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آفات هر انقالب به چهار گروه تقسيم مي شود شناخـت 
آفـات انـقالب و مـبارزه بـا آنها ضروریست و این چهارافت 
عبارتند از  :1- آفات عقيدتي    2- آفات اخالقي      3- آفات 

زمامداران   4-آفات مردم
گرچه شناخت آفات درهمه ابعاد کاری منطقی وعقالنی 
است که باشناخت انها و زدودن آن آفات  طریق مسير  
انقالب مخصوصا درگام دوم تمدن اسالمی سهل تر و 
سریعتر به سرانجام می رسد اما به نظر حقير انچه را تاثير 
شگرفی درشيوه وبروز سایر آفات دارد آفات زمامداران است 
زیرا حدیث »الناس علی دین ملوکهم« یعنی مردم از رفتار 
و کردار رهبران و مسئوالن تبعيت می کنند، برجسته ترین 

راهکار جهت تحقق و ترویج اخالق درجامعه است 
و از انجایی که حفظ و کياست جامعه انقالبي بستگي و 
ارتباط عميقي با زمامداران دارد و بایستي در دو بعد علم 
واخالق سرآمد افراد جامعه باشند  تابتوانند از دستاوردهاي 
انقالب محافظت نمایند . پس الزم است در این زمينه آفاتي 
را که زمامداران را به خود مشغول مي سازد شناسایي نموده و 
راههاي مبارزه عملي را با آنها به کار برد تا از این طریق جامعه 

دچار آسيب نگردد .
اواّلً باید کليه زمامداران و مسئوالن و کارگزاران از شناخت و 
آگاهيهاي الزم مذهبي و دیني و تخّصصي بر خوردار باشند  
یعني داراي یکسري آگاهيهاي کلي از وضعيت سياسي و 
اجتماعي جامعه و جهان داشته باشد و همينطور آگاهيهاو 
شناخت کلي نسبت به اوضاع و احوال عمومي داخل جامعه 
وهمچنين  تسلط همه جانبه درزمينه هاي گوناگون علمي 
و فنآوري داشته باشند . چونکه بدون تخّصص داشتن در 
حيطه کاري ناتوان و ناموّفق خواهند بود و همينطور عدم 
تعهد کافي در انجام وظيفه باعث مي گردد که در حوزه 
تحت تصّدي خود دچار انحراف گردد و به جهتي گرایش 
پيدا کند ، بنا براین باید شناخت وآگاهيهاي کلي و فراگير با 
برنامه صحيح و مدوّن ، پویا و مستمر با پيش بيني هاي الزم 

موقعّيت نظام انقالبي را به مخاطره نيندازد .
چنانچه در این دو بعد علم واخالق ) تعّهد و تخّصص (دچار 
کمبودهایي باشد ، هر دوي آنها مي تواند براي جامعه خطر 
آفرین باشد .و اگر در یکي از آنها دچار افراط و یا تفریط گردد 

خسارات جبران ناپذیري به بار خواهد آورد .
اگر در اخالق غافل و نادان باشد و درك جامع و درستي 
از جامعه انقالبي واهداف آن وانتظارات مردم نداشته باشد 
، دستخوش هواپرستي و جاه طلبي و مفاسد اخالقي مي 
گردد و موجب انحراف انقالب از مسير درست آن مي شود.

  عمده عامل آفات زمامداران را مي توان دو عامل پول پرستي 
و جاه طلبي را نام برد که از بزرگترین مفاسد اخالقي این 
گروه هستند و سایر عوامل گمراه کننده از این دو عامل 
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بــا روشــی جدیــد و در داخــل کشــور؛زمان رونمایــی و 
توليــد واکســن جدیــد آنفوالنزا مشــخص شــد

دبير ســتاد توســعه زیســت فنــاوری از توليد واکســن 
ــر داد و  ــده خب ــاه آین ــه م ــا س ــد ت ــزای جدی آنفوالن
گفــت: ایــن واکســن بــدون نيــاز بــه spf تخــم مــرغ 
ــازار  ــه توليــد می رســد کــه بعــد از رونمایــی وارد ب ب

خواهــد شــد.
دکتــر مصطفــی قانعــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
اظهــار کــرد: طــی ســه مــاه آینــده بــه احتمــال زیــاد 
واکســن آنفوالنزایــی کــه توســط محققــان کشــور به 

توليــد رســيده را رونمایــی خواهيــم کــرد.
وی بــا بيــان اینکــه پژوهشــگران یــک شــرکت دانش 
بنيــان ایــن واکســن آنفوالنــزا را بــه روشــی جدیــد به 
توليــد می رســانند، عنــوان کــرد: ایــن واکســن بــرای 

آنفوالنــزای فصلــی اســتفاده می شــود.
دبيــر ســتاد توســعه زیســت فنــاوری بــا تاکيــد بــر 
ــدون  ــزا ب ــن واکســن آنفوالن ــد ای اینکــه شــيوه تولي
ــون  ــان کرد:اکن ــت، بي ــرغ اس ــم م ــتفاده از تخ اس
ــه  ــزا ب ــگيری از آنفوالن ــرای پيش ــی ب ــنی ایران واکس
ــا اســتفاده از spf تخــم مــرغ  توليــد می رســد کــه ب
اســت؛ امــا واکســن جدیــد بــدون ایــن مــاده و بــرای 

ــد. ــد می رس ــه تولي ــور ب ــار در کش ــن ب اولي
قانعــی خاطــر نشــان کــرد: آمریــکا تنها توليــد کننده 
ایــن واکســن آنفوالنــزای بــدون spf تخــم مرغ اســت 
ــی آن  ــش فن ــه دان ــی ب ــان ایران ــون محقق ــه اکن ک

ــد. ــدا کرده ان دســت پي

با روشی جدید و در داخل کشور؛زمان رونمایی 
و تولید واکسن جدید آنفوالنزا مشخص شد

دبير ســتاد توســعه زیســت فنــاوری بــا بيــان اینکه 
تاکنــون ایــن واکســن بــه کشــور مــا وارد نشــده و 
توليــد هــم نشــده اســت، گفــت: تاثيــر این واکســن 
جدیــد بــا قبلــی در افــراد یکســان اســت فقــط در 

توليــد وابســتگی بــه تخــم مــرغ نــدارد.
وی تاکيــد کــرد: ایــن واکســن چهارظرفيتــی 
ــل  ــه قاب ــرای هم ــه ب ــی اســت ک ــزای فصل آنفوالن
اســتفاده اســت؛ همــه افــراد می تواننــد از شــهریور 
تــا آبــان مــاه این واکســن را در راســتای پيشــگيری 

اســتفاده کننــد.
وی بــا تاکيــد بــر اینکــه بــه زودی و تــا کمتر از ســه 
مــاه آینــده ایــن واکســن رونمایــی می شــود، گفــت: 
بعــد از رونمایــی و افتتــاح خــط توليــد تــا یــک مــاه 

بعــد از ایــن واکســن بــه بــازار خواهد رســيد.
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گام دوم انقالب ومبارزه عملی با 
آفاتی که انقالب را تهدید میکند  

ستاد نهضت مسکن باید در کشور راه اندازی شود
عضــو کميســيون اقتصــادی مجلس با بيــان اینکه 
ســتاد نهضــت مســکن بایــد در کشــور راه انــدازی 
شــود گفــت: بی تدبيــری بيشــترین عامــل 

مشــکالت اقتصــادی در کشــور اســت.
شــهباز حســن پور در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
تســنيم در کرمــان، بــا اشــاره بــه اینکــه تحریم هــا 
بــر اقتصــاد کشــور اثــر داشــته امــا بایــد بگویيــم 
بی تدبيــری بيشــترین عامــل مشــکالت اقتصــادی 
ــارف  ــدون تع ــت: ب ــار داش ــت اظه ــور اس در کش
ــال  ــت کام ــادی دول ــم اقتص ــی در تي ناهماهنگ

مشــهود اســت.
وی بــا بيــان اینکــه تيــم اقتصــادی دولــت در ایــن 
شــرایط حســاس بایــد هماهنگ و منســجم عمل 
کنــد و بــا شــعار نمی شــود مشــکالت مــردم را حل 
کــرد گفــت: از نظرات فعــاالن بخــش خصوصی در 
اتــاق بازرگانــی باید اســتفاده شــود و دولت چــاره ای 

جــز اســتفاده از کارشناســان خبره نــدارد.
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــيون اقتص ــو کميس عض
ــرف  ــا راه برط ــه تنه ــه اینک ــاره ب ــا اش اســالمی ب
کــردن مشــکالت اقتصادی کشــور مشــارکت دادن 
ــه نشــان داده کــه هــر  ــزود: تجرب مــردم اســت اف
جــا مشــارکت مــردم را داشــتيم بــه نتيجــه الزم 

رســيده ایم.
ــا چنــد نرخــه بــودن ارز در  ــا بيــان اینکــه ب وی ب
کشــور مخالفــم چــرا کــه چنــد نرخــه بــودن ارز 
ــت:  ــت گف ــادآور اس ــود و فس ــت می ش ــث ران باع
اطالعــات موثقــی دارم کــه در دوره گذشــته شــکر 
بــا ارز 4 هــزار و 200 تومانــی وارد کشــور شــد امــا 

تــا 11 هــزار تومــان فــروش رفــت.
حســن پور ادامــه داد: ایــن در حاليکــه اســت یــک 
ــه  ــه از لحظ ــده ک ــف ش ــور تعری ــامانه در کش س
خریــد کاال در هــر نقطــه ای تــا زمانی رســيدن کاال 
بــه دســت مــردم قابــل رهگيــری اســت، امــا ایــن 

ســامانه امــروز فعــال نيســت.
وی بــا اشــاره به اینکه در بســياری از مــوارد نواقصی 
در کشــور داریــم تصریــح کــرد: در دنيــا خریــد ارز 
قابــل ردیابــی اســت و از لحظــه خرید معلوم اســت 
ــه طــور  ــده کــرده و ب چــه کســی ایــن ارز را خری

ــی می شــود. کامــل ردیاب
رئيــس مجمع نماینــدگان اســتان کرمان بــا تاکيد 
ــات و فســاد  ــری از تخلف ــرای جلوگي ــر اینکــه ب ب
اقتصــادی همــه چيــز بایــد شــفاف باشــد و از اول 
شفاف ســازی کنيــم تــا چيــزی از مــردم پوشــيده 
نباشــد گفــت: ســال گذشــته بــر اســاس مصوبــه 
مجلس شــورای اســالمی ارز مورد نيــاز را در اختيار 
دولــت قــرار دادیــم و قــرار بــود کاالهــای اساســی 

هيچ گونــه افزایــش قيمتــی نداشــته باشــند در 
حالــی کــه بيــن مــردم و در بــازار کــه می رویــم 
مشــاهده می کنيــم کــه متاســفانه خالهایــی 
وجــود دارد کــه بایــد جلــوی آن گرفتــه شــود.

ــه  ــف ب ــت موظ ــه حاکمي ــان اینک ــا بي وی ب
رســيدگی بــه اقشــار ضعيــف و نيازمنــد جامعه 
اســت افــزود: فــردی در تهــران داریــم که هزینه 
پانســيون اســبش ماهانه چنــد صد هــزار تومان 
ــتا  ــد و در روس ــت می کن ــه دریاف اســت و یاران
هــم افــرادی داریــم کــه بــه نــان شــب محتــاج 
ــت  ــه دریاف ــدازه یاران ــان ان ــه هم ــتند و ب هس

می کننــد.
ــرای  ــد ب ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن پور ب حس
شــش دهــک پایيــن جامعــه کار فــوری و 
اورژانســی انجــام بدهيــم تــا مشــکالت آنها حل 
شــود گفــت: در کميســيون اقتصــادی مجلس 
شــورای اســالمی چنــد موضــوع و طــرح را در 

برنامــه فــوری داریــم.
وی بــا بيــان اینکــه جامانــدگان از ســهام 
ــس  ــادی مجل ــيون اقتص ــت را در کميس عدال
ــزود:  ــم اف ــری می کني ــالمی پيگي ــورای اس ش
تعييــن تکليــف ســهام عدالــت از اولویت هــای 
کميســيون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی 
اســت و پيش بينــی می شــود 10 ميليــون نفــر 
جاماندگان از ســهام عدالت در کشــور هســتند.

عضــو کميســيون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســالمی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا رئيــس بنيــاد 
مســتضعفان کشــور در کميســيون اقتصــادی 
مجلــس جلســه داشــتيم بيــان کــرد: وظيفــه 
اصلی بنياد مستضعفان رســيدگی به محرومان 
واقعــی و نيازمنــدان جامعــه اســت و مقرر شــد 
زمين هایــی کــه در اختيــار ایــن نهــاد اســت بــا 
ــرای ســاخت مســکن محرومــان در  فوریــت ب
اختيــار نهادهایــی ماننــد بنياد مســکن انقالب 
اســالمی و مســکن شــهر ســازی قرار داده شود.

ــا بيــان اینکــه طــرح ســاخت خانه هــای  وی ب
ارزان قيمــت در بحــث اقدام ملی در کميســيون 
ــت  ــری اس ــال پيگي ــس در ح ــران مجل عم
افــزود: مقــدار زیــادی زميــن از ســال های 
دور در اختيــار برخــی ادارات، وزارتخانه هــا، 
دســتگاه های اجرایــی و غيــر حاکميتــی قــرار 
دارد کــه امــروز ایــن زمين هــا بایــد در اختيــار 
متوليــان امر برای ســاخت مســکن قــرار بگيرد 

تــا بــرای مــردم خانــه ســاخته شــود.
ــد  ــت بای ــه دول ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن پور ب حس
پاســخگو باشــد کــه چــرا دریافــت ماليــات از 

خانه هــای خالــی را پيگيــری نمی کنــد عنــوان 
کــرد: آمــار داریــم کــه یــک و نيم ميليــون خانه 
خالــی در کشــور وجــود دارد و افرادی مســکن را 
ــران شــدن در  ــرای گ ــت و ب ــک ران ــوان ی به عن

اختيــار دارنــد.
وی بــا ابــراز اینکه نيازمند نهضت مسکن ســازی 
در کشــور هســتيم و همــه مســئوالن امــر بایــد 
پــای کار بيایند گفت: در اســتان کرمان مشــکل 
مســکن بيداد می کند و در شــهرهای ســيرجان 
و کرمــان ایــن احســاس نيــاز بيشــتر اســت امــا 
ــکاری  ــبکه آب هم ــال ش ــرو در انتق وزارت ني
نمی کنــد و اگــر امــروز دولــت تصميــم بگيــرد 
بخشــی از اختيارت را در اختيار اســتاندار بگذارد 
بخــش قابــل توجهــی از مشــکالت مــا قابل حل 

ست. ا
نماینــده مــردم شهرســتان های ســيرجان و 
بردســير در مجلــس شــورای اســالمی بــا بيــان 
ــته  ــال های گذش ــداد در س ــه ام ــه کميت اینک
ســاخت مســکن بــرای نيازمنــدان را در برنامــه 
ــتاد  ــزود: س ــت  اف ــمند اس ــه کار ارزش دارد ک
نهضــت مســکن بایــد در کشــور راه اندازی شــود 
و مشــکالت مــردم در زمينــه مســکن برطــرف 

شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه اراده ای بــرای 
ســاخت مســکن در کشــور وجــود نــدارد گفــت: 
ــروز در  ــد ام ــه مســکن ندارن ــه کســانی ک کلي
ــد،  ــام کردن ــی مســکن ثبت ن ــدام مل ســایت اق
امــا هنــوز کار شــروع نشــده و مــردم بالتکليــف 

. هستند
حســن پور بــا بيــان اینکــه امــروز بــا کــد ملــی 
بــه راحتــی می تــوان مشــخص کــرد کــه ایــن 
افــراد کجــا شــاغل بــوده، تحــت پوشــش کــدام 
ــزود:  ــکن دارد اف ــه مس ــتند و اینک ــاد هس نه
پاالیــش افــراد بــه ســرعت قابــل انجــام اســت و 

بایــد بــه ایــن اقدامــات ســرعت داد.

آمار فوتی های کرونا دربردسیر به 5نفررسید 
بردسیر در وضعیت قرمز 

حسن پور رئيس مجمع نمایندگان استان 

روایتی از شنا با دست  های بسته در دریای تحریم  ها؛ »اتکا بر دانش بومی« 
شاه  کلید مدیریت منابع در بحران کرونا

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  مدیــر 
بردســيردرگفتگوباخبرنگار سپهر بردسير  ضمن 
ــوع  ــز در شهرســتان از وق ــت قرم ــالم وضعي اع
ــر داد.  ــا در بردســير خب ــرگ کرون ــن م پنجمي
ــا  ــاری کرون ــت  بيم ــی وضعي ــدس برهان مهن
ــورد  ــون 5۹ م ــر نمود،تاکن ــرح ذک ــن ش را بدی
بيمار بســتری قطعــی کووید 1۹ در شهرســتان 
ــن تعــداد 35 مــورد  شناســایی شــده کــه از ای
بهبــود یافتــه 12 مــورد تحــت درمــان ) دو نفــر 
در وضعيــت شــدید بيماری (و متاســفانه 5 مورد 

فــوت نمــوده انــد. 
برهانــی رئيــس مرکــز بهداشــت جهــت کاهش 
بيمــاری  وحفــظ ســالمت شــهروندان از مــردم 
تقاضــا نمــود به نــکات ذیل توجــه  ویژه داشــته 
ــه  ــات از جمل ــور در تجمع ــدم حض ــند. ع باش
مراســم عروســی ،عزا و غيره ، اســتفاده از ماسک 
در صــورت خــروج از منــزل، پرهيــز از تــردد ها و 
مســافرت هــای غيــر ضــروری، توجه بــه رعایت 

ــوی  ــت وش ــه شس ــردی، از جمل ــت ف بهداش
مرتــب دســت هــا  بــه روش صحيــح،  رعایــت 
فاصلــه گــذاری اجتماعــی و فيزیکــی همچنين  
وجــود تهویــه مناســب در منــازل ومحيــط های 

عمومــی .
ــت  ــده در جه ــام ش ــات انج ــزود: اقدام وی اف
کنتــرل بيمــاری  ، نظــارت بــر حســن اجــرای 
پروتکل ها ی بهداشــتی و بازرســی با مشــارکت 
ــه  ــز عرض ــایر ادارات از مراک ــی از س نمایندگان
خدمــات  کــه در صــورت عــدم رعایــت پروتــکل 
هــای بهداشــتی متخلفيــن بــه مراجــع قضایی 

معرفــی ميگردنــد.
برهانــی پيرامــون ســایراقدامات گفــت : بازدید از 
اماکــن  عمومــی ،کارخانجــات ، قرنطينــه بيش 
از 120 خانــوار و بازدیــد از منــازل بيمــاران 
،نمونــه گيــری از611 مورد مشــکوك، غربالگری 
ــرار  ــن ســالمت و تک ــت توســط مراقبي جمعي
ــه صــورت هفتگــی در گروههــای  غربالگــری ب

پرخطر)زنــان بــاردار ســالمندان و افــراد دارای بيمــاری 
ــودی،  ــان بهب ــا زم ــاران ت ــری بيم ــه ای(، پيگي زمين
بازدیــد از مــدارس و حــوزه هــای امتحانــی، نظــارت بر 
کفــن و دفــن متوفيــان طبــق پروتکل های بهداشــتی 

انجــام شــده وادامــه خواهــد داشــت 

گرانی افسارگسیخته آستانه تحمل 
مردم را به سر آورده است/

 مجلس ورود کند و چاره ای 
بیندیشد

بی توجهی به همسان سازی حقوق  
بازنشستگان فرهنگی! 

آگهی جذب نیرو
رشکــت پیــام جنت کرمــان به منظور تامیــن نیروی واحد نقلیه شــهرداری 
بردســیر در نظــر دارد ســه نفــر راننــده دارای گواهینامــه پایه یــک )ویژه 
لــودر ،ویــژه تراکتــور ، ویــژه تراکتــور بیــل بکهــو(   را بصــورت قــراردادی 
جــذب منایــد لــذا از متقاضیــان دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت ثبــت نام 

بــه واحد نقلیــه شــهرداری بردســیرمراجعه منایند.
شامره متاس ۳۳۵۲۱۴۹۷

                                 مهلت ثبت نام 10 روز پس از تاریخ درج آگهی

مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسيردرگفتگوباخبرنگار سپهر: 

به گــزارش خبرنــگار بهداشــت و درمــان خبرگزاری 
تســنيم ؛ انســتيتو پاســتور ایران مؤسســه  ای اســت 
کــه از 100 ســال پيــش تاکنــون در جهــت کنتــرل 
بيماری  هــای واگير و واکسيناســيون، گام  های بزرگی 
برداشــته و ایــن مؤسســه از ابتدای تأســيس تاکنون 
ــون،  ــد طاع ــی مانن ــرل بيماری  های ــه کنت در زمين
ــی و  ــای عفون ــه و بســياری از بيماری  ه ــاری، آبل ه
واگيــردار بــه فعاليت پرداختــه و یکــی از ارکان اصلی 

توليــد واکســن در کشــورمان بــوده اســت.
از ابتــدای شــيوع کرونــا در کشــورمان، بخــش 
عمــده ای از بــار و مســئوليت خطير شناســایی موارد 
مبتــال بــه کرونــا و طراحــی نحــوه مقابلــه و مواجهه 

ــا ایــن شــيوع گســترده به عهــده انســتيتو  ب
پاســتور ایــران بــود.

انســتيتو پاســتور ایــران عمــالً از 30 بهمــن 
ــر  ــنگين و نفس گي ــن س ــاه ۹8 وارد مارات م
مبــارزه بــا کرونــا شــد و با تمــام قــوای علمی 
و نيــروی انســانی زبــده و ماهــر خود توانســت 
ــزی  ــا طرح ری ــی ب در فرصــت بســيار کوتاه
ــن اســتراتژی تشــخيص و شناســایی  بهتری
مــوارد مشــکوك و مبتــال بــه کرونا در ســطح 
اســتان های مختلــف کشــورمان، نهایــت 
اســتفاده از ظرفيت هــای محدود تشــخيصی 
در روزهــای نخســت شــيوع را داشــته باشــد
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خطبه های نماز جمعه 

رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی 
گفــت: ســالیانه نزدیــک بــه ۴۰۰۰ میلیــارد تومــان رانــت 
بابــت مابــه التفــاوت قیمــت واقعــی و قیمت دســتوری که 
دولــت بــه شــرکت هــای اســتان کرمــان مــی دهــد، ایجاد 

می شــود.
ــاه در جلســه  دکترمحمدرضــا پورابراهیمــی روز ۱۹ تیرم
ــاره دســتور جلســه  ــان درب شــورای معــادن اســتان کرم
مبنــی بر برگــزاری مزایــده محــدود ماده معدنــی موردنظر 
در اســتان اظهــار کــرد: بایــد چهارچــوب مشــخصی بــرای 
تفویــض اختیــار در بحــث مزایــده محــدود مــاده معدنــی 

وجــود داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاالنه میلیاردهــا تومــان مابــه 
ــه  ــی ب ــواد معدن ــب م ــذاری نامناس ــت گ ــاوت قیم التف
صــورت رانــت در اقتصــاد کشــور توزیــع مــی شــود افــزود: 
ــارد  ــه ۴۰۰۰ میلی ــرآورد مــی شــود ســالیانه نزدیــک ب ب
تومــان رانــت بابــت مابــه التفــاوت قیمــت واقعــی و قیمت 
دســتوری کــه دولــت بــه شــرکت هــای اســتان کرمــان 

مــی دهــد، ایجــاد مــی شــود.

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلس شــورای اســامی بیان 
کــرد: از یــک ســو ۴۰۰۰ میلیــارد تومــان تخفیــف بــه ســنگ 
آهــن هــا مــی دهیــم کــه ایــن موجــب عــدم تعــادل در نظــام 
اقتصــادی کشــور می شــود که حتمــا در کمیســیون اقتصادی 
ایــن موضــوع را پیگیــری و پرونــده تخلفــات را دنبــال خواهیم 

. کرد
ایــن عضــو ناظــر شــورای معــادن اســتان کرمــان تصریــح کرد: 
رانــت ۴ هــزار میلیــارد تومانــی بــه فــوالدی هــا به ضرر اســتان 

ــت. کرمان اس
پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد نــرخ مبتنی بــر قیمت 
هــای منطقــه ای و جهانــی باشــد و پایه داشــته باشــد، تصریح 
کــرد: قیمــت ســنگ آهــن در مقایســه بــا قیمــت جهانــی بــه 
نصــف قیمــت و فــوالد پنــج تــا ۱۰ درصــد باالتــر از قیمــت 

جهانــی بــه فروختــه مــی شــود.
ــا  رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی ب
اشــاره بــه اینکــه همــه بهــره بــرداری مــا از معــادن تنهــا ۱۰ 
درصــد ظرفیــت معادن اســتان اســت، عنوان کــرد: اگــر معادن 
را بــا نــرخ هــای منطقــی بفروشــیم، طــرح هــای توســعه ای 

همــه پهنــه هــا اجــرا مــی شــود.
ــورای  ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
اســامی خاطــر نشــان کــرد: ســئوال ایــن اســت بحث 
مزایــده محــدود بــه شــورای معــادن تفویــض شــده یا 
نــه؟ کــه اگــر جــواب مثبــت اســت بایــد کار برگــزاری 

مزایــده محــدود بــا قیمــت پایــه انجــام بشــود.

فروپاشی نظام خانواده کلید و رمز 
و انحطاط جوامع اسالمی است

ایجاد رانت ۴۰۰۰ میلیارد تومانی بابت قیمت واقعی و دستوری سنگ آهن

مدیــر جهاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر گفت: زیره ســبز 
در حــال حاضــر در بخــش نــگار بــه صــورت بارانــی آبیــاری 
می شــود کــه بــا توجــه بــه نیــاز آبــی کــم، مــورد اســتقبال 

کشــاورزان واقــع شــده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان های باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان از کرمــان، رمضــان ســبک خیــز، مدیــر جهــاد 
ــره در  ــت زی ــت: برداش ــیر گف ــتان بردس ــاورزی شهرس کش
بخــش نــگار شهرســتان بردســیر از اواخــر خــرداد مــاه آغــاز 

ــه دارد. ــان ادام ــت و همچن ــده اس ش
او افــزود: کاشــت زیره ســبز در بســیاری از مناطق شهرســتان 
بردســیر از جملــه بخش نــگار به مســاحت ۱۲ هکتــار و بازده 
۸۰۰ کیلــو در هــر هکتــار چشــمگیر بــوده و موجــب رضایت 

کشــاورزان شــده است.
ســبک خیــز بیــان داشــت: ایــن محصــول در حــال حاضــر 
در بخــش نــگار بــه صــورت بارانــی آبیــاری می شــود کــه بــا 
توجــه بــه نیــاز آبی کــم و بــازده محصول بــاال مورد اســتقبال 

کشــاورزان واقــع شــده اســت.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر تصریــح کــرد: 
درچنــد ســال اخیــر ترویــج کاشــت گیاهــان دارویــی ازجمله 
زیــره و مرزنجــوش در شهرســتان بردســیر رونق بســیار خوبی 

بــه اقتصــاد این شهرســتان بخشــیده اســت.
زیــره ســبز گیاهــی بوتــه ای و علفــی بــه ارتفــاع حداکثــر نیم 
متــر اســت، میوه هــای ایــن گیــاه دوکــی شــکل و بــه رنــگ 
ســبز کــم رنــگ مایــل بــه خاکســتری و سرشــار از اســانس 

هستند

حجــت االســام والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در 
خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه در ادامه سلســله گفتار 
مــکارم اخــاق از امــام ســجاد بیــان داشــت :امــام ســجاد علیه 
الســام فرمودنــد : از بدیهــا چشــم پوشــی کنیــد و کســانی 
ــه بدیهــای دیگــران را  چشــم  بــزرگ هســتند کــه بزرگواران
پوشــی مــی کننــد و اگــر شــما موفــق شــدید کــه نســبت به 
دیگــری کار خوبــی انجــام دادیــد خدا را سپاســگزار باشــید که 
توفیــق داده دســت کســی را بگیریــد اگــر لغزشــی و کوتاهــی 
و بــدی در حــق کســی داشــتید ســریع اســتغفار کنیــد ایــن 

روحیــه خوبــی اســت 
وی افــزود: امــام صــادق علیــه الســام مــی فرماید: اگــر خوبی 
کردیــد ســریع خــدا را شــاکر باشــید و اگــر بــدی کردیــد بــا 
اســتغفار جبــران کنیــد و اگــر از دیگــری نعمتــی و خوبــی به 
شــما رســید همیشــه در خاطــر داشــته باشــید و خوبیهــای 
ــه کســی خوبــی  دیگــران را فرامــوش نکنیــد و اگــر شــما ب
کردیــد خوبیهــای خودتــان در حــق دیگــران را فراموش کنید 
و اگــر فرامــوش نکنیــد نتیجــه اش منت گذاشــتن می شــود. 
خطیــب جمعــه در ادامه افزود:امیرالمومنین علی علیه الســام 
مــی فرمایــد: وقتــی کار خیــری در حــق شــما انجــام دادنــد 
همیشــه خوبیهــای دیگــران را یــادآوری کنید و اگــر کار خوبی 
انجــام دادی فرامــوش کــن. و آثــار ایــن موضــوع نتیجــه اش 
اینکــه مــردم دلگــرم مــی شــوند و اگــر در حــوزه کاری کســی 

کار خوبــی انجــام داد از آن سپاســگزاری و قدردانــی شــود.
همچنیــن امــام صــادق علیه الســام مــی فرماید: خــدا لعنت 
کنــد کســانی کــه راه مــردم را مــی بندنــد و چــه کســانی راه 
مــردم را مــی بندنــد کســانی کــه اگــر شــخصی کار خوبــی در 
حــق آن انجــام داد بجای اینکه سپاســگزاری کند ناسپاســی و 
ناشــکری مــی کنــد لــذا طــرف توبــه می کنــد کــه در حقش 
ــی انجــام ندهــد. و نکتــه آخــر اینکــه ایــن روحیــه  کار خوب
چشــم پوشــی از بدیهــا در جامعــه امــروز نیــاز اســت و انســان 
بایــد بزرگــواری خــودش را نشــان دهــد امــا یکــی از معضات 
جامعــه مــا ایــن اســت کــه طــرف خــاف کــرده امــا چشــم 
ــه از  ــم ک ــد و در آخــر از خــدا مــی خواهی پوشــی نمــی کن
بدیهــای کــه دیگــران در حــق مــا داشــته انــد بتوانیــم چشــم 

ــی کنیم. پوش
خطیــب جمعــه در ادامــه بــا توجــه بــه  ۲۱ تیرمــاه ســالروز 
تهاجــم بــه مســجد گوهــر شــاد بیــان داشــت: ایــن روز بــه 
عنــوان روز عفــاف و حجــاب نامگذاری شــده اســت و در مقوله 
حجــاب و عفــاف چنــد نکتــه اســت کــه ریشــه اصلــی آن دو 
فضیلــت حیــا و غیــرت اســت که از نشــانه های اســام اســت 
وپیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم فرمودنــد :کســی 
کــه حیــا نــدارد ایمــان هــم نــدارد و روایــت دیگــر از پیامبــر 
اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم فرمودنــد : غیــرت از ایمان 

مــی آیــد ایمــان کــه نباشــد غیــرت نیــز نیســت
حجــت االســام کرمانــی بــا طــرح این ســوال که علــت اصلی 
بــد پوششــی و بدحجابــی در جوامــع چیســت؟ بیان داشــت : 
عواملــی متعــددی بطــور خاصــه از جملــه  ۱.غرب زدگــی ۲. 
ضعــف اعتقادی و ایمانی اســت ۳. ضعف شــخصیتی و هویتی 
و عــدم اعتمــاد بــه نفــس ۴. تعلیــم و تربیــت نادرســت ۵. عدم 
نظــارت بــر عــدم اجــرای کامل قانــون حجــاب ۶. عــدم اعتماد 
بــه الگوهــای مثبــت و بــی توجهی بــه الگوهــای منفــی. و این 
بیمــاری خطرنــاک بــی حجابــی کــه همــه جوامع بشــری در 
گیــر آن هســتند توطئــه و تاش دشــمن در این زمینه اســت 
و بــه حــدی بــه هــدف خودشــان رســیدن و هــدف اســتکبار 
تســلط بــر جوامــع اســامی از طریــق بــی حجابــی و عفــاف 
زدایــی اســت و بــه دنبــال آن فروپاشــی نظام خانواده هســتند 
وکلیــد و رمــز و انحطــاط بــر جوامــع اســامی بــی حجابــی و 

عفــاف زدایــی  اســت. 

استقبال کشاورزان بردسیری از 
کاشت زیره سبز

نگاه ما به رابطه با چین منافع محور است/دروغ پردازی ها درباره سند همکاری ریشه خارجی دارد
ــا  ــه ب ــه رابط ــران ب ــگاه ای ــه ن ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ــد و گمانه زنی هــا و  ــع محــور و درازمــدت خوان چیــن را مناف
دروغ پردازی هــا دربــاره ســند جامــع همــکاری ۲۵ ســاله دو 

کشــور را دارای ریشــه خارجــی برشــمرد.
ــگار گــروه سیاســت خارجــی خبرگــزاری  ــه گــزارش خبرن ب
فــارس، ســید عبــاس موســوی ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
جمهــوری اســامی ایــران در گفت وگویــی دربــاره مناســبات 
تهــران و پکــن عنــوان کــرد: نــگاه مــا بــه رابطــه بــا چیــن یک 
نــگاه منافــع محــور اســت بــه ویــژه منافــع متقابــل دو ملــت.

وی افزود: مــا نــگاه کوتاه مــدت بــه کشــورها بــه ویــژه 
کشــورهای مهــم و آینــده داری مثــل چیــن نداریــم.

ــر  ــن خاط ــه همی ــرد: ب ــه ک ــه اضاف ســخنگوی وزارت خارج
رابطــه خــود را رابطــه جامــع و راهبــردی تعریــف کردیــم و 
ســند همکاری هــای ایــران و چیــن که چشــم انــداز ۲۵ ســاله 
هــم دارد، بیانگــر همیــن اســت کــه نــگاه مــا بــه دوســتانمان 

نــگاه درازمــدت و راهبــردی اســت.
ایــن دیپلمــات ارشــد کشــورمان گفــت: البتــه هنــوز مراحــل 
آن طــی نشــده و ایــن پیــش نویــس بایــد در طــرف مقابــل 
نیــز بررســی و بعــد پــاراف و امضــا شــود و در نهایــت هــم باید 
بــه تاییــد نماینــدگان در مجلــس شــورای اســامی برســد که 
ــه  آن زمــان بــه قانــون تبدیــل خواهــد شــد و مــا موظــف ب

      با دستور رئیس جمهور انجام شد؛

بهره برداری از ۶ پروژه ملی در سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان
مراســم بهره بــرداری از ۶ پــروژه ملــی وزارت صمــت در 
اســتان های سیســتان و بلوچســتان، فــارس و اصفهان با 

حضــور رئیــس جمهــور برگزار شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، حجــت االســام حســن 
روحانــی رئیــس جمهور روز پنجشــنبه در ســیزدهمین 
هفتــه از افتتــاح طرح هــای مهــم و ملــی در حوزه هــای 
مختلــف بــا شــعار »تدبیــر و امید بــرای جهــش تولید«، 
دســتور آغــاز بهره بــرداری رســمی از ۶ پروژه ملــی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت در اســتان های سیســتان و 
ــرمایه گذاری  ــا س ــان را ب ــارس و اصفه ــتان، ف بلوچس
۵,۸۸۰ میلیــارد تومــان و اشــتغالزایی ۱۲۰۴ نفــر صــادر 

کرد.
وی در ایــن مراســم ضمــن دســتور بهره بــرداری از 
طرح هــای تولیــد نــخ پنبــه ای صنایــع گســترش بافــت 
بلــوچ، طــرح توســعه تولیــد انــواع قوطــی فلزی کنســرو 
ــای  ــع انباره ــاز اول طــرح بازســازی مجتم ــارک، ف کن

ــفنجی  ــن اس ــد آه ــعه تولی ــرح توس ــار، ط ــران چابه مک
پاســارگاد، طــرح توســعه تولیــد گندلــه آهــن پاســارگاد و 
واحد تولید گلوکز و نشاســته شــهدینه آران هشــت بهشــت 
در ســه اســتان سیســتان و بلوچســتان، فارس و اصفهان، با 
توضیــح مســووالن در جریــان رونــد اقدامات و چگونگــی راه 

ــرار گرفــت. ــدازی و تولیــدات ایــن طرح هــا ق ان
طــرح تولیــد نــخ پنبــه ای صنایــع گســترش بافت بلــوچ در 
شهرســتان ایرانشــهر بــا ظرفیــت تولیــد ۴۵۰۰ تــن نــخ در 
ســال، طــرح توســعه تولیــد انــواع قوطــی فلــزی کنســرو با 
ظرفیــت تولیــد ســاالنه ۸ هــزار تــن قوطــی و فــاز اول طرح 
بازســازی مجتمــع انبارهــای مکــران در چابهــار بــا ظرفیت 
۱۸۰ هــزار تــن ذخیــره کاالی اساســی ســه طــرح مهــم در 
اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت کــه بــا فرمــان رئیس 

جمهــور به بهــره بــرداری رســید.
همچنیــن بــا دســتور روحانــی طــرح توســعه تولیــد آهــن 
اســفنجی پاســارگاد بــا ظرفیــت تولیــد ۱.۸ میلیــون تــن 

ــراث  ــت اداره کل می ــگان حفاظ ــی ی ــت فرمانده سرپرس
فرهنگــی اســتان کرمــان از دســتگیری یک حفــار غیرمجاز 

در شهرســتان بردســیر خبــر داد.
ــیدهادی  ــان، س ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــع  ــای مناب ــاس گزارش ه ــر اس ــت: ب ــار داش ــری اظه جعف
محلــی مبنــی بــر حفــاری غیرمجــاز در یکــی از محله هــای 
قدیمــی شهرســتان بردســیر، نیروهــای حوزه حفاظتــی این 
شهرســتان با همراهــی و همکاری پلیس اطاعــات و امنیت 
عمومــی ناجــا بــه محــل اعــزام شــدند کــه در ایــن عملیــات 
فــرد متهــم با کلیــه ادوات حفــاری در محل دســتگیر و برای 
ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایی تحویــل داده شــد.

ــراث  ــت اداره کل می ــگان حفاظ ــی ی ــت فرمانده سرپرس
فرهنگــی اســتان کرمــان ادامــه داد: ایــن فــرد ســودجو بــا 
طمــع کشــف اشــیای زیرخاکــی اقــدام بــه حفــر گودالــی 
ــی  ــه قدیم ــک خان ــای ی ــی از اتاق ه ــق در داخــل یک عمی
کــرده بــود کــه بــا هماهنگی هــای الزم اداری و اخــذ دســتور 
و حکــم ورود بــه منــزل نهایتــا بــا رعایــت تمــام ضوابــط و 

حقــوق شــهروندی دســتگیر شــد.
وی بیــان کــرد: از مــردم فرهنــگ دوســت اســتان کرمــان 
درخواســت داریــم در راســتای حفــظ و صیانــت از ارزش های 
ــی کشــورمان اســت  ــت مل ــه هوی ــی ک تاریخــی و فرهنگ
همــواره احســاس مســوولیت کــرده و هرگونه خبــری در این 
زمینــه را بــه یــگان حفاظــت اداره میــراث فرهنگــی اســتان 

کرمــان و ســایر ضابطیــن قضایــی اطــاع دهنــد.
جعفــری از کشــف ۱۱ قلــم شــی عتیقــه از طریــق جلــب 
مشــارکت های اجتماعــی در هفته گذشــته خبــر داد و اظهار 
کــرد: ۸ قلــم از این اشــیا در شهرســتان قلعه گنــج و مابقی در 

ــد. بخــش ماهــان به دســت آمده ان

حجت االسالم حاج علی اکرب کرمانی امام جمعه بردسیر:

دستگیری 3سارق منزل و کشف 1۶ 
فقره سرقت در بردسیر

فرمانــده انتظامــی بردســیر از دســتگیری ۳ ســارق منــزل و 
کشــف ۱۶ فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر داد.

ــان؛ ســرهنگ«جعفر  ــا از کرم ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
غضنفــری« در تشــریح ایــن خبــر گفــت: بــا توجــه بــه وقوع 
چندین فقره ســرقت از منازل در بردســیر شناســایی ســارق 

یــا ســارقان در دســتور کارپلیــس قــرار گرفــت.
وی افــزود: در ایــن رابطــه مامــوران پلیس آگاهــی و کانتری 
۱۲  بــا انجــام اقدامــات پلیســی موفــق شــدند یــک ســارق 
ــاس  ــر اس ــه ب ــه در ادام ــد ک ــتگیر کنن ــائی و دس را شناس
ــز  ــر وی نی ــر همدســت دیگ ــات کســب شــده ۲ نف اطاع

دســتگیر شــدند.
ســرهنگ غضنفری بیــان داشــت: تاکنــون در ایــن رابطه ۱۶ 
فقــره ســرقت کشــف و متهمــان بــرای ســیر مراحــل قانونی 

تحویل دســتگاه قضایی شــدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر در پایــان بــا تاکیــد 
بــر مراقبــت همســایه از همســایه از ســوی شــهروندان افزود 
، یکــی از راه هــای پیشــگیری از ســرقت، توجــه جــدی بــه 
امــر آمــوزش همگانی و هشــدارهای پلیســی  اســت و در این 
رابطــه پلیس بــا اســتفاده از ظرفیت هــای مردمــی و دخالت 
دادن آنــان در راســتای پیشــگیری از جــرم موفــق ترعمــل 

خواهــد کــرد.

آهــن اســفنجی در ســال و طــرح توســعه تولیــد گندلــه آهــن 
پاســارگاد بــا ظرفیت تولیــد ســاالنه ۳.۵ میلیون تن در اســتان 
فــارس و واحــد تولیــد گلوکز و نشاســته شــهدینه آران هشــت 
بهشــت بــا ظرفیــت تولیــد ۹۵ هــزار تن گلوکــز و نشاســته در 
ســال در شــاهین شــهر و میمــه اســتان اصفهــان افتتاح شــد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

32۴ بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های کرمان بستری هستند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: 

دستگیری یک حفار غیرمجاز در 
بردسیر/کشف 11 قلم شی عتیقه 

در ماهان و قلعه گنج

معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آموزش 
و پــرورش اســتان کرمــان گفــت: پیــش 
بینی می شــود در ســال تحصیلــی آینده 
ــوز کاس  ــزار و ۵۰۰ نوآم ــش از ۶۱ ه بی
اولــی در مــدارس ایــن اســتان ثبــت نــام 

. کنند
عبــاس ضیــا روز ســه شــنبه در گفــت و 
بــا خبرنــگار ایرنــا با اشــاره بــه اینکه ثبت 
نــام دانــش آمــوزان پیــش دبســتان و پایه 
اول از اول خــرداد  ســال جــاری در اســتان 
کرمــان آغــاز شــده اســت افــزود: پیــش 
بینــی مــی شــود امســال ۵۰ هــزار نوآمور 
در مقطــع پیش دبســتانی در این اســتان 

ثبــت نــام کند.
وی تاکیــد کرد: متولدین نیمــه دوم و اول 
۹۳ در پایــه اول و متولدیــن نیمــه دوم ۹۳ 
و نیمــه اول ۹۴ در مقطع پیش دبســتانی 

نــام نویســی می شــوند.
معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آموزش 
ــه  ــا اشــاره ب و پــرورش اســتان کرمــان ب
تشــکیل جلســه ســتاد ثبت نــام آموزش 
و پــرورش تصریــح کــرد: در ایــن ســتاد بر 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در زمان 
ــام نویســی دانــش آمــوزان در مــدارس  ن

تاکیــد شــده اســت.
معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آموزش 
و پــرورش اســتان کرمــان بــا بیــان اینکه 

برخــی مــدارس اســتان کرمــان فراینــد 
ــه صــورت  ــوزان را ب ــش آم ــام نویســی دان ن
اینترنتــی انجــام مــی دهنــد اظهــار داشــت: 
در ســتاد ثبــت نــام دانــش آمــوزان در زمینــه 
مقدار شــهریه مــدارس غیردولتی تصمیماتی 
اتخــاذ و قــرار شــد این مــدارس فقط شــهریه 
ثابــت را از والدیــن دانــش آمــوزان بگیرنــد و 
هزینــه کاس هــای فــوق برنامــه بــا توجــه 
به مشــخص نبــودن شــرایط ســال تحصیلی 
آینــده بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا فعا 

اخــذ نشــود.
وی ادامــه داد: مــدارس هیــات امنــای نیز فعا 
شــهریه ای بــه منظــور ثبت نــام دریافت نمی 
کننــد و اگــر جلســه اولیــا و مربیــان برگــزار 
شــود هزینــه ســال قبــل بــدون افزایــش اخذ 

ــود. می ش
ضیــا تاکیــد کــرد: در زمینــه فرم مــدارس نیز 
تاکید بر اســتفاده از فرم ســال گذشــته اســت 
و فقــط دانــش آمــوزان ورودی هــر مقطع باید 

فــرم مدرســه را تهیه کنند.
وی گفــت: اولیــا دانــش آمــوزان در پایــه های 
ورودی بــرای ثبــت نــام بــه مــدارس مراجعــه 
ــه مراجعــه والدیــن ســایر  کننــد و نیــازی ب

ــت. مقاطع نیس
معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و 
پــرورش اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه کمبود 
ــح کــرد:  ــان تصری فضــای آموزشــی در کرم

سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی :

فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر :

پورابراهیمی عنوان کرد:

برخــی مــدارس بــه دلیــل کمبــود فضای 
مــورد نیــاز شــیفت بنــدی مــی شــود.

وی گفــت: مــدارس شــیفت بنــدی شــده 
در ناحیــه یــک آمــوزش و پــرورش کرمان 
بیشــتر اســت و اگــر امســال نیــز نتوانیــم 
فضــای مــورد نیــاز را اضافــه کنیــم مجبور 
ــیفت  ــدارس را ش ــی م ــویم برخ ــی ش م

ــدی کنیم. بن
ضیــا بــا بیــان اینکه ثبــت نــام مــدارس در 
مقطــع متوســطه اول از یــک تیرمــاه آغــاز 
شــده اســت افــزود: اولویــت اول ثبــت نــام 
دانــش آمــوزان در کروکــی مرتبــط اســت.
وی ادامــه داد: نزدیــک بــودن محــل 
ــدارس و  ــه م ــز ب ــت نی ــان دول کار کارکن
فرهنگیــان نیــز یــک شــرط ثبــت نــام در 

ــت. ــدارس اس م
معاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آموزش و 
پــرورش اســتان کرمــان با اشــاره بــه اینکه 
در مقطع متوســطه مناطق برخــوردار این 
اســتان مدرســه نمونــه وجــود نــدارد بیان 
کــرد: در دور متوســطه دوم مــدارس نمونه 
فعــال هســتند و بر اســاس آزمونــی که ۲۰ 
تیرمــاه برگــزار می شــود دانــش آمــوزان را 

پذیــرش مــی کنند. 
مــدارس  آزمــون  برگــزاری  بــه  وی 
تیزهوشــان در ۲۷ تیــر ســال جاری اشــاره 
کــرد و اظهــار داشــت: مدارس تیزهوشــان 

در تمــام مقاطــع فعــال هســتند.
ضیــا افــزود: امســال به دلیــل شــیوع ویروس 
کرونــا نوآمــوزان پیــش دبســتان از مهــر بــه 
بعــد ســنجش مــی شــوند و در ایــن مقطــع 
فقــط کاس اولــی هــا مــورد ســنجش قــرار 

ــی گیرند. م
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی دانش آمــوزان 
بــدو ورود بــه دبســتان ســال گذشــته قبــل از 
ورود بــه پیــش دبســتانی ســنجش شــده اند 
گفــت: ســال جــاری فقط ۳۰ هــزار نوآمــوز در 

کرمــان ســنجش می شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه طبــق روال ســال هــای 
گذشــته هر پایگاه ســنجش روزانــه ۴۰ نوآموز 
بــدو ورود بــه دبســتان را ســنجش مــی کــرد 
گفت: امســال طبق تصمیم ســتاد پیشگیری 
از شــیوع کرونــا هــر ســتاد ۲۰ نوآمــوز را روزانه 

ســنجش مــی کند.

بیش از ۶1 هزار نوآموز کالس اولی در مدارس کرمان ثبت نام می کنند

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
ــا  ــه کرون ــا ب ــتری مبت ــاران بس ــمار بیم ش
در اســتان کرمــان را ۳۲۴ نفــر ذکــر کــرد و 
گفــت: از ابتــدای اپیدمــی تاکنــون ۲۱۰ نفــر 
بــه دلیــل ابتــا بــه کوویــد ۱۹ جــان ســپرده 

انــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، مهــدی شــفیعی 
بعدازظهــر جمعــه در نشســت خبــری اظهــار 
کــرد: در حــال حاضــر ۳۲۴ مــورد مبتــا بــه 
ــان  ــتان کرم ــتان های اس ــا در بیمارس کرون

بســتری هســتند.
وی بیشــترین مــوارد بســتری مبتا بــه کرونا 
بــا ۱۷۱ بیمــار را متعلــق بــه حــوزه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کرمان دانســت و افــزود: حوزه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت بــا ۵۷ نفر، 
ــیرجان  ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــوزه دانش ح
بــا ۴۲ نفــر، حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
رفســنجان بــا ۴۱ نفــر، حــوزه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی بــم بــا ۱۳ نفــر بعــد از حــوزه کرمان 

بیشــترین آمــار مبتایــان بســتری را دارنــد.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
تعــداد کل مــوارد بســتری دارای تســت 

مثبــت کرونــا در اســتان کرمــان از ابتــدای 
اپیدمــی تــا کنــون را دو هــزار و ۴۷۰ نفــر ذکــر 
کــرد و گفــت: طــی ۲۴ ســاعت گذشــته ۱۰۸ نفر 
ــل  ــه دلی ــان ب ــتان کرم ــتان های اس در بیمارس

ــد. ــد ۱۹ بســتری شــده ان ــه کووی ــاء ب ابت
وی بیــان کــرد: مــوارد جدیــد شــامل ۴۳ مــورد 
حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان، ۴۰ مورد 
حــوزه دانشــگاه علوم پزشــکی جیرفــت، ۱۲ مورد 
حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان، هفت 
مــورد حــوزه دانشــکده علوم پزشــکی ســیرجان و 
شــش مــورد حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم 

ست. ا
شــفیعی از درگذشــت چهــار نفــر مبتا بــه کرونا 
در اســتان کرمــان طــی ۲۴ ســاعت گذشــته خبر 
ــر از  ــک نف ــامل ی ــی ش ــوارد فوت ــت: م داد و گف
ــوم  شهرســتان های تحــت پوشــش دانشــگاه عل
پزشــکی کرمــان، دو نفــر از شهرســتان های 
تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفت 
ــش  ــت پوش ــتان های تح ــر از شهرس ــک نف و ی
ــت:  ــت.وی گف ــم اس ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل دانش
در مجمــوع ۲۱۰ نفــردر اســتان کرمــان بــر اثــر 

ــد. ــد ۱۹ جــان خــود را از دســت داده ان کووی

اجــرای آن خواهیــم شــد.
ــا خبرگــزاری صــدا و ســیما گفت وگــو می کــرد،  موســوی کــه ب
عنــوان کــرد: زمانــی نهایــی شــد همــه ســند می توانــد منتشــر 

شــود و هیــچ مشــکلی ایجــاد نخواهــد کــرد.
وی گمانه زنی هــا و دروغ پردازی هــا در ایــن خصــوص را دارای 
ــران و چیــن و روابــط  ــط ای ــد و گفــت: رواب ریشــه خارجــی خوان
کشــورهای مســتقل دشــمنان زیــادی دارد. آمریکایی هــا احســاس 
می کننــد در فشــار حداکثــری کــه علیــه ملــت مــا وارد کــرده و 
بــه قــول بعضــی از آنهــا دنبــال ابرفشــار حداکثــری هســتند، ایــن 
گونــه همکاری هــا بــه ویــژه در حوزه هــای اقتصــادی بــرای آنهــا 
گــران تمــام می شــود و مطمئــن خواهنــد شــد سیاست هایشــان 
شکســت خواهــد خــورد به همیــن خاطر دنبــال جوســازی و دروغ 
پراکنــی راجــع بــه ایــن همکاری هــا هســتند کــه از طریــق فشــار 

افــکار عمومــی مــا را ایــن قضیــه بــاز بدارنــد.
بــه گــزارش فــارس، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه پیــش از ایــن 
دربــاره متنــی کــه در برخــی رســانه ها و فضــای مجــازی دربــاره 
پیــش نویــس ایــن ســند منتشــر شــده بــود، گفــت تــا قبــل از 
نهایــی شــدن مذاکــرات ایــران و چیــن هیــچ متنــی اعتبــار نــدارد 
و ادعاهایــی چــون اجــاره جزایــر ایرانــی در خلیــج فــارس، انحصــار 
فــروش نفــت بــا قیمت هــای پاییــن، اســتقرار نیروهــای مســلح و 

غیــره را مضحــک خوانــد
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گــروه 11 – تعــداد 18 قطعــه زمیــن مســکونی واقــع در بلــوار آزادگان مقابــل بیمارســتان  ،   
قطعــات  بــه  شــماره هــای  28-26-22-16-15-14-13-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

گــروه 12 – تعــداد 19 قطعــه زمیــن مســکونی از پــاک 3387 اصلــی  واقــع در بلوار شــهید 
جهاندیــده ، قطعــات  شــماره هــای 82-72-67-66-57-56-45-37-33-28-25-24-

120-119-107-103-102-93-88

گــروه 13 – تعــداد 2 قطعــه زمیــن مســکونی از پــاک 548  واقــع در بلــوار میرزاآقاخــان  
قطعــات   بــه    شــماره هــای  40-4  

گــروه 14 – تعــداد  یــک  قطعــه  زمیــن  مســکونی  واقــع در بلــوار آزادگان ، پشــت منــازل 
ســازمانی قطعــه  بــه   شــماره   18   

گــروه 15 – تعــداد 11 قطعــه زمیــن مســکونی  از پــاک 3354 اصلــی واقــع در غــرب  30 
متــری امــام ســجاد )ع(  روبــروی پیــر جارســوز ، منطقــه بــا  تــراز پاییــن تــر از ســطح 

ــای  37-36-35-29-26-23-19-14-12-11-8 ــماره ه ــه    ش ــات   ب ــان     قطع خیاب

گــروه 16 – تعــداد 4 قطعــه زمیــن تجــاری از پــاک 3354 اصلــی واقــع در غــرب  30 متری 
امــام ســجاد )ع( روبــروی پیــر جارســوز ،  قطعات بــه شــماره هــای      4-3-2-1  

گــروه 17 – تعداد4قطعــه زمیــن مســکونی از پــاک 3354 اصلــی  واقــع در ضلــع شــمال 
30 متــری امــام جمعــه مقابــل تقاطــع بلــوار امــام ســجاد )ع(  و امــام جمعــه ، قطعــات  بــه   

شــماره هــای    23-19-7-4  

مشخصات  قطعات زمين آگهی مزايده
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مشخصات  قطعات زمين آگهی مزايده

آگهی تغییرات شرکت روستائی ماهونک
آگهی تغییرات شــرکت روســتائی ماهونک شــرکت تعاونی به شــماره ثبت 3 و شناســه ملی 10862117933 به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــی عادی ســالیانه مــورخ 1397/04/13 منضم به نامــه شــماره 205/20/3/342/9396مــورخ 97/5/3 اداره تعاون روســتایی 
بردســیر تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : - آقایــان مجید معصومــی بازمانده بــه شــماره ملــی 3178998713 به عنــوان بــازرس اصلی ، 
عبــاس علــی بیگــی بــه شــماره ملــی 3179332085 بعنــوان بازرس علــی البدل بــرای یک ســال مالی انتخاب شــدند. -آقایــان کمال 
میرمحمــدی ماهونکــی بــه شــماره ملــی 3179641215 ، محمــد میرمحمدی ماهونکــی به شــماره ملــی 3178795405، مســعود 
موســی پــور بازمانــده بــه شــماره ملــی 3179288493 ، حســین نــژاد کهنوجــی بــه شــماره ملــی 3179235160 ، محمدعلی بیگی 
بــه شــماره ملــی 3178901191 بــه ســمت اعضــا اصلــی هیئــت مدیــره ، حمدالــه خراســانی پــور بــه شــماره ملــی 3179464569 ، 
غالمعبــاس موســی پــور بــه شــماره ملــی 3179503221 بــه ســمت اعضــا علــی البــدل هیئت مدیــره بــرای مــدت 3 ســال انتخاب 
شــدند. - عملیــات شــرکت در ســال مالــی 1396 مــورد تائید مجمع عمومی قــرار گرفــت. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان کرمان 

مرجــع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری بردســیر )901151(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی کشاورزی احمد آباد دئفه
 آگهــی تغییــرات شــرکت تولیدی کشــاورزی احمد آباد دئفه شــرکت تعاونی به شــماره ثبــت 1087 و شناســه ملــی 10860533019 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1398/10/11 منضــم بــه نامــه شــماره205/20/11/184/53471 - 
1399/3/25 اداره تعــاون روســتائی شهرســتان رفســنجان . الــف - تعییــن اعضــاء هیئــت مدیــره : آقــای علــی جعفــری بــا کــد ملــی 
3051813036 - آقــای ســید مهــدی حســینی گلناآبــادی بــا کــد ملــی 3050141549 - آقــای مجیــد رزانــی بــرز بــا کــد ملــی 
3050783631 - آقــای اکبــر باقــر زاده بــا کــد ملــی 3050522518 - آقــای علــی نــوروزی بهجــت بــا کــد ملــی 5429943487 
به عنــوان اعضــای اصلــی هیئت مدیــره - آقــای عبــاس باقــر زاده رحمت آبــاد بــا کــد ملــی 3050499869 - آقــای حســن دفعــه 
جعفــری بــا کــد ملــی 3051803340 به عنــوان اعضــای علی البــدل هیئت مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد . ب - 
آقــای حســین دفعــه ئــی جعفــری با کــد ملــی 3051811467 به ســمت بــازرس اصلــی - آقــای صفررزانی فرزندحســین بــا کد ملی 
3052041959بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد . ج - ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان 
ســال 1397مــورد تصویــب قــرار گرفــت. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری 

رفســنجان )901152(
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حکومت  جهانی عدالت

ارکان و پایه های عدالت مهدوی)5(
1 - ارکان و پایه های عدالت مهدوی

برپایی عدالت در هر جامعه ای نیازمند ارکان و پایه های متعددی 
است و نبود هر یک از این ارکان موجب ناپایداری عدالت در آن 
جامعه می شود . مهمترین ارکان عدالت عبارتند از:1 . حاکم 

عادل 2 . کارگزاران عادل 3 . قوانین عادالنه4 . نظام عادالنه 
1 - 1 . حاکم عادل

بدون شک آنگاه می توان از جامعه و حکومتی انتظار حرکت به 
سوی عدالت داشت که امام و حاکم آن جامعه خود در مسیر 
عدالت باشد و در زندگی فردی و اجتماعی عدالت را پیشه خود 
سازد . از این روست که می بینیم در نظام حکومتی که شیعه 
ترسیم می کند وجود امام عادل از مهمترین شرایط است و بدون 

وجود این امام، حکومت از مشروعیت برخوردار نیست .
از نظر شیعه برقراری نظام حکومتی که همه روابط حاکم بر آن 
مبتنی بر عدالت کامل باشد جز به دست آخرین امام معصوم و 
خاتم حجت های الهی، حضرت مهدی )ع( امکان پذیر نیست 
و از همین روست که در روایات از دولت آن حضرت به عنوان 
آخرین دولت یاد شده  یعنی دولتی که پس از پشت سر گذاشتن 
همه تجربه های بشری و نومیدی از همه الگوهای حکومتی خود 

ساخته مستقر می شود .
امام باقر )ع( در این زمینه می فرمایند:دولت ما آخرین دولت 
هاست . هیچ خاندان صاحب دولتی نمی ماند مگر اینکه پیش از 
]دولت[ ما به حاکمیت می رسند تا زمانی که سیره ]حکومتی[ 
ما را می بینند نگویند: »اگر ما هم به حاکمیت می رسیدیم به 
همینگونه رفتار می کردیم « و این سخن خداوند، صاحب عزت 

و جالل است که: »سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است « . 
البته این سخن به این معنا نیست که هرگونه تالش برای 
برقراری عدالت در دوران غیبت بی فایده است و یا اساسا نباید در 
این دوران حرکتی را برای استقرار نظام عادالنه حتی در سطحی 
محدود انجام داد، بلکه معنای این سخن این است که تا پیش از 
ظهور امام مهدی )ع( هیچ حکومتی نمی تواند ادعا کند که توان 

برقراری نظام عادالنه کامل را دارد .
چنانکه امام راحل قدس سره فرمود:البته این پر کردن دنیا را از 
عدالت، این را ما نمی توانیم بکنیم، اگر می توانستیم می کردیم . 
اما، چون نمی توانیم بکنیم ایشان باید بیایند . . . اما ما باید فراهم 
کنیم کار را، فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک 
بکنیم، کار را همچو بکنیم که مهیا بشود عالم برای آمدن حضرت 

)عج( .
بنابر آنچه گفته شد نخستین شرط برقراری یک نظام عادالنه 

کامل وجود امام معصوم عادل است .
پیشوا و رهبر مسلمانان باید در باالترین مرتبه تقوا و پرهیزکاری 

و از هرگونه شائبه ظلم و ستم به دور باشد .
چنانکه امام علی )ع( می فرماید:. . . خداوند بر پیشوایان دادگر 
واجب فرموده که خود را در معیشت با مردم تنگدست برابر دارند 

تا بینوا را رنج بینوایی به ستوه نیاورد 
امام مهدی )ع( به عنوان رهبر معصومی که تحقق بخش عدالت 
در سراسر جهان خواهد بود، خود در باالترین درجه عدالت قرار 
دارد و روش و منش او کامال بر عدالت منطبق است . توجه به 
مفاد بیعتی که امام در آغاز قیام خود از یارانش می گیرد ما را 
به عمق سیره و روش مبتنی بر عدالت آن حضرت رهنمون 

می سازد:

آیه 109 سوره آل عمران :
و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و ]همه[ 

کارها به سوی خدا بازگردانده می شود.
1-چرا از خداوند ظلم و ستمی صادر نمی شود؟

این آیه در حقیقت مشتمل بر دو دلیل بر عدم صدور ظلم و ستم 
از ناحیه خداست. نخست اینکه خدائی که مالک تمام هستی و 
موجودات این جهان می باشد، ظلم و ستم درباره او مفهومی ندارد. 
کسی که به دیگری تعدی می کند که فاقد چیزی باشد که دیگران 
دارند. به عالوه ظلم و ستم درباره کسی مفهوم دارد که ممکن است 
بدون جلب رضایت او کاری صورت گیرد. اما آن کس که تمام امور 
هستی از آغاز تا پایان به او باز می گردد و هیچ کس بدون اذن او 

نمی تواند کاری انجام دهد، ظلم و ستم از ناحیه او ممکن نیست.
آیه 110 سوره آل عمران:

شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید به کار 
پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند باز می دارید و به خدا 
ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعا برایشان بهتر بود 

برخی از آنان مومن اند ]ولی[ بیشترشان نافرمانند.
1-چرا مسلمانان به عنوان بهترین امت معرفی شده اند؟

در این آیه مسلمانان به عنوان بهترین »امت« برای خدمت به جامعه 
انسانی معرفی شده اند. دلیل بهترین امت بودن آنها این است که 
»امر به معروف و نهی از منکر می کنند و به خدا ایمان دارند.« این 
می رساند که اصالح جامعه بشری بدون ایمان و دعوت به حق و 
مبارزه با فساد ممکن نیست. ضمنا از آن استفاده می شود که این 
دو وظیفه بزرگ با وسعتی که در اسالم دارد، در آئین های پیشین 

نبوده است. 
اما چرا این امت باید بهترین امت ها باشد؟ زیرا آنها دارای آخرین 
ادیان آسمانی هستند و آخرین دین روی حساب تکامل، کامل ترین 

آنها است.
2- چرا در آیه شریفه می فرماید »شما درگذشته بهترین امت 

بودید«؟
اینکه »کنتم؛ بودید« به صورت فعل ماضی ذکر شده، یعنی شما در 
گذشته بهترین امت بودید. درباره مفهوم این جمله گرچه مفسران 
احتماالت زیادی داده اند، ولی بیشتر به نظر می رسد که تعبیر به 
فعل ماضی برای تاکید است. نظیر آن در قرآن مجید فراوان است 
که موضوعات مسلم در شکل فعل ماضی ذکر می شود و آن را یک 

واقعیت انجام یافته معرفی می کند.
3- چرا امر به معروف و نهی از منکر برایمان به خدا مقدم شده 
است؟   در اینجا امر به معروف و نهی از منکر برایمان به خدا مقدم 
شده و این نشانه اهمیت و عظمت این دو فریضه بزرگ الهی است. 
به عالوه انجام این دو فریضه ضامن گسترش ایمان و اجرای همه 
قوانین فردی و اجتماعی می باشد و ضامن اجرا، عمال برخود قانون 
مقدم است. از همه گذشته اگر این دو وظیفه اجرا نگردد، ریشه های 
ایمان در دل ها نیز سست می گردد، و پایه های آن فرو می ریزد. 
به همین جهات، امر به معروف و نهی از منکر بر ایمان مقدم داشته 

شده است.
4- مسلمانان چه زمانی امت ممتاز هستند؟

مسلمانان تا زمانی یک »امت ممتاز« محسوب می گردند که دعوت 
به سوی نیکی ها و مبارزه با فساد را فراموش نکنند. زمانی که این دو 
وظیفه فراموش شد، نه بهترین امت اند و نه به سود جامعه بشریت 

خواهند بود.
5- انتظاری که اسالم در قرآن از اهل کتاب دارد، چیست؟

مذهبی به این روشنی و قوانینی با این عظمت منافعش برای هیچ 
کس قابل انکار نیست. بنابراین اگر اهل کتاب )یهود و نصاری( ایمان 
بیاورند به سود خودشان است ، اما متاسفانه تنها اقلیتی از آنها پشت 
پا به تعصب های جاهالنه زده اند و اسالم را با آغوش باز پذیرفته اند، 
در حالیکه اکثریت آنها از تحت فرمان پروردگار خارج شده، حتی 
بشاراتی که درباره پیامبر اسالم در کتب آنها بود نادیده انگاشته و بر 

کفر و عصبیت خود همچنان باقی مانده اند.
6- چرا در آیه شریفه تعبیر اخراج امت آورده است؟

تعبیر »اخراج« برای این به کار رفته است که بیان کند چنین امتی 
را ما پدید آوردیم، و خلقت آن به دست ما بوده است. همچنانکه 
درباره تکون و پدید آمدن گیاهان همین تعبیر را آورده است:»و 

الذی اخرج المرعی«
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معــاون ســازمان امــور مالیاتــی از شناســایی 5 
هــزار شــرکت کاغذی خبــر داد و گفــت: نمره 

عملکــرد ســازمان مالیاتــی 18 تا 19 اســت.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــزاده در گفتگ ــود علی محم
اقتصــادی خبرگزاری فــارس در مــورد آخرین 
ــی،  ــات از خانه هــای خال وضعیــت اخــذ مالی
اظهــار داشــت: هنــوز چیــزی شــروع نشــده 
اســت؛ مــا گفتیــم اگــر ســامانه ملــی امــالک 
و اســکان تکمیــل شــود و بتوانــد خانه هــای 
ــی  ــروع م ــد، کار را ش ــی کن ــی را معرف خال
کنیــم چراکــه در قانــون تاکیــد بــر این شــده 
کــه از طریــق ایــن ســامانه بایــد نشــانه گذاری 
ــی انجــام شــود. و شناســایی خانه هــای خال

*شناســایی خانــه هــای خالــی هنــوز شــروع 
نشــده اســت

معــاون فنــی و حقوقی ســازمان امــور مالیاتی 
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه گفتــه بودیــد 
هفتــه بعد شناســایی خانه هــای خالی شــروع 
می شــود، عنــوان کــرد: نگفتیــم شــروع  مــی 
شــود. متولیــان امــر ســامانه گفتنــد کــه در 
ــا هســتند و  ــه شــاخص ه حــال رســیدن ب
گفتیــم اگــر ایــن موضــوع بــه درســتی عمــل 
ــدام  ــات آن اق ــذ مالی ــه اخ ــبت ب ــد نس کن

می کنیــم.
 نمره 19 عملکرد سازمان مالیاتی

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اگــر 
بخواهیــد در روز مالیــات بــه عملکرد ســازمان 
امــور مالیاتــی نمــره بدهیــد از 2۰ چــه عددی 
ــک  ــرف ی ــت: ظ ــد؟ گف ــی گیری ــر م در نظ
ســال گذشــته ســازمان حرکت های خوبــی را 
شــروع کــرده مخصوصــاً دربــاره قانون ســامانه 
ــون  ــه قان ــدی ک ــگاهی زمانبن ــه فروش پایان
پیش بینــی کــرده بــرای حرکــت بــه ســمت 
ــل  ــگام عم ــه هن ــه درســتی و ب ــات ب اطالع
شــده اســت. فکــر می کنــم جهــش و حرکت 
ســازمان مناســب بــوده و می تــوان بر اســاس 
ــد. از 2۰  ــودش بده ــه خ ــی ب ــره خوب آن نم
حداقــل 18 تــا 19 مــی توان بــه ســازمان داد.

ایــن مقــام مالیاتــی ادامــه داد: در بحــث 

هوشــمند ســازی ظــرف یــک ســال گذشــته 
امیدواریــم  و  شــده  کار  خــوب  خیلــی 
ــای  ــه ه ــازی پایان ــا پیاده س ــال 14۰۰ ب س
فروشــگاهی و استقرار ســامانه مودیان تکمیل 
ــای  ــم کل رویداده ــون می خواهی ــود. اکن ش
مالــی فعــاالن اقتصــادی را در ســامانه مودیان 
ــال  ــتر آن در ح ــم و بس ــط کنی ــت و ضب ثب

ــدن اســت. ــاد ش ایج
علیــزاده در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه قطعــاً 
مــردم بایــد بــه عملکرد ســازمان نمــره قبولی 
و بــاال بدهنــد و البتــه نمــی تــوان یــک برنامه 
را محــور ارزیابــی قــرار داد، خاطرنشــان کــرد: 
ــده  کاری کــه گفتــم هنــوز کســی آن را ندی
ــدرکاران و  ــت ان ــان و دس ــال متخصص و فع
ــا  ــی از آن ب ــتگاه های نظارت ــن دس همچنی
خبر هســتند. شــروع کار ســال 14۰۰ اســت و 
اکنــون مقدمــات و بســترهای آن فراهم شــده 

اســت.
*صدور صورت حساب الکترونیکی برای 

مودیان
ــرای کاِر  ــه ایــن ســوال کــه ب وی در پاســخ ب
نکــرده نمــره 19 بــه خودتــان دادیــد؟ بیــان 
داشــت: کاری کــه کردیــم را نمــره دادیــم بــر 
اســاس زمانبندی که داشــتیم بســترها، آماده 
 ســازی شــده اســت. همچنین بیزینــس مدل 
پایانــه هــای فروشــگاهی را تدوین کردیــم و بر 
ــاده اســت.  ــزار آم ــامانه و نرم اف ــای آن س مبن
ــی  ــاب الکترونیک ــورت حس ــده ص ــال آین س
یونیــک کــه در اختیــار ســازمان اســت، 
ــادی  ــاالن اقتص ــی فع ــود. یعن ــی ش ــه م ارائ
ــد و فروشــی را کــه صــادر  ــور خری هــر فاکت
ــامانه  ــود در س ــه خ ــد درون کارپوش می کنن
ــه  ــازمان ب ــد و س ــی دهن ــام م ــان انج مودی

ــا دسترســی دارد. ــه رویداده منشــاء هم
* بازار داغ خرید و فروش کد ملی

معــاون فنــی و حقوقــی ســازمان در مــورد داغ 
ــه  ــازار خریــد و فــروش کــد ملــی ب شــدن ب
منظــور صــدور فاکتورهــای خریــد و فــروش 
ــان،  ــون توم ــا 2 میلی ــان ت ــزار توم از 5۰۰ ه

تصریــح کــرد: کارهایــی کــه انجــام شــده 
ــات اســت.  ــن اتفاق ــری از ای ــرای جلوگی ب
فهرســت موضوع مــاده 169 قانــون مالیات 
هــا در حــال اصــالح اســت. مدارکــی کــه 
بــرای عملکــرد مالیاتــی ســال 99 گرفتــه 
ــور  ــریال فاکت ــای س ــر مبن ــود ب ــی ش م
فــروش اســت. اصالح قانــون مالیــات ارزش 

افــزوده نیــز بــه مــا کمــک مــی کنــد.
* تفاهم نامه سه جانبه برای شناسایی 

کارت های بازرگانی یکبارمصرف
وی در مــورد اینکــه معمــوالً ســازمان امــور 
ــد و  ــای خری ــه فاکتوره ــی این گون مالیات
ــت  ــد و در نهای ــول نمی کن ــروش را قب ف
مالیــات را بــه روش خــودش حســاب 
ــاب  ــد: حس ــادآور ش ــد، ی ــاب می کن کت
کتــاب دســتی نداریــم و همه در سیســتم 
ســامانه تعریــف مــی شــود. از طرفی بحث 
هــای کنترلــی نیــز وجــود دارد. همچنیــن 
تفاهمنامــه ســه جانبــه میــان دادســتانی 
تهران وزارت اطالعات و ســازمان مالیاتی در 
خصــوص فاکتورهــای صــوری و کارت های 
ــی اصطالحــا یک بارمصــرف بــه  بازرگان
منظــور پیگیــری و ردیابــی آنها امضا شــده 

و فایــل هــای مالــی آن تهیــه شــد.
ــزود: وزارت  ــی اف ــازمان مالیات ــاون س مع
اطالعــات بــا توجــه بــه دسترســی هایــی 
کــه دارد پشــت پــرده کارت هــا و فاکتورهــا 
را شناســایی می کنــد. دادســتانی بــا توجه 
بــه مــاده 2۷4 قانــون مالیاتهــای مســتقیم 
پیگیــر جرائــم صــدور فاکتورهــای صــوری 
اســت. همچنیــن ســازمان مالیاتــی پرونده 
هــای قبــل از ســال 95 را واکاوی خواهــد 
کــرد تــا ســوء اســتفاده شــرکت های 
کاغــذی بــه صــورت عمیق بررســی شــود.

*5 هزار شرکت کاغذی 
معــاون ســازمان امــور مالیاتی تاکیــد کرد: 
در کشــور حداقــل 5 هــزار شــرکت کاغذی 
داریــم کــه البتــه این شــرکت ها بــه صورت 
قانونــی ثبت شــده اما ماهیــت فعالیت آنها 

حکایت عرفانی )عابد و ابلیس(

در میــان بنــی اســرائیل عابــدی بــود. وی را گفتنــد: فــالن 
جــا درختــی اســت و قومــی آن را مــی پرســتند!

عابــد خشــمگین شــد، برخاســت و تبــر بــر دوش نهــاد تــا 
آن درخــت را برکنــد...

ابلیــس بــه صــورت پیــری ظاهــر الصــالح، بــر مســیر او 
مجســم شــد، و گفــت: ای عابــد، برگــرد و بــه عبــادت خود 

مشــغول بــاش!
عابد گفت: نه، بریدن درخت اولویت دارد...

مشــاجره بــاال گرفــت و درگیــر شــدند، عابــد بــر ابلیــس 
ــینه اش  ــر س ــت و ب ــن کوف ــر زمی ــد و وی را ب ــب آم غال

نشســت.
ــا ســخنی  ــدار ت ــت: دســت ب ــان گف ــن می ــس در ای ابلی
بگویــم، تــو کــه پیامبــر نیســتی و خــدا بــر ایــن کار تــو 
را مامــور ننمــوده اســت، بــه خانــه برگــرد، تــا هــر روز دو 
دینــار زیــر بالــش تــو نهــم؛ با یکــی معــاش کــن و دیگری 
را انفــاق نمــا و ایــن بهتــر و صوابتــر از کنــدن آن درخــت 

اســت...
عابــد بــا خــود گفــت: راســت مــی گویــد، یکــی از آن بــه 
صدقــه دهــم و آن دیگــر هــم بــه معــاش صــرف کنــم، و 

برگشت...
بامــداد دیگــر روز، دو دینــار دیــد و بــر گرفــت، روز دوم دو 

دینــار دیــد و برگرفــت، روز ســوم هیــچ پولــی نبــود!
ــت  ــوی درخ ــه س ــت و ب ــر برگرف ــد و تب ــمگین ش خش

ــتافت... ش
باز در همان نقطه، ابلیس پیش آمد و گفت: کجا؟!

عابد گفت: می روم تا آن درخت را برکنم!
ابلیــس گفــت: زهــی خیــال باطــل، بــه خــدا هرگــز نتوانی 

! کند
بــاز ابلیــس و عابــد درگیــر شــدند و این بــار ابلیس عابــد را 

بیفکند چون گنجشــکی در دســت!
عابــد گفــت: دســت بــدار تــا برگــردم! امــا بگو چــرا بــار اول 
بــر تــو پیــروز آمــدم و اینــک، در چنــگ تــو حقیر شــدم؟!

ابلیــس گفــت: آن وقــت تــو بــرای خــدا خشــمگین بودی 
و خــدا مــرا مســخر تــو کــرد، کــه هرکــس کار بــرای خــدا 
کنــد، مــرا بــر او غلبــه نباشــد؛ ولــی ایــن بــار بــرای دنیــا و 

دینــار خشــمگین شــدی، پــس مغلــوب من گشــتی...
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مــردگان- شــیوه ای از معمــاری6 عمــودی: پدر پزشــکی تجربــی7 عمــودی: از جدایی ها شــکایت 
می کنــد - شــخص و نفــر- ســیال تنفســی- حــرف 26 الفبــا8 عمــودی: لبخنــد زدن- جادوگــر9 
عمــودی: پرســه- درخــت تســبیح- از ضمایــر مفــرد10 عمــودی: نســبت دو زن بــا یک شــوهر- 
کمانگیــر اســاطیری ایرانــی- رایــگان11 عمــودی: گاهــی بــا بــارش گــم می شــود!- جمــع رتبه- 

چشــم بــه راه
افقی :

1 افقــی: الغــر و ضعیــف- مالمــت و ســرزنش2 افقی: اشــیای عتیقــه- کویــری در ایــران3 افقی: 
کلمــه شــگفتی- جمــع ملــت- خشــت پختــه 4 افقــی: قــوه حافظــه- بزرگتــر5 افقــی: خودرویی 
کوچــک- یــار مهربــان6 افقــی: بــي رونــق- روش و طریقــه7 افقــی: آبکــی- فدیه- روز نیســت8 
افقــی: غیرممکــن و نشــدنی- مقابــل زنگــی! 9 افقی: پایتخت چاد- رشــته فلــزی هــادی10 افقی: 
خواهــش و التمــاس- بــزرگان11 افقــی: بشــر- از نام هــای قدیــم ری- هم بــازی پــت12 افقــی: 

همــان دارو اســت- بــدرود13 افقــی: دوراندیشــی- پاییــن تر

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

معاون سازمان امور مالیاتی کشور:

شناسایی 300 هزار نفر با تراکنش بانکی باالی 5 میلیارد تومان 

گام دوم انقالب ومبارزه عملی با 
آفاتی که انقالب را تهدید میکند  

ادامه ســرمقاله...  عمــده عامــل آفــات زمامــداران 
را مــي تــوان دو عامــل پــول پرســتي و جــاه طلبــي را 
نــام بــرد کــه از بزرگتریــن مفاســد اخالقــي ایــن گــروه 
هســتند و ســایر عوامــل گمــراه کننــده از ایــن دو عامل 
سرچشــمه مــي گیــرد، پــس بایــد کارگــزاران در کلیــه 
ســطوح مؤمــن ، صالــح و مّتقــي و شایســته بــوده و از 
گــروه گرایــي و جنــاح بــازي بــه دور باشــند و هــر چــه 
مســئولّیت باالتــر باشــد ضــرورت دوري از آفات بیشــتر 
اســت . و همــواره ســطوح کالن بایــد بــا برنامــه ریــزي 
مســتمر و با نظارت و ارزشــیابي ، مراقب  کار زیردســتان 
خــود باشــند و در هــر مرحلــه اي کــه دچار اشــتباه و یا 
از مســیر اصلــي منحــرف گردیدند ، با تذکــر و توضیح و  
برخــورد ، آنهــا را متنّبــه کنند و چنانچــه اصالح نگردید 
اقدامــات بهینــه را ســرلوحه کار خــود دهــد و همــواره 
برخــورد امــام علــي )علیــه الّســالم ( را مــّد نظر داشــته 
باشــند کــه بــا عثمــان بن حنیــف ، آنهــم با یــک عمل 
خــالف اخــالق چگونــه برخــورد کــرد . ویــا از مکاتبــات 
و نامــه هــا و دســتورات آن حضــرت بــه اســتاندارانش 
مالــک اشــتر و محّمــد بــن ابــو بکــر ، تذّکــر اخالقــي 
دهــد و آموزشــهاي عملي را به زیردســتان خــود بدهد .

و همینطــور افــراد خدمتگــزار و دلســوز و الیــق را مــورد 
تشــویق قراردهــد و کارهــاي خــوب آنهــا را تأییــد نماید 
تــا دیگــران عمــل آنهــا را الگــو قراردهنــد و خائنیــن را 
بــه ســزاي اعمــال خویــش رســانند کــه عــدم برخــورد 
بــا خائــن ، خادمیــن را دلســرد و بــي قیــد مــي کنــد و 

موجبــات گســتاخي خائنیــن را فراهــم مــي ســازد .
ــي  ــات قوم ــه تعصب ــر گون ــدور از ه ــد ب ــداران بای زمام
وقبیلــه اي ، گروهــي و جناحــي و حزبــي در گســترش 
معنویــات و اخــالق و ملکات پســندیده در جامعه تالش 
کننــد و با صداقــت و درســتي و امانتداري اجتمــاع را به 
ســوي صــالح و ســعادت وترّقــي و تعالــي ســوق دهنــد 
و موجبــات تجلّي ارزشــهاي انســاني را همــوار نمایند . و 
منافــع ملـّـي و مذهبــي را بــر منافع شــخصي و گروهي 
ترجیــح دهد .اگــر چنین شــود تحقــق گام دوم وتمدن 

اســالمی تســریع میگردد 

بــه گفتــه معــاون امــور صنایــع و تولیــد ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت )صمت(اســتان کرمــان ایــن روزهــا بــه علــت برخی مشــکالت 
ــا  بانکــی دغدغــه نقدینگــی واحدهــای تولیــدی اســتان همچنــان پ

برجاســت و موجــب آزردگــی صاحبــان واحدهــا شــده اســت.
ــا اعــالم ایــن  ــا  ب ــگار ایرن ــا خبرن ــژاد در گفــت و گــو ب امیــن غفاری ن
مطلــب افــزود: ایــن در حالیســت کــه تــوان و ظرفیت هــای تولیــد در 
ایــن اســتان فراهــم اســت و مــی توانیــم بــا همــت سیســتم بانکــی 
ضمــن تامیــن نقدینگــی چــرخ تولیــد را در ســال جهــش تولیــد بــه 

ــم . حرکــت درآوری
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در راســتای تحقق شــعار ســال سیســتم بانکی 
هــم بایــد  همپــای فعــاالن اقتصــادی دغدغــه رونــق تولیــد را داشــته 
باشــد و بــا نظــر کارشناســی و  برنامــه ریــزی الزم  چــرخ خودروســازی 
اســتان کرمــان را کــه در حــال ایســتادن اســت را بیــش از پیــش فعــال 

. کند
غفــاری نــژاد بــا عنــوان اینکــه مدیــران تصمیــم گیــر و تصمیــم ســاز 
سیســتم بانکــی اســتان، گره مشــکل صنعت مــا را در انــدازه تــوان خود 
مــی تواننــد رفــع کننــد اظهارداشــت : بخــش عمــده ای از دغدغه مالی 

واحدهــای تولیــدی بــا پیگیــری از وزارت خانــه برطــرف مــی شــود.
معــاون امــور صنایــع و تولیــد ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان 
کرمــان گفــت: واحدهای تولیدی خودروســازی بــه دوره رکــود و تحریم 
هــا برخوردنــد کــه تحریــم هــا هزینــه هــای تولیــد و زمــان را افزایــش 
داده اســت لــذا ایــن واحدهــا توقــع کمــک از تمامی بخش های کشــور 

را دارنــد.
ــد  ــای تولی ــرای واحده ــددی ب ــع متع ــه موان ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
خــودرو اســتان وجــود دارد کــه تمامــی ایــن مســائل در ســطح وزارت 
خانــه درحــال پیگیــری اســت تصریــح کــرد: خــط تولیــدی رنــگ بــا 
همــکاری طــرف چینــی در شــرکت مدیــران خــودرو یکــی از خطــوط 
مطــرح کشــور اســت و ســالی 2۰۰ هــزار خــودرو را بــا تجهیــزات تمــام 
اتوماتیــک رنــگ آمیــزی مــی کنــد کــه ظرفیــت هــای خودروســازی 

اســتان را نمایــش مــی دهــد.
غفاری نــژاد بــا بیــان اینکــه هــدف اصلــی ایــن نشســت حمایــت بانک 
ــان بــه یکدیگــر اســت  هــا از واحدهــای تولیــدی اســتان و اتصــال آن
گفــت: اخیــرا بانــک تجــارت 25۰ میلیــارد تومــان بــه کرمــان موتــور 

تخصیــص داده اســت.
وی افــزود: منابــع مالــی در گــردش واحدهــای تولیــدی اســتان کرمــان 
بایــد بــرای پرداخــت تســهیالت و فعــال شــدن این واحدها به سیســتم 
بانکــی اســتان بازگــردد کــه در مقابــل بانــک هــا بتوانند تســهیالتی به 

ایــن واحدهــا پرداخــت کنند.

آگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 980365 اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد پــالک ثبتــی  335 فرعــی از 3588 
اصلــی  بخــش 20 کرمــان به مســاحت عرصه 320/60  مترمربع از 3588 اصلی که براســاس نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری 
1/340/040/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده از طریــق مزایده در تاریخ یکشــنبه 99/05/12 ســاعت 12  ظهر به فروش برســاند لذا 
افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد می باشــند مــی توانند جهــت بازدید ملــک وارائه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه یادشــده به 
اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را به انضمام فیــش بانکی دائــر به واریــز ده درصــد مبلغ کارشناســی را یک 
روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیه هزینه هــای مربوط بــه نقــل و انتقال برعهــده برنده 
مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجام مزایده نســبت بــه واریز مابقی مبلغ پیشــنهادی اقــدام ننماید 

مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبط خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائه شــوند ترتیب اثــر داده نخواهد شــد.
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ــای  ــور ه ــرای صــدور فاکت صــوری و ب
واهــی و انحــراف در مباحث مالی اســت. 

* 5 هزار ثروتمندی که وضعیت 
مالیاتی آنها مشخص نیست

علیــزاده دربــاره موضوع شناســایی 3۰۰ 
مــودی ثروتمنــد نیــز عنوان کــرد: بحث 
بــه این شــکل اســت کــه  رســیدگی به 
تراکنش هــای باالی 5 میلیــارد تومان در 
دســتور کار بود و اطالعات آن اســتخراج 
شــد. حــدود 3۰۰ هــزار نفــر کــه دارای 
تراکنــش بــاالی 5 میلیارد تومــان بودند 
کــه مــورد رســیدگی قــرار گرفــت. برای 
آنهــا پروفایــل مالیاتی تشــکیل شــده و 
از ایــن تعــداد، پرونــده تراکنــش بانکی 5 
هــزار نفــر در حــال رســیدگی اســت که 
آیا مشــمول مالیــات هســتند و در زمان 

خــود آن را ابــراز کــرده انــد یــا خیــر؟
* آخرین وضعیت الیحه مالیات بر 

عائدی سرمایه
وی در مــورد آخریــن وضعیــت الیحــه 
ــت:  ــرمایه، گف ــدی س ــر عای ــات ب مالی
الیحــه در کمیســیون تخصصــی دولت  
ــم  ــت و امیدواری ــی اس ــال بررس در ح
هــر چــه زودتــر تمــام شــود. همچنیــن 
مجلــس طرحــی دارد کــه روی مســکن 
متمرکــز اســت در این زمینــه همکاری 

خواهیــم داشــت.

دغدغه نقدینگی واحدهای 
تولیدی کرمان را رنج می دهد

آگهی مزایده ملک)تجاری( 
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 9900024 جلــد 59 اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد پــالک ثبتــی  207 فرعــی 
از 3588 اصلــی  بخــش 20 کرمــان بردســیر واقــع در خیابــان معلــم ملــک تجــاری بــه مســاحت عرصــه 72 مترمربــع کــه دارای 
هیچگونــه امتیــازی نمــی باشــد بــا حــدود اربعه شــماال 6 متر بــه شــماره 157 فرعی شــرقا 12 متر بــه شــماره 208 جنوبا جــای درب 
و دیواریســت بــه طــول 6 متــر بــه پیــاده رو خیابــان و غربــا 12 بــه شــماره 206 فرعــی همگــی از 3588 اصلــی کــه براســاس نظریه 
کارشــناس رســمی دادگســتری 1/150/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیده از طریــق مزایده در تاریخ یکشــنبه 99/05/12 ســاعت 
12  ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی توانند جهــت بازدیــد ملــک وارائه 
پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیــش بانکــی دائر به 
واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نمایند هزینــه آگهی وکلیــه هزینه های 
مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایده نســبت به 
واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده به نفــع دولت ضبــط خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایده 

ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد                         مدیراجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بردســیر- عظیمــی/ 38  م الــف

رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت:معاون صمت استان کرمان:

تامین آب 17 استان با استفاده از آب دریا
رضــا اردکانیــان، وزیــر نیــرو، گفــت:کار 
ــن آب 1۷ اســتان کشــور، در  ــی تامی مطالعات
ــب آب  ــتفاده از نص ــا اس ــیع ب ــه ای وس پهن
 شــیرین  کــن و بهــره از منابــع آب شــور دریــا، 

ــت. ــام اس ــال انج در ح
ــا  ــو ب ــرو، در گفتگ ــر نی ــان، وزی ــا اردکانی رض
خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس، ضمن 
اشــاره بــه برنامــه جــدی وزرات نیرو بــه منظور 
تامیــن آب از منابــع آب شــور دریــا، گفــت: کار 
ــن آب 1۷ اســتان کشــور، در  ــی تامی مطالعات
فاصلــه 1۰۰کیلومتــر بــا اســتفاده از نصــب آب 
 شــیرین  کــن و بهــره از منابــع آب شــور دریــا، 

در حــال انجــام اســت.
ــوژی ســاخت آب  ــر نیــرو، در بیــان تکنول وزی
شــیرین کن، اظهار داشــت: تکنولوژی ســاخت 
ایــن ابــزار روز بــه روز در حــال پیشــرفت اســت 
و هزینــه تمــام شــده شــیرین کــردن آب بــه 

واســطه ارتقــاء تکنولــوژی کاهــش می یابــد.
ــا اســتفاده از  *تامیــن انــرژی آب شــیرین کــن ب

ــی ــای حرارت ــی نیروگاه ه خروج
وی در توضیــح اســتفاده از گرمــای خروجــی 
نیروگاه هــای حرارتــی در کشــور بــه منظــور 
ــزود:  ــن، اف ــیرین ک ــای آب ش ــدازی واحده راه ان
تامیــن انــرژی واحــد آب شــیرین کــن با اســتفاده 
از خروجــی نیروگاه هــای گازی و ســیکل ترکیبــی، 
عــالوه بــر افزایــش راندمــان نیروگاه هــای حرارتــی 
منجــر بــه تامیــن آب شــرب بخــش عمــده ای از 

ــد. ــد ش ــاحلی خواه ــتان های س اس
ــا اشــاره بــه تاســیس فــاز  اردکانیــان، در پایــان، ب
ــاس،  ــن بندرعب ــزرگ آب شــیرین ک ــروژه ب دوم پ
تصریــح کــرد: ایــن پــروژه در هفته هــای آتــی و در 
قالــب پویــش الف-ب-ایــران افتتــاح خواهد شــد و 
منجــر بــه تامیــن آب بیــش از ظرفیــت مــورد نیاز 

بندرعبــاس و شــهرهای اطــراف می شــود.
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Soroush-eitaa

بیــکاری و گرانــی افسارگســیخته آســتانه 
ــت/  ــر آورده اس ــه س ــردم را ب ــل م تحم
مجلــس ورود کنــد و چــاره ای بیندیشــد/
ــه همسان ســازی حقــوق   ــی توجهــی ب ب

ــتگان فرهنگی بازنشس
از انجایــی کــه ارائه تســهیالت و تمهیــدات ویــژه برای 
ــل ۳۱  ــاس اص ــر اس ــکن، ب ــه مس ــهروندان و تهی ش
قانــون اساســی،  یکــی از وظایــف دولت هــا محســوب 
می شــود تــا براســاس اولویت هــای افــراد نیازمنــد در 

ایــن حــوزه بــه ایــن مهــم بپــردازد.
ــت را  ــی، دول ــون اساس ــوم قان ــل س ــن اص همچنی
موظــف کــرده اســت تــا بــا پی ریــزی اقتصــاد صحیــح 
و عادالنــه، هــر گونــه محرومیــت و گرانــی را در بخــش 
مســکن و ... بــا کنترل صحیــح اقتصاد، مدیریــت کرده 
و شــرایط خانــه دار شــدن را بــرای همــگان ایجــاد کند.

ــاخت و  ــش س ــه ای در بخ ــلماَ پای ــل مس ــن اص ای
ــی  ــت یعن ــردم اس ــوم م ــدن عم ــه دار ش ــاز و خان س
ســرمایه گذاری و تخصیــص هزینه هــای مختلــف در 
قالــب ارائــه تســهیالت و وام و... جــز وظایــف الینفــک 
ــه های  ــی پروس ــراَ ط ــت واخی ــس اس ــت و مجل دول
»مســکن مهــر« و »مســکن ملــی« از جملــه مــواردی 
ــی کــردن آن  اســت کــه دولتمــردان در صــدد اجرای

بوده انــد.
امــا کارشناســان ضمــن اینکــه ســرمایه گذاری دولــت 
در ایــن بخــش را بســیار ناکافــی می داننــد، مدیریــت 
ــی  ــه حت ــد ک ــامان می دانن ــش را نابس ــن بخ در ای
ــی، سیاســت های و  ــات ناکاف ــن اقدم ــا وجــود همی ب
تصمیم گیری هــای هــر دولت بــا مخالفت و نیمــه کاره 
ــی مواجــه  ــت قبل ــی دول ــات اجرای ــا شــدن اقدام ره
ــکن  ــا مس ــی ب ــلیقه ای و جناح می شود.وبرخوردس
جامعــه وعــدم توجــه وزیــر ســابق مســکن بــه ایــن 
موضــوع جلــوه ای ازایــن رخــداد اســت کــه بــا تغییــر 
دولتهــا نگاههــا وبرنامــه هــا بارویکــرد جــدی و ضدیت 
باطــرح هــا ی قبــل وگرفتن ایــراد واشــکال ایــن بالی 
گرانــی رابرســرمردم آورده اســت باالخره تضاد ســلیقه 
درنحــوه ســاخت مســکن طبیعــی اســت واگر ایــرادی 
ــت  ــر و درای ــی بایســت باتدبی ــود م ــل ب ــت قب از دول
برطــرف شــود نــه اینکــه بــه بهانــه هایــی غیــر اصولی 
طرح هــای نیمــه کاره، قربانــی مخالفت هــا و اختــالف 
ســالیق دولت هاشــود وموضــوع مســکن را رهــا نمودن 
وبدست بنگاهها وســرمایه داران ویقه سفیدها واگذارند 
تــا بــه ایــن نتیجــه فعلــی گرانــی مســکن برســد کــه 
دردحــال حاضــر ،حــل مشــکل بــرای مــردم ودولــت 
بســیار مشــکل خواهــد بــود نــرخ نجومــی مســکن را 
چــه کســی مــی توانــد  ســامان دهدحتــی  بــا ارائــه 

تســهیالت باالهــم امــکان پذیرنیســت امــا...

وزیــر راه و شهرســازی در مواجهــه بــا گرانــی مســکن 
ــرای  ــدن را ب ــه دار ش ــه خان ــود ک ــکالت موج و مش
گــروه کثیــری از مــردم، بــه یــک رویــا تبدیــل کــرده 
اســت، شــعار »نخریــد تــا ارزان شــود« را مطــرح کــرد. 
ــازار  ــروش از ب ــد و ف ــای خری ــت غول ه ــی دس کوتاه
ســیاه مســکن و وظیفــه دولــت و مجلــس در این میان 
جهــت رفــع ایــن معضــل، پروســه ای اســت که نیــاز به 

بررســی بیشــتری دارد.
ازطرفــی رشــد روز افــزون جمعیت، نبود نظــارت کافی 
در ایــن حــوزه از ســوی قانونگــذاران و در حاشــیه امــن 
ــه  ــدم توج ــواران و ع ــن خ ــن دالالن وزمی ــرار گرفت ق
دولــت و مجلــس ،همگــی از جملــه پارامترهایــی بــه 
ــب  ــرای غال ــدن را ب ــه دار ش ــه خان ــد ک ــمار می آی ش
مــردم بــه ویــژه اقشــار آســیب پذیر جامعــه تبدیــل بــه 

یــک رویــا کــرده اســت.
علت دیگر گرانی مســکن ؛ پشــتیبانی نکــردن از بخش 
خصوصــی و تعاونی هــا، و ســعی در ورود مســتقیم 
دولــت در ایــن بخــش از جملــه معضالتــی اســت کــه 
چرخه نابســامان »بازار مســکن« را همچنان ســرگردان 
باقــی گذاشــته و بــه طــور جدی بــه آن پرداخته نشــده 

است.
اســالمی، وزیــر راه و شهرســازی کشــور چنــدی پیــش 
در مواجهــه با رشــد افسارگســیخته قیمت مســکن در 
کشــور بــه ویژه پایتخــت بــا مخاطــب قــرار دادن مردم 
حــل معضــل گرانی خانــه را »نخریــدن خانه« دانســت. 
ــای  ــکاران وی در وزاتخانه ه ــر هم ــه دیگ ــی ک راه حل
دیگــر بــه عنــوان راهــکاری در مقابــل گرانــی خــودرو، 

مایحتــاج عمومــی و ... بــه آن اشــاره کرده انــد.
آیــا محــدود کــردن خریــد خانــه و توصیه بــه نخریدن 
همــواره باعــث ایجــاد هیجــان کاذب، عــالوه بــر ســایه 
ســنگین ســلطان ها و غول هــای هــر حــوزه و ایجــاد 

بــازار ســیاه نشــده اســت؟
حتــی بســیاری پــا را از ایــن فراتر گذاشــته و تنها عامل 
گرانــی بــه ویــژه در بخــش خــودرو را »مــردم« معرفــی 
کرده انــد کــه بــا ثبــت نــام در پیــش خریــد خــودرو و 
حضــور در ایــن عرصــه، فرصتــی بــرای تعــادل به بــازار 

ــد!! نمی دهن
امــا آیــا بــه راســتی تنهــا راهــکار موجــود در این بخش 
ــر گروه هــای  ــا هیــچ اهرمــی ب »مــردم« هســتند و آی
فشــار در بخش هــای مختلــف کــه باعــث نابســامانی 

ــدارد؟ اقتصــادی می شــود وجــود ن
ــت اقتصــاد  ــان توســعه و مدیری ــد فرم ــردم بای ــا م آی
ــه لنــگان اقتصــاد  ــا اراب ــد ت کشــور را در دســت بگیرن

ــه ســرمنزل مقصــود برســد؟ کشــور ب
ــه نظــر کارشناســان مســکن ، هزینــه کــرد بســیار  ب
ــه کاره  ــاَ نیم ــه غالب ــی ک ــت در تصمیم گیری های دول
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شــهید علــی شــادروان نــام پــدر: اســداله نــام مــادر: صنــم صنــدل پورمتولــد : 
46/۱/۱۱تحصیــالت: پنجــم ابتدائی ومجــرد ،تاریــخ شــهادت: 65/۷/۱0 ومحل 

شــهادت: فــاو، مــزار: گلــزار شــهدای اللــه زار
زندگینامه:

شــهید علــی شــادروان در اللــه زار بــه دنیــا آمد. تــا کالس پنجم ابتدائــی درس 
خوانــد و ســپس تــرک تحصیــل کــرد و بــرای کمــک بــه اقتصــاد خانــواده بــه 

کشــاورزی مشــغول شد.
زمانــی کــه موعــد ســربازی اش فــرا رســید، مردانــه عــازم جبهه شــد و پــس از 
حــدود ۷ مــاه خدمــت، درســت در روز تولــدش، ۱۳ صفــر، در منطقــه فــاو بــه 
شــهادت رســید. جایــی مــی رفت تــو بیابــون و صحــرا با خــودش آب مــی برد 

بــرا وضــو.                              راوی: اســداله شــادروان) پــدر شــهید(
گوسفند داشتیم، کار کشاورزی داشتیم، رسیدگیشون به عهده علی بود.

                                        راوی: اسداله شادروان) پدر شهید(
 تو کارهای خونه کمک حال بود. مثل کشیدن آب از چاه، نظافت و ...

بــا اینکــه مــی تونســتیم خودمــون لباســمون رو بشــوریم، ولی خــودش لباس 
هــا رو مــی گذاشــت تــو ســبد، مــی بــرد مــی شســت...

راوی: خانــم هــا: صنــم صنــدل پور)مــادر شــهید( و معصومــه شــادروان)خواهر 
شــهید( اگــه دعــواش مــی کردیــم، مــی رفــت بیــرون، حاضــر جوابــی نمــی

 کرد.                                 راوی: صنم صندل پور)مادر شهید(
اگــه جایــی کاری انجــام مــی داد، درســت عمــل مــی کــرد و توقــع داشــت 
درســت هــم باهــاش حســاب کنند. یکبــار کــه بعنوان دســتمزد بهــش گندم 
نامرغــوب دادن، گندمــا رو بــار کــرد بــرد در خونــه صاحــب کار، گفــت: چــرا 
خــودت گنــدم خــوب ببــری،  بــه مــن خــراب دادی؟! مــن زحمــت کشــیدم... 

موفــق شــد حقشــو بگیــره و بــا گنــدم خــوب برگــرده خونــه...
                                             راوی: سیف اله شادروان)برادر شهید(

از یــه دســت فــروش دو تــا روســری بــرا مــن و خواهرم گرفتــه بــود. داد بهمون، 
گفــت: هیچ وقت روســری از ســرتون نیفتــه ...

                                              راوی: معصومه شادروان)خواهر شهید(
خواســت بــره ســربازی. گفتــم: بعضیــا دارن از ســربازی فــرار مــی کنــن، تو هم 
نــرو. گفــت: چــرا ســیف الــه، چــرا نصراله)بــرادران شــهید( رفتــن خدمــت، من 

نــروم؟!                                   راوی: صنــم صنــدل پور)مــادر شــهید(
 تــا قبــل از ســربازی، هنــوز بردســیر نرفتــه بــود. از ما مــی خواســت همراهش 
بریــم بردســیر تــا کارهــای ثبــت نامــش رو انجــام بــده. مــا هــم چــون مخالف 
رفتنــش بودیــم و خودمــون هــم از کار بایــد چنــد روزی بــاز می شــدیم، قبول 
نمــی کردیــم؛ ولــی اینقــد اصــرار کــرد تــا باالخــره بــا هــم رفتیــم، بــرا خدمت 

ثبــت نــام کــرد.                      راوی: ســیف الــه شــادروان)برادر شــهید(
مدام می گفت: من می رم جبهه و شهید میشم ...

                                                   راوی: صنم صندل پور)مادر شهید(
خــواب شــهادت مــی دیــد. تــا بــه بچــه هــا مــی گفــت خــواب دیــدم، بچــه ها 

مــی گفتــن: مــی دونیم خــواب شــهادت دیــدی...
                                                   راوی: معصومه شادروان)خواهر شهید(

شهید  معظم  علی شادروان

باســالم جهــت اطــالع مرکــز IHME کــه مهم تریــن 
ــا  ــی کرون ــرای اپیدم ــده ب ــی کنن ــز پیش بین مرک
ــان و ...  ــان، قربانی ــزان مبتالی ــت، می ــان اس در جه
کشــورهای مختلــف جهــان را تــا اول اکتبــر )۱0مهر( 
ــن  ــازی ای ــاس مدلس ــرده است.براس ــی ک پیش بین
مرکــز، تــا اول اکتبــر )۱0 مهــر( اگر شــرایط به همین 
منــوال پیــش بــرود، مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا در 
ایــران بــه 50 هــزار نفــر خواهــد رســید. اگــر شــرایط 
و محدودیت هــا و اقدامــات فعلــی کاهــش یابــد شــمار 
قربانیــان از مــرز ۷0 هــزار نفــر عبــور خواهــد کــرد و 
درنهایــت اگــر طــرح ماســک همگانــی اجــرا شــود، 
میــزان تلفــات کمتــر از ۳0 هــزار نفــر خواهــد بــود./
منبــع فرهیختــگان                        9۱۳۳----۷۱

*ســالم شــفاف ســازی ارا نماینــدگان مجلــس 
ــت  ــی توانس ــار .... م ــه در اعتب ــت ک بسیارضروریس
چهــره محافظــه کاران را نشــان دهــد و تعدادمخالفین 
وموافقیــن نزدیــک بهم بودامــا ارا ممتنــع چه معنایی 

دارد                                         990۳----60
*ســالم بافــوت 22۱نفــر در۱9تیرمــاه نشــان میدهــد 
کــه 6/5دقیقــه یــک نفــر براثــر کرونــا میمیــرد کمی 
فکــر کنــی که شــما اگــر رعایــت نکنی ممکن اســت 
جــز ایــن امــار حســاب شــوی پــس بخاطرســالمتی 
خــودت وخانــواده ات ماســک بــزن مگــر ماســک زدن 
چــه عیبــی دارد گاهــی مردم خوزســتان درســال قبل 
براثــر الودگــی هــوا و یــا گاهــی درتهــران ماســک مــی 

ــد                                            90۳6----99 زنن
*بــا اتصــال امامــزاده بــه بلوارشــهید رمضانی و شــهید 
جهاندیــده  و کمربنــدی و بلــوار امامــزاده ایــن نگیــن 
ــاخت  ــا س ــدو ب ــی کن ــوه م ــتر جل ــتان بیش شهرس
وســازدراین بلوارهــا باعــث رونــق اقتصــادی امامــزاده 

ــااهلل             9۱۳۱----۳۷ ــد انش ــد ش ــم خواه ه
ــی کــه عــدم اعتبارنامــه نماینــده .... رای  *نمایندگان
ندادنــد مشــخص نشــد بــه چــه نتیحــه ای رســیدند 
اگریقیــن نداشــتند ایــن یــک موضــوع خاصــی اســت 
اگــر شــک داشــتند مــی بایســت تحقیــق بیشــتری 
ــه  ــورت هم ــد در هرص ــال بودن ــر بیخ ــد و اگ بکنن
نماینــدگان چــه انهایــی رای بر عــدم تاییــد اعتبارنامه 
ــورت  ــر ص ــد دره ــع دادن ــا ممتن ــت و ی ــا مثب و ی
پاســخگوی محاکمــه عــدل الهــی خواهنــد داســتان 
ــالف  ــنبه خ ــان در روز ش ــری یهودی ــی ماهیگی قران
دســتورالهی و پیامبرشــان انهــا را از عــذاب مطلــع کرد 
عــده ای امربــه معــروف کردنــد و از شــهربرای درامــان 
مانــدن از عــذاب الهــی خــارج شــدن و عــده ای خالف 
دســتور الهــی بــه ماهیگیــری مشــغول و عــده ای هم 
بــی خیــال بودنــد نــه ماهــی مــی گرفتنــد و نــه بــا 
ماهیگیــران مخالفــت میکردنــد کــه ایــن دو گــروه به 
عــذاب الهــی دچارشــدند کــه تعدادشــان کــم نبــود  و 
ایــن آرا ممتنــع نســبت بــه ایــن موضــوع جــای تامل 
اســت یعنــی چــی؟ کــی بــود کــی بــود مــا نبودیــم! 

ــم               9۳62----99 ــا نبودی ــود م ــی ب هرک
* بــرای درامــان بــودن مــردم از شــیوع بیمــاری کرونا 
مســئولین نســبت بــه افــراد بــی تفاوتــی کــه جــان 
خــود وخانــواده و همنوعانــش رابخطــر مــی انــدازد و 
بــه یــک موضــوع مهــم اجتماعــی دهــن کجــی مــی 
کند مســئولین بهداشــتی وقضایی ماموران بهداشــتی 
ــدازی کننــد و  ــا پشــتیبانی دســتگاه قضایــی راه ان ب
جلــو برگــزاری مراســمات پر جمعیت جشــن وعــزا را
 بگیرندباتشکر                                       9۱۳4----26

*اعتــراف بــه موضــوع مســکن بعــد از ۷ســال خیلــی 
جالبــه ! آن وزیــری کــه 4ســال میگفــت مســکن مهر 
خــوب نیســت و قدمــی بــرای مســکن برنداشــت جز 
گرانــی زمیــن وخانــه و... بیاورنــد بــه دســتگاه قضایــی 
بســپارنش تــا جــواب بــده کــه برســر مســکن مــردم 
چــه آورده اســت و ایــن رنجــی کــه امــروز مــردم در 
موضــوع مســکن مــی کشــندبخاطر بــی  سیاســتی و 
بــی برنامــه گــی  ان جنــاب اســت       9۱25---04

افتتــاح پــروژه 204 واحــدی کارکنــان دادگســتری 
کرمــان بــا حضــور معــاون قــوه قضائیــه 

ــوه  ــور مجلــس ق ــی و ام ــاون حقوق ــا حضــور مع ب
قضائیــه و رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان 
پــروژه 204 واحــد مســکونی کارکنــان دادگســتری 
در ایــن اســتان افتتــاح و مــورد بهــره بــرداری قــرار 

گرفــت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان در حاشــیه 
ــه آغــاز عملیــات اجــرای  ــا اشــاره ب ایــن افتتــاح ب
پــروژه 204 واحــد مســکونی کارکنــان قــوه قضائیه 
از آبــان مــاه ســال 9۳، گفــت: ایــن واحدهــا در قالب 
۷ بلــوک 9 و ۱۱ طبقــه بــا ســه خــواب و براســاس 
آخریــن تکنولــوژی هــای ســاختمان ســازی احداث 

شــده اســت.
یــداهلل موحــد خاطرنشــان کــرد: پــروژه 204 واحــد 
ــا  ــان ب ــه در کرم ــوه قضائی ــان ق ــکونی کارکن مس

مجمــوع 40 هــزار مترمربــع زیربنــا در زمینی به وســعت 
یــک هکتــار احــداث شــده اســت.

ــا بیــان ایــن مطلــب کــه یــک هــزار و 200 متــر  وی ب
ــی  ــا طراح ــن واحده ــار ای ــز در کن ــاری نی ــای تج فض
ــن  ــرد: در طراحــی و احــداث ای ــوان ک شــده اســت، عن
واحدهــا ضمــن رعایــت تمامــی نــکات مهندســی ایمنی 
ســاختمان، بــه اصــل زیباســازی و هوشمندســازی منازل 

نیــز توجــه ویــژه ای صــورت گرفتــه اســت.
نماینــده عالــی قوه قضائیــه در اســتان کرمان به اســتفاده 
از بــه روزتریــن تجهیــزات سرمایشــی و گرمایشــی در این 
واحدهــا اشــاره کــرد و ادامــه داد: کلیــه زیرســاخت هــای 
ارتباطــی و مخابراتــی ســاختمان )ftth( و اتصــال به فیبر 

نــوری نیــز در ایــن واحدهــا انجام شــده اســت.
بــه گفتــه وی، پارکینــگ مــورد نیــاز ایــن واحدها نیــز در 
قســمت زیرزمیــن طراحــی شــده و در فضــای بــاز ایــن 
مجموعــه نیــز ۳50 مترمربــع فضای ســبز، 450 مترمربع 

اشعار در وصف
 امام رضاعلیه السالم

مرده از فیض تو احیاگر جان می گردد
عالم پیر از این نشئه جوان می گردد

سر تسلیم به پای تو فرود آوردم
که به انگشت والی تو جهان می گردد

تا نهد چهره به خاک قدم زوّارت
سنگ از دامنۀ کوه، روان می گردد
با توالّی تو چون سینۀ دریا به کلیم

وادی خوف و خطر مهد امان می گردد
هر کجا نام خراسان تو آید به زبان

اشک شوق است که از دیده، روان می گردد
سجده بر گنبد زرّین تو آرد خورشید
که به امواج فضا نورافشان می گردد

آهوئی را که تو ضامن شوی ای ضامن خلق
خاک او سرمۀ صاحب نظران می گردد

همه اعضای وجودم نه سر هر مویم
به ثنای تو سراپای زبان می گردد
نقش شیر از نگه نافذ تو شیر شود

گرگ در خّطۀ طوس تو شبان می گردد
همچو بلبل که کند دور و بر گل پرواز

گرد گلدستۀ صحنین تو جان می گردد
دیده از هستی خود بلکه زخود می پوشم

تا که چشمم به رواقت نگران می گردد
با تو از آتش دوزخ گل جّنت روید

بی تو گلخانۀ فردوس، خزان می گردد
زائر کوی تو آرد به خداوند طواف

دل من ِگرد مزار تو از آن می گردد
آسمان ها به طواف حرمت مشغولند

تا که بر گرد زمین چرخ زمان می گردد
تیغ با معجز ابروت کند کار سپر

تیر از گردش چشم تو کمان می گردد
ناز بر جان کند و فخر فروشد به بهشت

تن هر کس که به خاک تو نهان می گردد
کافر ارنام رضا را ببرد در دوزخ

دوزخ از فیض دمش رشک جنان می گردد
روز پرواز کتب پای صراط و میزان

کرم و لطف تو بر خلق عیان می گردد

رهــا می شــود و یــا در دولــت بعــدی بــه آن بــه طــور 
ــالت  ــی از معض ــود را یک ــه نمی ش ــدی پرداخت ج
ــد:  ــد و می گوین ــکن می دان ــازار مس ــامانی ب نابس
تصمیم گیــری دولــت قبــل بــرای ســاخت مســکن 
مهــر و مکان یابــی و اســتفاده از مصالــح و … در 
دولــت جدیــد مــورد اقبــال قــرار نگرفــت و هزینــه 
و ســرمایه گذاری بســیاری در ایــن بخــش بالتکلیف 
رهــا شــد و هنــوز از مســکن مهــر فــارغ نشــده بــه 
مســکن ملــی پرداختــه شــد.هنوز بیــش از 66 هزار 
واحــد مســکونی »مســکن مهــر« بالتکلیــف رهــا 
ــن  ــز در ای ــی نی ــرمایه های مردم ــت، س ــده اس ش

میــان تعییــن تکلیــف نشــده اســت.
مجلــس می توانــد در ایــن زمینــه بــر دولــت نظارت 
کنــد، امــا پیــش از ایــن بایــد قوانیــن مناســبی در 
ایــن حــوزه وضــع شــود و بــا تعییــن وظایــف هــر 
ــط  ماننــد شــهرداری،  کــدام از ســازمان های ذی رب
نظــام مهندســی، وزارت راه و شهرســازی بتوان موانع 
موجــود در ایــن بخــش را حــذف کــرد تــا در ســال 
جهــش تولیــد بــه رونــق ایــن بــازار بــه طــور جدی 
بپردازیم.یکــی دیگــر از عوامل گرانــی ،گرانی مصالح 
ــر و  ــای کارگ ــب هزینه ه ــدم تناس ــاختمانی، ع س
مهنــدس و ... باعــث می شــود کــه بســیاری از روی 
ــازی  ــاز و انبوه س ــاخت و س ــش س ــه بخ آوردن ب
رویگــردان شــوند و در ایــن میــان موانــع بســیاری 
کــه در اخــذ پروانه هــای ســاختمانی و مجوزهــای 
ــا معضــل  ــود ت ــث می ش ــود دارد باع ــف وج مختل

بی خانمانــی همچنــان وجــود داشــته باشــد.
ــازی  ــان س ــه همس ــی ب ــی توجه ب
حقــوق بازنشســتگان امــوزش وپــرورش

ــن  ــه بازنشســتگان درای ــی ک ــه های یکــی از دغدغ
وضعیــت حاکــم برجامعــه دارندباتوجــه بــه  گرانــی 
کاال ، مســکن وارزاق و... همسان ســازی حقــوق 
بازنشســتگان و پرداخــت آن اســت کارمند که ســی 
ســال زحمــت کشــیده و حــق بیمــه وبازنشســتگی 
پرداخــت کــرده تــا در روزهــای ناتوانــی بــا فــراغ بال 
بــه زندگــی بــدون دغدغــه ادامــه دهــد و باتوجــه به 
اینکــه دردوره میانســالی و کهنســال افــراد خانــواراز 
جملــه عــروس ودامــاد ونــوه هــا بــه امــار جمعیتــی 
افــزوده مــی شــوند چگونــه بــا ایــن گرانــی بتوانــد 
ــول  ــاری معم ــای ج ــه ه ــارج وهزین ــده مخ از عه
برآینــد منهــای عوامل وهزینــه های دیگــر از جمله 
خــدای نکرده بیمــاری و تهیــه دارو و..... لذانمایندگان 
مجلــس شــورای اســالمی بایــد بــه وظیفــه ذاتــی 
ــد،  ــات عمــل کنن خــود ، نظــارت براجــرای مصوب
ــف  ــاد مختل ــی در ابع ــض و بی عدالت ــع تبعی ومان

ند  شو

فضــای بــازی کــودکان و فضاهــای ورزشــی احــداث 
شــده اســت.

موحــد افــزود: تعاونــی مســکن کارکنــان دادســرای 
ــن  ــدان ای ــر از کارمن ــت 200 نف ــا عضوی ــان ب کرم
مجموعــه و نیــز کارمنــدان دادگســتری کل اســتان 
و ســازمان قضائــی نیروهــای مســلح شــکل گرفتــه 

اســت.

افتتاح پروژه ۲۰۴ واحدی کارکنان دادگستری کرمان با حضور معاون قوه قضائیه 
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بیکاری و گرانی افسارگسیخته آستانه تحمل مردم را به سر آورده است

دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی با اشــاره بــه پیشــنهاد وزارت علوم مبنــی حذف 
۱6 ســهمیه کنکــور از مجموعــه ۱9 ســهمیه، گفــت: ضــرورت دارد ایــن موضــوع بــا 

مشــارکت و تعامــل مجلس ســاماندهی شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، جلســه ۳4۳ شــورای اســالمی شــدن دانشــگاه ها و مراکز 
آموزشــی بــه ریاســت منصــور غالمــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و بــا حضــور 
ســعیدرضا عاملــی دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگی بــه صــورت حضــوری و ویدئو 

کنفرانــس در محــل دبیرخانــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی برگزار شــد.
ســعیدرضا عاملــی دبیــر شــورای عالی انقــالب فرهنگی بعــد از اســتماع گــزارش برنامه 
جامــع پنج ســاله راهبــردی دانشــگاه آزاد بر پایه ســند دانشــگاه اســالمی، ضمن تشــکر 
از فراهم کردن زیرســاخت الزم برای اجرایی شــدن ســند دانشــگاه اســالمی در دانشــگاه 
آزاد اســالمی، اظهــار کــرد: بــا توجه به اینکه دانشــگاه آزاد اســالمی، ســند فــوق را محور 
کار خــود قــرار داده اســت، ضــرورت دارد هم افزایــی در ســند نقشــه جامع علمی کشــور 
و ســند دانشــگاه اســالمی انجام شــود؛ چراکه ســند نقشــه جامع علمی کشــور و ســند 

دانشــگاه اســالمی مکمل یکدیگر هستند.
عاملــی پیشــنهاد داد: ســند نقشــه جامــع علمــی کشــور نیــز در برنامــه دانشــگاه آزاد 
ــگاه  ــند دانش ــدن س ــی ش ــوص اجرای ــگاه درخص ــه آن دانش ــار برنام ــالمی در کن اس
اســالمی، لحــاظ شــود.وی بــا اشــاره بــه اســناد دانشــگاه اســالمی، مهندســی فرهنگی، 
تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و نقشــه جامــع علمــی کشــور بــه عنــوان 4 ســند 
مرجــع شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه بیانیــه گام دوم 
انقــالب اســالمی و تأکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر چابک ســازی ســاختار دبیرخانــه و 
شــوراهای تخصصــی شــورای عالــی انقالب فرهنگــی، ضــرورت دارد این اســناد بازنگری 

و به روزرســانی و چگونگــی شــوراهای تخصصــی بــاز اندیشــی شــود.
دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــا تأکیــد بــر ضــرورت توجــه بــه مصلحــت 
عمومــی کشــور در امــور، تصریــح کــرد: بخش اعظمــی از وقــت مدیریتی مســئوالن در 
جلســات گذرانــده می شــود؛ لــذا بــا ادغــام بعضــی از شــوراهای تخصصی زمینــه تمرکز 

بیشــتر و کاهــش جلســات می توانــد محقــق شــود.
دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی با اشــاره بــه بحث ســهمیه های کنکــور، تصریح 
کــرد: بخشــی از ســهمیه های کنکــور مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی شــدن اســت 
کــه بــا همــکاری مجلــس و شــورای عالی انقــالب فرهنگــی می تــوان آن را ســاماندهی 

کرد.
عاملــی بــا اشــاره بــه پیشــنهاد وزارت علــوم مبنــی بــر حــذف ۱6 ســهمیه کنکــور از ۱9 
ســهمیه فعلــی تصریــح کــرد: ضــرورت دارد ایــن موضوع با مشــارکت و تعامــل با مجلس 

ــاماندهی شود. س

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی عنوان کرد:

پیشنهاد وزارت علوم برای حذف ۱۶ سهمیه کنکور
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
ــان  اســالمی شــمال اســتان کرم
بــا اشــاره بــه وجــود ۸۱ موسســه 
ــر  ــاپ و نش ــرای چ ــاراتی ب انتش
کتــاب در اســتان کرمان گفــت: از 
ایــن تعــداد بیــش از 60 موسســه 

ــال اســت. فع
ــو  ــزاده در گفتگ ــا علی محمدرض
ــان داشــت:  ــگار مهــر بی ــا خبرن ب
حــوزه  در  خوبــی  اتفاقاتــی 
راســتای  در  تصمیم گیــری 
حمایــت از اصحاب قلم در اســتان 
کرمــان رخ داده کــه از جمله آن در 
زمینــه صــدور مجوزهای کتــاب از 
ســال ۷۷ هیئــت نظارت بــر چاپ 
را می تــوان نــام بــرد کــه جــزو ۱0 
اســتانی هســتیم کــه ایــن هیئت 
مجــوز صــدور را انجــام می دهــد.
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
ــان  اســالمی شــمال اســتان کرم
گفــت: در ســال گذشــته 42۳ 
عنــوان کتــاب بررســی شــده کــه 
مجوزهــای آن هــا توســط هیئــت 
نظــارت بــر چــاپ صــادر شــده و 
454 عنــوان در ســال 9۸ بــا تیــراژ 
حــدود 500 هــزار توســط ناشــران 

ــده اند. ــاپ ش ــی چ محل
علیــزاده تصریح کــرد: در راســتای 
چــاپ و نشــر کتــاب ۸۱ مؤسســه 
انتشــاراتی در اســتان وجــود دارند 
کــه بیــش از 60 مــورد از ایــن 
ــر  ــتند ه ــال هس ــات فع مؤسس
چنــد کــه بــه خاطــر گرانــی کاغذ 

          ۶۰ موسسه فعال انتشاراتی در استان کرمان وجود دارد

قابل توجه شورای حفظ حقوق بیت المال
اراضــی ترفــی رابــه بیــت املــال برگردانیــد ! بــا تــرف اراضــی 

دولتــی و فرصــت 10 الی 15ســال وعــدم بهره وری بهینــه از آن ،
  

بــا توجــه بــه  تدابیــر اندیشــمندانه مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( مبنــی بــر 
مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و حفاظــت از اراضــی و منابع طبیعی و بمنظور شناســایی 
و بررســی مشــکالت دســتگاههای اجرائی و ایجاد هماهنگــی و اتخاذ تدابیــر الزم جهت 
نظــارت بــر اجــرای قوانیــن حاکــم بــر اراضــی دولتــی و غیــر دولتــی،ودر اجــرای بنــد 5 
اصــل ۱56 قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایران و بر اســاس دســتورالعمل ریاســت 
محتــرم وقــت قــوه قضائیــه در ســال ۱۳۸۳ ، شــورای حفــظ حقوق بیت المال تشــکیل 
گردیــده اســت و ایــن شــورا در جلوگیـــری از ســوء اســتفاده و حیف و میــل اراضی ملی 
و دولتــی متعلــق بــه بیــت المــال بایــد  تــالش کنــد تــا اراضــی مــورد تعــرض و تصرف 

بــه جایــگاه بــه حــق خــود کــه همــان منافــع عمومــی اســت بازگرداند 
و اینکــه  شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال در اراضــی و منابــع طبیعــی از شــهروندان 
گرامــی تقاضــا دارد بــه منظــور مبــارزه با مفاســد اقتصــادی و حفاظــت از اراضــی ملی و 
منابــع طبیعــی، مــوارد تخلــف را گــزارش دهنــد و ازانجایــی کــه رســانه هــا مــی توانند 
نقــش تاثیــر گــذاری در مطالبــه خواهــی ایفا نماینــد دومــورد ذیل به اطالع مســئولین 

مــی رســاندکه بــا تحقیــق و پیگیــری نتیجــه را  بــه مــردم اعــالم کنیم 
*** مــورداول اینکــه چنــد ین هکتارزمیــن در جاده نگاربعــد از فوالدســیرجان ایرانیان 
بــه عنــوان  احــداث کارخانــه فوالدکوثــر به شــخصی بیــش از ۱0 ســال واگذارشــده  که 
جــز تســطیح هیــچ اقدامی نکــرده وفقط زمیــن بیت المــال را تصاحــب کــرده و الغیر ! 
یعنــی فرصــت بیــش از ۱0ســال بــرای احــداث کافی نبــوده تکلیف انرا مشــخص کنند 

یــا احــداث یــا واگــذاری زمین ؟ 
****دوم چندیــن هکتــار زمیــن بــه شــخصی در جــاده ســیرجان مقابــل شــهرک 
صنعتــی قریــب ۱5ســال واگذارشــده تحــت احــداث کارخانه اســتیل و یک حلقــه چاه 
اب و لــی جــز احــداث ســوله ای کــه درحــال تخریب اســت هیــچ اقدامی نشــده هرچند 
گاهــی خبــری از راه انــدازی مطــرح وســپس خامــوش میشــود و درســال گذشــته هــم 
خبــری منتشــر شــده که مقــداری از کارخانــه را وارد و در ســوله ای در شــهرک صنعتی 
انبــار کــرده و اینکــه واقعــی اســت یاخیــر بایــد بررســی شــود  بــه ان مهلــت و زمــان 
معیــن بــرای راه انــدازی و یــا واگــذاری داده شــود و اال تصــرف بیــت المــال و اراضــی 

ملــی  تــا کــی ؟

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شامل استان کرمان:

و ســایر مســائل مشــکالتی پیــش روی 
ایــن مؤسســات اســت.

وی بــه بحــث خریــد کتــاب اشــاره کــرد 
ــی از  ــاب یک ــد کت ــث خری ــزود: بح و اف
ــت از  ــرای حمای ــه ب ــت ک ــائلی اس مس
ــان در  ــم و مؤلف ــل قل ــندگان، اه نویس
ــاد اســالمی  ــگ و ارش ــتور کار فرهن دس
قــرار دارد ضمــن اینکــه ســال گذشــته 
حــدود 52 عنــوان کتــاب بــا ســه هــزار 
و ۸00 جلــد بــه مبلغ 65 میلیــون تومان 
با هــدف حمایت و تشــویق نویســندگان 
و مؤلفــان اســتان کرمــان خریداری شــد.
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
اســتان کرمــان یــادآور شــد: یکــی دیگــر 
از اقدامــات مــا برگــزاری جایــزه انتخــاب 
کتــاب ســال اســت کــه ایــن جایــزه بــه 
منظــور تشــویق و ترغیــب نویســندگان 
ــت  ــاب و حمای ــه نوشــتن و چــاپ کت ب
ــام  ــر انج ــاپ و نش ــوزه چ ــاالن ح از فع

می شــود
ــدود  ــال 9۸ ح ــت: در س ــراز داش وی اب
۷00 اثــر بــه دبیرخانــه رســیده در حالی 
ــر کار  ــا 22 اث ــا ب ــال ۷۳ تنه ــه در س ک

ــم. خــود را شــروع کردی


