در خلیج فارس نصب شد

رونــق تولیــد و اشــتغال زایی در پــی داشــته باشــد.
مدیرعامــل شــرکت صنایــع دریایــی ایــران بــا ابــراز اینکــه صــدرا از 
ظرفیــت و توانمندی هــای قابــل توجهــی برخــوردار اســت اضافــه 
ــی از  ــا و ســازه های دریای ــت صــدرا  و اجــرای پروژه ه ــرد: ظرفی ک
جملــه ســکوهای پــارس جنوبــی بــر اســاس سیاســت های اقتصاد 
مقاومتــی طراحــی و عملیاتــی شــده اســت و امــروز یکــی از ایــن 
پروژه  هــا بــا توانمنــدی متخصصــان در خلیــج فــارس نصــب شــد.

بی تردید مسیر امام)ره( را باهدایت های رهبرانقالب ادامه خواهیم داد
رئیس جمهور با گرامیداشــت ســالروز ورود حضرت 
امــام خمینــی )ره( بــه کشــورمان، گفــت: بی تردید 
ــا هدایت هــای  راه و مســیر امــام خمینــی )ره( را ب
مقــام معظــم رهبــری ادامــه خواهیــم داد تــا بــه 

مطلــوب انقــاب دســت یابیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، بــه نقــل از پایــگاه 
اطــاع رســانی ریاســت جمهــوری، حجت االســام 
ــورای  ــه ش ــنبه در جلس ــی روز ش ــن روحان حس
عالــی فضــای مجــازی، بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم 
ایــران در 2 مقطــع منتظــر بازگشــت و دیــدار امــام 
و رهبــر عزیزشــان بودنــد، اظهــار داشــت: یکــی از 
ــام )ره( را  ــه ام ــود ک ــال ۱۳۴2 ب ــام در س ــن ای ای
دســتگیر کردند و ایشــان مدتی را در حصر و زندان 
ســپری کردنــد و مــردم در ایــن روزهــا در سراســر 
کشــور منتظــر بازگشــت حضــرت امــام )ره( بودند 
تــا مجــدداً از هدایت هایشــان بهره منــد شــوند و در 
نهایــت در ۱6 فروردیــن ۱۳۴2 ایــن موضوع محقق 
شــد و امــام بــه قــم بازگشــتند و بــرای اســتقبال از 
ــادی در شــهرهای  ــی )ره( مراســم زی ــام خمین ام

مختلــف برگــزار شــد.
ــام  ــخنرانی ام ــس از س ــت: پ ــور گف رئیس جمه
ــه  ــان را ب ــدداً ایش ــان ۱۳۴۳ مج ــل در ۱۳ آب راح

اشعار زیبا ،سرنوشت ما
رو، ز )تقدیر( و )قضا( کمرت بنا

کمرت از )بخت بد( و )اخرت( بنا

از )قدر( اندازه گیری مدعی است

کوشش و ابرام کردن خود قضاست

)ال یغیر ما بقوم( از الست

راز و رمز پیشرت است و شکست

سخت بازو باش اندر کارها

)لیس لالنسان اال ما سعی(

گفت پیغمرب: »بهشت جاودان«

»هست زیر سایه شمشیرتان«

از چه از اقبال و شناس آزرده ای؟

بر تو پیش آید هر آنچه کرده ای!

از فلک نالی و بخت و رسنوشت؟

بدرود هرکس، هامن تخمی که کشت

هستی تو، گر به یغام رفته است

تو، خود خفتی، نه بختت خفته است

حق تو را مسئول و مرهون آفرید

تا شوی آزاده از هر بند و قید

تو بسان موج بر دریاستی

گر نجنبی و نکوشی، نیستی

پرده اوهام را رو پاره کن

ای مسلامن! زود فکر چاره کن

مرگ تدریجی است اینسان زندگی

زیر بار زور و ظلم و بندگی

رسنوشت ما همه در دست ماست

آنچه بر ما می رسد از دست ماست

شعر از : علی اکرب رشاد

وسایل نقلیه در ۱۰ ماهه امسال ۸۳۵ نفر کرمانی را به کام مرگ کشاندند

انتخابات در انديشه امام خميني )ره ( 
***  معیارهای انتخاب

 مرکــز همــه قانونهــا و قدرتهــا مجلــس اســت مجلس هدایــت می کند همــه را 
و بایــد بکند » صحیفــه امــام ج ۱8 ص ۳۳7«

)) مــن متواضعانــه از شــما مــی خواهــم که حتــی االمــکان در انتخاب اشــخاص 
بــا هــم موافقــت نماییــد و اشــخاصی اســامی متعهــد غیرمنحــرف از صــراط 
مســتقیم الهــی در نظــر بگیریــد و سرنوشــت اســام و کشــور خــود را به دســت 
کســانی دهیــد کــه بــه اســام و جمهــوری اســام و قانــون اساســی معتقــد و 
نســبت بــه احــکام نورانــی الهــی متعهــد باشــند و منفعت خــود را بــر مصلحت 

کشــور مقــدم ندارنــد .(( »  صحیفــه امــام ج ۱2 ص ۴9«

***  انتخابات تجلی وحدت
)) البتــه دو تفکــر هســت بایــد هــم باشــد دو رای هســت باید هم باشــد ســلیقه 
هــای مختلــف بایــد باشــد لکــن ســلیقه هــای مختلــف اســباب این نمی شــود 
کــه انســان بــا هــم خــوب نباشــد.... اگــر در یــک ملتــی اختاف ســلیقه نباشــد 

ایــن ناقــص اســت .((
))اگــر در یــک مجلــس اختــاف نباشــد ایــن مجلــس ناقــص اســت . اختــاف 
بایــد باشــد اختــاف ســلیقه اختــاف رای مباحثــه جــار و جنجــال اینهــا بایــد 
باشــد لکــن نتیجــه ایــن نباشــد کــه مــا دو دســته بشــویم دشــمن هم بایــد دو 

دســته باشــیم در عیــن حالــی کــه اختــاف داریــم دوســت هــم باشــیم ((
» صحیفه امام ج 2۱ ص ۴7«

))مــن احتمــال مــی دهم کــه عوامــل و دســتهای ناپاکــی بخواهنــد از رقابتهای 
انتخاباتــی در رســیدن بــه آرزوهــای خــود اســتفاده کننــد و با طرح مســائل پوچ 

و بــی معنــا دلهــا را از یکدیگــر جدا ســازند . (( 
» صحیفه امام ج 2۱ ص ۴7«

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان از میــزان 
کشته شــدگان حــوادث ترافیکــی ســخن بــه میان 
آورد و اظهــار کــرد: در ۱0 ماهــه امســال 655 نفــر 
در کل اســتان در محورهــای بــرون شــهری کشــته 
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــده اند ک ش
گذشــته ۱8 نفــر کمتر کشــته شــده اســت. ضمن 
آنکــه ۱80 نفــر نیــز در حــوادث ترافیکــی در درون 
شــهر در ایــن بــازه زمانــی در اســتان کرمــان جــان 
خــود را از دســت دادند.ســردار عبدالرضــا ناظــری 
هشــتم بهمن مــاه در همایــش بانــوان فرهنگ یــار 
ترافیــک پلیس راه شــمال اســتان کرمان گفــت: در 
ایــن طــرح بانــوان بــه صــورت رســمی و قانون منــد 
در حــوزه مهــم ترافیــک ورود پیــدا خواهنــد کــرد.

وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در ســنوات گذشــته 
زحمــات زیــادی در حــوزه ترافیــک انجــام شــده و 
توفیقــات خوبــی بدســت آوردیــم، تصریــح کــرد: 
ــا صحنه هــای دلخراشــی در حــوادث ترافیکــی  م
مشــاهده کرده ایــم کــه آســیب های مــادی و 
معنــوی زیــادی را بــرای جامعــه بــه بــار آورده انــد.

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان جــاده، شــرایط 
محیــط، وســایل نقلیــه و عامــل انســانی را عوامــل 

بــروز تصادفــات برشــمرد، عنــوان کــرد: بایــد در حــوزه 
فرهنــگ ترافیــک و رانندگــی عــاوه بــر اقــدام هایــی که 
در ســال های اخیــر در ایــن راســتا برداشــته شــده اســت، 
ــن موضــوع در جامعــه داشــته  ــه ای ــری ب ــژه ت ــگاه وی ن

باشیم.
وی بــا اشــاره بــه آســیب های ترافیکــی، عنــوان کــرد: اگر 
در حــوزه ترافیــک همــه ســازمان ها پــای کار نمی آمدنــد 
اکنــون چه وضعیتی داشــتیم؟ مطمئنا وضعیــت بیش از 
ایــن وخیــم بــود. علی رغــم آنکــه تاش هــا زیــاد شــده 
امــا همچنــان اعتقــاد داریــم کار در حــوزه ترافیکــی در 

کشــور جهادی نیســت.
فرمانــده انتظامی اســتان کرمــان از میزان کشته شــدگان 
حــوادث ترافیکی ســخن بــه میــان آورد و اظهار کــرد: در 
۱0 ماهــه امســال 655 نفــر در کل اســتان در محورهــای 
بــرون شــهری کشــته شــده اند کــه نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته ۱8 نفر کمتر کشــته شــده اســت. 
ضمــن آنکــه ۱80 نفر نیــز در حــوادث ترافیکــی در درون 
شــهر در ایــن بــازه زمانــی در اســتان کرمــان جــان خــود 

را از دســت دادنــد.
وی بــا تاکیــد برآنکــه بانــوان مســئولیت پذیرتر بــودن و 
جدیــت در اقــدام از مشــخصه های بانــوان اســت، بیــان 

کــرد: مطمئنــم بــا همراهــی بانــوان شــاهد آینــده خوبی 
در حــوزه ترافیــک خواهیــم بــود و امیــدوارم کــه بانــوان 
اســتان کرمــان الگوی در ســطح کشــور در حــوزه کنترل 

حــوادث ترافیکی باشــند.
ناظــری عنــوان کــرد: بایــد بدانیــم کــه اگــر بــا همیــن 
ســرعتی کــه اکنون در اصــاح فرهنگ ترافیــک در پیش 
گرفتــه ایــم، حرکــت کنیــم بــا توجــه بــه پیشــرفت های 
ســریع تــر جامعــه، دچــار عقب ماندگــی در ایــن حــوزه 
ــد  ــن بع ــری در ای ــات بدت ــم شــد و شــاهد اتفاق خواهی
خواهیــم بود لــذا بایــد در حــوزه اصاح فرهنــگ ترافیک 

کار جهــادی انجــام دهیــم.

دکرت روحانی در جلسه شورای فضای مجازی: توقیف کامیون حامل141راس 
گوسفند قاچاق

فرمانده انتظامی شهرســتان بردســیراز کشــف۱۴۱ راس 
گوســفند قاچاق در این شهرســتان خبــر داد.

 بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیس، ســرهنگ 
جعفــر غضنفــری در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت: 
مامــوران کانتــری مرکــزی شهرســتان بردســیر حیــن 
گشــت زنــی به یــک دســتگاه کامیون مشــکوک شــده 

و آن را جهــت بررســی متوقــف کردنــد.
فرمانده انتظامی شهرســتان بردســیر  افزود: در بازرســی 
ــفند  ــد، ۱۴۱ راس گوس ــخص ش ــون مش ــن کامی از ای
موجــود در آن فاقــد مجــوز و قاچــاق هســتند از ایــن رو 
ایــن دام هــا بــه اداره دامپزشــکی منتقــل و در این رابطه 

2 متهــم بــه مراجــع قضائــی معرفی شــدند.
وی خاطرنشــان کــرد: پلیــس در حــوزه مبارزه بــا قاچاق 
کاال و بــه منظــور تامین ســامت و امنیت شــهروندان با 

قاطعیــت با قانون شــکنان برخــورد خواهــد کرد.

رسدا ر ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان:

تهــران منتقــل کــرده و به ترکیــه بردند و به مدت یکســال 
ــه  ــت ب ــد و در نهای ــا گذراندن ــر و بورس در شــهرهای ازمی
عــراق تبعیــد شــدند. طــی این ســال ها نیــز مــردم منتظر 
بازگشــت امــام خمینــی )ره( بودنــد تــا اینکــه در مهرمــاه 
۱۳57 اجــازه ندادنــد امــام )ره( در عــراق بماننــد تــا اینکــه 

ابتدائــاً بــه قصــد کویــت و نهایتــاً عــازم پاریــس شــدند.
روحانــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه امــام راحــل پــس از ۴7 
روز از پیــروزی انقــاب اســامی، مــردم را پــای صنــدوق آرا 
دعــوت کردنــد، گفــت: مــردم بــه دعــوت امــام، در فروردین 
ســال 58 پــای صنــدوق رأی آمــده و به جمهوری اســامی 
رأی آری دادنــد، لــذا روز ۱2 فروردیــن بــه عنــوان روز 

جمهــوری اســامی ایــران تعییــن گردید.
وی گفــت: بــا اینکه نظــام مورد نظــر مردم ایــران جمهوری 
اســامی بــود، امــا امــام )ره( بــه ایــن اتفــاق نظــر عمومــی 
اکتفــا نکــرده و تأکید کردند که عنوان و ســاختار سیاســی 

کشــور بــه همه پرســی گذاشــته شــود.
روحانــی گفــت: ۱2 بهمــن روز ورود امــام راحــل بــه 
کشــورمان بــود و ۱2 فروردیــن بــا رأی مــردم به عنــوان روز 
تثبیــت ماهیــت نظــام تعییــن شــد و ۱2 آذر همــان ســال 
ــون اساســی  ــون اساســی تثبیــت شــده و روز قان نیــز قان
ــه  ــام توانســت ب ــن ۳ ای ــن ای ــود. بنابرای محســوب می ش
عنــوان الگویــی از نظــام سیاســی را بــرای همــه ملت هــای 

منطقــه و جهــان عرضــه کنــد.
ــه  ــه روح همــه کســانی ک رئیس جمهــور گفــت: ب
ــدا  ــود را ف ــان خ ــل ج ــام راح ــای ام در راه آرمان ه
ــه شــهادت رســیدند و در همــه مراحــل  کــرده و ب
مختلــف تــا بــه امــروز بــه پیــروی از راه، منطــق و 
آرمان هــای امــام ایســتادگی، شــهامت و شــهادت را 
برگزیدنــد کــه آخریــن آنهــا ســردار ســلیمانی بــود، 
درود می فرســتیم. ســردار ســلیمانی راه پــر افتخــار 
شــهادت را برگزیــد و توانســت تحــول بزرگــی را در 
داخــل و در ســطح منطقــه و جهــان بــه وجــود آورد.

دراولین روز از ایام دهه  مبارک فجر 
جلسه مشترک شورای اداری و ستاد 

اقامه نماز شهرستان برگزارشد
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر در اولیــن روز از ایــام دهــه 
ــه  فجــر جلســه مشــرتک شــورای اداری و ســتاد اقامــه منــاز شهرســتان ب
ریاســت مهنــدس نجــف پــور فرمانداربردســیر و باحضــور حجــت االســالم 
واملســلمین کرمانی امام جمعه بردســیر،حجت االســالم واملسلمین علیزاده 
عضــو شــورای هامهنگــی اقامــه منازاســتان  ،مغفــوری دبیــر شــورای اقامه 
مناز استان،بخشــیان رییس اطالعات شهرســتان، معاونین فرماندار و اعضای 

شــورای اداری در ســالن اجتامعــات فرمانــداری برگزارشــد
فرماندار بردســیر با فرارســیدن چهل و یکمین ســالگرد پیروزی شــکوهمند 
انقــالب اســالمی، ایــام ا... دهــه مبــارک فجــر راتربیک گفــت و یــادو خاطره 
ی امام راحل، شــهیدان علی الخصوص سپهبدشــهید حاج قاســم ســلیامنی 

را گرامیداشت
مهنــدس نجــف پــور از اعضــای شــورای اداری خواســت رشکــت در مراســم 
و برنامــه هــای دهــه فجــر را مدنظــر قــرار داده و بــا نزدیــک شــدن بــه 
یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی بحــث انتخابــات و 
همــکاری باســتادانتخابات را دراولویــت کاری خــود قــرار دهنــد و تاکیــد 
کــرد متامــی مســابقات هامیشــات و برنامــه هــای ورزشــی  ســه روزقبــل از 

انتخابــات لغو میباشــند
وی افــزود اعضــای شــورای اداری باحضور در مســاجد و تکایا خدمات چهل 
و یــک ســاله ی نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی را بیــان کننــد و باتوجــه 
اینکــه منــاز جمعه بهرتیــن راه ارتبــاط انعکاس فعالیت های دســتگاه های 

اجرایــی بــا مــردم میباشــد درایــن فریضــه الهی رشکــت منایند
ــاز و  ــت من ــوص اهمی ــتان درخص ــاز اس ــه من ــورای اقام ــان عضوش درپای
برپاداشــن ان درادارات توضیحــات مبســوطی ارائــه کــرد همچنیــن رییس 
اطالعــات شهرســتان درخصوص تخلفــات انتخابات مــواردی را مطــرح منود

افتتاح پروژ ه های بخش مرکزی در دومین روز از 
ایام مبارک دهه فجرانقالب اسالمی 

ــط  ــزارش رواب ــه گ ب
عمومــی فرمانــداری 
روز  بردسیردردومین 
از ایــام مبــارک دهــه 
فجرانقاب اســامی  
ســه طــرح زیربنایی 
بــا اعتبــاری بالــغ بر 
6 میلیــارد و پانصــد 
ــا  ــال ب ــون ری میلی
حمــزه  حضــور 
معــاون  وفایــی 
سیاســی فرمانــداری 
و اعضــای شــورای 
بخــش  در  اداری 
مرکــزی شهرســتان 
افتتــاح  بردســیر 
ــی شــد  ــگ زن وکلن
بخشــدار  امامــی 

ــا ۱۳5  ــگفت ب ــاب ش ــاری ب ــاختمان دهی ــت: س ــم گف ــن مراس ــزی در ای مرک
ــتای  ــر روس ــفالت معاب ــال، آس ــارد ری ــر 2میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــع و ب مترمرب
مومــن ابــاد 200 مترمربــع بــا اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد و پانصــد میلیــون 
ــاح  ــال افتت ــر ۳میلیاردری ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــاد ب ــارک روســتای طاهراب ــال و پ ری

ــد ــی ش ــگ زن وکلن


