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انقالب اسالمی و تاثیرات شگرف جهانی ومنطقه ای بر برنامه 
های سلطه پذیری استکبار  ومردم منطقه وشکستهای پی 
درپی برنامه ها ی امریکا درخاورمیانه و عدم تاثیرات تهاجم 
فرهنگی وتحریم های اقتصادی در ایران اسالمی وبا خروج 
امریکا از برجام ، و دنباله روی اروپاییها از امریکا و کم اثر شدن 
تحریمها و عدم انزوای ایران درجهان که از اهد اف بلند مدت 
امریکا بود بدنبال کم اثر شدن تحریمها وتهدیدها ، استکبار و 
ایادی داخلی آن ،امروزه بدنبال تحریف واقعیات نظام اسالمی 
هستند بگونه ای که واقعیتهای موجود ودستاوردهای انقالب 
تا باعث  اسالمی را واژگون وغیرواقعی نشان می دهند 
ناامیدی مردم شوند وهمواره مقام معظم رهبری با آینده 
نگری و تدبیری که دارند از توطئه های خصمانه دشمن 

مردم ومسئوالن را مطلع و نقشه راه را نشان می دهند 
اخیرا امام خامنه ای درسخنرانی بمناسبت عید سعیدقربان 
پیرامون  را  نکات دقیق وظریفی  روال همیشگی  طبق 
موضوعات ومسائل مختلف ومهم جامعه خطاب به مردم 
ومسئوالن بیان کردند  درسخنرانی عیدقربان به نکات مهمی 
درجنایات امریکا وتحریم های خصمانه دشمن به موضوع 
تحریف  انان در پیشبردهای کشور اشاره نمودند که دشمن 
علی رغم تحریمها، دست به تحریف هم زده و پیشرفتهای 
متعالی جامعه را مخصوصا در بعد از برجام وادامه تحریمها ، 
تحریف را هم مضاعف نموده تا باعث ناامید ی و ناکارامدی 
نظام اسالمی در جامعه گردد زیرا هروقت دشمن از طرح 
وموضوعی شکست بخورد بدنبال طرحی دیگریست وقتی 
دشمن در حوزه نظامی ، هجمه فرهنگی واقتصادی شکست 
خورده است بدنبال فتنه دیگریست که امروز دست به 
تحریف واقعیت های جامعه زده با شگردهای خاصی بدنبال 
برهم زدن امنیت ونادیده گرفتن پیشرفتهای همه جانبه 

کشوراست
جریاِن تحریف از نگاه رهبرمعظم  انقالب، حاکی از جریانی 
است که کارش »واژگون نشان دادن واقعّیات« است یعنی 
اینکه دشمن تالش می کند امور جامعه را به صورتی غیر 
واقعی نشان دهد و دراین راه از همه شیوه های موجودفضاها 
ی مجازی و ماهواره ها و ... استفاده می کند ویک تبلیغات 
هماهنگ سراسری براه می اندازد وبه گونه ای عمل می کند 
که بعضی از دوستان انقالب دچار شبهه شده و یاتحریفات را 
لو با شک وشبهه می پذیرند. مثال در چندهفته گذشته وقتی 
مسئوالن ایران وچین خبر از انعقاد روابط تجاری 25 ساله را 
اعالم کردند  پیرامون انعقاد 25 ساله با چین ، صداهای بیگانه 
دلسوز ایرانیها شدند و مرتبا به مخاطبین خود القا میکردند 
که جزیره کیش و بعضی نقاط دیگر را مسئوالن ایران بمانند 

قرارداد  ترکمنچای به بیگانه واگذار کردند 
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234
جزئیات جدید از قتل موبد زرتشتی 
در کرمان/ قاتل  خودکشی کرد  

                                   رئیس کل دادگسرتی استان کرمان :

بزرگ ترین مجتمع پتروشیمی متانول 
 جهان  به دستور رئیس جمهور  افتتاح شد

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمان گفــت: بی شــک در عصر 
گســترش ارتباطــات و نقــش نمادین اطــاع رســانی در رویکرد ترویــج آگاهی 
عمومــی، صحنــه رشــد و توســعه پایــدار فرهنــگ و هنــر غنــی و آمیختــه بــا 
ارزش هــای متعالــی ســرزمین ســرافرازمان، همــواره متکــی و مبتنی بــه وجود 
متعهد، عملکرد دلســوزانه و مســاعدت موثر فرهیختگان شــریفی چون قشــر 

وارســته خبرنگاران اســت.
ــرداد و روز  ــرا رســیدن ۱۷ م ــه مناســبت ف ــی ب ــزاده در پیام محمدرضــا علی
خبرنــگار افــزود:  اینــک کــه ۱۷ مــردادی دیگــر و روز زیبای خبرنــگار آمیخته 
بــا بــوی خــوش غدیــر، عیــد والیــت و امامت فــرا می رســد،  تجلــی مفاهیم 
ارزشــمند مبــارزه بــرای ایجــاد حاکمیــت حــق و حقیقــت، گســترش آگاهی و 
معرفــت، تکریــم شــعائری چــون امانــت داری، احســاس مســئولیت، وجــدان 
بیــدار، تعهــد و ایثــار در ســایه ایــن تقــارن، پــر رنــگ تــر و با معناتر از همیشــه 

بــه مجــال مــی رســد.
وی تصریــح کــرد: چــه احســاس با شــکوهی اســت تکــرار تجلیل از ســاحت 
پــاک شــهیدان و چــه قداســتی دارنــد بهانــه هــای پــر بهایــی که ایــن لحظه 

هــای نــاب را مــی آفرینند.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی کرمــان اظهــار داشــت:  هفدهــم مــرداد، 
روز خبرنــگار و تجلــی نــام و مــرام خبرنــگار شــهید محمــود صارمــی، فرصت 
مغتنــم و سرشــار از غــرور و افتخــاری اســت بــرای تقدیــم ارادت بــه آســتان 
نورانــی ایــن شــهید واال مقــام  و تمــام انســان های شــریفی کــه بــرای اثبات 
ــام و آوازه خبرنــگار از جملــه  واالتریــن معانــی واقعــی و عمیــق نهفتــه در ن
آزادگــی، شــجاعت، حــق طلبــی، غیــرت و مردانگی، حماســه آفرین و پیشــتاز 

شــدند و حتــی از نثــار جــان عزیــز خــود دریــغ نکردنــد.
در ادامــه ایــن پیــام آمــده اســت: بــی شــک در عصــر گســترش ارتباطــات و 
نقــش نمادیــن اطــاع رســانی در رویکــرد ترویــج آگاهــی عمومــی، صحنــه 
رشــد و توســعه پایــدار فرهنــگ و هنــر غنــی و آمیخته بــا ارزش هــای متعالی 
ســرزمین ســرافرازمان، همــواره متکــی و مبتنــی بــه وجــود متعهــد، عملکــرد 
دلســوزانه و مســاعدت موثــر فرهیختــگان شــریفی چــون  قشــر خجســته و 
وارســته خبرنــگاران اســت.وی تاکیــد کــرد: در این برهه حســاس کــه ویروس 
جهــان گیــر و خطرنــاک کرونــا بخــش عظیمــی از دغدغــه و نگرانــی جامعه 
مردمــی را در برگرفتــه و یکه تــاز میــدان تــاراج جــان انســان های بیگنــاه شــده 

توسعه پایدار فرهنگ متکی به عملکرد دلسوزانه خبرنگاران است

بــاز هــم عرصه دیگــری برای حضــور زنــده و فعال 
و موثــر خبرنــگاران فهیــم  گســترده شــده تــا بــا 
رفتــن تــا قلــب حادثــه و گام نهــادن در دل صحنــه 
خــزان آور ایــن ویــروس منحــوس، رســالت اطــاع 
رســانی خــود را بــه انجام رســانده و بار نقــل و انتقال 
حکایــت و روایــت مبــارزان و خســتگی ناپذیران این 
صحنــه؛ جهــادی نــو در راه نجــات جــان انســان ها 
از جمله پزشــکان و پرســتاران، ایــن ربایندگان گوی 
انســانیت و اشــرف آدمیان ایــن زمانه خطیــر و روز و 
روزگار جدیــد را نیــک و نیکــو بــه عهده گرفتــه اند.

ــرض  ــن ع ــب ضم ــرد: اینجان ــان ک ــزاده بی علی
تبریــک ایــن روز فرخنــده به همــه مردم شــریف و 
آگاه  بــه خصوص بــه تمام خبرنــگاران و جهادگران 
عرصــه اطــاع رســانی کشــور اســامیمان، از تمام 
زحمــات و ایثارگری هــا و از شــیوه و منش انســانی و 
خداجویشــان بــه ســهم خود تقدیــر و تشــکر نموده 
ــان آرزوی ســامتی و  ــزد من و برایشــان از درگاه ای
توفیــق روزافــزون در تمــام مراحــل زندگــی و بــه 
خصــوص در روند دلپذیر ایفای مســئولیت ســترگ 
امــا شیرینشــان و در راســتای پیشــبرد اهــداف عالی 
و متعالــی نظام مقدس میهن اســامیمان و نشــر و 

ترویــج مبانــی ارزشــمند آن را   مســالت دارم.

رســول خداصلــی اهلل علیــه وآلــه: »روز غدیرخــم برتریــن عیدهــای امــت مــن اســت و آن روزی اســت کــه 
خداونــد بــزرگ دســتور داد، بــرادرم علــی بــن ابــی طالــب را بــه عنــوان پرچمــدار امتم منصــوب کنــم، تا بعد 
از مــن مــردم بــه وســیله او هدایــت شــوند و آن روزی اســت کــه خداونــد در آن روز دیــن را تکمیل و نعمــت را بر 
امــت مــن تمام کــرد و اســام را به عنــوان دیــن برای آنــان پســندید.« امالــی شــیخ صــدوق، ، 1۳۷۶ش، ص1۲5

همین صفحه

بصیرت و مقاومت ، شکننده 
تحریم  وتحریف و...

کلنگ زنی دومرکز بهداشتی مزین 
بنام ائمه با هزینه نذورات مردم 

بردسیر درمحرم امسال  

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان : 

ساالری دادستان عمومی و انقالب کرمان :

صدور کیفرخواست برای 21 متهم 
پرونده اداره کل غله استان کرمان 

                               به دستور رئیس جمهور :

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد: 

رسانه ها در جریان شیوع کرونا در کنار مدافعان سالمت جنگیدند
معــاون امــور مطبوعاتــی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی گفــت: رســانه در جریان شــیوع ویروس 
کرونــا یــک اتحــاد و همدلــی بــا جامعــه ایجــاد 

کــرد و پــا بــه پــای مدافعــان ســالمت جنگیــد.
ــدادی  ــد خ ــر، محم ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
معــاون امــور مطبوعاتــی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی  در نشســت بنیــاد شــهید به مناســبت 
روز خبرنــگار گفــت: امــروزه جامعــه خبرنــگاری 
مــا بســیار گســترده شــده و از زمــان و امکانــات 
بیشــتری نســبت بــه گذشــته برخــوردار اســت. 
یکی از رســالت های رســانه اطــالع رســانی و آگاه 
رســانی اســت امــا مــا در ایــران با شــرایط بســیار 
متفاوتــی در ایــن زمینــه روبرو هســتیم چــرا که 
همــواره مــورد هجمه هــای رســانه ای دشــمنان 

ــم. ــرار می گیری خارجــی ق
وی افــزود: امــروزه در 5 کشــور دنیــا اتــاق خبــر 
فارســی بــرای در هــم شکســتن فرهنــگ ایرانی 
ــا در داخــل کشــور  ــگاران م وجــود دارد و خبرن
ســربازان گمنامــی هســتند کــه در حــال مقابله 

بــا ایــن جنــگ نــرم در حــال تــالش هســتند.

معــاون امــور مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی گفــت: روح اهلل رجایــی و شــهید صارمی 
ــر  ــه خب ــربازان عرص ــن س ــه همی ــز از جمل نی
هســتند. اکثــر مســئولین کشــوری در دوره زمان 
خدمــت خــود در عرصــه رســانه نقــش داشــتند.

خــدادی بــا اشــاره بــه نقــش رســانه در مقابلــه بــا 
ــا، اظهــار داشــت: بایــد بــه  شــیوع ویــروس کرون
ــا توجــه  ــروس کرون ــر وی نقــش رســانه ها در براب
کنیــم چــرا کــه تمامــی کســب و کارهــا در اثــر 
ــا  ــگاران پ ــروس تعطیــل شــد امــا خبرن ایــن وی
بــه پــای پزشــکان بــه تــالش خــود ادامــه دادنــد 
تــا ظرفیــت آنهــا افزایــش یافــت. بــه طــور کلــی 
جریــان رســانه توانســت در جامعــه یــک اتحــاد و 

همدلــی ایجــاد کنــد.
وی تصریــح کــرد: امروز نیز در آســتانه مــاه محرم 
هســتیم و جریــان رســانه در حال مقابله بــا هر دو 
گونــه دوگانه ســازی بــرای برگــزاری مراســم های 
عــزاداری اســت. رســانه در موضــوع کرونــا آزمــون 
بزرگــی را پــس داد و خوشــبختانه در ایــن زمینــه 

ــربلند است. س

اقدام ارزنده هیات های مذهبی شهرستان بردسیر باید در کشور الگو شود 
ــس  ــدی ریی ــعود میرمحم ــدس مس مهن
شــورای هیــات هــای مذهبــی شهرســتان 
بردســیر در گفتگــو باخبرنــگار ســپهر 
بردســیر گفــت: بــرای پرهیــز از گســترش 
کرونــا هزینه نــذورات محرم امســال را خرج 
ســاخت دو مرکــز بهداشــتی مــی نماییــم و 
ایــن قــدم خیــر بــرای اولین دفعه پیشــنهاد 
و اجــرا مــی شــود و مــی توانــد الگویــی برای 
ســایر شــهرها و هیــات مذهبــی  باشــد کــه 
ضمــن انجــام نــذر و بدلیــل نیــاز شــدید به 
مراکــز درمانــی و دارویــی ، ایــن نقصیــه هم 
برطــرف مــی شــود و انشــااهلل مــورد رضــای 
خداونــد حکیــم وامام حســین علیه الســالم 

قــرار گیــرد 
رئیــس شــورای هیئت هــای مذهبــی 
شهرســتان بردســیر افــزود: مجمــع خیرین 
شــورای  و  شهرســتان  ایــن  ســالمت 
هیئت هــای مذهبــی که بــا هماهنگــی امام 
جمعــه و نماینده مــردم در مجلس شــورای 
اســالمی بردســیر و فرمانــدار، دانشــگاه علوم 
پزشــکی کرمــان و مرکز بهداشــت بردســیر، 
ســازمان تبلیغــات اســالمی، خیــران و 
پیرغالمــان امــام حســین )علیــه الســالم( و 
روســای هیئت هــای مذهبــی تفاهنامــه ای 

منعقــد کردنــد.
مهنــدس میرمحمــدی تصریــح نمــود : بــر 
ایــن اســاس مقــرر شــد در پــی فرمایشــات 
بــه  عمــل  و  رهبــری  معظــم  مقــام 

کلنگ زنی دومرکز بهداشتی مزین بنام ائمه با هزینه نذورات مردم بردسیر درمحرم امسال 
مهندس مسعود میرمحمدی رییس شورای هیات های مذهبی شهرستان بردسیر در گفتگو باخبرنگار سپهر بردسیر گفت:

ــرای حمایــت  ــا و ب توصیه هــای ســتاد کرون
از کادر درمانــی و جلوگیــری از گســترش 
ــتان  ــردم شهرس ــال م ــا امس ــاری کرون بیم
ــل  ــت کام ــا رعای ــا را ب ــیر عزاداری ه بردس
دســتورالعمل های بهداشــتی برگــزار کننــد 
ــر  ــذورات در نظ ــام ن ــه در ای ــه ای ک و هزین
می گرفتنــد بــه ســاخت دو مرکــز درمانــی و 

ــد. ــاص دهن ــتی اختص بهداش
برایــن اســاس کلنــگ خانــه بهداشــت  
مزیــن بنــام امــام حســین  )علیــه الســالم 
ــن  ــدت و همچنی ــهرک وح ــع در ش ( واق
در پایــگاه شــهری شــماره ســه بنــام  
ابوالفضل)علیــه الســالم ( جمعــا بااعتبــاری 
ــال درزمینــی جمعــا  ــغ بر۱5میلیــارد ری بال
بــه مســاحت ۴۰۰متربــع بــه همــت مجمع 
ــی  ــات هــای مذهب ــن ســالمت و هی خیری
ــت  ــور حج ــا حض ــیر ب ــتان بردس شهرس
ــور  ــف پ ــلمین کرمانی،نج ــالم والمس االس
فرماندار،حجت االســالم والمســلمین مهری 
امــام جمعــه نگار،معاونیــن فرمانــدار و برخی 
از مســئولین دســتگاههای اجرایــی زده شــد

مذهبــی  هیئت هــای  شــورای  رئیــس 
شهرســتان بردســیر پیشــنهاد وتاکیــد کــرد 
: اگــر امســال مــردم و هیئت هــای عــزاداری 
نتواننــد بــه واســطه کرونــا هزینه های ســفره 
عــزای حســینی را توزیــع کننــد هزینــه این 
اطعــام را در مســیر ســالمت مردم و عــزاداران 

حســینی اختصــاص دهنــد.

دیدار  مجمع نمایندگان استان کرمان و مجمع طالب کرمانی مقیم قم 
در ایــن دیــدار کــه بــا حضــور اعضــای مجمع نماینــدگان اســتان کرمــان در مجلس 
شــورای اســامی و مجمــع طــاب کرمانــی مقیــم شهرســتان قم به مناســبت عید 
ســعید غدیــر برگــزار شــد، مســائل مختلف اســتان کرمــان از جمله معیشــت مــردم، 

مســکن مــردم و اشــتغال جوانــان و .... مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفت.
شــهباز حســن پــور رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان در ایــن دیــدار ضمن 
تبریــک عیــد ســعید غدیر بــه طاب محتــرم کرمانــی مقیم قــم، اینگونه نشســت 
هــا و دیــدار هــارا نقطــه عطفــی در تاریــخ اســتان کرمــان دانســت و افــزود در زمــان 
حســاس کنونــی بیــش از گذشــته نیــاز بــه وحــدت، انســجام و هماهنگــی در بیــن 
احــزاب سیاســی، مســئولین، مدیــران، دانشــجویان، دانشــگاهیان و نماینــدگان بــا 
روحانیــت معــزز، جهــت حــل و فصل مســائل مردم نجیــب و اســتان کرمــان داریم.

حســن پــور همچنیــن در ایــن دیــدار بــه هماهنگــی، انســجام و وحــدت بی نظیــر و 
ظرفیــت هایــی کــه در مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان وجــود دارد اشــاره کــرد و 
افــزود بــا تمــام تــوان و بــه دور از هرگونــه مســائل حاشــیه ای بــه دنبــال خدمــت و 

رســیدگی بــه مســائل و مشــکات اســتان کرمان هســتیم.

معــاون امــور مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی گفــت: مــا در انتقــال و نشــر فرهنــگ 
شــهدا غفلــت اساســی داریم، ایــن در حالی اســت 
کــه منافــع جمهــوری اســالمی در گــرو ترویــج 

فرهنــگ ایثــار و شــهادت اســت.
خــدادی ضمــن تبریــک روز خبرنگار عنــوان کرد: 
از تمامــی کســانی کــه در کســوت اطــالع رســانی 
در حــال تــالش هســتند تشــکر می کنــم چــرا 
کــه جریــان رســانه یــک جریــان گمنــام اســت 
کــه در پســت تحریریــه، رادیو و تلویزیــون در حال 
فعالیــت اســت و خبرنــگاران ســربازان گمنــام این 

عرصه هســتند.

دکترسعید نمکی وزیر بهداشت:

 همکاران ما در اوج بیماری کرونا تن به آتش می زدند و از 
بیماران مراقبت می کردند

وزیــر بهداشــت، گفــت: همــکاران مــا در اوج 
بیمــاری کرونــا تــن بــه آتــش مــی زدنــد و از 

بیمــاران مراقبــت مــی کردنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، ســعید نمکی، 
در آئیــن رونمایــی از قطعــه مدافعان ســالمت 
ارکســتر ملــی ایــران، اظهــار داشــت: آنچه که 
بــار ســنگین خدمتگــزاران حــوزه ســالمت و 
کادر بهداشــتی و درمانــی را کاهــش داد، ابــراز 
عشــق و محبــت و همدلــی از ســوی اقشــار 
مختلــف از جملــه هنرمنــدان، مــردم کوچه و 
بــازار و هــر کــس بــا زبــان و قلــم خــود بــود.

وی افــزود: قطعــه نــوای آدمیــت بــرای تقدیــر 
از مدافعــان ســالمت، یــک کار حماســی 
ــه زیبایــی، هنرمنــدان ارکســتر  اســت کــه ب
ــد و قطعــاً و یقینــاً  ــران، خلــق کردن ملــی ای
ــرد و  ــد ک ــر خواه ــا را گرم ت ــکاران م دل هم
بــه پــاس ایــن محبــت، ســرعت عمــل آنهــا 
در خدمــت رســانی بــه مــردم و نیازمنــدان را 

بیشــتر خواهــد کــرد.
نمکــی ادامــه داد: شــعر و موســیقی در تاریــخ 

ایــن کشــور، حماســه ها خلــق و شــورها بــه پــا 
کــرده و شــرها خوابانــده اســت و همــواره از ایــن 
دو هنــر زیبــا و همــراه بــا هــم، در طــول زندگــی 
ــادی کــرده ام. یکــی  شــخصی، اســتفاده های زی
ــیقی در  ــعر و موس ــای ش ــن آمیزه ه از زیباتری
بزرگداشــت واقعــه کربــال اســت. می بینیــم کــه 
در تاســوعا و عاشــورا هــم موســیقی ایــران زمین، 

همــواره خلــق حماســه کــرده اســت.
ــه عنــوان  وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد: آنکــه ب
شــهید و مدافــع ســالمت دل بــه آتــش می زنــد 
هم عاشــق اســت. عشــق مرحله ای فراتــر از همه 
زیبایی هــا و پاکیزگی هــای جهــان اســت و ایــن 
ــه  ــالمت در عرص ــان س ــزرگ مدافع ــت ب حرک

ملــی، بســیار ارزشــمند اســت.
نمکــی افــزود: روزهــای اول بیمــاری کوویــد ۱۹ 
ــود کــه تمــام  اینقــدر وحشــت ایجــاد کــرده ب
همراهــان، عزیــزان و نزدیــکان بیمــار، از او فــرار 
می کردنــد امــا همــکاران مــا در اوج ایــن بیماری 
ــد و از بیمــاران مراقبــت  ــش می زدن ــه آت ــن ب ت
می کردنــد و تعــدادی از آنهــا نیــز بــه شــهادت 

رسیدند.
وزیــر بهداشــت یــادآور شــد: تردیــد نــدارم بعــد 
از دوران دفــاع مقــدس، اولیــن بــاری اســت کــه 
ــی شــکل  ــن گســتره مل ــه ای ــی ب چنیــن وفاق
گرفــت، در آینــده نزدیــک شــاهد مهــار کامــل 
بیمــاری کرونــا خواهیم بــود و هنرمندان کشــور 
بــرای ســاخت آثــار هنری خــود از جمله ســریال 
و برنامه هــای متعــدد هنــری شــرایط ویــژه 
ــردم  ــه م ــه ک ــد همانگون ــه می کنن ای را تجرب
ــه  ــا را تجرب ــا کرون شــیوه جدیــدی از زندگــی ب
ــد کــه ســختی های خــاص خــودش را  می کنن
دارد و تــالش هنرمنــدان بــرای خلــق چنیــن اثر 

ارزشــمندی، جــای سپاســگزاری دارد.
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بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه 
شــورای عشــایری باحضــور مهنــدس نیکــزادی مدیــرکل 
ــور  ــف پ ــدس نج ــت مهن ــه ریاس ــتان و ب ــایری اس عش
فرمانــدار و باحضــور معاونیــن و اعضــای جلســه در ســالن 

اجتماعــات فرمانــداری تشــکیل شــد
مهنــدس نجف پــور فرماندار بردســیر از تــاش هــای اداره 
عشــایری در خصــوص ارائــه خدمــات مطلــوب به عشــایر 
تقدیــر کــرد و افــزود باتامیــن اعتبــار ۲میلیــارد جهــت راه 
انــدازی پنــل خورشــیدی ۱۴۰خانــوار عشــایری از نعمــت 
ــرق بهــره مندشــدند و حــدود ۸۰درصــد عشــایر از آب  ب
شــرب اســتفاده میکنندهمچنین در بازســازی مسیرهای 
روســتایی اولویــت با مســیرهای روســتایی که مســیر تردد 

عشــایر میباشــند در اولویت قــرار دارد 
ــت  ــود از پرداخ ــت خ ــه صحب ــیر در ادام ــدار برس فرمان
تســهیات قــرض الحســنه تــا ســقف ۳۰۰میلیــون ریــال 

جهــت اشــتغالزایی بــه عشــایر خبــرداد

افضلــی رییــس عشــایری بردســیر گزارشــی از  عملکــرد ایــن 
اداره بیان نمود و گفت جمعیت عشــایری شهرســتان بردســیر 
۸۰۰۰نفــر،  و۴۵۵۰مترمکعــب ابرســانی ســیار ،۶۱۵کیلومتــر 
مرمــت بازگشــایی و تیــغ زنــی راهها،الیــه روبــی قنوات،ایجــاد 
اســتخر و منابــع ذخیــره اب،توزیــع لوله،امــوزش عشــایر،توزیع 
ارد جــو و کنســتانتره از جملــه اقدامــات اداره عشــایری تاکنون 
بــه عشــایر میباشــد وی در ادامــه گفت درراســتای هــدف اداره 
کل عشــایری درخصــوص هویــت گــذاری و بیمــه دام تا تیرماه 
ســال جــاری ۲۲۰۰۰هویــت گــذاری انجــام و تاکنــون بالــغ بر 
۲۰میلیــارد ریــال بــه عشــایر تســهیات پرداخت شــده اســت

نیکــزادی مدیــرکل عشــایری اســتان نیــز مــواردی ور خصوص 
مــوارد شناســه دار تعریــف شــده در حــوزه کاری عشــایر عنوان 
نمــود و گفــت باتوجــه بــه عــدم توانایــی ارائــه ضمانــت نامه به 
بانــک هــا جهت اخــذ تســهیات از محــل اعتبــارات   اقداماتی 
درخصــوص رفــع ایــن مورد صــورت گرفتــه و عشــایر میتوانند 
بصــورت زنجیره ای از دریافت تســهیات  تاســقف یک میلیارد 

ــه گفــت در بحــث  ــد وی در ادام ــال اســتفاده کنن ری
زنجیره گوشــتی نیزبــا افزایــش بهــره وری ۳۳درصدی 
تولیــد گوشــت،برای تولیــد هرکیلــو گوشــت ،خــوراک 
دام از ۹کیلوگــرم بــه ۶ کیلوگــرم کاهــش و ایــن امــر 
باعــث افزایــش تولیــد و کاهــش تخریب منابــع ملی و 

طبیعی شــده اســت

قدرت نرم ونقش رسانه 
های فرهنگی 

تاکنون بالغ بر 2۰میلیارد ریال به عشایر تسهیالت پرداخت شده است

بمناســبت ۱7مردادماه و روز خبرنگار و گرامی داشــت شهیدان 
واالمقــام کشــورمان بویژه شــهید صارمی وسایرشــهیدان عزیز 
جبهــه فرهنگــی و رســانه ای متذکــر موضــوع قدرت نــرم  که 
امــروزه اســتعمارنو از ایــن قــدرت بــا رویکــرد جدیــد و فضــای 
موجــود حاکــم برجوامــع بدنبــال ســلطه فرهنگــی واطاعاتی 
برکشــورها ، حکومتهــا ، احزاب ودســته جــات و... اســت و برای 
تســلط برجوامــع وحکومتها بدون جنگ فیزیکــی وجغرافیایی 

و تلفات و... درپی تســلط برحکومتهاوکشورهاســت 
قــدرت نــرم ، یعنــی اینکــه  اســتعمارنو از ایــن طریق بــه جای 
تصــرف و تســلط ســرزمین ها و یــا دولت  هــا، تصــرف »ذهــن« 
 هــا و »قلب «هــا مــد نظــر قــرار مــی دهــد. و از ایــن طریــق، 
یعنــی بــا تســلط بر ذهــن و قلــب افــراد یــک جامعــه می توان 
آنــان را بــه »اقنــاع« رســاند. و ابزارهــای رســیدن بــه چنیــن 
ــی  ــت اول، رســانه هــای فرهنگــی و اطاعات ــی در اولوی هدف

ست. ا
و از آنجــا ییکــه فعالیــت هــا و عملکردهــای آن به صــورت غیر 
مســتقیم و ناملموس اســت، انســان بــدون آن کــه بداند تحت 
تاثیــر قــرار گرفتــه و بــه اصطــاح دچــار »اســتحاله« شــده و 
بــه عنصــری در اختیــار بیگانــه تبدیــل می شــود. بــرای بــه 
کارگیــری چنیــن قدرتــی بــا توجــه بــه ویژگــی هــای خاصی 
ــه ی اول  ــد، در درج ــور دارن ــک کش ــوان ی ــای ج ــه اعض ک

معطــوف بــه ایــن قشــر مــی باشــد
بقــول بعضــی ازجامعــه شناســان ، قــدرت نــرم یعنــی تأثیــر و 
جذابیــت ایــده هــای یــک ملــت بــر ملــل دیگــر. قــدرت نــرم 
یــک ملــت را قــادر مــی ســازد تــا بــر نتایــج مــورد نظــر خــود 
در عرصــه امــور بیــن الملــل نــه با توســل بــه زور و قــوه قهریه 

بلکــه بــه مــدد قــدرت جاذبــه و کشــش دســت یابــد.
بــه عبــارت دیگــر قدرت نــرم یعنی توانمنــدی برای دســتیابی 
بــه نتایــج مــورد نظــر از طریــق جــذب بــه جــای اســتفاده از 
ــانه  ــر رس ــن ام ــی در ای ــر و حیات ــای موث ــی از ابزاره زور. یک
هــا هســتند قــدرت نــرم عمدتــاً متکــی بــه اشــاعه، اســتدالل 
و قــوه ترغیــب و تلقیــن اســت. اگــر کشــوری بتوانــد خــود را 
در نظــر دیگــران جــذاب و محــق جلــوه دهــد، احتمــاالً نیازی 
بــه اســتفاده از قــدرت ســخت نخواهــد داشــت. در حقیقــت 
قــدرت نــرم یــک رویکــرد امنیــت طلــب اســت کــه معطــوف 
بــه جلــب توجهــات جهانــی بــه چالــش هــای جدیــدی مــی 
باشــد کــه از پذیــرش اســتانداردها و نهادهــای بیــن المللــی و 
ائتــاف هــا و همکاری هــای مبتکرانــه در روابــط خارجی بین 
کشــورها و نیــز ســازمان هــای غیــر دولتــی هم فکــر، به عمل 
آمــده اســت. امــروزه در روابــط بین المللــی، آگاهی، شــناخت، 
نحــوه ســازماندهی و بــه کارگیــری روش ها در پیشــبرد منافع 
ملــی را »قــدرت نــرم« مــی نامنــد. امــروزه انقاب اطاعــات و 
تکنولــوژی نویــن اطاعاتــی و رســانه ای، طبیعــت قــدرت را از 
طریــق از قــوه بــه فعــل در آوردن قــدرت نرم دگرگون ســاخته 

ست.  ا
لــذا رســانه هــا در ایجــاد قــدرت نــرم و ورود بــه  جنــگ نــرم 
نقــش بســزایی دارنــد و در عرصــه نویــن رویارویــی، رســانه ها 
از نقــش بســیار مهمــی در قدرت ملــی هرکشــور برخوردارند و 
رســانه ملــی نیــز نقــش حیاتــی در میــزان افزایش مشــارکت، 
انســجام، اعتماد، وفــاداری ملی و در نهایت افزایش مشــروعیت 
سیاســی دارد و قــادر اســت بعنــوان یکی از مولفه های اساســی 
قــدرت نــرم و تولیــد »امنیت نــرم«، بــرای مقابله بــا جنگ نرم 
مــورد توجــه قــرار گیــرد.و در جنــگ نــرم دیگــر جناح، گــروه، 
آدم، گرایــش، قشــر، فرقــه و غیــره معنــا نــدارد. جنــگ نــرم، 
مــرز نمی شناســد. بــر همیــن اســاس تمــام گروه هــای داخلی 

در ایــن زمینــه بایســتی فعال شــوند.
جنــگ نــرم نوعــی چالــش و درگیــری بیــن کشورهاســت که 
در حــوزه محتــوا، برنامــه و نرم افزارهایــی قــرار می گیــرد کــه 
عمدتــاً از جنــس رســانه ها اســت. در واقــع هــر گونــه تقابــل 
میــان کشــورها یــا گروه هایــی کــه بــا هــم رقابــت یا دشــمنی 
ــزاری  ــایبری و نرم اف ــانه ای، س ــای رس ــد و در آن از ابزاره دارن
ــی  ــرم تلق ــگ ن ــوان جن ــه عن ــا ب اســتفاده می شــود، در دنی
می شــود. در فضــای جنــگ نــرم موضــوع موشــک، اســلحه، 
ــواره،  ــک، کشــتی و هواپیمــا نیســت بلکــه موضــوع ماه تان
اینترنــت، روزنامــه، خبرگــزاری، کتــاب، فیلــم، ســینما اســت. 
ــل  ــرم دخی ــگ ن ــن جن ــه در ای ــم ک ــربازانی ه ــاً س طبیعت
ــتند  ــا نیس ــرها و نظامی ه ــا، افس ــر ژنرال ه ــتند، دیگ هس
بلکــه روزنامه نگارهــا، ســینماگرها، هنرمنــدان و فعــاالن امــور 

ــتند. ــانه ها هس رس
بنــا بــه دالیلــی کــه گذشــت در عصرحاضــر، وســایل ارتباط

جمعــی در بقــا و یــا فنــای دولت هــا و دولتمــردان تأثیرگذاری 
ــع  ــه در جوام ــده ک ــده ش ــرات دی ــه ک ــته و ب ــی داش خاص
دموکراتیــک، رســانه  هــا نقــش نیــرو و اهــرم قــوی فشــار را 
در ســوق دادن جریانــات سیاســی بــر عهــده می گیرنــد. حتــی 
دانشــمندان علــوم ارتباطــات، هشــدار داده  انــد کــه در حــال 
حاضــر سیاســت های خارجــی به وســیله ایــن وســایل تعیین و 
جهــت  دهــی می گردنــد کــه بــرای حاکمیت هــای ملــی مفیــد 

ــت. و مطلوب نیس

مهندس نجف پور فرماندار بردسیر:

اعتبارات طرح تعادل بخشی آب در کرمان رشد 2۳ برابری دارد
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای کرمــان گفــت: 
ــت تدبیــر و امیــد در زمینــه حفاظــت  توجــه دول
از منابــع آب، موجــب رشــد ۳۲ برابــری اعتبــارات 
طــرح تعــادل بخشــی در ایــن اســتان شــده اســت.

علــی رشــیدی  در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
افــزود: موضــوع آب ســال ۹۳ در دســتور کار ویــژه 
دولت قرار گرفت و پـــس از تشـکیل کـارگروه های 
تخصصــی، نتیجــه گیری شــد کــه در کوتــاه مدت، 
تنهــا راه نجــات آب کشــور و برقــراری تعــادل بیــن 
منابــع و مصــارف و فراتر از آن، احیـــای دشــت ها و 

اجــرای طــرح هــای غیرســازه ای اســت.
وی بیــان کــرد: پــروژه هــای قبلــی طــرح تعــادل 
ــرار  ــی ق ــورد آســیب شناســی و بازبین بخشــی م
گرفــت و در نهایــت در پانزدهمیــن جلســه شــورای 
ــا پــروژه هــای ۱۵  عالــی آب کشــور، ایــن طــرح ب
گانــه آن بــه تصویــب رســید و برای  هشــت پــروژه 
و ســه فعالیت آن دســتورالعمل تـــدوین و بـــا امضا 

وزیــر نیــرو ابــاغ شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای کرمــان تصریح 
ــه  ــتر رودخان ــاماندهی بس ــور س ــه منظ ــرد: ب ک

هــای اســتان بــا هــدف جلوگیــری از تخریــب اراضــی 
روستاهای حاشیه رودخانه ها کـــاهش خســـارت وارده 
در اثــر ســیاب به مناطق مســکونی، اراضی کشــاورزی 
و تاسیســات شــهری، طــرح هــای ســاماندهی رودخانه 
هــا و کنتــرل ســیاب در هفــت هــزار و ۸۴۲ کیلومتــر 
از رودخانــه هــای اســتان کرمــان در دســت اجرا اســت.

وی ادامــه داد: انجــام خدمات نقشــه بــرداری و مطالعات 
تعییــن حــد بســتر، حریــم و مرحلــه اول ســاماندهی 
ــرای  ــد بســتر،  اج ــذاری ح ــانه گ ــا،  نش ــه ه رودخان
ــار ســیاب و انجــام  ــواره ســازی و مه ســاماندهی دی
مطالعــات مرحلــه دوم ســاماندهی از جملــه اقدامــات 
انجــام شــده در طــرح هــای ســاماندهی رودخانــه هــا 

و کنتــرل ســیاب بــوده اســت.
ــر  ــات ۲۰۰ کیلومت ــه مطالع ــان اینک ــا بی ــیدی ب رش
تعییــن حد بســتر و حریــم تــاالب جازموریــان در حال 
انجــام اســت اظهــار داشــت: بــا اقدامــات بعمــل آمــده 
در بخــش ســاماندهی رودخانــه ها، شــهرهای جیرفت 
و بردســیر از خطــر ســیل ایمــن گشــت و بســیاری از 
نقـاط حادثـــه خیـــز رودخانه ها در سراسر استان رفع 

و اصــاح شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر باحضــور 
مهنــدس حســینی مدیــرکل مخابــرات اســتان جلســه رفع 
مشــکات ارتباطــی بخــش هــای شهرســتان بردســیر بــه 
ریاســت مهنــدس نجــف پــور در دفتر فرماندار تشــکیل شــد

مهنــدس نجف پــور فرماندار بردســیر خواســتار تامین اعتبار 
بــرای نقــاط فاقــد امکانــات فنــی شــهر،تامین ســیم و کابــل 
و بازســازی شــبکه در اللــه زار، پوشــش ارتبــاط همــراه اول 
در صاحــب آبــاد، پوشــش ارتباطات ســیار روســتاهای کمال 
ــاد، نــارپ، باغبــزم، ســرزه، مشــکل ارتباطــی روســتاهای  آب

آتشــان، کنتوئیه و ســامانجردبرطرف شــد .
ــای  ــرات اســتان  آق ــر کل مخاب ــز مدی ــن خصــوص نی درای
حســینی قــول همــکاری و مســاعدت الزم به جهــت مرتفع 
نمــودن مشــکات را داد و بیــان نمــود کــه باتوجــه بــه قــرار 
گرفتــن روســتای مدیــم علیــا در طــرح usoتــا آخــر هفتــه 

وضعیــت اجرایــی طــرح تعییــن تکلیــف مــی گــردد

پرداخت 22۰میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغالزایی از ابتدای امسال

به گــزارش روابط عمومی فرمانداری بردســیرکارگروه اشــتغال 
و ســتاد اقتصــاد مقاومتــی  بــه ریاســت مهنــدس نجــف پــور 
فرمانــدار  بردســیر و باحضور مســئولین دســتگاههای اجرایی 

در ســالن اجتماعــات فرمانداری تشــکیل شــد
ــدار بردســیر عملکــرد کارگــروه  ــور فرمان مهنــدس نجــف پ
ــی  ــورد ارزیاب ــون رام اشــتغال شهرســتان را ازســال ۹7 تاکن
قــرارداد و گفــت: از ابتــدای امســال مبلــغ ۲۲۰میلیــارد ریــال 
تســهیات عمومــی اشــتغالزایی به متقاضیــان ازطریــق بانک 
رســالت ،پســت بانک و بانک توســعه تعــاون پرداخت شــده ،و  

۱۸۰نفــر نیــز ثبــت ســامانه رصــد گردیــده اســت.
همچنیــن گفتنی اســت به بنــگاه های اســیب دیده ناشــی از 
ویــروس کرونــا مبلغ یــک میلیارد ریال تســهیات اعطا شــده 
ومقرر گردیدپیگیریهای الزم  در خصوص پرداخت تســهیات 
ــی  ــل و دســتگاههای اجرای ــای عام ــک ه ــا توســط بان کرون

مرتبــط صــورت پذیرد

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای کرمــان تاکیــد:  بــه 
رغــم کاهشــی بــودن فصــل آب در ســال ۹7 و ۹۸، 
ــارد و ۵۹۰  ــت میلی ــرکت از هف ــی ش ــارات عمران اعتب
میلیون تومـــان در ســـال ۱۳۹۳ با رشد ۳۰۰ برابری بـــه 

۲۵۳ میلیـــارد تومـان در ســـال ۹۸ رسید.
ــه ای  ــرکت آب منطق ــهم ش ــن س ــت: همچنی وی گف
کرمــان  از اعتبــارات اســتانی از مبلــغ ۲۰۰ میلیون تومان 
در ســال ۱۳۹۳ بــه چهــار میلیــارد  و 7۰۰ میلیون تومان 

در ســال ۱۳۹۹ افزایــش پیــدا کــرده اســت.

صدور کیفرخواست برای 2۱ متهم پرونده اداره کل غله استان کرمان + ۷ اتهام اصلی متهمان

بررسی مشکالت ارتباطی  بردسیربا 
حضور مدیرکل مخابرات

ــداز ۲۰۲۰ حــزب  ــه ســند چشــم ان ارائ
دموکــرات امریکا دربــاره ایران چیســت؟ 
در تــازه تریــن تحــوالت درعرصــه کارزار 
ــکا،  ــی ریاســت جمهــوری آمری انتخابات
حــزب دموکــرات پیــش نویــس ســند 
چشــم انــداز ۸۰ صفحــه ای را در روزهای 
اخیــر ارائــه کــرد کــه در آنهــا برخــی از 
ابعــاد سیاســت خارجــی دولــت ترامــپ 

بــه چالــش کشــیده شــده اســت.
نشــریه آمریکایــی واشــنگتن پســت در 
ایــن بــاره نوشــت: ایــن ســند ۸۰ صفحه 
ــره از  ــات ۱۵نف ــک هی ــط ی ــه توس ک
ــه  ــرات  از جمل ــزب دموک ــران ح رهب
بــا همــکاری ســتادهای انتخاباتــی جــو 
بایــدن و برنــی ســندرز تهیه شــده، ســه 
شــنبه  هفته گذشــته )۳۱ تیــر( درمیان 
اعضــای حــزب دموکــرات پخــش شــد.

واشــنگتن پســت نوشــت: ســند پیــش 
نویــس ۲۰۲۰ حــزب دموکــرات مخالــف 
هرگونــه »تغییــر رژیــم« در کشــورهای 
جهــان و خواهــان صــرف هزینــه کمتــر 
نظامــی در بودجــه دفاعــی آمریکا اســت.

در بخشــی از ســند پیــش نویــس حزب 
دموکــرات آمــده اســت: خــروج از توافــق 
هســته ای اشــتباه ترامــپ بــود چراکــه 
توافــق هســته ای بهتریــن ابــزار راســتی 
آزمایــی بــه جهــت مانع شــدن ایــران در 
رســیدن بــه ســاح هســته ای بــود، این 
اقــدام ترامــپ منجــر بــه انــزوای آمریــکا 
از دیگــر متحدانــش شــد؛ توافــق هســته 
ای همــواره بــه منزلــه آغــاز و نــه پایــان  
ــال  ــکا در قب ــی آمری ــه دیپلماس دادن ب

ایــران بــود. 
انتخابــات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۰  آمریکا 
پنجــاه و نهمین انتخابات ریاســت جمهوری 
در آمریــکا خواهــد بــود کــه قــرار اســت در 
ــزار  ــان ۱۳۹۹( برگ ــر ۲۰۲۰ )۱۳ آب ۳  نوامب

شــود .
ــا در ســند چشــم انداز سیاســی  دموکرات ه
خــود، از مطالبــه بــرای تغییــر نظــام ایــران 
عقــب نشســته و مدعی بازگشــت بــه برجام 
ــن اســت کــه آنهــا  هســتند؛ امــا ســوال ای
چقــدر متفاوت تــر از ترامــپ، بــا ایــران 
نــه  و  »آغــاز  مذاکــره می کنند.عبــارت 
ــاع آن  ــه ارج ــی« و بافاصل ــان دیپلماس پای
بــه اقدامــات منطقــه ای و داخلــی ایــران، بــه 
منزلــه عقب گــرد به اصــل آمریکایــی »اجبار 
در تغییــر رفتار« اســت که پیش شــرط همه 
مســتأجران دموکــرات و جمهوریخــواه کاخ 
ســفید، بــرای بــه ســرانجام رســاندن هرگونه 

ــود. ــوب می ش ــران، محس ــا ای ــره ب مذاک
ــی بلینکــن« مشــاور ارشــد  پیشــتر »آنتون
کارزار انتخاباتــی بایــدن گفته بود کــه وی در 
صــورت پیــروزی در رقابــت ۲۰۲۰ بــه دنبال 

»توافقــی قوی تــر« بــا ایــران اســت.
ــرای  ــا ب ــن ادع ــه در ای ــه کار رفت ــن ب لح
ــه  ــت ب ــنا اس ــیار آش ــی بس ــب ایران مخاط
ــد  ــت ترامــپ می گوی ــه دول ــی ک ــن معن ای
ــک  ــن ی ــرای همی ــت و ب ــد اس ــام ب »برج
ــا  ــم«؛ دموکرات ه ــد می خواه ــق جدی تواف
ــا در  ــت ام ــوب اس ــام خ ــد »برج می گوین
شــکل فعلــی کافــی نیســت«. بــه عبــارت 
دیگــر می تــوان هــر دوی اینهــا را »گویــش 
متفاوتــی« از یــک »تقاضــای واحــد« مبنــی 

افضلی رییس اداره عشایری شهرستان بردسیر: 

بــر »نیــاز بــه یــک توافــق جدیــد« تلقــی 
کــرد کــه همــه رفتارهــای بــه زعــم آنهــا 
غیردوســتانه ایــران را پوشــش دهد.حتــی 
»جــان کــری« وزیــر خارجــه دولــت اوبامــا 
ــام  ــول برج ــگ در حص ــی پررن ــه نقش ک
ــا پیش بینــی  داشــت، دی مــاه گذشــته، ب
پیــروزی بایــدن مدعــی شــد: جــو بایــدن 
ایــن موضــوع را تشــخیص می دهــد و 
ــه  ــی ک ــه جای ــت ب ــه بازگش ــد ک می دان
بودیــم کافــی نیســت، زیرا وضعیــت تغییر 
پیــدا کــرده اســت. موضوعــات جدیــدی در 
ســه ســال و نیــم گذشــته اضافــه شــده اند. 
جــو بایــدن می دانــد کــه مــا بایــد اطمینان 
یابیــم کــه تمامــی مــوارد را در ایــن توافــق 

مــد نظــر داشــته باشــیم.
تحریــم دوبــاره بانــک مرکــزی ایــران کــه 
ایــن بــار ذیــل عنــوان مبــارزه بــا تروریســم 
صــورت گرفــت و همچنیــن، تحریــم 
مجــدد شــرکت خطــوط کشــتی رانی 
ایــران ذیــل برچســب »اشــاعه تســلیحات 
کشــتار جمعــی«؛ حاکــی از آن اســت 
ــه برجــام هــم،  ــا بازگشــت ب کــه حتــی ب
ــر  ــران س ــای ای ــیاری از محدودیت ه بس
جــای خــود باقــی اســت چــون دیگــر بــه 
چشــم تحریم هــای هســته ای به آنهــا نگاه 

نمی شــود.
ایــن همــان نکتــه قابل تأمــل در نیمــه دوم 
پاراگــراف مربــوط به ایــران در ســند ۲۰۲۰ 
حــزب دموکــرات آمریــکا اســت مبنــی بــر 
ــرای  ــر دیپلماســی ب ــام آغازگ ــه برج اینک
پرداختــن به دیگر مســائل از جملــه برنامه 
موشــکی و مســائل حقــوق بشــری اســت.

بــه بیــان ســاده، بایــدن بــه دنبــال انداختــن 
ــل  ــه دور باط ــران ب ــا ای ــره ب ــه مذاک چرخ
ــران  ــن چرخــه، برخــورداری ای اســت. در ای
ــوع  ــاً موض ــاب مث ــو در ب ــای گفتگ از مزای
ــز  ــای می ــرط نشســتن پ ــه ش ــام« ب »برج
مذاکــره در بــاب موضــوع دیگــر، مثــاً »رفع 
ــا  ــکی« ی ــه موش ــاب برنام ــا در ب دغدغه ه
حتــی »رفــع اتهامات حقوق بشــری« اســت.

در ایــن میــان، تنهــا تفاوتــی که بیــن راهکار 
جمهوریخواهــان و دموکرات هــا وجــود دارد؛ 
ایــن اســت کــه ترامــپ می گویــد بیایــد اول 
ذیــل یــک توافــق هســته ای جدیــد در بــاب 
همه مســائل مورد مناقشــه، گفتگــو کنیم و 
بعــد بــه رفــع تحریم هــا برســیم موضوعــی 
ــر  ــی ب ــران مبن ــش شــدید ای ــا واکن ــه ب ک
مشــخص بــودن همــه خطــوط قرمــز نظــام 

جمهــوری اســامی مواجــه شــده اســت.
امــا، دموکرات هــا زیــر الیــه بــازی بــا 
کلمــات، مذاکــره را بــه صــورت مرحلــه ای و 
در چارچوب هــای »برجامــی«، »موشــکی«، 
ــش  ــری« پی ــوق بش ــه ای« و »حق »منطق
خواهنــد بــرد حــال آنکــه برخــورداری کامل 
از مزایــای هــر دور مذاکــره، در گرو نشســتن 

پــای یــک میــز مذاکــره جدیــد اســت!

ارائه سند چشم انداز 2۰2۰ حزب دموکرات امریکا درباره ایران چیست؟ 

دادســتان عمومــی و انقــاب کرمــان از 
ــرای ۲۱ متهــم  صــدور کیفرخواســت ب
پرونــده اداره کل غلــه ایــن اســتان و 

ــر داد.  ــه دادگاه خب ــال آن ب ارس
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از 
کرمــان، دادخــدا ســاالری از صــدور 
کیفرخواســت بــرای ۲۱ متهــم پرونــده 
اداره کل غلــه اســتان کرمان و ارســال آن 
بــه دادگاه خبــر داد و بــا بیان اینکه متهم 
اصلــی ایــن پرونــده در حــال حاضــر در 
بازداشــت اســت، خاطــر نشــان کــرد: در 
ایــن پرونــده اتهاماتی از جملــه اختاس، 
رشــاء و ارتشــاء، پولشــوئی، تحصیل مال 
از طریــق نامشــروع، حمــل، نگهــداری و 
اســتعمال مــواد مخــدر، تحصیــل امتیاز 
از طریــق نامشــروع و تمرد از مامــوران در 

حیــن انجــام وظیفــه مطــرح اســت.
وی از اداره کل اطاعــات اســتان کرمــان 
بــه عنــوان ســازمان کاشــف ایــن جرائــم 
ــده  ــن پرون ــه داد: ای ــرد و ادام ــر ک تقدی

از دهــم خــرداد مــاه ســال ۹۹ مطــرح شــده 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــدات رهب ــه تاکی ــا ب و بن
اســامی و ریاســت قــوه قضاییــه مبنــی بــر 
لــزوم رســیدگی ســریع بــه مفاســد اقتصادی 
بــه بازپــرس شــعبه اول دادســرای عمومــی و 
انقــاب کرمــان ویــژه رســیدگی بــه جرائــم 
مفاســد اداری و اقتصــادی ارجــاع شــده و 
خــارج از نوبــت مــورد رســیدگی قــرار گرفت.

دادســتان عمومــی و انقــاب کرمــان تصریــح 
کــرد: در راســتای رســیدگی بــه ایــن پرونــده 
بــا شناســایی، تعقیــب، تحقیــق، جمــع آوری 
ادلــه و صــدور کیفرخواســت بــرای ۲۱ متهم، 
کار بســیار ســنگین و تخصصــی در مــدت دو 

مــاه انجــام شــده اســت.
ــازه وقــوع جرایــم انجــام شــده در ایــن  وی ب
پرونــده را طــی دو ســال اخیــر ذکــر کــرد و 
ادامــه داد: بــرای دســتگاه قضایی در مبــارزه با 
هرگونــه فســاد و برخــورد بــا مجرمــان، هیــچ 
خــط قرمــزی وجــود نــدارد و هیــچ فــردی در 
هیــچ ســمتی از نظــارت و برخــورد دســتگاه 

با انتخاب بایدن در انتخابات ابامناه 99)2020(

 بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر در مرحلــه 
اول از گام دوم  رزمایــش همدلی،مواســات و کمــک مومنانــه به 
مناســبت دهــه والیت،باهمکاری مجتمــع جهان فوالد و ســپاه 
پاســداران ،و باحضــور حجت االســام والمســلمین کرمانی امام 
جمعه،مهندس جهانشــاهی معاون عمرانی فرمانداری،سرهنگ 
امیــری فرماندهــی ســپاه پاســداران و مهنــدس میرمحمــدی 
مدیــر روابــط عمومــی جهــان فــوالد و رییــس مجمــع خیرین 
سامت شهرســتان بردسیر،تعداد ۵۰۰بســته حمایتی باارزشی 

بالــغ بــر دو میلیــارد ریــال در بیــن نیازمندان توزیع شــد

بررسی مشکالت راه آهن بردسیر - سیرجان
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر باحضــور 
ــع  ــه رف ــان جلس ــت و گاز محمدی ــرکت نف ــئولین ش مس
مشــکات مســیر راه اهــن بــه ریاســت مهنــدس نجــف پــور 

در دفتــر فرمانــدار تشــکیل شــد
مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار بردســیر از  رفــع معارضــات 
مســیر راه اهــن بــا همکاری کارشــناس دادگســتری ،نماینده 
ــن  ــرداد وی همچنی ــداری خب ــده فرمان ــاورزان و نماین کش
خواســتار اولویــت پرداخــت حقــوق کارگــران ایــن مجموعــه 
شــد وافــزود دهیــاری ها و بخشــداری هــا همــکاری الزم را با 

مســئولین شــرکت راه اهــن انجــام خواهنــد داد
اســماعیل بیگــی مدیــر پــروژه خــط راه اهــن از همــکاری در 
مســئولیت هــای اجتماعــی و راه اندازی معدن شــن و ماســه 

درشهرســتان  خبر داد

ستاد مبارزه با کرونا ویروس شهرستان 
بردسیر تشکیل شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری جلســه ســتاد 
ــا  ــیر ب ــتان بردس ــا شهرس ــروس کرون ــا وی ــارزه ب مب
حضــور مهنــدس نجف پــور فرمانــدار ،حجت االســام 
ــه و اعضــای ســتاد  ــام جمع ــی ام والمســلمین کرمان
شهرســتان درســالن اجتماعــات فرمانــداری تشــکیل 

شــد
مهندس نجــف پور فرماندار شهرســتان بردســیر گفت 
اســتفاده از ماســک در ادارات،مکان هاو وســایل عمومی 
الزامیســت همچنیــن مســایل مربــوط بــه مهمانشــهر 
بردســیر راارزیابــی و نســبت بــه رفــع مــوارد و نواقــص 

تصمیماتــی اتخــاذ کرد
حجــت االســام والمســلمین کرمانی نیــز گفت طبق 
گفتــه مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( مــاک 
ــه  ــا ب ــرم بن ــاه مح ــزاداری م ــمات ع ــزاری مراس برگ
تصمیمــات ســتاد ملــی کرونا میباشــد، درشهرســتان 
ــکل  ــق پروت ــزاداری برطب ــم ع ــز مراس ــیر نی بردس
بهداشــتی ارســالی از ســوی ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا 

برگــزار خواهــد شــد.
ــا بیــان اینکــه  ــز ب جعفــری نماینــده دادگســتری نی
۶مــاه از شــیوع کرونــا ویــروس گذشــته و دیگــر زمــان 
تذکــر و توصیــه نیســت،گفت :تاپایــان هفتــه اصنــاف 
،اماکن،وســایل نقلیه عمومــی که پروتکل بهداشــتی را 
رعایــت نکنــد از طریق مراجــع قضایی برخــورد قانونی 
خواهــد شــدومنبعد از طریــق پلمــپ اماکــن و توقیف 

وســایل بامتخلفیــن برخــورد میگردد
وفایــی معــاون سیاســی نیــز با توضیــح اینکه بردســیر 
ــه  ــت هرچ ــتار رعای ــراردارد خواس ــز ق ــع قرم در وض
بیشــتر پروتــکل هــای بهداشــتی توســط شــهروندان 
شــد و گفــت تاکســی هــا و وســایل نقلیــه عمومی که 
بیــش از حدمجــاز سرنشــین داشــته باشــند از طریــق 
نیــروی انتظامــی توقیــف خواهنــد شــد وی همچنین 
از برگــزاری احتمالــی امتحــان کنکــور سراســری طبق 

دســتورالعمل ارســالی ازســتاد ملــی کرونــا خبــرداد
برهانی رییس مرکز بهداشــت نیــز گزارشــی از اقدامات 
ــروس  ــا وی ــا کرون ــارزه ب انجــام شــده درخصــوص مب
توســط کادر درمــان خبــر داد و بیان کرد که متاســفانه 
افراد باحضور در مراکز عمومی،شــرکت مراســم عروسی 
و عــزاداری و مهمانــی بــه ایــن ویــروس مبتاشــده و 
اقدامــات بــرون بخشــی و درون بخشــی باعــث کنترل 
انتشــار ویــروس میشــود و شــاهد ســیر نزولــی ابتــا 

خواهیــم بــود

توزیع ۵۰۰ بسته حمایتی در مرحله 
اول گام دوم رزمایش کمک مومنانه

مدیرعامل رشکت آب منطقه ای کرمان گفت: 

ــون  ــی مص ــات احتمال ــا تخلف ــی ب قضای
. نیست

ــا  دادســتان کرمــان خاطــر نشــان کــرد: ب
ــوه قضائیــه در  ــه سیاســت های ق توجــه ب
برخــورد با مفاســد اقتصادی، تعامل بســیار 
خوبــی بیــن دســتگاه قضائــی و نهاد هــای 
اطاعاتــی و نظارتــی وجــود دارد تــا راه بــر 
هرگونــه تعــدی بــه حقــوق بیــت المــال و 

حقــوق عامــه ســد شــود.
ــرک فعل هــای  ــه ت ســاالری، رســیدگی ب
ــت  ــای ریاس ــر اولویت ه ــران را از دیگ مدی
قــوه قضاییه برشــمرد و گفت: قــوه قضاییه 
بــر دو اصــل مبــارزه بــا فســاد و شناســایی 
ــران  ــوی مدی ــل از س ــرک فع ــه ت هرگون
متمرکــز شــده و در ایــن مســیر هــر یــک 
از مدیــران کــه بــا تــرک افعــال و وظایــف 
پیــش بینــی شــده در قانــون مشــکاتی را 
ــر  ــرای مــردم ایجــاد کننــد، بایــد در براب ب
ــتان ها از  ــند و دادس ــخگو باش ــون پاس قان
بــاب مدعــی العمــوم بــه ایــن موضوعــات 

توجــه ویــژه ای خواهنــد داشــت.
براســاس گــزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، 
وی در ادامــه از تــاش نهاد هــای نظارتــی از 
جملــه ســازمان بازرســی اســتان و نهاد هــای 
اطاعاتــی از جمله اداره کل اطاعات اســتان، 
ســازمان اطاعــات ســپاه و پلیــس اقتصادی 
در شناســایی و برخــورد بــا مفاســد بــه ویــژه 
ــت:  ــرد و گف ــر ک در حــوزه اقتصــادی تقدی
ــه  ــد رو ب ــاهد رون ــه روز ش ــم روز ب امیدواری
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حکومت  جهانی عدالت

زمزمه های ظهور )3(
نهی از تعیین وقت برای ظهور

چنانکه گفته شد تعیین وقت برای ظهور جایز نیست و بر اساس 
روایات معصومین، علیهم السالم، ما وظیفه داریم کسانی را که 
به تعیین وقت برای ظهور می پردازند تکذیب کنیم. در اینجا 
برای آشنایی شما عزیزان به برخی از این روایات اشاره می کنیم.

امام صادق، علیه السالم، در روایتی خطاب به محمدبن سلم 
می فرماید:

یا محمد، من اخبرک عنا توقیتا فالتهابن ان تکذبه، فانا النوقت 
الحد وقتا. ای محمد! هر کس برای تو خبری از ما درباره تعیین 
وقت ]ظهور[ نقل کرد در تکذیب او درنگ نکن; زیرا ما ]اهل 

بیت[ برای هیچکس وقت ظهور را تعیین نکرده ایم.
در روایت دیگری وقتی »مهزم « به امام صادق، علیه السالم، 
عرض می کند:جعلت فداک، اخبرنی عن هذا االمر الذی ننتظر، 
متی هو؟فدایت شوم، در مورد این امری که ما در انتظار آنیم، مرا 

آگاه کنید که چه زمانی واقع می شود؟
هلک  و  الوقاتون  کذب  مهزم  فرماید:یا  می  حضرت  آن 

المستعجلون، و نجا المسلمون.
ای مهزم! آنان که ]برای این امر[ تعیین وقت می کنند دروغ می 
گویند و آنها که ]در این امر[ شتاب می کنند نابود می شوند و 

کسانی که تسلیم می شوند نجات می یابند.
همچنین در توقیعی که از ناحیه مقدسه صاحب الزمان، علیه 
السالم، در پاسخ به پرسشهای »اسحاق بن یعقوب « وارد شده 
چنین می خوانیم:و اما ظهور الفرج فانه الی اهلل تعالی ذکره، و 

کذب الوقاتون. 
اما آشکار شدن فرج، به اراده خداوند است و آنان که ]برای ظهور[ 

وقت تعیین می کنند دروغ می گویند.
توجه به روایات یاد شده بخوبی این نکته را بر ما روشن می سازد 
که ما نه تنها حق نداریم به استناد برخی رویدادهای اجتماعی و 
یا حوادث طبیعی به پیش بینی زمان ظهور و تعیین وقت برای 
آن بپردازیم. بلکه بر ما الزم است که ادعای کسانی را که مدعی 
دانستن زمان ظهورند تکذیب کنیم و جلوی نشر این گونه ادعاها 

را بگیریم.
فلسفه این حکم نیز روشن است; شما تصور کنید اگر هر از چند 
گاهی زمانی برای ظهور تعیین شود و ظهور به وقوع نپیوندد چه 
پیش خواهد آمد. آیا مردم رفته رفته ناامید نمی شوند و اعتقاد 
خود را نسبت به اصل اندیشه مهدویت و ظهور منجی از دست 
نمی دهند؟ بنابراین باید بسیار مواظب بود و اجازه نداد که »انتظار 
فرج « به عنوان ارزشمندترین سرمایه اعتقادی شیعه در عصر 

غیبت بازیچه دست جاهالن و یا شهرت طلبان گردد.

ظهور را از نزدیک ببینیم
اگر چه ما از تعیین زمان برای ظهور نهی شده ایم اما این بدان 
معنا نیست که با موضوع ظهور به عنوان واقعه ای دور از دسترس 
که در آینده ای دور و نامعلوم به وقوع می پیوندد برخورد کنیم، 
بلکه باید همواره خود را در چند قدمی ظهور ببینیم و امیدوار 
باشیم که در زمان حیات خود، ظهور حضرت حجت، علیه 

السالم، را درک کنیم.
این نکته ای است که از مجموع روایاتی که در این زمینه از 
ائمه معصومین، علیهم السالم، نقل شده استفاده می شود; که 
از جمله می توان به بخشی از دعای عهد که از امام صادق، علیه 
السالم، نقل شده، اشاره کرد. در بخشی از دعای یاد شده چنین 

می خوانیم:
اللهم اکشف هذه الغمة عن هذه االمة بحضوره و عجل لنا ظهوره 

انهم یرونه بعیدا و نریه قریبا... 
بارخدایا! اندوه و دلتنگی این امت را با حضور ولی خود برطرف 
ساز و در ظهور او شتاب کن. دیگران ظهور او را دور می بینند 

ولی ما آن را نزدیک می بینیم...

 آیه 115 سوره آل عمران :
و هر کار نیکی انجام دهند هرگز درباره آن ناسپاسی نبینند و خداوند 

به ]حال[ تقوا پیشگان داناست.
1-منظور از کفر در آیه شریفه چیست؟

به کار بردن کلمه »کفر« در اینجا در برابر »شکر« است. زیرا شکر در 
اصل به معنی اعتراف به نعمت است و کفر و کفران به معنی انکار آن 
است. یعنی خداوند هیچ گاه اعمال نیک آنها را نادیده نخواهد گرفت.
2- چرا در آیه شریفه فرموده:»خداوند از پرهیزکاران آگاه است«؟

در این جمله فرموده است:» خداوند از پرهیزکاران آگاه است« گویا 
این تعبیر اشاره به آن است که افراد پرهیزکار یا اینکه غالبا در اقلیت 
هستند، مخصوصا در میان یهودیان معاصر پیامبر که اقلیت کوچکی 
را تشکیل می دادند، از دیده تیزبین علم و دانش بی پایان پروردگار 
هرگز مخفی نمی مانند و خداوند از آنها آگاه است و اعمال نیک آنها 

کم یا زیاد هرگز ضایع نمی شود.
3- آیا در بینش الهی در اسالم اجر کسی ضایع می شود؟

در بینش الهی هیچ عملی هرگز ضایع نمی شود »فلن یکفروه« در 
قرآن می خوانیم:»انما یتقبل اهلل من المتقین« شرط قبولی ایمان و 
تقواست و در اینجا می فرماید:»ما خود می شناسیم که چه کسانی 

متقین اند که باید عملشان مورد قبول واقع شود.«
آیه 116 سوره آل عمران:

کسانی که کفر ورزیدند هرگز اموالشان و اوالدشان چیزی ]از عذاب 
خدا[ را از آنان دفع نخواهد کرد و آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه 

خواهند بود.
1-نقطه مقابل افراد باایمان و حق جو، چه کسانی هستند؟

نقطه مقابل افراد با ایمان و حق جوئی که وصف آنها در آیه قبل آمد، 
افراد بی ایمان و ستمگر هستند. آنها که راه کفر را پیش گرفتند، 
هرگز نمی توانند در پناه ثروت و فرزندان متعدد خویش از مجازات 
خدا در امان بمانند. زیرا در روز رستاخیز تنها اعمال پاک و نیت 
های خالص و ایمان صادق به درد می خورد، نه امتیازات مادی این 
جهان»یوم ال ینفع مال و ال بنون اال من اتی اهلل بقلب سلیم؛ در آن 
روز نه ثروت سود می دهد و نه فرزندان،مگر آنها که با قلب سلیم در 

پیشگاه خدا حاضر شوند.«
2- چرا در آیه از امکانات مادی فقط اشاره به ثروت و فرزندان شده 

است؟
زیرا مهمترین سرمایه های مادی نیروی انسانی، ]که به عنوان 
فرزندان ذکر شده است[ و سرمایه های اقتصادی می باشند. بقیه 

امکانات مادی از این دو نشات می گیرند.
3- امتیازات مادی و مالی در برابر قدرت خداوند، چه قدرتی دارند؟

قرآن با صراحت می فرماید:امتیازهای مالی و قدرت جمعی، به 
تنهائی نمی توانند در برابر خداوند، امتیازی محسوب شوند و تکیه 
بر آنها اشتباه است. مگر هنگامی که در پرتو ایمان و نیت پاک در 
مسیرهای صحیح به کار گرفته شوند. در غیر این صورت سرنوشت 

صاحبان آنها عذاب جاویدان خواهد بود.

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 343بسوی نور

بــه دســتور رئیس جمهــور بزرگ تریــن تولیدکننده 
متانــول جهــان در اســتان بوشــهر به ظرفیــت تولید 
ــا گریــد AA افتتــاح  روزانــه ۷ هــزار تــن متانــول ب

. شد
ــر، در  ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از بنــدر دی ب
مراســمی بــا حضــور رئیــس جمهــور، وزیــر نفــت، 
ــق  ــران از طری ــیمی ای ــع پتروش ــل صنای مدیرعام
ــع پتروشــیمی  ــروژه مجتم ــری 2 پ ــاط تصوی ارتب
کیمیــای پــارس خاورمیانــه در عســلویه و مجتمــع 

پتروشــیمی کاوه در بنــدر دیــر افتتــاح  شــد.
ــت  ــا ظرفی ــول کاوه ب ــیمی متان ــع پتروش  مجتم
 AA ــد ــا گری ــول ب ــن متان ــه ۷ هــزار ت ــد روزان تولی
بزرگ تریــن تولیدکننــده متانــول جهــان محســوب 
می شــود کــه در زمینــی بــه مســاحت 220 هکتــار 
در ســاحل شهرســتان دیر اســتان بوشــهر  مســتقر 

در پــارس شــمالی احــداث شــده اســت.
بخــش  ســرمایه گذاری  بــا  کاوه  پتروشــیمی 
خصوصــی وارد مــدار تولید شــده و ســاخت اســکله 
ــارس در مجــاورت  اختصاصــی در ســواحل خلیج ف
مجتمــع کاوه بــرای صــادرات محصوالت تولیــدی از 

ــای ایــن طــرح اســت. مزای
ــا  ــم ب ــه ه ــارس خاورمیان ــای پ ــیمی کیمی پتروش
ظرفیــت تولیــد ســاالنه یــک میلیــون و 650 هــزار 

ــول افتتــاح شــد. ــن متان ت
کار احــداث پتروشــیمی کیمیــای پــارس خاورمیانــه 
از ســال 1394 آغــاز شــد و امــروز ایــن طــرح روزانــه 

یــک میلیــون دالر درآمدزایــی دارد.
اســتاندار بوشــهر  در آییــن افتتــاح طرح پتروشــیمی 
متانــول کاوه کــه بــه صــورت ارتباط ویدئــو کنفرانس 
بــا حضــور رییــس جمهــور انجــام شــد بــا تاکیــد بر  
اســتفاده از ظرفیت هــای جوانــان در اجــرای طرح هــا 
و پروژه هــا اظهــار داشــت: امــروز در جنــگ اراده هــا 
شــاهد هســتیم با تــالش و تــوان حداکثــری فرزندان 
ایــران عزیــز و تدبیــر رییــس جمهــور و وزارت نفــت، 

امیــد در کشــور خلق شــد.
ــد اجــرای پنجــره واحــد ســرمایه  عبدالکریــم گراون
ــه  ــهر ب ــتان بوش ــی و خارجــی در اس ــذاری داخل گ
عنــوان پایلــوت در کشــور را مــورد اشــاره قــرار داد و 
خاطــر نشــان کــرد: بــا ایــن اقــدام آمادگی اســتقبال 
از بخــش خصوصــی برای ســرمایه گــذاری در صنایع 

ــزرگ صــورت  پاییــن دســتی هســتیم.وی، تحــوالت ب
گرفته در عرصه نفت و پتروشــیمی را ســتودنی دانســت 
ــه دســت  ــن طرح هــا ب ــاح ای ــان کــرد: اجــرا و افتت و بی
جوانــان نخبــه ایــران اســالمی جــای تبریــک بــه رییس 

جمهــور و مــردم شــریف ایــران دارد.
اســتاندار بوشــهر در  پاســخ به ســوال  رییس جمهــور در 
مــورد وضعیــت کرونا در اســتان بوشــهر گفــت: وضعیت 
کرونــا در اســتان بوشــهر در2 هفتــه اخیــر ثابــت و رو بــه 

ــوده اســت. کاهش ب

به اندازه فاصله زانو تا زمین!
روزی دو مــرد جــوان نزد اســتادی آمدند و ازاو پرســیدند:فاصله بین 
دچــار یــک مشــکل شــدن تــا راه حــل یافتن بــرای حل مشــکل 
چقدراست؟اســتاد اندکــی تامــل کــرد و گفت:فاصله مشــکل یک 
فــرد و راه نجــات او از آن مشــکل بــرای هــر شــخصی بــه انــدازه 
ــج و  ــا زمیــن اســت!   آن دو مــرد جــوان گی ــوی او ت ــه زان فاصل
آشــفته از نــزد او بیــرون آمدنــد و در بیــرون مدرســه بــا هــم بــه 

بحــث و جــدل پرداختند.
اولــی گفــت:« من مطمئنم منظور اســتاد معرفــت این بوده اســت 
کــه بایــد به جــای روی زمین نشســتن از جا برخاســت و شــخصا 
بــرای مشــکل راه حلــی پیــدا کــرد. بــا یــک جــا نشــینی وزانــوی 
غــم در آغــوش گرفتــن هیــچ مشــکلی حــل نمــی شــود. »دومی 
کمــی فکــر کــرد و گفــت:« امــا اندرزهای پیــران معرفــت معموال 
بارمعنایــی عمیــق تــری دارنــدو به ایــن راحتی قابل بیان نیســتند. 
آنچــه تــو مــی گویــی هــزاران ســال اســت کــه بــر زبــان همــه 
جــاری اســت و همــه آن را مــی داننــد. اســتاد منظــور دیگــری 
داشــت.«آندو تصمیــم گرفتــن نــزد اســتاد بازگردنــد و از خــود او 

معنای جملــه اش را بپرســند.
اســتاد بــا دیــدن مجــدد دو جــوان لبخنــدی زد و گفت:وقتــی یک 
انســان دچــار مشــکل مــی شــود. بایــد ابتــدا خــود را بــه نقطــه 
صفربرســاند.نقطه صفــر وقتی اســت که انســان در مقابــل کائنات 
و خالــق هســتی زانــو مــی زنــد و از او مــدد مــی جوید.بعــد از ایــن 
نقطــه صفــر اســت کــه فــرد مــی توانــد برپــا خیــزد و بــا اعتمــاد 
بــه همراهــی کائنــات دســت بــه عمــل زنــد. بــدون ایــن اعتمــاد 
و تــوکل بــرای هیــچ مشــکلی راه حــل پیــدا نخواهــد شــد.باز هم 
مــی گویم...فاصلــه بین مشــکلی که یــک انســان دارد بــا راه چاره 
او ،فاصلــه بیــن زانــوی او و زمینــی اســت که برآن ایســتاده اســت.

قدر خانواده ات را بدان
بــا مــردی کــه در حــال عبــور بــود برخــورد کــردم اووه! معــذرت 
میخــوام. مــن هــم معــذرت میخــوام. دقــت نکــردم ...مــا خیلــی 
ــه  ــم و ب ــه خداحافظــی کردی ــن غریب ــم ، مــن و ای مــؤدب بودی
راهمــان ادامــه دادیــم  امــا در خانــه بــا آنهایــی کــه دوستشــان 

داریــم چطــور رفتــار مــی کنیــم
کمــی بعــد ازآنــروز، در حــال پختــن شــام بــودم دخترم خیلــی آرام 
کنارم ایســتاد همینکه برگشــتم بــه اوخــوردم و تقریبــا انداختمش 
بــا اخــم گفتــم: ”اه ! ازســرراه بــرو کنار«قلب کوچکش شکســت و 
رفــت نفهمیــدم که چقــدر تند حــرف زدم وقتــی تــوی رختخوابم 
بیــدار بــودم صــدای آرام خــدا در درونــم گفــت: وقتــی بــا یــک 
غریبــه برخــورد میکنــی ، آداب معمــول را رعایــت میکنــی امــا بــا 
بچــه ای کــه دوســتش داری بــد رفتــار میکنــی بــرو بــه کــف 
آشــپزخانه نــگاه کــن. آنجــا نزدیــک در، چند گل پیدا میکنــی. آنها 
گلهایــی هســتند کــه او برایــت آورده اســت.خودش آنهــا را چیــده. 
صورتــی و زرد و آبــی آرام ایســتاده بــود که ســورپرایزت بکنه هرگز 

اشــکهایی کــه چشــمهای کوچیکشــو پر کــرده بــود ندیــدی ؟!
بزرگترین حکمت

روزی ســقراط در کنــار دریــا راه مــی رفــت که نوجوانی 
ــه  ــک جمل ــی شــود دری ــت: اســتاد! م ــد و گف ــزد او آم ن
بــه مــن بگوییــد بزرگتریــن حکمــت چیســت؟ ســقراط از 
نوجوان خواســت وارد آب بشــود. نوجوان این کار را کرد.ســقراط 
بــا حرکتــی ســریع، ســر نوجــوان را زیــر آب بــرد و همــان جا نگه 
داشــت، طــوری کــه نوجــوان شــروع بــه دســت و پــا زدن کــرد.

ســقراط ســر او را مدتــی زیــر آب نگــه داشــت و ســپس رهایــش 
کــرد. نوجــوان وحشــت زده ازآب بیــرون آمــد و بــا تمــام قدرتــش 
نفــس کشــید.او کــه از کار ســقراط عصبانی شــده بود، بــا اعتراض 
گفــت: اســتاد! مــن از شــما دربــاره حکمت ســؤال می کنم و شــما 
مــی خواهیــد مــرا خفــه کنیــد! ســقراط دســتی نــوازش به ســر او 
کشــیدو گفــت: فرزندم!حکمــت همــان نفــس عمیقی اســت که 
کشــیدی تــا زنــده بمانی.هــر وقت معنــی آن نفس حیــات بخش 

را فهمیــدی، معنــی حکمــت را هــم مــی فهمی!
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ــه واهــی از  ــه بهان ــرمقاله... و غربیهــا کــه ب ــه س ادام
ارتبــاط تجــاری وخریــد نفــت مــا ســرباز زدنــد وبــا خــروج 
امریــکا بازهــم بمدت چندســال وعــده ووعید  و ارتبــاط تجار 
ی بــا اروپــا را دادنــد کــه هیچگونــه اقــدام عملی نشــد حتی 
پولهــای مــا را در بانکهایشــان بلوکــه کردنــد ولــی درارتبــاط 
وانعقــاد قــرارداد25 باچیــن دایــه مهربانتــر از مــادر شــدند و 
دلســوزی مــی کننــد انهــا نه اینکــه میخواهنــد با مــا ارتباط 
تجــاری برقــرار کننــد بلکــه مــی خواهنــد مانــع ارتبــاط بــا 
چیــن شــوند چــون امــروز چیــن از نظــر اقتصــادی رتبــه 
اول را داراســت و بــا انعقــاد قــرار داد بــا چیــن ، تحریمهــای 
امریــکا نــا کارآمدتــر مــی شــوند وحمایتهــای چین وروســیه 
درشــورای امنیــت ومجامع بین المللــی و اســتفاده از حق وتو 
مــی توانــد ایــن ارتبــاط را گســتره تــر وســودمندتر کنــد که 
ایــن موضــوع برای غربیهــا گران اســت زیرا هم بــازار ایــران را 
ازدســت مــی دهنــد وهــم نمــی تواننــد مانــع از فــروش نفت 

ــوند . ما بش
لذاامــروز جامعــه اســالمی کانــون تهاجــم دشــمن قــرار دارد 
وبدنبــال تحریــم ، تهدیــد ، تحریــف وفتنــه اســت  و آنچــه 
ــات تهدیــد و تحریــم  ــد فتنه هــا را بشــکند و جریان می توان
و تردیــد و تحریــف را در هــم شــکند، بصیــرت و مقاومــت 
در صــراط حــّق اســت کــه بارهــا مــورد تأکیــد رهبرمعظــم 
ــر  ــات اخی ــه در بیان ــرار گرفته اســت از جمل ــز ق ــالب نی انق
ــده  ــن آین ــرای تأمی ــن ب ــد: »به نظــر م ــه فرمودن ایشــان ک
احتیــاج داریــم بــه صبر و ثبــات. بایســتی گاممــان را محکم 
کنیــم؛ »ربّنــا اغفــر لنــا ذنوبنــا و إســرافنا فــی أمرنــا و ثّبــت 
ــر و  ــا کار جهــادی، صب ــد ب ــا... « مســئولین هــم بای أقدامن
ثبــات خودشــان را نشــان بدهنــد. یعنــی کار جهــادی به نظر 
مــن بســیار الزم اســت؛ تردیــد، نگرانــی، آیــا می شــود، آیــا 
ــت.  ــّر اس ــی مض ــا خیل ــم، این ه ــم، نکنی ــود، بکنی نمی ش

مســئولین بــه این هــا بایــد توّجــه بکننــد.«.
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آگهی فقدان سندمالکیت
آقــای علــی عکافــزاده بموجــب درخواســت وارده 99/11018/1990/و مــورخ 1399/04/30  اعــام داشــته ســند مالکیــت 
کاداســتری ششــدانگ خانــه  پــاک 110 اصلــی واقــع در بردســیر بخش 20 کرمــان ذیل ثبــت 7415 دفتــر 27 صفحه 
132 مســاحت ششــدانگ 268 مترمربــع  بــه شــماره چاپــی 070302 بنــام نامبــرده صــادر و تســیلم شــده و در حــال 
حاضــر بموجــب نامــه شــماره 1398021000281424 - 98/3/9 قاضــی اجــرای احــکام مدنــی بردســیر و نامــه شــماره 
1398021000092273 - 98/1/26 قاضــی اجــرای احــکام مدنــی شــعبه 5 دادگاه عمومــی حقوقــی کرمــان بازداشــت 
میباشــد بــه علــت نامعلــوم مفقــود گردیــده  و ضمــن تســلیم دو برگ شــهادت شــهود تصدیــق امضا شــده درخواســت 
ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا باســتناد مــاده 120 آئیــن نامه قانــون ثبــت مراتب یــک نوبــت در تاریخ منــدرج درذیل 
آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معامله نســبت بــه ملک مذکــور بــا وجود ســند مالکیــت آن نــزد خود 
مــی باشــد ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه واعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصل ســند 
مالکیــت یــا ســند معامله تســلیم نمایــد واال پس از گذشــت مهلت مذکور نســبت بــه صدور ســند مالکیت المثنــی اقدام 

خواهدشــد.تاریخ انتشار: دوشــنبه 99/5/20 
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تأمین جهیزیه نوعروسان یتیم 
تحت پوشش کمیته امداد و 

بهزیستی توسط بنیاد مستضعفان
رئیــس بنیــاد مســتضعفان از تأمیــن 10 هــزار ســری جهیزیــه بــرای 
نوعروســان یتیــم تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی خبــر داد 
و گفــت: بنیــاد مســتضعفان بــا اعتبــاری معــادل 110 میلیــارد تومــان، 
جهیزیــه تمــام دختــران یتیــم در شــرف ازدواج تحــت پوشــش کمیته 

امــداد و بهزیســتی را تأمیــن کــرد.
بــه گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگزاری تســنیم؛ ســید پرویز فتــاح  در 
حاشــیه مراســم آغــاز توزیــع 10 هــزار جهیزیــه اهدایــی ایــن بنیــاد به 
دختــران ایتــام تحت پوشــش کمیتــه امداد، بهزیســتی و فاقد پوشــش 
حمایتــی کشــور اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در ماه هــای اخیــر 
بــه دلیــل شــیوع کرونــا و همچنیــن تــورم، شــرایط بــرای بســیاری از 
خانواده هــا ســخت شــده و اقشــار ضعیــف فشــار مضاعفــی را متحمــل 
ــا اقدامــات حمایتــی  شــده اند، بنیــاد مســتضعفان ســعی کــرده تــا ب

متنــوع خــود، از ایــن فشــار اقتصــادی بــر خانواده هــا بکاهــد.
رئیــس بنیــاد مســتضعفان افــزود: همچنیــن بــا توجه بــه این شــرایط 
ســخت کــه باعــث شــده تــا بســیاری از اقشــار ضعیــف بــا مشــکالت 
معیشــتی مواجــه باشــند، بنیــاد مســتضعفان همزمــان با عیــد غدیر و 
عیــد والیــت، تصمیم گرفــت تا تأمیــن جهیزیه دختــران ایتام سراســر 
کشــور کــه تحت پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی هســتند را عهده 

دار شــود.
وی بــا اعــالم خبــر تأمیــن 10 هــزار ســری جهیزیــه از ســوی بنیــاد 
مســتضعفان ادامــه داد: بــر اســاس اعــالم کمیتــه امــداد و بهزیســتی 
کشــور، در حــال حاضــر حــدود 8۷00 دختــر یتیــم تحت پوشــش این 
دو نهــاد حمایتــی، در آســتانه ازدواج قــرار دارند و نیازمنــد جهیزیه برای 
آغــاز زندگــی مشــترک خــود هســتند کــه بنیــاد مســتضعفان تأمیــن 
جهیزیــه ایــن عزیــزان را بــر عهــده گرفــت و از امــروز فراینــد توزیع این 
جهیزیه هــا شــروع خواهــد شــد و تــا پایــان هفتــه آینــده بــه اتمــام 

می رســد.
فتــاح اضافــه کــرد: عــالوه بر ایــن رقم، بنیاد مســتضعفان حــدود 1300 
ســری جهیزیــه را بــرای ســایر اقشــار فاقــد پوشــش حمایتــی کمیتــه 
امــداد و بهزیســتی در مناطــق محــروم هدف طــرح آبادانی و پیشــرفت 
ــاد در نظــر گرفتــه کــه توســط خیریه هــا و مســاجد در مناطــق  بنی

مختلــف کشــور بــه ایــن عزیــزان اهــدا خواهــد شــد.
رئیــس بنیــاد مســتضعفان با بیــان اینکه هر ســری جهیزیه شــامل 16 
قلــم کاالی ایرانــی اســت، گفــت: بــا توجــه بــه اینکه بنیاد مســتضعفان 
ایــن اقــالم را از کارخانجــات تولیــد کننــده خریــداری کــرده، هزینه هر 
ســری جهیزیــه، 15 میلیــون تومان بــوده که بســیار پایین تــر از هزینه 

تهیــه آن در بازار آزاد اســت.
وی دربــاره اعتبــار درنظــر گرفته شــده از ســوی بنیاد مســتضعفان برای 
تأمیــن ایــن 10 هــزار جهیزیــه خاطرنشــان کرد: بــا توجه به مشــارکت 
کمیتــه امــداد در تعــدادی از ایــن جهیزیه هــا، بنیــاد مســتضعفان مبلغ 
110 میلیــارد تومــان را بــرای تأمیــن ایــن 10 هزار جهیزیــه اختصاص 

است. داده 
فتــاح در پایــان بــا بیــان اینکــه در صــورت موفــق بــودن رونــد توزیــع 
ــرای  ــه ب ــاد مســتضعفان، تأمیــن جهیزی ــاً بنی ــن جهیزیه هــا، قطع ای
خانواده هــای نیازمنــد فاقــد پوشــش حمایتــی را هــم آغــاز می کنــد، 
گفــت: بــا توجــه بــه گســتردگی جغرافیایــی کشــورمان و مســائلی که 
در فراینــد توزیــع ایــن جهیزیه هــا ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد، 
بنیــاد مســتضعفان فراینــد توزیــع را رصــد خواهــد کــرد و در صــورت 
موفــق بــودن، قطعــاً در مراحــل بعــد اقدامــات بیشــتری در ایــن بخش 

انجــام خواهــد داد.
ــه  ــم کاال از جمل ــه شــامل 16 قل ــر ســری جهیزی ــی اســت ،ه گفتن
تلویزیــون، فــرش، یخچال، گاز، بخاری، جارو برقی، ماشــین لباسشــویی 

و ... اســت.

به دستور رئیس جمهور :

بزرگ ترین مجتمع پتروشیمی متانول  جهان  به دستور رئیس جمهور  افتتاح شد 

بصیرت و مقاومت ، شکننده 
تحریم وتحریف و...

آگهی فقدان سندمالکیت
خانــم بهجــت خواجــه پــور احــد از ورثــه علــی انــاری مومــن آبــادی بموجــب درخواســت وارده 99/11018/2181/و مورخ 
1399/05/06 ضمــن ارائــه گواهــی انحصــار وراثــت و تســلیم دو برگ شــهادت شــهود تصدیق امضا شــده اعام داشــته 
ســند مالکیــت ششــدانگ خانــه  پــاک 24 فرعــی از 3592 اصلــی واقع در بردســیر بخــش 20 کرمان ذیل ثبــت 12180 
دفتــر 48 صفحــه 555 مســاحت ششــدانگ 395/5 مترمربــع  به شــماره چاپــی 470936 ســری الف 80  بنام علــی اناری 
مومــن آبــادی صــادر و تســیلم شــده و طبق ســند شــماره 69208- 92/4/11 در قبــال مبلــغ 370.000.000 ریــال در رهن 
بانــک کشــاورزی قــرار دارد و مدعــی مــی باشــد ســند مالکیــت پاک مزبــور به علــت  نامعلوم مفقــود گردیــده  و ضمن 
تســلیم دو بــرگ شــهادت شــهود تصدیــق امضــا شــده درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نموده لــذا باســتناد مــاده 120 
آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج درذیــل آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجام 
معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور یــا وجــود ســند مالکیــت آن نــزد خــود می باشــد ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار 
آگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه واعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله تســلیم نمایــد واال پس 

از گذشــت مهلــت مذکور نســبت به صدور ســند مالکیت المثنــی اقــدام خواهدشــد.تاریخ انتشــار: 1399/5/20 
                                                    حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بردسیر- 24 م الف

آگهی  مزایده  ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه 9900077 اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد پــاک ثبتــی  3569  
اصلــی  بخــش 20 کرمــان بردســیر حــوزه ثبتــی قطعــه 992 تفکیکــی از موقوفه عبــاس اباد بردســیر ششــدانگ وقف و 
جــزء موقوفــه عبــاس بهادر بردســیری می باشــد و همچنین برنــده مزایده بایســتی طبق قانــون و مقررات اوقاف نســبت 
بــه تنظیــم ســند اجــاره و پرداخــت حــق و حقــوق وقــف اعــم از پذیــره انتقــال و اجــور معوقــه و اجــاره بهــا و غیــره اقدام 
نمایــد واقــع در بلــوار شــهید عبدالرضــا ملــک قاســمی کوچــه شــماره 19 بعــد از فرعــی اول ســمت چــپ قــواره دوم بــه 
مســاحت عرصــه 250 مترمربــع کــه حــدود چهارگانه آن عبــارت اند از شــماال بطول 10 متــر به قطعه 977 شــرقا 25 متر 
بــه قطعــه 991 جنوبــا 10 متــر بــه کوچــه 12 متــری و غربــا بطــول 25 متــر که به قطعــه 993 محــدود می گــردد ملک 
مذکــور بــه صــورت زمیــن خالــی و فاقــد هــر گونــه مســتحدثات و امتیــازات می باشــد کــه براســاس نظریه کارشــناس 
رســمی دادگســتری 2/500/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده از طریــق مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه 99/06/04 
ســاعت 12  ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی توانند جهت 
بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده به اجــرای احــکام مدنــی مراجعه وقیمت پیشــنهادی خــود را به 
انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایده به اجــرای احــکام ارائه 
نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینــه هــای مربــوط به نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتی که 
برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقدام ننمایــد مبلغ ســپرده به نفع 

دولــت ضبــط خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد
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آگهی  مزایده منزل مسکونی 
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه 940167 اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد پــاک ثبتــی  5793  
اصلــی  بخــش 20 کرمــان بردســیر واقــع در جنــوب خیابــان امــام بــه مســاحت عرصــه 1276/90  مترمربــع و اعیانی آن 
از نــوع ســازه دیــوار بــار و کاف افقــی و عمــودی و ســقف طــاق ضربــی و نمای ســوفال بــه مســاحت 461/00 مترمربع 
و بالکــن آن بــه مســاحت 10/80 دارای حیــاط ســازی، فضــای ســبز و فــرش موزائیــک و امتیــازات آب، بــرق، گاز و تلفن 
کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 22/487/860/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده از طریــق مزایده 
در تاریــخ ســه شــنبه 99/06/04 ســاعت 12  ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالب شــرکت درمزایــده وخرید 
مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه یادشــده به اجــرای احــکام مدنــی مراجعه 
وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیش بانکــی دائر بــه واریــز ده درصد مبلغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریخ 
مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد هزینه آگهــی وکلیه هزینــه های مربــوط به نقــل و انتقال برعهــده برنــده مزایده 
مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقی مبلــغ پیشــنهادی اقدام 
ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهدشــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثر 

ــد داده نخواهد ش
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Soroush-eitaa

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ســخنانی 
بــه مناســب روز عیــد قربــان، مشــکالت 
ــکا را بســیار  دشــمن اصلــی یعنــی آمری
بــزرگ و غیرقابــل مقایســه بــا مشــکالت 
ایــران خواندنــد و بــا برشــمردن مصادیقی 
از مشــکالِت امــروز آمریــکا مثــل فاصلــه 
طبقاتــی عجیــب، تبعیــض نــژادی، 
بیکاری هــای  و  اقتصــادی  مشــکالت 
گســترده، مشــکالت مدیریتــی در قضیــه 
کرونــا و مدیریــت اجتماعــی ضعیــف کــه 
منجــر بــه بی رحمــی و قتــل و شــکنجه 
ــود،  ــکا می ش ــس آمری ــت پلی ــه دس ب
ــا  ــطح دنی ــکا در س ــروز آمری ــد: ام گفتن

ــزوی اســت. ــور و من منف
ــد:  ــد کردن ــالب اســالمی تأکی ــر انق رهب
حــوادث جــاری آمریــکا آتــش زیــر 
خاکســتری اســت کــه شــعله ور شــده و 
اگرچــه آن را ســرکوب کننــد امــا دوبــاره 
شــعله ور می شــود و نظــام کنونــی آمریکا 
را از بیــن می بــرد چــرا کــه فلســفه 
سیاســی و اقتصــادی ایــن نظــام غلــط و 

ــودی اســت. ــه ناب ــوم ب محک
ــر انقــالب اســالمی ســخنان مکــرر  رهب
مقام هــای آمریکایــی علیــه ایــران را 
نشــان دهنده ســردرگمی آنها دانســتند و 
افزودنــد: مدیریــت آمریکا دچار ســرگیجه 
و آشــفتگی اســت. آمریکایی هــا بــه دنبال 
پیــدا کــردن دشــمن هســتند بنابرایــن 
گاهــی از ایــران اســم می برنــد و گاهــی از 
روســیه و چیــن، امــا امــروز رژیــم آمریــکا 
ــدارد  ــر از ملــت خــود ن دشــمنی بزرگ ت
ــو  ــه زان ــم را ب ــمن آن رژی ــن دش و همی

ــد آورد. درخواه
در ایــن راســتا خبرنــگار مهــر گفتگویی با 
»اســتفن لندمن«، نظریه پــرداز آمریکایی 
و دانــش آموختــه دانشــگاه هــاروارد انجام 

داده اســت کــه در ادامــه می آیــد.
*حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در 
ســخنانی بــه مناســب روز عیــد قربان، 
تأکیــد کردنــد: آمریکایی هــا بــه دنبال 
پیــدا کــردن دشــمن هســتند بنابراین 
گاهــی از ایــران اســم می برنــد و گاهــی 
ــم  ــروز رژی ــا ام ــن، ام ــیه و چی از روس
ــت  ــر از مل ــمنی بزرگ ت ــکا دش آمری
خــود نــدارد و همیــن دشــمن آن رژیم 
را بــه زانــو درخواهــد آورد. چــرا دولــت 
آمریــکا بــه جــای احقــاق حقــوق ملت 
بــه مثابــه دشــمن ملــت اســت و ملت 

نیــز دشــمن دولــت آن اســت؟
ایــاالت متحــده نــه تنها دشــمن اصلی 
اکثریــت قریب بــه اتفــاق آمریکایی ها، 
بلکــه دشــمن اصلــی بشــریت در 
سراســر جهــان اســت. بــر ایــن اســاس 
اســت که ملــت آن نیــز دشــمن دولت 

اســت.
بــا جنگ هــای بــی پایــان علیــه 
بشــریت در طــول دوره پــس از جنــگ 
ــئول  ــا مس ــکا تنه ــی دوم، آمری جهان
ــی  ــان و ویران ــا انس ــرگ میلیون ه م
ــان دادن  ــدون پای گســترده اســت - ب
بــه جنایات ســنگین جنگــی و جنایت 

علیــه بشــریت.
ــان  ــی پای ــور ب ــه ط ــردان آن ب دولتم
ــرم و  ــزار گ ــا اب ــا ب ــن جنگ ه ــه ای ب
ــای  ــه مجازات ه ــا از جمل ــر ابزاره دیگ
اقتصــادی،  محاصــره  غیرقانونــی، 
ترورهــای هدفمنــد و سیســتم زندانی 
کــه بزرگتریــن زنــدان جهــان اســت، 

ادامــه می دهنــد.
هیــچ کشــوری در تاریــخ جهــان باعث 
آســیب بیشــتر بــه بشــریت در مــدت 
ــده  ــاالت متح ــر از ای ــان طوالنی ت زم
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شــهید رمضــان حجتی)آتشــی(نام پــدر: عبدالرضــا نــام مــادر: ســیمین گل اشــرف 
عســکری متولــد:  1۳۳۸/1/1ومجــرد تاریــخ شــهادت: 61/1/17 ، عملیات فتح المبین 

ومحــل شــهادت: دشــت عبــاس ، مــزار: گلــزار شــهدای هــراران

زندگینامه:
شــهید رمضــان حجتی)آتشــی( در روســتای هــراران از توابــع قلعــه عســکر بــه دنیــا 
آمــد. دوران ابتدائــی در همــان روســتا بــه مدرســه رفــت، امــا بخاطر کمک بــه اقتصاد 

خانــواده تــرک تحصیــل کــرد و بــه کار مشــغول شــد.
بعــد از مدتــی راهــی کرمــان شــد و بــه کار بنایــی مــی پرداخــت. همــواره در هــر کجا 

کــه بــود از یــاد خانــواده و کمــک بــه اطرافیــان غفلــت نمــی کرد.
از ســربازی معــاف شــد امــا در همــان ســال هــای اول جنــگ تحمیلــی عــازم جبهــه 
شــد و در نبــرد بــا دشــمن در منطقه عملیاتی دشــت عباس در عملیــات فتح المبین 

به شــهادت رســید.
پــدر همیشــه از داســتان هــای انبیــاء و ائمه)علیهــم الســالم( برامون تعریف مــی کرد، 
مــا هــم گــوش مــی دادیــم... حمــد و قــل هــو اهلّل رو رمضــان یــادم داد. متدیــن بــود. از 

ســن دبســتان روزه مــی گرفــت؛ مــا رو هــم بیــدار مــی کرد.
نگفــت حجــاب داشــته باشــید ولی هــر موقع پوششــی مثل مقنعــه و چادر داشــتیم، 

خوشــحال میشــد.                            راوی: خانم عذری حجتی)خواهر شــهید(
کرمــان اتــاق اجــاره کــرده بــود، مــی رفــت بنایــی. پولــی کــه بدســت مــی آورد بــرا 
خــودش جمــع نمــی کــرد؛ بخشــی رو مــی بخشــید. حتــی اگــه مثال یــه کاپشــن برا 
خــودش مــی خریــد، اگــه کســی خوشــش مــی آمــد، همــون لحظــه مــی بخشــید...

                                                           راوی: خانم عذری حجتی)خواهر شهید(
ایشــون بنــا بــود، مــن کارگــرش بــودم. مزد هــم مــی داد، کار هــم ازم می کشــید؛ می 

گفــت: اگــه تــو کار نکنی، حــق )کارگــر( کناریت ضایع میشــه!
کار بنایــی ای کــه ســفارش گرفتــه بــود، رو بــه اتمــام بــود. بهــش گفتــم: مــزدم چــی 
میشــه؟ گفــت: هــر چــی مــن گرفتــم، مــی دم بــه تــو! متوجــه نشــدم چــی گفــت... 
بعــد خبــردار شــدم اوســتا رمضــون از ایــن خونــواده کــه بچــه یتیــم بــودن، چیــزی 

نگرفتــه ...                                      راوی: آقــای علیرضــا حجتی)بــرادر شــهید(
بعــد شــهادتش، یــک پیــرزن کرمانــی برامــون تعریــف کــرد: 6 روز اومــد بــرام بنایــی 
کــرد. چــون دســتم تنــگ بــود، پــول نگرفت...کســانی رو که احتیاج داشــتند، ســر کار 

مــی بــرد؛ مثــل ایتــام یــا بچــه هــای جنــگ زده)مــردم آواره  مناطــق جنگــی(.
                                                     راوی: آقای علیرضا حجتی)برادر شهید(

ســواد نداشــت، خیلــی دوســت داشــت بــرا امــام حســین)علیه الســالم( نوحه ســرایی 
کنــد.                                       راوی: خانــم عــذری حجتی)خواهــر شــهید(

عالقــه خاصــی بــه حضــرت ابوالفضل)علیــه الســالم( داشــت. اولین بلندگوی دســتی 
قدیمــی رو ایشــون بــرا هــرارون خریــد. مــی دیــد مــن مــی خونــم خیلی کمــک کرد 

تــا نوحــه خــون بشــم؛ تــا جایــی کــه من نوحــه خــون روســتا شــدم...
                                                      راوی: آقای علیرضا حجتی)برادر شهید(

درس و مدرســه رو بخاطــر اقتصــاد خونواده رها کرد و به کار مشــغول شــد. کشــاورزی، 
بنابــی...    وقتــی هــم تــو روســتا بــود، کارهــای ســخت پــدر و مــادر مثــل درو، پتــار، 

جمــع آوری هیــزم از بیابــون و ...  رو انجــام مــی داد. 
 باعث نگرانی پدر و مادر نمیشد.رفاقت با پدر و مادر رو از شهید یاد گرفتم...                                                                   

                                                      راوی: آقای علیرضا حجتی)برادر شهید(
قبــل از انقــالب، بــرا خدمــت ســربازی رفتــه بــود بیرجنــد. لبــاس ســربازی هم تنش 
کــرده بــود کــه ناگهانــی یــه غده رو دســتش پیــدا میشــه. بخاطر این غــده از ســربازی 
معــاف شــد. اومــد اینجــا کــه بــرا درمــان کارهــای پزشکیشــو انجــام بــده، خــود بــه 

خــود، مشــکلش حــل شــد ...              راوی: آقــای علیرضــا حجتی)بــرادر شــهید(
از بنــی صــدر بــدش مــی آمــد. مــی گفــت: ایــن آدم، مناســب ریاســت جمهــوری 
نیســت. عکســی از بنــی صــدر، کنــار امام)رحمــةاهلّل علیــه( داشــت، عکس بنــی صدر 

رو از امــام جــدا کــرده بــود.
هیچ موقع خودش رو حزب الهی نشون نمی داد.  ولی حزب الهی واقعی بود.

از ســربازی معــاف شــده بــود؛  موقــع رفتــن بــه جبهــه، گفــت: مــن بــه فرمــان امــام 
امــت بــه جبهــه میــرم ...             راوی: آقــای علیرضــا حجتی)بــرادر شــهید(

معمــار... مــی گفــت: بــرا رفتــن بــه جبهــه حســرت مــی خــورد. مــی گفتــم: تــو هــم 
داری اینجــا خدمــت مــی کنــی. مــی گفــت: نــه جبهــه یه چیــز دیگه ســت، دفــاع از 

وطنــه، مــی خــوام مثــل شــهدا، دینــی ادا کــرده باشــم ...
                                                     راوی: خانم عذری حجتی)خواهر شهید(

بــا عالقــه خاصــی در تشــییع شــهدا شــرکت مــی کــرد. تــا شــهید مــی آوردن، بنایی 
رو رهــا مــی کــرد مــی رفــت.

یــک روز چندیــن شــهید در کرمان تشــییع شــد. خودشــو به مراســم تشــییع شــهدا 
رســونده بــود. بــرا تدفیــن شــهدا، تــا آخریــن نفــر مونده بــود و کمک کــرده بود. شــب 
حــس عجیبــی داشــت. بــرا مظلومیت شــهدا با بــدن هــای تیر خــورده و اعضــاء قطع 
شــده، گریــه مــی کرد،حســرت مــی خــورد، مــی گفــت: کاش من مثل شــهدا بــودم...

مــادرم مــی گفــت: درســته فرزندمــه، دوســتش دارم، ولــی ایــن راهیــه کــه خــودش 
انتخــاب کــرده، جلوشــو بگیــرم، فــردا بایــد جوابگــو باشــم پیــش خــدا.

بعد شهادتش گفت: فرزند من عزیزتر از حضرت علی اکبر)ع( نیست.
                                                             راوی: خانم عذری حجتی)خواهر شهید(

موقــع خداحافظــی، مــن گریــه می کــردم. بهــش وابســته بــودم.  روز عــزای مــن بود، 
چــون خــودش مــی گفــت: مــن برنمی گــردم.

چفیــه سیاهشــو بوســید، انداخــت دور گردنــش. گفــت: اگــه شــهید شــدم، این چفیه 
کفــن مــن ســت، کســی بــازش نکنــه ...   راوی: آقــای علیرضــا حجتی)برادر شــهید(

اومــد مدرســه، از مــن خداحافظــی کنــه بــره جبهــه. یــه خــودکار بهــم هدیــه داد و 
رفت.صورتــش طــور عجیبــی نورانی شــده بــود ...راوی: عــذری حجتی)خواهر شــهید(

شهید  معظم  رمضان حجتی

ــا ســالم ضمــن تشــکر از رســانه هــای مختلــف  *ب
بخصــوص رســانه های فضــای مجــازی ماننــد حاللم 
کنیــد در اطالع رســانی مفیــد در زمینه پیشــگیری از 
کرونــا لطفــا بــر محوریــت عــدم برگــذاری هــر گونــه 
مراســم ترحیــم و لــزوم فاصله گــذاری یــک مترونیم و 
اســتفاده ازماســک تاکیــد مکرر شــود بنا بــه فرمایش 
رهبــری در پیشــگیری از ایــن بیماری اگر شــل گرفته 
شــود فاجعــه ای رخ میدهد که آن ســرش ناپیداســت                                                                                                                                         

 ۳0----91۳2                                               
*ســالم در مــورد کارخانــه قنــد بردســیر و کارخانــه 
ــه  ــارس ک ــی پ ــرآورده لبن ــه ف ــوراک دام و کارخان خ
مهروموم هــا تعطیــل شــده و بــا رونــق ایــن کارخانه ها 
در ســال جهــش تولیــد تعــداد زیــادی مشــغول کار 
ــد و  ــاق می افت ــوس اتف ــرت معک ــوند و مهاج می ش
آدم هــای زیــادی آواره این شــهر و آن شــهر نمی شــوند 
بــا تشــکر فــراوان طاهــری از بردســیر  7۸----91۳۳

*بــا ســالم از مســئولین ذیربــط خواهشــمند اســت 
یــک عــدد خودپــرداز جهــت اســتفاده اهالــی منطقــه 
بلــوار و اطــراف دادگســتری نصــب نماینــد اکثــراً باید 
بــرا کارای بانکــی خیابــان امــام کــه دوربرگــردان هــم 
نــدارد را طــی کننــد کــه عــالوه بــر افزایــش مصــرف 
ســوخت باعــث ترافیــک و هــدر رفــت وقــت خیلــی 
ــود.                             91۳2----۳0 ــردم میش از م

*ســالم چــرا رفــع تصــرف اراضــی ملــی کــه توســط 
فــردی بــا احــداث طرحــی بنــام فوالدکوثــر بیــش از 
ــه  ــه کارخان ــدام نمیشــود ن ــذرد اق ــی گ ــال م 15س
احــداث میکنــه نــه زمیــن را برمیگردونــه چــرا 
مســئوالن سســتی مــی کننــد همینطــور زمینهــای 
ــه اســتیل درحالیکــه جهــان فــوالد  تصرفــی کارخان
زمیــن بــرای احــداث کارخانــه احیا با ســرمایه گــذاری 
۳000میلیــارد تومــان  کارشــکنی می کننــد و زمین 

مــورد نظرشــان را تحویــل نمــی دهنــد باتشــکر
42----9۳62                                                     

*باســالم وتبریــک هفتــه خبرنــگار از اینکــه بــا ایــن 
ــردم  ــاط م ــا ارتب ــتون  پیامکه ــن س ــانه ودرای رس
ــر اســت  ــل تقدی ــد قاب ــم کردی ــا مســئوالن رافراه ب
ومطالبــات مــردم از  مســئولین بازبــان ونظرخودشــان 
درج مــی کنیــد خیلــی وقتهــا هــم همیــن پیامکــه 
کارگشــا بــوده ممنــون                91۳2-----26

ــد  ــازار 10درص ــودرو درب ــت خ ــه قیم ــود ک *قرارب
بیشــتر از کارخانــه باشــد که ایــن وعده تحقــق نیافت 
وقیمتهــا دربــازار ازاد رو بــه افزایــش اســت کــه تــوان 
خریــد اقشارمتوســط هــر روز کاهــش مــی یابــد حال 
بــا گذشــت حــدود ۳ مــاه از ایــن وعــده هــا، قیمــت 
خــودرو در بــازار نــه تنهــا کاهــش نیافــت بلکــه باالتــر 
هــم رفــت و مردمــی کــه بــرای خریــد خــودرو مبلغی 
را فراهــم کــرده بودنــد، حــاال بایــد بــه فکــر افزایــش 
اندوختــه خــود باشــند، البتــه اگــر بــاز هــم قیمــت ها 
باالتــر نــرود ایــا مــی تواننــد  بــا همیــن نرخ هــا موفق 
بــه خریــد خــودرو شــوندجای ســئوال اســت وپاســخ 
از ســوی مســئوالن                           9902----60

*غدیــر نقشــه راه اســت و ادامــه توحیــد واگــر غدیــر 
ــا شــود هــم مشــکالت هــم حــل شــود و هــم  احی
ــس  ــاد پ ــد افت ــاق خواه ــر اتف ــه زودت ــور هرچ ظه
بشــتابید بــرای احیــای غدیرتــا ظهــور تعجیــل شــود 

عیدتــان مبــارک                        9127----65
*راســتی کــه رســالت اصحــاب خبــر و رســانه بســیار 
خطیــر و حســاس اســت. چنانچــه پیامبــر خــدا صلی 
اهلل علیــه و آلــه در حدیثــی فرموده اســت: »حــق را بگو 
و در راه خــدا از مالمــت هیــچ مالمــت گری نهــراس«. از 
همیــن روســت کــه مــی توانیــم حــق گویــی و مطالبه 
ــی  ــز را مجاهدت ــگاران عزی ــری حــق توســط خبرن گ
عظیــم و فــداکاری فرهنگــی ســترگ بنامیم و قــدردان 
آن باشــیم.روز خبرنــگار را بــه شــما دالوران خســتگی 

ناپذیــر تبریــک مــی گویــم                91۳----90
*ســالم همــه کالهبرداریهــای مجــازی وغیــره 
ــی ثبــات اســت ومــردم  بخاطراقتصــادی روزمــره و ب
بــرای حفــظ ارزش ســرمایه خــود وســود بیشــتربدام 

کاله بــردا ران مــی افتنــد           9۳90----71

اشعار  عید غدیر خم
گوش هـا بـاز کـه امروز هزاران خبر است
خبری خوب  تر از خوب تر از خوب تر است
صـف ببندیـد کـه هنگـام نماز روح است

در گشایید که جبریل امین پشت در است
همگـی عیـد بگیریـد کـه عید آمده است
ایـن همـان عیـد خدای احد دادگر است
سـورۀ مائده خوانیـد کـه صـد مائـده نور
از خـدا در دل هــر آیـة آن مستتر است
هـر طـرف مـی نگرم قافلـه در قافلـه دل

هر دلی بال زنـان سوی علـی رهسپر است
این همان عید غدیر است که در خم غدیر
گوش هـا یکسـر بـر خطبـة پیغامبـر است

خطبة ختم رسل حکم خدا مدح علی است
خطبه ای که سندش مستند و معتبـر است
ایهـا النـاس هـر آنکـس کـه منـم موالیش
ایــن علـی او را تـا روز جــزا راهبــر است

این علی بعـد نبـی رهبر و مـوالی شماست
این علی منجی یک خلق به موج خطر است
این علـی وجـه خـدا چشـم خدا گوش خدا
این علی دست خدا بازوی فتـح و ظفر است
من همـان شهــر علومــم همه باشید گواه
که علـی تـا ابدالدهـر بـر این شهر، در است
این امـام است امـام است امـام اسـت امـام
که امامت به وجودش همه جا مفتخر است

چشم، بی نور علی تا صف محشر کـور است
دین بی مهر علی پیکر بی دست و سر است
شرر نار همان بغض علی بـغض علـی است
مهـر او پیِش روی آتـش دوزخ سپـر است
بــه تمـام بشـر اعـالم کنــد ختـم رسل
که علــی بـن ابیطالـب خیــرالبشر است

                                      اشعار از :استاد سازگار
                

آمریــکا نشــده اســت. این آســیب قرن ها 
پیــش علیــه آمریکایی هــای بومــی آغاز 
شــد و امروز علیه بشــریت همچنــان در 

سراســر جهــان ادامــه دارد.
*ایشــان در ایــن ســخنرانی همچنیــن 
ــکا در  ــروز آمری ــه ام ــد ک ــد کردن تأکی
ــت.  ــزوی اس ــور و من ــا منف ــطح دنی س
دلیــل ایــن نفــرت و انــزوا از دولــت 

ــت؟ ــکا چیس آمری
ــک  ــا ی ــکا واقع ــده امری ــاالت متح ای
کشــور منفــور اســت. اقدامــات آن 
باعــث می شــود دشــمنان آن بیشــتر از 
دوســتانش باشــند. بیشــتر ملــل تحــت 
فشــار، زورگویــی، رشــوه یــا تهدیــد قرار 
گرفتــه انــد تــا تابــع حقــوق حاکمیتــی 
ــده  ــاالت متح ــع ای ــه نف ــان ب خودش

امریــکا باشــند.
ــه تبدیــل شــدن  کســانی کــه مایــل ب
بــه کشــوری تابــع ایــاالت متحــده 
ــرو  ــا خشــم آن روب ــکا نیســتند، ب آمری
ــه  ــی کلم ــای واقع ــه معن ــوند؛ ب می ش
ــه  ــدارم ک ــک ن ــن ش ــم. م امپریالیس
روزی ایــاالت متحــده امریــکا بــه زبالــه 
دان تاریــخ خواهــد پیوســت ماننــد همه 

امپراتوری هــای قبلــی.
*دموکراتهــای آمریــکا در پیــش نویــس 
چشــم انداز سیاســت داخلــی و خارجی 
ــران  ــه ای ــوط ب ــمت مرب ــود در قس خ
اعــالم کردنــد کــه دیگــر در تــالش برای 
برانــدازی نظــام ایران نیســتند امــا اعالم 
ــد ایــران در خصــوص مســائل  کــرده ان
منطقــه ای، برنامــه موشــکی و موضــوع 
ــای میــز مذاکــره  ــد پ حقــوق بشــر بای
ــای  ــن ادع ــما ای ــر ش ــه نظ ــد. ب بیای
دموکراتهــا تا چــه اندازه درســت اســت؟

نــه  را Dems می نامــم  آنهــا  مــن 

دســتورکار  در  زیــرا  دموکرات هــا 
آنهــا روش دموکراتیــک و دموکراســی 
وجــود نــدارد. همــه آنچــه کــه آنهــا یــا 
جمهوریخواهــان می گوینــد قابــل باور 
نیســت.هر دو حــزب جنگ)دموکــرات 
ــده  ــاالت متح ــواه( ای ــوری خ و جمه
دروغ می گوینــد، فریــب می دهنــد و و 
در غیــر ایــن صــورت قانــون را جهــت 
پیگیــری منافــع خــود و منافــع افــراد 
ــکا رهــا می کننــد. روابــط  ــدار امری پول
ایــاالت متحده آمریــکا از زمــان انقالب 
1979 بــا ایــران خصمانــه بــوده اســت. 
ــه  ــه اینک ــه ب ــدون توج ــم ب ــن مه ای
ــه  ــدرت باشــد، ادام کــدام حــزب در ق

خواهــد یافــت.
بــا Dems فرصتــی برای نجــات برجام 
ــچ  ــه هی ــم ب ــن مه ــا ای وجــود دارد ام
وجــه قطعــی نیســت و ممکــن اســت 
ــپ  ــط ترام ــه توس ــی ک ــیب بزرگ آس

ایجــاد شــده قابــل برگشــت باشــد.
مــن بــه شــدت تردیــد دارم کــه ایاالت 
متحــده از نظر نظامی به چین، روســیه 
یــا ایــران حمله کنــد. اما سیاســت های 
آن بســیار افراطــی و بــی قانونی اســت. 
ــی  ــم حت ــن نمی توان ــم م ــد بگوی بای
آنچــه غیرقابــل تصــور اســت را رد کنم.

»استفن لندمن« نظریه پرداز آمریکایی :

یــک رســانه روســی بــه نقــل از منابــع آگاه در 
دولــت روســیه گــزارش داد کــه توزیع واکســن 
کرونــا در بیــن مراکــز درمانــی این کشــور از دو 

هفتــه آینــده آغــاز خواهد شــد.
ــزاری  ــل خبرگ ــروه بین المل ــزارش گ ــه گ ب
ــتی روز  ــی ریانووس ــزاری روس ــنیم، خبرگ تس
شــنبه بــه نقــل از منابــع آگاه در دولــت روســیه 
گــزارش داد کــه کار توزیــع واکســن کرونــا در 
بیــن مراکز درمانــی ایــن کشــور از روز پانزدهم 
ــاه(  ــا 26 مردادم ــا شــانزدهم آگوســت )25 ی ی

آغــاز خواهــد شــد.
یــک منبــع آگاه در دولــت روســیه بــه 
ریانووســتی گفتــه اســت کــه واکســن تولیــد 
شــده در مرکــز تحقیقــات ملــی اپیدمیولــوژی 
و میکروب شناســی »گاملیــا« کــه کلیــه 
آزمایش هــای بالینــی را با موفقیت پشــت ســر 
گذاشــته، در روزهــای دهم تا دوازدهم آگوســت 
)بیســتم تــا بیســت ودوم مردادمــاه( رســماً بــه 

هر دو حزب جنگ)دموکرات و جمهوری خواه( ایاالت متحده
 دروغ می گویند، فریب می دهند 

ثبــت خواهــد رســید و چنــد روز بعــد نیــز مجــوز 
توزیــع در بیــن مراکــز درمانــی را خواهــد گرفــت.

ــه  ــی علی ــیون عموم ــال، واکسیناس ــن ح ــا ای ب
ویــروس کرونــا در روســیه بالفاصلــه پــس از بــه 
ثبت رســیدن واکســن و توزیــع آن در بیــن مراکز 

درمانــی آغــاز نخواهــد شــد.
»میخائیــل موراشــکو« وزیر بهداشــت روســیه در 
جمــع خبرنــگاران اعالم کــرد که واکسیناســیون 
ــر  ــاه اکتب ــا در روســیه از م ــه کرون عمومــی علی
)مهرمــاه( آغــاز می شــود. وی در ایــن خصــوص 
توضیــح داد: »ما واکسیناســیون عمومــی را برای 
ــد  ــرا بای ــم، زی ــزی کرده ای ــر برنامه ری ــاه اکتب م
یــک ســاختار جدیــد را در ایــن زمینــه به تدریــج 

راه انــدازی کنیــم.«
وزیــر بهداشــت روســیه همچنیــن تأکیــد کــرد 
کــه واکسیناســیون عمومــی در روســیه به صورت 
ــرل  ــد.همچنین ک ــد ش ــام خواه ــگان انج رای
دمیتریــف، رئیــس صنــدوق ثــروت ملی روســیه 

ــن واکســن از ســوی  ــت: کشــف ای گف
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــد زمان ــیه مانن روس
ــان در  ــور در جه ــتین کش ــوان نخس عن
ــه  ــپوتنیک را ب ــواره اس ســال ۱۹5۷ ماه

فضــا پرتــاب کردیــم. 
هنــوز آمــار مربــوط بــه تحقیقــات درباره 
آزمایــش موفقیــت آمیز واکســن روســیه 
بــه مجامــع علمــی عرضه نشــده اســت؛ 
همچنیــن مشــخص نیســت آیــا فرآیند 
آزمایــش انســانی واکســن کرونا بــه طور 

کامــل طــی شــده اســت یــا نــه
ــی  ــا در حال ــن کرون ــع واکس ــر توزی خب
ــر کل بهداشــت  ــه مدی منشــر شــده ک
جهانــی گفتــه اســت : کوویــد۱۹ نوعــی 
بحــران ســالمت اســت کــه یــک بــار در 
قــرن اتفــاق می افتــد و آثــار آن تــا چنــد 

دهــه احســاس خواهــد شــد.
ایــن  دربــاره  اطالعــات  آنکــه  بــا 

جزئیات جدید از قتل موبد زرتشتی در کرمان/ قاتل  خودکشی کرد  /  همدستانش دستگیر شدند 
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان در 
تشــریح ابعــاد جدیــدی از پرونده قتــل آرش 
کســروی و دو تــن دیگــر از همراهــان وی، 
گفــت: دو متهــم بــه مداخلــه در قتــل اخیــر 
و همــکاری برای اختفای اجســاد، شناســایی 

شــده و در بازداشــت هســتند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، 
یــداهلل موحــد در تشــریح ایــن خبــر 
اظهــار داشــت: متعاقــب اطــالع پلیــس و 
کشــف اجســاد ســه نفــر در شــهر ماهــان 
و  مردادمــاه ســال ۹۹  درتاریــخ ســوم 
ــک  ــاد ی ــه، اجس ــی های اولی ــام بررس انج
ــرد )آرش  ــک م ــی( و ی ــاز رفیع زن )فرحن
ــودروی  ــب خ ــدوق عق ــروی( در صن کس
ســواری زانتیــا مشــاهده و جســد فــرد ســوم 
بــا هویت محمدجــواد گنجعلیخانی حاکمی 
در آالچیــق شیشــه ای واقــع در ایــن بــاغ و 

ــد. ــت ش ــر یاف ــدا از دو جســد دیگ ج
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اهمیــت فــوق 
ــع،  ــاده موضــوع و ضــرورت کشــف واق الع
تیــم ویــژه پلیــس جنایــی آگاهی کرمــان با 
مدیریــت بازپــرس ویــژه رســیدگی بــه جرم 
قتــل دادســرای عمومــی و انقــالب کرمــان 
و مشــارکت پزشــک متخصــص پزشــکی 
قانونی تشــکیل و پــس از بررســی و مطالعه 
دقیــق صحنــه و جمــع آوری دالئــل و 
مــدارک، و تحقیــق شــبانه روزی از مظنونان 
ــن  ــدند در کوتاه تری ــق ش ــن موف و مطلعی
زمــان ممکــن ابعــاد مختلــف ایــن جنایــت 

هولنــاک را کشــف کننــد.
ــان  ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــی های  ــاس بررس ــرد: براس ــان ک خاطرنش
ــی و  تیم هــای تخصصــی آگاهــی و قضای
مطابــق بــا نظریــه پزشــکی قانونی، اجســاد 
کشــف شــده در صنــدوق عقــب خــودرو ۷2 
ســاعت قبــل از کشــف، در مــکان دیگــری 
بــه قتــل رســیده و بــه محل مذکــور منتقل 

ریانووستی: توزیع واکسن کرونا در روسیه از دو هفته آینده آغاز می شود

ویــروس جدیــد افزایــش یافتــه امــا هنــوز 
ــاره  ــادی درب ــخ زی ــش های بی پاس پرس
ــفورد  ــن اکس ــت. همچنی ــا اس آن پابرج
اعــالم کرد واکســنی که قــرار اســت برای 
درمــان کرونا ســاخته شــود، معلوم نیســت 
تــا چــه مــدت آدم هــا را در برابــر ویــروس 
کرونــا مصون کند و شــاید ایمنی واکســن 
طوالنــی مــدت نباشــد و الزم باشــد تا هر 

ســال تزریــق شــود.

شــده بودنــد.
بررســی های  داشــت:  اظهــار  موحــد 
ــه آرش  ــت از آن دارد ک ــده حکای ــام ش انج
کســروی روز ســه شــنبه و پــس از حضــور 
در یــک میهمانــی در شــب قبــل از حادثــه، 
بــه دلیــل نداشــتن حالــت طبیعــی در منزل 
تحــت مراقبــت فرحنــاز رفیعــی کــه بــا او 
آشــنایی قبلی داشــته بــوده کــه محمدجواد 
گنجعلیخانــی حاکمی که کار مباشــرت وی 
ــزد  ــی نام ــه همراه ــته ب ــده داش ــر عه را ب
خــود بــه منــزل او رفتــه و فرحنــاز رفیعــی 
را مرخــص کــرده، امــا بــه دلیــل اختالفــات 
مالــی ناشــی از برداشــت مبالغــی از حســاب 
آرش کســروی و تبدیــل آن بــه دالر، 
مشاجراتی بین آرش کســروی و محمدجواد 
ــده و در  ــاد ش ــی ایج ــی حاکم گنجعلیخان
نهایــت محمدجواد گنجعلیخانــی حاکمی با 
ضربــات وســیله ای شــبیه بــه پیچ گوشــتی 
اقــدام بــه قتــل آرش کســروی کرده اســت.

ــرا  ــن ماج ــه ای ــرد: در ادام ــوان ک وی عن
نامــزد محمدجــواد گنجعلیخانــی حاکمــی 
ــی  ــاز رفیع ــده و فرحن ــارج ش ــه خ از صحن
ــروی  ــا آرش کس ــنایی ب ــابقه آش ــه س ک
ــوع  ــل از وق ــت وی قب ــا درخواس ــته، ب داش
جنایــت، در محــل حاضــر شــده و بــه دلیل 
مشــاهده صحنــه قتــل، توســط محمدجواد 
گنجعلیخانــی حاکمی کشــته شــده اســت.

نماینــده عالی قــوه قضاییه در اســتان کرمان 
بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه محمدجــواد 
گنجعلیخانــی حاکمــی بــه عنــوان مباشــر 
ــه کاری  ــت نام ــک وکال ــروی، ی آرش کس
از وی در اختیــار داشــته اســت، اظهارداشــت: 
محمدجــواد گنجعلیخانــی حاکمــی کــه به 
ــرای  ــزه الزم ب ــود انگی ــزد خ همراهــی نام
قتل آرش کســروی را داشــته و در این رابطه 
فرضیه هــای متعــددی را نیــز پیــش بینــی 
و تجهیزاتــی نظیــر گاز هــای خفــه کننــده 

نیــز تهیــه کــرده بــود، پــس از وقــوع قتــل، 
ــه امحــای تجهیــزات خریــداری  نســبت ب
ــن  ــده از دوربی ــط ش ــر ضب ــده و تصاوی ش
منــزل آرش کســروی اقــدام و اجســاد را بــه 
وســیله خــودروی متعلــق به آرش کســروی 
بــه منظــور دفــن در مکانی نامعلــوم از منزل 

وی خــارج کــرده اســت.
ــه  ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش ــد ب موح
محمدجــواد گنجعلیخانی برای دفن اجســاد 
از بــرادر خــود کمــک خواســته اســت، گفت: 
ــن  ــان ای ــل در جری ــرادر قات ــور ب ــا حض ب
ماجــرا، مقــرر بــود کــه اجســاد در منطقه ای 
کــه بــرادر گنجعلیخانــی تــدارک می بینــد 
دفــن و بــه وســیله مــواد شــیمیایی تجزیــه 
کننــده نابــود شــود کــه در ایــن راســتا کار 
انتخــاب محل توســط بــرادرش دنبال شــده 

اســت.
بــرادر  نهایــت  در  کــرد:  تصریــح  وی 
محمدجواد گنجعلیخانــی حاکمی منطقه ای 
ــی های  ــس از بررس ــرده و پ ــاب ک را انتخ
ــه  ــاد ب ــل، اجس ــرادر قات ــوی ب الزم از س
صــورت شــبانه در پنجشــنبه دوم مردادمــاه 
ــده اســت. ــل ش ــور منتق ــه محــل مذک ب

موحــد ادامــه داد: معاینــات و نظــر پزشــکی 
قانونــی حکایــت از آن دارد کــه محمدجــواد 
ــود  ــل جم ــه دلی ــی حاکمــی ب گنجعلیخان
ــی  ــاد و ناتوان ــده در اجس ــاد ش ــی ایج نعش
در خــارج کــردن آن هــا از صنــدوق عقــب 
خــودرو از یــک ســو و عــذاب وجدان ناشــی 
از ارتــکاب ایــن قتــل از ســوی دیگر بــا زدن 

شــاهرگ خــود خودکشــی کــرده اســت.
وی یــادآور شــد: محمدجــواد گنجعلیخانــی 
حاکمــی بخشــی از مبالــغ برداشــت شــده از 
حســاب آرش کســروی کــه بــه دالر بــوده 
را در اختیــار نامــزد خــود و بخــش دیگــری 
را در منــزل بــرادر خــود مخفــی کــرده بــود 
کــه نامــزد وی پــس از وقــوع ایــن جنایــت، 

ایــن مبالــغ را بــه وی بازگردانــده اســت. 
ــت، در  ــف جنای ــداری ارز در روز کش مق
داخــل داشــبورد خــودروی حامل اجســاد 
کشــف شــده و مبالــغ مخفــی در منــزل 

بــرادر قاتــل نیــز کشــف شــده اســت.
اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
کرمــان گفــت: در جریــان ایــن پرونــده 
نشــانه ها و مســتندات متعــددی از قصــد 
ــرای قتــل  محمدجــواد گنجعلیخانــی ب
ــی  ــای مال ــا انگیزه ه ــروی ب آرش کس

ــت. ــده اس ــرز ش مح
ــح کــرد: در حــال حاضــر  موحــد تصری
نامــزد و بــرادر محمدجــواد گنجعلیخانی 
حاکمــی بــه دلیــل همــکاری در اختفای 
ــتر  ــه بیش ــال مداخل ــا احتم ــاد و ب اجس
در قتــل و جریــان ایــن جنایــت در 
بازداشــت بــه ســر می برنــد و تحقیقــات 
تخصصــی بــرای روشــن شــدن تمامی 
ابعــاد ایــن ماجــرا در دســت انجام اســت.

ــوه  ــانه ق ــز رس ــزارش مرک ــاس گ براس
ــی  ــالش ب ــان از ت ــه، وی در پای قضائی
وقفــه و اهتمــام ویــژه بازپــرس محتــرم 
جنــاب آقــای امیــری و تیــم تخصصــی 
ــی  ــی انتظام ــی فرمانده ــس آگاه پلی
اســتان در کشــف ایــن جــرم صمیمانــه 

ــرد. ــر ک تقدی

رئیس کل دادگسرتی استان کرمان :


