امام خامنه ای ( مد ظله العالی ) :

سرمقاله

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان امامانتخاباترا«فریضهدینی»میدانستند
و در وصیتنامه خود میگویند «عدم
دو شنبه  24خرداد ماه 1400
حضور در انتخابات در برخی مقاطع چه
 3ذی القعده  14 - 1442ژوئن  2021بسا گناهی در رأس گناهان کبیره باشد»
و «کوتاهی در مشارکت ،پیامدهای دنیوی
سال سیزدهم  -شماره 485
و حتی تا نسلهای بعد داشته باشد که
مستلزمبازخواستالهیاست».
قیمت  1000 :تومان

انتخابفردباکفایت
وتوانمندبرایریاست
جمهوریعاملشکوفایی
اقتصادیمیشود

بافرارسیدن روز موعود بیست وهشتم خرداد وانتخاب
فرداصلح برای ریاست جمهوری یک دوره چهارساله و وجود
مشکالت وچالشها درزمینه های مختلف از جمله مسائل
اقتصادی ومعیشتی مردم غیور ایران اسالمی ضرورت دقت
ومشورت وبصیرت افزایی در این انتخاب سرنوشت ساز
متجلی است وملت با مشورت با افراد مطلع وبی طرف به
انتخابآگاهانهاقدامکنندوباانتخابیآگاهانه،فارغازتاثیرجو
تبلیغاتی ،به افراد کارآمدی رای بدهند که بتوانند مسئولیت
ت جمهوری خود را به نحو
چهار یا هشت ساله دوران ریاس 
احسن انجام دهند .زیرا انتخاب فرد با کفایت وتوانمند می
تواندشکوفاییاقتصادیرارقمبزند
و از منظری دیگر  ،مشارکت در انتخابات برای حفظ نظام
جمهوری اسالمی واجب است و با تحریم صحنه انتخابات،
مشکالت مبتالبه جامعه رفع نمیشود و مردم نباید به
تبلیغات انتخاباتی و شایعات کانالهای خارجی توجه کنند
بلکهبهجایآنبایدباعطفبهتبلیغاتصداوسیما،برنامهها
و گفتههای نامزدها ،به این تشخیص برسند که کدامیک از
کاندیداها ،راه صحیح را در پیش دارند.
بنابراین تغییر فرد منتخب در سیاستهای اجرایی کشور
تغییر ایجاد کرده و در نهایت تاثیر مستقیم آن بر زندگی
مردم وارد می شود یا به تعبیر دیگر من و شما پای صندوق
رای می رویم به کسی رای می دهیم که متناسب با نیازهای
اقتصادی و قشری ما رفتار بکند و این انتخابی خواهد شد
که در شرایط اقتصادی من به صورت مستقیم اثر خواهم
گذاشت اگر شرکت نکردم طبقه دیگری میآید و برای من
تصمیم میگیرد طبقه ای که شاید دغدغه اش با دغدغه
منمتفاوتباشد.
البته در این دوره از انتخابات بیشتر از هر زمانی شهروندان
آگاه به مسایل روز و مشکالت کشور مواجه هستند .چون
اوال مردم مشکالت کشور را با گوشت و پوستشان احساس
می کنند و بر معیشتشان تاثیرگذاری کرده است و ثانیا به
یمن فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تا حدود زیادی
ریشه های مشکالتی که سفره شان را کوچک تر کرده می
شناسند.
ازابتدایانقالبتاکنونهجم هبسیاریعلیهنظامشدهاست
یدانند هیچگاه دلسرد
ولی مردمی که انقالب را مال خود م 
نشدند و مصممتر از پیش در تمام صحنههای کشور بویژه
انتخاباتحضوریافتند.
ادامه صفحه2
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رئیسیچهکارنامهایدارد؟
اومردتحولوتغییراست
برخوردقاطعانهرئیسیامیدواحساس
امنیتاجتامعیرادردلمردمزندهکرد

*با مافیای قطعه سازی خودرو برخورد کرد
*باند طبری را منهدم کرد
*60قاضی فاسد را برکنار کرد
رای به مرد میدان  ،با کفایت و توامنند  ،با کارنامه *هفت تپه را از دست مافیای دولت نجات داد
*آغازاصالحساختارقوهقضائیه
*تقلیل ۶۳حساب قوه قضائیه به ۵حساب
ای درخشان و با امید به آینده ،
*برخورد با فساد درون قوه قضائیه
برطرف منودن مشکالت و راه اندازی بیش از *ویالهای غیرقانونی آقازادهها را خراب کرد
*زندانیان امنیتی را آزاد کرد و ...
2000کارخانه2وواحدهایصنعتیتعطیلشده * ۹۷۸حکمقطعیبرایمفسدیناقتصادی
صفحه* 4طراحی سامانه ثبت اموال و داراییهای مسئوالن

رضاپرتونیاکاندیدایششمیندورهشورایاسالمیبردسیر

محمد نخعیکاندیدایششمیندورهشورایشهربردسیر

محمدایامنیکاندیدایششمیندورهشورایشهربردسیر

باروحیهجهادی،انقالبیومطالبهگری حقوقدان،مجرب،شجاعومطالبهگر باکفایت،صداقت،مجربوتوامنند
انتخاببرتر

تداوموپیرشفت

تحولساختاری

اهمموضوعاتموردنیازشهربردسیرکهبایدپیگیریشود

-1تــاش ب ـرای بهــره منــدی رشکتهــای فــوالدی از آب خلیــج
فــارس و بهینــه ســازی ابهــای زیر زمینی بـرای مصــارف رشب و
کشــاورزی
-2پیگیــری وشــفاف ســازی میـزان کمکهــای مالــی در خدمات
فرهنگــی و اجتامعــی رشکتهای فــوالدی
-3توجهبهساعاتفراغتجوانانوتنظیمبرنامهایمدون
-4توجــه و پیگیــری و نظــارت بــر بکارگیری نیروهــای بومی در
رشکتهــای فــوالدی و غیره
-5اقــدام طــرح هــای اقتصــادی درامــد زایــی مســتمر ب ـرای
شــهرداری
-6طــرح و پیگیــری ب ـرای ســاخت مســکن کارگ ـران فــوالدی
( شــهرک فــوالد) جهــت رونق اقتصادی و اشــتغالزایی و افزایش
جمعیت

مح ن عخ
مد ی

انتخاببرتر

3
33

کاندیدای ششمین دوره انتخابات
شورای اسالمی شهر یردسیر

سوابقاجرایی :رئیسشورایاسالمیشهرستانبردسیربهمدت3سال
عضوونایبرئیسشورایاسالمیشهربردسیردردورهسوم
عضوورئیسشورایاسالمیشهربردسیردردورهچهارم
عضوورئیسشورایاسالمیشهربردسیردردورهپنجم
عضوشورایحلاختالفبردسیربهمدت5سال
عضوشورایفرهنگعمومیشهرستانبردسیربهمدت5سال
عضوشورایپیشگیریوقوعجرمدادگسرتیبردسیر
عضوشورایآموزشوپرورششهرستانبردسیربهمدت2سال
معاونآموزشوپرورشبردسیربهمدت4سال
مدیردفرتالکرتونیکقضایی-قوهقضائیه
***مهمرتیــن اقدامــات صــورت پذیرفته در دوره پنجم شــورای اســامی
 :محکومیــت صنایــع موجــود شهرســتان بردســیر و رشکــت آب و فاضــاب
رفســنجان بــه پرداخــت حــدود ۲۵میلیــارد تومــان عـوارض در حــق شــهرداری
بردســیرکه بخشــی وصــول ومابقــی درحــال پیگیری اســت

اهم طرح ها یی را که در دوره ششم پیگیری خواهم کرد

-1کســب درآمــد هــای مانــا و پایــدار از قبيل وصو ل عـوارض و مطالبات
از صنایــع و معادن محلی
-2جــذب رسمایــه گــذار در طرحهــای دراز مــدت ماننــد ایجــاد ســایت
های گردشــگری در مناطق مســتعد شهرســتان
-3نهادینــه کــردن مطالبــه گــری مردمی مانند اســتقالل یا اصــاح حوزه
منایندگــی وتعیین تکلیف معــدن درالو
-4بهرهمندیازآبخلیجفارسبرایشهرستان
-5کمکازمعیناقتصادیشهرستاندرطرحهایجامعشهر
 -6احداثپارکینگدرمعابراصلیشهر-تعریضخیابانهایامامورشیعتی

-7تشویقوترغیببهساختوسازوتخفیفهایقانونی
-8پیگیریاستقاللمنایندگیمجلسشورایاسالمی
-9احداثساختامنجدیددرخورشانبرایشهرداری
-10طرحاجرایفاضالبشهریوتامینبخشیازآبموردنیازفوالدها
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هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان

سال سیزدهم

شماره 485

دو شنبه بیست وچهارم خرداد ماه 1400

https://telegram.me/sepehrbrd

اخبار

میرصادقی فرمانداربردسیر:

کاندیداهابایدبرنامهمحورباشند

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری  ،میرصادقــی
فرمانداربردســیردر جلســه پیشــگیری از وقــوع جرائــم و
تخلفــات انتخاباتــی ضمــن خوشــامدبه اعضــای حاضــر در
جلســه  ،مطالب مبســوطی درخصوص دســتورالعملها،قوانین
ومقــررات انتخاباتی وهمچنین بایدونبایدهای انتخابات،جرایم
وتخلفــات انتخاباتــی نحــوه فعالیــت کاندیدهــا ،ارائه نمــود و
برعــدم تخریــب رقیب،رعایــت قوانیــن انتخاباتــی و دوری از
وعــده هــا ی خــارج از تـوان شــورا و رعایــت قانــون توصیــه
ویــژه کــرد و گفــت :کاندیدهــا بایــد برنامــه محــور باشــند و
موجــب ناارامــی در جامعــه و شــهر نشــوند.
وی همچنیــن حضوردرشــوراها راخدمتــی صادقانــه بــه
مردم،جامعــه ونظــام مقــدس جمهــوری دانســت و افــزود:
مســئولین ودســت اندرکاران امرانتخابات امانــت دار رای مردم
هســتندوباتمام امکانــات وتـوان تــاش میکنیم کــه انتخابات
باشــوروباحضورحداکثری رابرگزارکنیــم

دیدار مدیر کل آموزش فنی و
حرفه ای بامهندس ستوده مدیر
عامل کارخانه فوالد مشیز

بــه گ ـزارش روابطعمومــی مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای
شهرســتان بردســیر ،دیـدار مهنــدس جهانگیــری مدیــر کل
آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان کرمــان بــا جنــاب مهندس
ســتوده مدیــر عامــل کارخانــه فــوالد مشــیز بردســیر صــورت
گرفت.
ابتـدای جلســه  ،جنــاب مهنــدس جهانگیــری در خصــوص
ســایت ســادبا (ســامانه آمــوزش در بنگاه هــای اقتصــادی ) که
ارتبــاط واحد آموزشــی (مراکز جـوار کارگاهی .آموزشــگاههای
آزاد  .مراکــز فنــی و حرفـهای ) و نیازهــای آموزشــی بنگاههــای
اقتصــادی توضیحــات الزم را فرمودند،
ســپس جنــاب مهنــدس ســتوده از نقــش پــر رنــگ دوره
هــای آموزشــی کــه در محیــط واقعــی کار صــورت میگــردد
و تاثیــر بس ـزایی ایــن دوره هــا در بــاال رفتــن ســطح علمــی
نیــرو هــای انســانی بنــگاه اقتصــادی ،توضیحــات الزم را ایـراد
نمودنــد .همچنیــن ایشــان پیشــنهاد کردنــد کــه دوره هــای
مشــترک در مرکــز جـوار گاهــی با همــکاری فنــی و حرفه ای
بـرای جوانــان شهرســتان در محیط کارخانــه برگزار گــردد وبا
توجــه بــه صنعتی شــدن شهرســتان بردســیرامید آنســت که
بتوانیــم نیــروی مجــرب و فعــال مــورد نیاز صنایع شهرســتان
را در چنــد ســال آینــده تامیــن نمائیــم.
در ادامــه جنــاب دکتــر ملــک قاســمی عضو شــورای اســامی
شهرســتان از ایــن طــرح اســتقبال نمودنــد و اعــام کردنــد
کــه تصمیــم بــر آن گرفتــه شــده اســت کــه جوانــان جویــای
مهــارت و کار شهرســتان را جهت گذرانــدن دوره هــای الزم به
مرکــز فنــی و حرفــه ای شهرســتان معرفــی نمایند.
در پایــان مدیــر کل محتــرم آمــوزش فنــی و حرفه ای اســتان
بــه همـراه جنــاب دکتر مالمحمــدی و مهنــدس میرمحمدی
از خــط تولیــد کارخانه فــوالد مشــیز بازدیــد نمودند.

رسهنگ غضنفری فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر :

دستگيري عامالن هک
پروفایل شخصی افراد در
شبکه های اجتماعی

فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر در خصــوص سوءاســتفاده
مجرمــان ســایبری از تصاویــر خصوصــی و خانوادگــی کارب ـران در
پروفایــل هــای شــبکههای اجتماعــی هشــدار داد.
ســرهنگ جعفــر غضنفری در گفــت و گو بــا خبرنگار پایــگاه خبری
پلیــس ،اظهارداشــت :کارب ـران بــا ق ـرار دادن تصاویــر خصوصــی و
خانوادگــی خــود در پروفایلهــای شــبکههای اجتماعــی ،چراغ ســب ِز
شـراکت دیگر افـراد در حریم خصوصی و بسترسوءاســتفاده مجرمان
ســایبری از هویــت خــود بـرای مجرمــان را فراهــم کردهانــد.
ســرهنگ غضنفــری افــزود  :در همیــن راســتا تع ـدادی نوج ـوان
عکــس یکــی از کارکنــان ادارات را از روی پروفایــل برداشــته واقـدام
به ســاخت فیلم تمســخر آمیز و انتشــار در شــبکه اجتماعی واتســاپ
علیــه آنــان نمــوده انــد کــه بــا رصــد هوشــمندانه پلیــس فتــا تعداد
4متهــم دســتگیر وتحویــل مرجــع قضایــی گردیدند
وي در پایــان یــاد آور شــد  :طبــق مــاده  17فصــل پنجــم ،هتــک
حيثيــت و نشــر اکاذيــب ،قانــون جرايــم رايانــه اي ،هــر كــس بــه
وســيله ســامانه هــاي رايانــه اي يــا مخابراتــي ،صــوت يــا تصويــر يا
فيلــم خصوصــي يــا خانوادگي يــا اسـرار ديگــري را بــدون رضايت او
جــز در مـوارد قانونــي منتشــر کند يــا در دســترس ديگران قـرار دهد
 ،بــه نحــوي کــه منجــر بــه ضــرر يــا عرفـ ًا موجــب هتــک حيثيت
او شــود ،بــه حبــس از نــود و يــک روز تــا دو ســال يــا جـزاي نقــدي
از  5ميليــون ريــال تــا  40ميليــون ريــال يــا هــر دو مجــازات محکوم
خواهد شــد.

www.sepehrbrd.ir

دکرت محمدساالری رئیس دادگسرتی شهرستان بردسیر:

انتخابات لیلة القدر نظام اسالمی است و احیاء روزهای پیش رو ضامن
سالمت و بیمه عمر نظام جمهوری اسالمی ایران است

رئیس دادگســتری شهرستان بردسیر
در جلســه شــورای پیشــگیری از وقوع
جــرم بــا دســتور کار پیشــگیری از
جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرســتان
بردســیر عنــوان کــرد  :انتخابــات
لیلــة القــدر نظــام اســامی اســت و
احیــاء روزهــای پیــش رو تــا برگـزاری
انتخابــات ضامن ســامت و بیمه عمر
نظــام جمهــوری اســامی ایران اســت
محمــد ســاالری بــا بیــان ایــن مطلب
کــه اختــاف ســلیقه  ،اختــاف
عقیــده نیســت یــاد آور شــد  :گاه ـاً
دیــده شــده کــه اختــاف ســایق و

نظــرات موجــب خانــه نشــینی و یــا
بعضـاً مهاجرت بســیاری از اســتعدادها
کــه مــی توانســته انــد منشــاء خیــر و
خدمــت باشــند گردیــده و این مســئله
موجــب کنــار گذاشــته شــدن ایــن
اف ـراد و اســتعدادها از عرصــه خدمــت
و محرومیــت نظــام اســامی از خدمات
ایــن عزی ـزان شــده اســت .
باالترین مقــام قضایی دســتگاه قضا در
شهرستان بردســیر در جمع مسئولین
 ،هیأتهــای نظــارت و اجرایی انتخابات و
کاندیداهای شــوراهای شــهر و روستای
ایــن شهرســتان اظهــار داشــت  :در ایام

رسدار ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان :

دستگیریاعضایباندکالهبرداری۶۰
هزارمیلیاردیدرکرمان

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان از انه ـدام
باند ســه نفــره جاعالن اســناد و کالهبــرداران
اراضــی شهرســتان کرمــان خبــر داد و گفــت:
ارزش زمینهایــی کــه ایــن بانــد تاکنــون
بــه فــروش رســاندند ۶۰ ،هـزار میلیــارد ریــال
اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان،
ســردار عبدالرضــا ناظــری در نشســت خبری
در زمینــه قتــل در خیابــان ابــوذر کرمــان
اظهــار داشــت :در  ۲۷اردیبهشــتماه ســال
جــاری یــک فقــره قتــل مســلحانه در خیابان
ابــوذر کرمــان رخ داد.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان افــزود :افـرادی بــا یــک نفــر اختــاف داشــتند و به قصد
انتقامجویــی بــه شــخص مــورد نظــر تیرانـدازی میکننــد کــه متاســفانه ســه نفــر از افراد
رهگــذر بیگنــاه هــدف ایــن افـراد شــرور قـرار میگیرنــد و یکــی از رهگــذران در راه انتقال
بــه بیمارســتان فــوت میکنــد و دو نفــر دیگــر در صحنــه مجروح میشــوند.
ناظــری عنـوان کــرد :ایــن افـراد بــا ماشــین فاقــد پــاک و در شــب اقـدام بــه ایــن کار
کردنــد و ســر نخــی از خــود بــه جــای نگذاشــته بودنــد کــه پلیــس آگاهــی بــا انجــام
اقدامــات اطالعاتــی در کمتــر از  ۴۸ســاعت آنهــا را شناســایی کردنــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت ۱۰ :روز بعــد از قتل ،قاتالن دســتگیر شــدند و به
عمــل مجرمانه خودشــان اعتـراف کردند.
وی افــزود :بنــا بــه دســتور قضایــی  ۸نفــر کــه در زمینــه مخفــی کــردن ایــن مجرمــان و
مخفــی کــردن ســاح در ایــن جنایــت و موضوعــات مرتبــط بودنــد ،دســتگیر شــدهاند.
در ادامــه ایــن نشســت ناظــری در زمینــه انهــدام بانــد ســه نفــره جاعــان اســناد و
کالهبــرداران اراضــی شهرســتان کرمــان اظهــار داشــت :همــکاران مــا در پلیــس آگاهــی
اســتان موفــق بــه شناســایی و انهـدام بانــد ســه نفــره جعــل اســناد کــه عمــده زمینهای
دولتــی و زمینهایــی کــه در اصالــت ســندهای آنهــا شــک و شــبههای بــود ،شــدند.
وی بیــان داشــت :ایــن افـراد در برخــی از شــهرهای اســتان زمینهــای دولتــی و برخــی
دیگــر کــه معــارض داشــتند را شناســایی و مبــادرت به جعل ســند بـرای آنهــا میکردند.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان تصریــح کــرد :عمــده فعالیــت آنهــا در شــهر کرمــان
مربــوط بــه منطقــه الغدیــر اســت و ارزش ایــن زمینهــا کــه تاکنــون به فــروش رســاندند
 ۶۰هـزار میلیــارد ریــال اســت.
ناظــری گفــت :در ایــن زمینــه تاکنــون ســه نفــر دســتگیر شــدند و ایــن پرونده با دســتور
دســتگاه قضایــی در پلیــس آگاهــی در حال رســیدگی اســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان در ادامه با اشــاره به دســتگیری باند ســارقان فرااســتانی
اظهــار داشــت :همــکاران مــا در پلیــس آگاهــی اســتان پیــرو شــکایت همشــهریان عزیــز
اســتان مبنــی بــر ســرقت امـوال توســط یــک بانــد کــه خودشــان را پیمانــکار معرفــی
میکردنــد ،شناســایی و دســتگیر کردنــد.
وی افــزود :شــگرد افـراد بــه ایــن صــورت بود کــه بهعنـوان پیمانکار اقــام ســاختمانی را از
مغازههایــی کــه از قبــل شناســایی کــرده بودنــد خریـداری و بــدون پرداخــت وجــه نقــد و
بــه محــض انتقــال وســایل بــه داخــل خــودرو متـواری میشــدند و گزارشهای مشــابهی
از ســایر اســتانها در ایــن زمینــه مطــرح شــده بــود.
ناظــری عنـوان کــرد :همــکاران مــا بــا انجــام کارهــای اطالعاتــی ایــن بانــد فرااســتانی را
شناســایی و در یکــی از مبــادی خروجــی اســتان کــه قصــد فـرار داشــتند بــا هماهنگــی
مقامــات قضایــی دســتگیر کردند.
وی گفــت :تاکنــون در  ۸اســتان فعالیــت مجرمانــه ایــن بانــد ثابت شــده و اعترافــات آنها را
داریــم و در اســتان کرمــان در پنــج شهرســتان این اقـدام مجرمانــه را انجــام دادهاند.
ناظــری تصریــح کــرد :از ایــن بانــد اقــام زیــادی از جملــه پکیج ،کابــل فشــارقوی ،کنتور
و  ...کشــف شــده و ارزش ریالــی امـوال مســروقه کشــف شــده بیــش از  ۱۰میلیــارد تومان
اســت کــه پرونــده قضایــی بـرای آنها در اســتان تشــکیل شــده و با نیابت جهت رســیدگی
بــه ســایر اعمــال مجرمانــه آنهــا در اســتانهای دیگــر اعـزام میشــوند.

دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
کرمان با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

بــا پــی گیری های حســن پــور نماینده محترم مردم شــریف بردســیر و ســیرجان
در مجلــس شــورای اســامی جلســه ای بــا حضــور صالحی وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اســامی،کاراندیش معاون محترم پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی،علیزاده
مدیــرکل محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســامی،رضا رجایــی نـژاد مشــکنان رییــس
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان بردســیر،و حافظی رییس محتــرم اداره
فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ســیرجان بــا موضــوع بررســی وضعیــت
فرهنگــی و هنــری شهرســتانهای بردســیر و ســیرجان مخصوصــا وضعیــت
مجتمعهــای فرهنگــی و هنــری دوشهرســتان در مــورخ 1400/۳/17در دفتــر وزیر
محتــرم برگـزار گردیــد  .در ایــن جلســه ضمــن تشــکر از وزیــر محتــرم فرهنگ و
ارشــاد اســامی و همــکاران محترمتــان در همراهــی هــا و خدمــات بی حاشــیه ای
کــه در وزارت متبــوع خــود داشــته انــد از ایشــان خواســت تــا پایان دولــت موضوع
ســاخت و یــا تعییــن تکلیــف مجتمــع هــای فرهنگــی و هنــری دوشهرســتان در
خصــوص واگـذاری بــه بخــش خصوصــی جهــت تکمیــل و بهــره بــرداری گــردد
همچنین ایشــان با تشــریح وضعیت فرهنگی و وضعیت هنرمندان دوشهرســتان
خواســتار توجــه بیشــتر علــی رغــم زحماتــی کــه تــا کنون کشــیده شــده اســت
گردیدنــد در ادامــه علیـزاده مدیــرکل محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
کرمــان گ ـزارش مبســوطی از وضعیــت موجــود فرهنگــی و هنــری و وضعیــت
مجتمعهــای دوشهرســتان ارائــه دادنــد و از همکاری روئســای دوشهرســتان تقدیر
و تشــکر نمودنــد در پایــان رجایــی و حافظــی هم بــه بیــام اقدامــات و فعالیتهای
انجــام شــده و پیشــنهاد راهکارهــای رفــع موانــع موجــود در شهرســتانهای خــود
پرداختند .

انتخابــات علیرغــم اختــاف ســایق و
تعــارض دیــدگاه هــا کــه در جــای خود
موجــب مشــارکت حداکثــری مــردم
نیــز می شــود بایســتی حداکثــر تالش
در جهــت ایجــاد وحدت و همدلــی و در
عیــن حــال رعایــت اخــاق سیاســی و
انتخاباتــی انجــام پذیرد .
ایشــان در پایــان ضمــن دعــوت از مردم
شــریف شهرســتان جهــت حضــور پــر
شــور و حداکثــری در انتخابات ریاســت
جمهــوری و شــوراهای شــهر و روســتا در برگـزاری انتخابــات ســالم و بــا نشــاط از
خاطــر نشــان کــرد  :ان شــاءاهلل بــا هرگونــه تخلــف و بــد اخالقــی سیاســی و
حضــور پــر شــور و شــعور حداکثــری انتخاباتــی بــه دور باشــیم .

اخبار
مهندسمیرصادقیفرمانداربردسیر:

در۲۸خردادماهدستورالعملهای
بهداشتیدربرگزاریانتخاباتدر
تمامیشعبرعایتخواهدشد

بــه گـزارش روابــط عمومــی فرمانـداری بردســیر جلســه ســتاد
مبــارزه بــا کرونــا شهرســتان بردســیر بــه ریاســت مهنــدس
میرصادقی فرماندار بردســیر و باحضور اعضاء درسـالن اجتماعات
فرمانداری تشــکیل شــد
فرمانــدار بردســیر ضمــن تبریــک والدت باســعادت حضــرت
افشین صالحی دادستان عمومی و انقالب بردسیر :
معصومــه(ع) بااعــام وضعیت نارنجی شهرســتان بردســیر گفت
باتوجــه بــه پیــش رو بــودن انتخابــات ۱۴۰۰در۲۸خــرداد مــاه
دســتورالعمل هــای بهداشــتی دربرگـزاری انتخابــات در تمامــی
شــعب رعایــت خواهــد شــد وی افــزود تمامــی اقدامــات جهــت
شــعب ســیار و ثابت پیــش بینی شــده و درحــال اجرا می باشــد
ســید حســن میرصادقــی خواســتار رعایــت تمامــی پروتــکل
هــای بهداشــتی در برگـزاری جلســات و همایــش ها و نشســت
دادســتان عمومی و انقالب بردســیر در جلسه
هــا توســط کاندیداهــای ششــمین دوره شــوراهای اســامی
پیشــگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی
شــهر و روســتا وســتادهای نامزدهــای ریاســت جمهوری شــد و
کــه بــا حضــور مســئولین  ،اعضــاء هیــأت
عنوان کرد ســاعات جلســات نباید بیشــتر از۲ســاعت شــودآنهم
هــای اجرایــی انتخابــات  ،رؤســای ســتادها و
درفضــای بازوبامتخلفین برخوردخواهدشــد
نامزدهــای انتخابــات شــهر و روســتای ایــن
درستادمبارزهباکرونامصوبشد:
شهرســتان برگــزار گردیــد عنــوان کــرد :
تجمعانتخاباتیدرمحیطبستهممنوعاست
محــور پیشــگیری از وقــوع تخلفــات و جرائم
فعالیــت تاالرهــا در فضــای بــاز و بــا ش ـرایط خــاص بارعایــت
انتخاباتــی نامزدهــای انتخاباتــی هســتند و
پروتکل های بهداشــتی و نظارت شــبکه بهداشــت بالمانع اســت
حرکــت نامزدها در مســیر قانــون قطعاً منجر
دورکاری پرســنل فرمانداری و بخشداری بدلیل برگزاری انتخابات
بــه حرکــت طرفـداران آنهــا در همین مســیر
درهفته جاری حذف میباشــد
خواهــد شــد .
افشــین صالحــی نـژاد ضمــن تقدیــر از هماهنگی کامل فیمابیــن مجموعه شــورای نگهبان حضور گردشــگران و ســاکن شــدن افراد غیر بومی درشهرســتان
و مجموعــه هیــأت هــای اجرایــی انتخابــات شهرســتان بردســیر بیــان داشــت  :شــورای خصوصا درمناطق گردشــگری ممنوع اســت
پیشــگیری از وقــوع جــرم شهرســتان نســبت به تهیــه بولتن در خصــوص جرائــم انتخاباتی فعالیتگروهشغلی۳و۴همچنانممنوعاست
اقـدام نمــوده کــه از طریــق فضــای مجــازی ظــرف ســاعات آینــده در اختیــار نامزدهــای
انتخاباتــی و رؤســای ســتادهای آنــان قـرار خواهــد گرفــت .
شرکتهایمعدنی۲۰۰هزارمیلیاردتومان
ایشــان بــا بیــان ایــن موضــوع که جهــل به قانــون و عــدم آگاهــی نامزدهــا از قانون از ســوی
دراستانکرمانسرمایهگذاریکردند
آنــان بــه هیــچ وجــه پذیرفتــه نیســت افــزود  :متأســفانه در روزهــای اخیــر شــاهد تبلیغات
زود هنــگام بعضــی از نامزدهــای انتخاباتــی کــه بعضـاً بــه دلیــل جهل بــه قانون اســت بوده بــه گ ـزارش ایرنــا  ،علــی زینــی ونــد در دی ـدار بــا نماینــده
ولــی فقیــه در اســتان بــا حضــور وزیــر صمــت بــا اعــام ایــن
ایــم کــه منجر بــه تشــکیل پرونــده قضایــی گردیده اســت .
مدعــی العموم شهرســتان بردســیر ضمــن دعوت بــه رعایت قانــون از ناحیــه افـرادی که در مطلــب و بــدون نــام بــردن از این ســه شــرکت  ،اظهار داشــت:
هیــأت هــای اجرایــی انتخابات مســئولیت دارند خاطر نشــان کــرد  :رؤســای ادارات و نهادها پــروژه هــا و طــرح هــای زیــادی بــه لطــف وزیــر صمــت در
جـدا ً از ســوء اســتفاده از امـوال دولتــی در امــر انتخابــات خــودداری نمــوده و باعــث تضییع کرمــان کلیــد خــورد و بخــش عمــده ای از ایــن اقدامــات طی
روز گذشــته افتتــاح شــده کــه نویــد بخــش اشــتغال پایـدار و
حقــوق بیــت المــال و امـوال دولتی نشــوند .
دادســتان بردســیر ضمــن توصیــه نامزدهــای انتخاباتــی و نماینــدگان آنــان بــه همــکاری و تقویــت زیرســاخت هــای ایــن اســتان در حوزه هــای مختلف
تعامــل بــا نیروهــای نظامی و انتظامــی در امنیــت و صیانــت از آراء مردم اظهــار داشــت  :آراء بخصــوص مناطــق کــم برخــوردار اســت .
مــردم حــق النــاس اســت کــه دســتگاه قضــا هیــچ گونــه اغماضــی در برخــورد بــا تخلفات اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه تمــام تالش هــا این بــود که
انتخاباتــی و صیانــت از آراء مــردم بــا احــدی نخواهــد داشــت و در کمتریــن زمــان ممکن به روندجهشــی توســعه و همدلــی کــه در اســتان هســت ادامــه
پیـدا کنــد ،خاطرنشــان کــرد :اکثــر طــرح ها بــه گونــه ای اند
تخلفــات صــورت گرفتــه رســیدگی خواهد شــد
ایشــان در پایــان گریــزی بــه تبلیغــات نامزدهــای انتخاباتــی در فضــای مجــازی زد و خاطر کــه بــا هــر ســاز و کار دولتــی متزلــزل نشــود و از ایــن بــه بعد
نشــان کــرد  :متاســفانه براســاس رصدهــای انجــام شــده در فضــای مجــازی شهرســتان به بــه رونــد خــود ادامــه دهند.
نحــو افســار گســیخته ای برخــی از نامزدهای انتخاباتی شــهر و روســتا مــورد توهیــن  ،افترا زینــی ونــد ضمــن قدردانــی از شــرکت هــای مهــم ســرمایه
و تخریــب قـرار گرفتــه انــد کــه در ایــن زمینــه با شــکایت نامزدهــا پرونده قضایی تشــکیل گ ـذار اســتان جهــت تــاش در راســتای توســعه  ،ادامــه داد:
شــده اســت و توســط قاضــی ویــژه انتخابــات در حــال رســیدگی می باشــد و دســتگاه قضا گلگهــر بــه زودی آمــاده کلنــگ زنــی نیــروگاه ه ـزار واتــی
اســت همچنیــن در حــوزه آب بــا تــاش هــای وزیــر صمــت
در برخــورد بــا متعرضیــن بــه آبــروی نامزدهــا بــا قاطعیــت اقـدام خواهد نمــود .
و مجموعــه اســتان آب خلیــج فــارس بــه کرمــان آمده اســت
و مــا بـرای تامیــن اعتبــار در ایــن وضعیــت کشــور توانســتیم
 ۱۰۰میلیــارد تومــان از تنــش آبــی بگیریــم و امیدواریــم ۵۰۰
میلیــارد مابقــی را از شــرکت هــا بگیریــم تا بـرای رفــع بحران
کــم آبــی  ،امســال آب خلیــج فــارس را بــه کرمــان بیآوریــم.

محورپیشگیریازوقوعتخلفاتوجرائم
انتخاباتیخودنامزدهایانتخاباتیبایدباشند

صنعتساختمانسازی

در هفتــه نامــه گذشــته بــه پنــج مــورد از کنتــرل هــای الزم ارموتــور بنــدی
شــالوده هــا ( پــی هــا) تاکیــد شــد اکنــون بــه مــوارد دیگــری میپردازیــم
 .۱بـرای اتصــال ارموتــور هــای انتظــار ســتون هــا به شـالوده هــا دو نکتــه اساســی وجــود دارد  .اوال
قســمت تحتانــی ریشــه که به پایین تریــن ارماتور های شـالوده وصــل میگردد حتما بایســتی دارای
زاویــه  ۹۰درجــه باشــد و هــر ریشــه ارماتــور انتظار بایســتی در خــاف جهت ارماتــور انتظــار روبروی
خــود قـرار گیــرد البتــه طول خــم  ۹۰درجه در شـالوده چون تحت فشــار قرار میگیرد بایســتی طبق
اییــن نامــه بــر اســاس قطــر ارماتــور ،نیــروی فشــاری وارد بــه ان و نوع بتــن از لحــاظ مقاومت یعنی
بتــن  ۲۵۰یــا  ۳۵۰و ...محاســبه گــردد امــا در هر حال بایســتی حداقل از  ۲۰ســانتی متر کمتر باشــد .
 .۲بحــث مهــم نــوع خامــوت بنــدی در فونداســیون هــا مــی باشــد کــه معمــوال بــه صــورت
چهــار گــوش و مجــدداً در ایــن مــورد نیــز خــم لبــه خامــوت هــا بایــد بــه داخــل باشــد و زاویــه
آن  ۱۳۵درجــه و طــول خامــوت بســتگی بــه نمــره آن دارد یعنــی  ۱۰ ، ۸و در ســازه هــای
خــاص کــه  ۱۲اســتفاده مــی شــود طبــق اییــن نامــه عمــل گــردد البتــه شــایان ذکــر کــه فاصلــه
خامــوت هــا از همدیگــر بایســتی حداقــل از  ۲۵ســانتی متــر تجــاوز نکنــد مگــر در مــواردی
کــه طبــق تشــخیص و م ـوارد خــاص مهنــدس محاســب بت ـوان حداکثــر فاصلــه  ۳۰ســانتی
متــری را در نظــر گرفــت البتــه بــا توجــه بــه زلزلــه هــای بررســی شــده توصیــه نمیگــردد.
 .۳پیونــد بیــن خامــوت هــا و ارموتــور هــا کــه بــه وســیله بســتن ســیم ارموتــور بنــدی انجــام
مــی شــود قطــر ســیم ارماتــور بنــدی حتمــا بایــد  1/5میلیمتــر باشــد البتــه متـداول کالف ســیم
را قــدری در اتــش ق ـرار مــی دهــد تــا اصالحــا اب آن گرفتــه شــود چــون در ایــن حالــت ســیم
کامــا مالیــم مــی شــود و بــه راحتــی خــم مــی گــردد بـرای اتصــال نســبت بــه قطــر میلگــرد
هــا از انـواع گــره اســتفاده مــی شــود کــه عبــارت انــد از  :الــف) گــره ساده(لغزشــی) ب) گــره ســاده
دوبل(لغزشــی) ج) گــره برگردان(صلیبــی) د) گــره برگــردان ( دوبــل صلیبــی) پ) گــره برگــردان (
گوشــه) ز) گــره برگــردان ( دوبــل گوشــه) معمــوال جهــت ســهولت در کار از گــره ســاده اســتفاده
مــی شــود امــا توصیــه میگــردد از گــره برگــردان دوبــل صلیبــی اســتفاده شــود زیـرا پیونــد بیــن دو
ارماتــور محکــم تــر مــی شــود کــه در نهایــت چســبندگی بهتری بیــن بتــن و ارماتــور به وجــود می
ایــد  .در ارتبــاط بــا ســتون هــا و دال هــا موضــوع فــرق میکنــد کــه در موقــع الزم بــه ان میپردازیــم.
 .۴یکــی از شـرایط الزم در ســازه هــای بتــن ارمــه ایــن اســت کــه بیــن فــوالد و بتــن اطـراف آن
چســبندگی وجــود داشــته باشــد بدیــن معنــی که تحت بــار های بهــره بــرداری ( بار هــای مــرده  ،بار
هــای زنــده و...کــه پــس از تکمیل ســاختمان بــه ان وارد می شــود) هیچ گونه لغزشــی بیــن ارماتور و
موتــور بــه وجــود نیایــد شــایان ذکر اســت که بحــث چســبندگی ارماتــور و بتن بســیار گســترده می
باشــد امــا اگــر مراحــل پنجگانــه کــه در هفتــه نامــه قبلــی را بــه خاطــر داشــته باشــید و قــاب های
انتهایــی و گــره هــا صحیــح اجـرا شــود و از ارماتور اج دار اســتفاده شــود بهترین حالت اتفــاق می افتد.
 .۵نکتــه بســیار مهــم کــه موکـدا تاکیــد مینمایــم اینکه چنانچــه قطــر ارماتور هــا در بتن یــک نمره
کوچکتــر یــا بزرگتــر بــا دو دیــد اقتصــادی بــودن یــا مقــاوم تــر بــودن در نظــر گرفته شــود خطرناک
تریــن حالــت بـرای ســاختمان اســت .پــس بهتره همیشــه نســبت ارماتــور در بتــن بــه انـدازه تعادل
بــر اســاس محاســبات باشــد چنانچه مایلیــد اطالعات بیشــتری در این زمینه داشــته باشــید مشــاوره
ادامــه دارد...
بــه صــورت رایــگان در اختیــار گذاشــته مــی شــود .

انتخابفردباکفایتوتوانمندبرایریاس 
ت
جمهوریعاملشکوفاییاقتصادیمیشود

ـرمقاله ...لــذا بایــد همــه بــرای حضــور
ـه سـ
ادامـ
در صحنــه انتخابــات احســاس مســئولیت و خانــواده
و اطرافیانشــان را بــه مشــارکت در ایــن رویــداد مهــم و
سرنوشتســاز ترغیــب کننــد ،واگــر مدیریــت قــوی
شــود دیگــر نیــازی بــه خــارج نداریــم زیــرا بیگانــگان
هیچــگاه دلســوز مــا نبودهانــد.
از ســویی حضــور حداکثــری و فعــال مــردم در صحنــه
انتخابــات و مشــارکت در تعییــن سرنوشــت اجتماعــی،
سیاســی حــق همــه مــردم و یــک اصــل عقالنــی و
شــرعی اســت .لــزوم احســاس مســئولیت نســبت بــه
سرنوشــت فــردی و جمعــی از ارزشهــای پذیرفته شــده
و مــورد تاکیــد اســام اســت.
ُمنتخبــان مــردم باید افــرادی باشــند که نه بــرای منافع
شــخصی خــود بلکه بــرای منافع مــردم مســتضعف کار
کننــد ،گفــت :امیــد اســت در  ۲۸خــرداد بــا حضــور
پرشــور خــود و انتخــاب کاندیــدای اصلــح بــه دنیــا
بگوییــم کــه بــا همــه مشــکالت و تحریمهــا ،آمدهایــم
تــا خودمــان بــر خودمــان حکومــت کنیــم.
بــا توجــه بــه بیانات رهبــر معظــم انقــاب و تاکیــد امام
راحــل در بــاره اهمیــت انتخابــات بــه عنوان یــک وظیفه
الهــی ،ملــی و انســانی و ضــرورت مشــارکت حداکثــری
انتخابــات تنهــا یــک پدیده سیاســی صرف نیســت بلکه
مظهــر حضــور آگاهیبخــش بــرای اســتیفای حــق و
حقــوق مــردم اســت.انتخابات بیانگــر میــزان وفــاداری
ملــت اســت و هرچــه حضــور پرشــورتر ،آگاهانهتــر و
حداکثری باشــد عــاوه براینکه موجــب اثبات مقبولیت
و مشــروعیت نظام اســت ،توطئهها و ترفندهای دشــمن
را علیــه نظــام و انقــاب نیــز نقــش بــر آب میکنــد و
باعــث میشــود کــه وجهــه جمهوریــت نظــام و انقــاب
افزایــش یابد.مــردم بایــد انتخابــات  ۲۸خــرداد را بــا
گزینــش صحیــح و درســت خــود و بر اســاس معیارهای
مــورد نظــر رهبــری ،بــه صحنــهای از همبســتگی و
انســجام ملــی تبدیل کننــد .ضمــن اینکه انتخــاب فرد
ت جمهــوری عامــل
بــا کفایــت و توانمنــد بــرای ریاسـ 
شــکوفایی اقتصــادی مــی شــود
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هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان
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اوخواهدآمد

حکومتجهانیعدالت

سیمایمهدویتدرقرآن

سوره نور ،آیه۵

«وعد اهلل الذین امنوا منکم وعملوا الصالحات ،لیستخلفنهم فی
االرضکمااستخلفالذینمنقبلهمولیمکننلهمدینهمالذی
ارتضیلهمولیبدلنهممنبعدخوفهمامنایعبدوننیالیشرکون
بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون»
خداوند به کسانی که از شما ایمان آورده اند واعمال صالح انجام
داده اند وعده داده که حتما آنها را خلیفه روی زمین خواهد
کرد،همانگونهکهپیشینیانراخالفترویزمینبخشیدودین
وآیینیراکهبرایآنهاپسندیدهپابرجاوریشهدارخواهدساخت
وخوف وترس آنها را به امنیت وآرامش مبدل می کند.
آنچنانکهتنهامرامیپرستندوچیزیرابرایمنشریکنخواهد
ساخت وکسانی که بعد از آن کافر شوند فاسقند.
از آنجا که در آیات گذشته سخن از اطاعت وتسلیم در برابر
فرمان خدا وپیامبر (صلی اهلل علیه وآله وسلّم) بوده آیه مورد
بحث همین موضوع را ادامه داده ونتیجه این اطاعت را که همان
حکومتجهانیاستبیانمیکند.
از مجموع این آیه چنین برمی آید که خداوند به گروهی از
مسلمانان که دارای این دو صفت هستند (ایمان وعمل صالح)
سه نوید می دهد.
 -۱حکومت وخالفت روی زمین.
 -۲نشر آیین حق به طور اساسی وریشه دار در همه جا (که این
مطلبازکلمهتمکیناستفادهمیشود).
 -۳از میان رفتن تمام اسباب خوف وترس ووحشت وناامنی که
نتیجه این سه برنامه این خواهد شد که با نهایت آزادی خدا را
بپرستندوفرمانهایاوراگردننهندوهیچشریکوشبیهیبرای
او قائل نشوند وتوحید خالص را در همه جا بگسترانند.
بدیهی است که محصول تمام زحمات رسوالن وتبلیغات پی
گیرآنهاونمونهیکاملحاکمیتتوحیدوامنیتکاملوعبادت
خالی از شرک در زمانی تحقق می یابد که مهدی موعود (علیه
السالم) سالله ی انبیاء وفرزند پیامبر اسالم ظاهر شود.
ولذا مفسر برجسته مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه می گوید:
از اهل بیت رسول اکرم (صلی اهلل علیه وآله وسلّم) روایت شده
است که این آیه درباره ی مهدی آل محمد (صلی اهلل علیه وآله
وسلّم)است.

امام علی (علیه السالم)،
دولت و سیاست های اقتصادی
ف و ابزار در اقتصاد
ی اقتصادی ،اهدا 
انوا ع سیاستها 
ی بــرای
ش چندانــ 
ل تاریــخ ،ملتهــا تــا 
در طــو 
ی خــود نداشــتهاند؛
ن بــر کارکــرد اقتصــاد 
تأثیرگــذارد 
ش چگونگ ـی
ن جدیــد ،دان ـ 
ط اقتصــاد کال 
امــا بــا بس ـ 
ت کــرده
ت بــر اقتصــاد پیشــرف 
ی دولـ 
تأثیــر سیاسـتها 
ت ب ـه
ی نســب 
ت بهتــر 
ن شــناخ 
ن اکنــو 
اســت .بدینســا 
ی وجــود دارد .در میــان
ت اقتصــاد 
ی سیاســ 
ابزارهــا 
ت قیمتهــا،
ل کامــل ،ثبــا 
ی عمــده ،اشــتغا 
هدفهــا 
ت بینالمللــی
ع مجــدد درآمدهــا ،رشــد و ثبــا 
توزیــ 
ی بــه
ت گوناگونــ 
(موازنــ ة پرداختهــا) بــ ه درجــا 
ی جدیــد و پیشــرفت ه دنبــال
وســیل ة بیشتــر دولتهــا 
شــدهاند.
ف اقتصــاد کالن
ی ب ـ ه اهــدا 
ی دســتیاب 
ی بــرا 
هــر دولت ـ 
خــود ،انــوا ع ابزارهــا و سیاســتها را بــ ه کار میگیــرد
ن آنهــا عبارتنــد از:
کــ ه مهمتریــ 
ت و مالیاتبندی
ج دولـ 
ل مخــار 
ت مالــی .شــام 
 .1سیاسـ 
یو
ف عمومـ 
ن مصــر 
ت میــا 
ت نســب 
ج دولـ 
اســت .مخــار 
ی ممکــن
ش میدهــد؛ ولــ 
ی را کاهــ 
ف خصوصــ 
مصــر 
ی و تولیــد بالقــو ه نیــز تأثیــر
ت بــر ســرمایهگذار 
اســ 
ت بــر
ت مالــی ،دســتک م در کوتاهمــد 
گــذارد .سیاســ 
یو
ص ملــ 
ن رو بــر تولیــد ناخالــ 
ل و از ایــ 
جک 
مخــار 
ت مالــی
ن از سیاســ 
تــور م تأثیــر میگــذارد .همچنیــ 
ب درآمــد ،اســتفاد ه کــرد.
ع مناسـ 
ی توزیـ 
ن بــرا 
میتــوا 
ی ب ـ ه منظــور تنظی ـم
ک مرکــز 
ت پولــی .بان ـ 
 .2سیاس ـ 
ی در پی ـش
ـت پول ـ 
ل (عرض ـ ة پــول) ،سیاسـ ِ
حج ـ م پــو 
ب بــاال یــا پاییـن
ل موجـ 
ت عرضـ ة پــو 
میگیــرد .تغییــرا 
خ بهــر ه (ســود) شــده ،بــر ســرمایهگذاری،
ن نــر 
رفتــ 
ی و بالقــوه) مؤثــر خواهــد
ی (واقع ـ 
ص مل ـ 
تولیــد ناخال ـ 
ی عملیــات
ق ب ـ ه کارگیــر 
ی از طری ـ 
ک مرکــز 
بــود .بان ـ 
خ تنزیــل،
ش اوراق) ،تغییــر نــر 
بــازار بــاز (خریــد و فــرو 
ن از طریــق
ی و همچنیــ 
خ ذخایــر قانونــ 
تغییــر نــر 
ت بــه
ت (بــ ه طــور مســتقیم) مبــادر 
ن اعتبــارا 
تعییــ 
ی میکنــد.
ت پولــ 
سیاســ 
ی مســتقی م دولــت
ی درآمــدی .ابزارهــا 
 .3سیاســتها 
ی بــر رونــد دســتمزدها و قیمتهــا
ی تأثیرگــذار 
بــرا 
ن سیاسـتها
ل تــور م اســت .البتـ ه ایـ 
بـ ه منظــور تعدیـ 
ی واقعــی ،موجــب
معمــو الً بــا فشــار بــر دســتمزدها 
ع درآمــد نیــز میشــوند .در کشــورهای
تغییــر توزیــ 
ی تجربــه
ت عمــد ه درآمــد 
ج سیاســ 
ثروتمنــد ،پنــ 
ی ناصحانـه
ن بــر رهنمودهــا 
ک نــو ع از آ 
شــد ه اســت .یـ 
ن را
ن و کارکنــا 
ی کارفرمایــا 
ت ک ه تــا حــدود 
ی اسـ 
متکـ 
ی در
ش کمتــر 
ت ب ـ ه افزای ـ 
ق مینمایــد تــا نســب 
تشــوی 
ق برســند .انــوا ع دیگــر
ق ب ـ ه تواف ـ 
دســتمزدها و حقــو 
ک حـ د قانونـی
ن یـ 
ت دســتمزدها ،قــرارداد 
ل تثبیـ 
شــام 
ی دســتمزدها
ش دســتمزدها و شــاخصبند 
ی افزایـ 
بــرا 
اســت.
ع همــان
ی خارجــی .در واقــ 
ت اقتصــاد 
 .4سیاســ 
ی در رابط ـ ه بــا
ی و پول ـ 
ی مال ـ 
ی سیاس ـتها 
بهکارگیــر 
ت کـ ه بــا توجـه
ی اسـ 
ت اســت .طبیعـ 
ت و واردا 
صــادرا 
ص صــدر
ی خــا 
ل اقتصــاد 
ی و مســائ 
ت ناکافـ 
بـ ه اطالعــا 
ک مفهــوم
ی در یـ 
ی علــو 
ی اقتصــاد 
اســام ،سیاسـتها 
ی میشــود.
ی بررســ 
ی عامتــر 
ی و بــ ه معنــا 
تقریبــ 

حسنپورخطاببهمردم:بهتشنگانقدرترایندهید

رییــس مجمع نماینــدگان اســتان کرمان
گفــت :برخــاف همــه تبلیغــات گم ـراه
کننــده دشــمنان قســم خــورده مــا ،بــه
عنــوان کارشــناس مســائل سیاســی،
فرهنگــی و اجتماعــی معتقدم کــه مردم
بــاز هم پــای صنــدوق هــای رای خواهند
آمــد ،امــا بایــد مدنظرداشــت کــه اف ـراد
جســور ،شــجاع ،توانمنــد ،تصمیــم ســاز،
تصمیــم گیــر و کســانی کــه شــیفته
خدمــت باشــند را انتخــاب کرد نه تشــنه
قــدرت.
شــهباز حســن پــور در گفــت و گــو بــا
ایســنا ،انتخابــات را تعییــن کننده شــکوه
اجتماعــی و فرهنگــی یــک ملت دانســت
و اظهــار کــرد :ملــت بــزرگ ،آگاه و مقتدر
ایـران اســامی از بــدو نهضــت امــام راحل
تــا امــروز در همــه صحنــه هــای مهــم و
سرنوشــت ســاز کشــور بــه خوبــی نقــش
خــود را ایفــا کــرده انــد.
وی ادامــه داد :آنچــه پایــه هــای حکومــت
مــردم ســاالری دینــی را محکم و اســتوار

نگــه داشــته ،حضــور پرشــور مــردم در
صحنه هــای مختلف اجتماعی ،سیاســی
و فرهنگــی بــوده اســت.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در
مجلــس شــورای اســامی بــا یــادآوری
حضــور پررنــگ مــردم در صحنــه هــای
گوناگــون طــی  42ســال گذشــته،
عنــوان کــرد :یکــی از تبلورهــای ایــن
حضــور شــرکت مــردم در پــای صنــدوق
هــای اخــذ رای ب ـرای تعییــن و تکلیــف
سرنوشــت خودشــان بــوده اســت.
وی بیــان کــرد :مقبولیــت و مشــروعیت
نظام مــا بعــد از رهبری هــای پیامبرگونه
امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری
نشــات گرفتــه از حضــور یکپارچــه و
معنــادار مــردم بوده و هســت و اگــر امروز
همــه توطئــه هــای رنگارنــگ و هزینــه
هــای گزافــی کــه اســتکبار جهانــی بــه
ســرکردگی آمریــکای خبیــث و فرزنــد
کــودک کــش رژیــم صهیونســتی برعلیه
ملــت مــا انجــام مــی دهــد ،خنثی شــده

همــه بــه دلیــل حضــور مــردم ،فـداکاری و
مقاومــت ملــت ایـران سـرافراز بــوده اســت.
حســن پــور بــا تاکیــد برآنکــه مــردم از
برخــی کاســتی هــا و مشــکالت گالیــه مند
هســتند ،تصریــح کرد :قطعــا مــردم از برخی
بــی عدالتــی هــا و نارســایی هــا گالیــه منــد
هســتند امــا هرگــز اینهــا را بــه پای اســام و
نظــام ننوشــتند بلکــه گالیــه مندی خــود را
در پــای صنــدوق رای بــه نمایــش گذاشــته
انــد بــه طوری کــه بــه افـرادی کــه در دوران
مسئولیتشــان بــه حــرف هــا و قــول هــای
کــه داده انــد ،جامــه عمــل نپوشــانده ،دیگــر
رای ندادنــد و فــرد دیگــری را انتخــاب کــرده
اند.
وی افــزود :قطعــا مــردم در روز  28خردادمــاه
پــای صنــدوق هــای رای خواهنــد آمــد و
سرنوشــت چهــار ســال آینــده کشــور را بــا
انتخــاب رییــس جمهــور اصلــح و همچنین
اعضــای شــوراهای اســامی شــهر و روســتا
رقــم خواهنــد زد.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر اظهــار

کــرد :برخــاف همه تبلیغــات گمـراه کننده
دشــمنان قســم خــورده مــا ،بــه عنــوان
کارشــناس مســائل سیاســی ،فرهنگــی و
اجتماعــی معتقــدم کــه مــردم بــاز هــم پای
صنــدوق هــای رای خواهنــد آمــد ،امــا بایــد
مدنظرداشــت کــه افــراد جســور ،شــجاع،
توانمنــد ،تصمیــم ســاز ،تصمیــم گیــر و
کســانی کــه شــیفته خدمــت باشــند را
انتخــاب کننــد نــه تشــنه قــدرت.

علیرضا رزمحسینی وزیر صمت در کرمان گفت:

سرمایهگذاران با پشتیبانی دستگاه قضا دلگرم شدهاند/حذف امضاهای طالیی در وزارت صمت
ســرمایهگذاران بــا پشــتیبانی دســتگاه
قضــا دلگــرم شــدهاند/حذف امضاهــای
طالیــی در وزارت صمــت
علیرضــا رزمحســینی وزیــر صمــت بــا
اشــاره بــه اینکــه نمیخواهــم حــرف
سیاســی بزنــم ،گفــت :دســتگاه قضــا
خیلــی خــوب کار کرده و پشــت اقتصاد
کشــور قــرار گرفتــه اســت بنابرایــن
ســرمایهگذار دلگــرم شــده اســت و
اقتصــاد کشــور رشــد میکنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از
کرمان ،علیرضا رزمحســینی در جلســه
اقتصــاد مقاومتــی ،شــورای معــادن
و جلســه هماندیشــی بــا فعــاالن
اقتصــادی اســتان بــا درود به روح شــهدا
و سیدالشــهدای شهیدان شــهید سردار
قاســم ســلیمانی اظهار داشــت :اســتان
کرمــان بــا همدلــی و همزبانــی راهــش
را ادامــه میدهــد و آینــده خوبــی در
انتظــار کرمــان اســت.
وی یــادآور شــد :امــروز کارخانــهای
نداریــم کــه بــه علــت نبــود مـواد اولیــه
تعطیــل باشــد و طــی ســه ماهــه ســال
جــاری رشــد صادراتــی در کشــور ۵۰
درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
گذشــته افزایــش داشــته اســت و ۱۴۶

میلیــون تــن کاال جابهجــا شــد.
وی بیــان داشــت :وزارت بــا  ۳۸درصــد
جیدیبــی و  ۴۰درصــد اشــتغال کشــور
یکــی از وزارتخانههــای مهــم اســت و در
دوران تحریــم و کرونــا بــه دالیــل خاصــی
کــه وجــود داشــت مداخالتــی در ایــن
وزارتخانــه صــورت گرفــت و مشــکالتی
ب ـرای فعــاالن ایــن بخــش ایجــاد شــد.
ســرمایهگذاران بــا پشــتیبانی
دســتگاه قضــا دلگــرم شــدهاند
وزیــر صمت ابـراز داشــت :صنعــت متوجه
شــد باید آب مــورد نیاز خــود را تامین کند
و در ایــن زمینــه انتقــال آب از خلیجفــارس
کلیــد خــورد و بــا وجــود مخالفتهــا امــا
شــاهد انتقــال آب هســتیم و همچنیــن
آمــاده دریافــت مجوز تولیــد  ۱۰هـزار و ۴۰
مــگاوات برق در سراســر کشــور هســتیم و
کارخانهجــات و نیروگاههــا و شــرکتهای
مــا بــرق خودشــان را تامیــن میکننــد.
رزمحســینی اضافــه کــرد :اگــر روســتاها
تخلیــه شــود ،ناامنــی بهوجــود میآیــد
و نبایــد اجــازه داد ،جابهجایــی جمعیــت
صــورت گیــرد و از معــادن بایــد بــرای
ســاخت کشــور بهــره بــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــور اســتان
کرمــان را میت ـوان بــا  ۶۰ه ـزار میلیــارد

اطالعیه

پذیرش دانشجوی علوم حوزوی

حــوزه علمیــه خواهـران بردســیر از بیــن خواهـران
واجــد رشایط(متولدیــن  ۵۹بــه بعــد) طلبــه
میپذیــرد :جهــت ثبــت نــام بــه ســایت:
paziresh.whc.ir
یــا بــا دردســت داشــن مــدارک خــود بــه حــوزه
علمیــه فاطمیــه (س) واقــع در خیابــان امــام کوچه
گلســتان ( ۸بــرق) فرعی۹مراجعــه مناییــد
جهــت اطالعات بیشــر بــا شــاره۳۳۵۲۵۰۳۰در ســاعات
اداری متــاس حاصــل منایید
مشکالت کشور فقط با مشارکت
حداکثری در انتخابات حل خواهد شد

فرمانــده کل ارتــش بــا بیــان اینکــه انتخابــات ،فرصتــی بـرای مشــارکت مردم
در سرنوشــت کشــور و حــل مشــکالت مردم اســت ،گفــت :مشــکالت فقط با
مشــارکت حداکثــری و انتخــاب آگاهانــه حل خواهد شــد.
بــه گـزارش خبرگزاری مهر ،امیر سرلشــکر ســیدعبدالرحیم موســوی فرمانده
کل ارتــش در همایــش فرماندهــان و مســئوالن ارشــد ارتــش جمهــوری
اســامی ایـران ،در آســتانه انتخابــات  ۱۴۰۰بــا بیــان اینکــه انتخابــات فرصت
مناســبی بـرای حل مشــکالت کشــور و مردم اســت گفــت :فرماندهان بســتر
الزم بـرای حضــور همگانــی ،پرشــور ،آگاهانــه و هوشــمندان ه تمامــی واجدیــن
شـرایط خانـواده بــزرگ ارتــش در انتخابــات را فراهــم کننــد.
وی افــزود :انتخابــات حــق طبیعــی مــردم اســت و مــردم در قبــال ایــن حــق
مســئولیت دارنــد و بایــد از حــق طبیعــی خــود اســتفاده و به مســئولیت خود
عمــل کنند.
فرمانــده کل ارتــش خاطــر نشــان کــرد :میـزان مشــارکت در انتخابات ،نشــان
دهنــده ســطح آگاهــی و بصیــرت مردم اســت و با میزان احســاس مســئولیت
ملــت نســبت به سرنوشــت خودشــان رابطــه مســتقیم دارد.
سرلشــکر موســوی بــا بیــان اینکــه انتخابــات موجــب یــأس هرچــه بیشــتر
دشــمن میشــود و پیــام روشــن و مهمــی بـرای دشــمنان دارد تصریــح کــرد:
از مدتهــا پیــش دشــمنان بــا توطئههــای رســانهای تــاش کردنــد مــردم را
نســبت بــه آینــده ناامیــد کننــد و القــا کنند که حضــور یا عــدم حضــور مردم
در انتخابــات هیــچ تأثیــری در سرنوشتشــان نـدارد ،مطمئنـاً مــردم بصیــر و
انقالبــی ایـران اســامی با حضــور پرشــور در انتخابــات ،تو دهنــی محکمی به
دشــمنان خواهنــد زد و ثابــت خواهنــد کــرد کــه حافــظ آرمان شــهدایی
کــه خونشــان را هدیــه کردنــد ،جانبازانــی کــه ســامتی خــود را نثــار
آن کردنــد و ایثارگرانــی کــه از هیــچ کوششــی دریــغ نکردنــد هســتند.

تومــان ســپرده مردمــی ایــن اســتان بــه
بهتریــن نحــو پیــش بــرد ،بیــان داشــت:
زمانــی کــه اســتاندار کرمــان و اســتاندار
خراســان رضــوی بــودم ،وقتــم را صــرف
دولــت نکــردم و از بخــش خصوصــی ب ـرای
پیشــبرد طرحهــا بهــره بــردم.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان
اینکــه نمیخواهــم ،بحــث سیاســی کنــم،
تصریــح کــرد :دســتگاه قضــا خیلــی خــوب
کار کــرده و پشــت اقتصاد کشــور قـرار گرفته
اســت بنابرایــن ســرمایهگذار دلگــرم شــده
اســت و اقتصــاد کشــور رشــد میکنــد.
حذف امضاهای طالیی در وزارت صمت
رزمحســینی عنــوان کــرد ۷ :درصــد
جغرافیــای کشــور در دســت وزارت صمــت
اســت کــه ســه درصــد اکتشــاف صــورت
گرفتــه اســت و فقــط یــک دهــم آن را
توانســتهایم بهرهبــرداری کنیــم و ایــران
مهــد گیاهــان دارویــی اســت و ما پاالیشــگاه
گیاهــان دارویــی را در چهــار اســتان راهاندازی
میکنیــم.
وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه حــذف
امضاهــای نکبتبــار طالیــی در دســتور
کار وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت قــرار
گرفتــه اســت ،متذکــر شــد :ریشــه فســاد
در اینجاســت و خیلــی ســخت اســت و

یدانیــد ،شــبکه فســاد چــه امکاناتــی دارنــد،
نم 
و دو امضــای طالیــی مانــده کــه تا هفتــه آینده
یداریــم و هــر کســی در ایـران
آنهــا را هــم برم 
خواســت فــوالد و کنســتانتره بزنــد بــه شــرط
تامیــن خــوراک توســط خودشــان میتواننــد،
برونــد و بزننــد و وزارت صمــت دیگــر امضــای
طالیــی ن ـدارد.
رزمحســینی بــا بیــان اینکــه غــارت معــادن
صــورت مــی گیــرد و بایــد مبانــی اقتصــادی را
درســت کنیــد و مــا مجوزهــا را در اســتانها
صــادر میکنیــم ،ابــراز داشــت :ســهمیههای
پتروشــیمی بـرای مــا مصیبــت شــده اســت و
در حــل رفــع مشــکالت و موانــع ایــن بخــش
هستیم .

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

چــون ششـدانگ یکبــاب خانــه پــاک  13فرعــی از  3432اصلــی واقــع در بخــش  20کرمــان مــورد تقاضــای
جواد احمدنظری بیدگشــک فرزنــد غالمعلــی طبــق رای شــماره  139960319011002873مــورخ 1399/12/4
در مالکیــت نامبــرده قـرار گرفتــه و آگهی موضوع مــاده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان
هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامه قانــون مذکور منتشــر و مــورد واخواهی ســپری گردیده اســت و
نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده  15قانــون ثبت میســر نمی باشــد لذا حســب تقاضای
شــماره  /1400/11018/1164و مــورخ  1400/3/17مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن
باســتناد تبصــره ذیــل مــاده  13قانــون مذکور و مــاده  13آئین نامه آن منتشــر و عملیــات تحدیدی آن از ســاعت
 9صبــح روز دوشــنبه  1400/4/14در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لـذا بــه مالــک (مالکیــن) و صاحبان
امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعــد مقــرر در ایــن اعــان در محل وقــوع ملک حاضــر و در
صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالک یــا نماینــده قانونــی وی وفق مقــررات
مـواد  14و  15قانــون و  70آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتـراض اشــخاص بر حــدود و حقــوق ارتفاقی برابر
مـواد  20قانــون و  74آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاريــخ تنظیم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت  30روز پذیرفته
شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاريخ تســلیم اعتـراض ،دادخواســت بــه مرجع ذیصــاح قضایی
تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقـدام خواهد
شــد..تاریخ انتشار  :دوشــنبه 1400/3/24
حسین تقی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر /م الف 13
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسیر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی
و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره  1400/2/21 - 140060319011000273هیات
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای محمــد
نـژاد کهنوجــی فرزنــد اصغــر بشــماره شناســنامه  3صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه به مســاحت
 291/26متــر مربــع پــاک  2فرعــی از  788اصلــی واقــع در بردســیر بلوار شــهید کالنتــری پور بخش
 20کرمــان خریـداری از مالــک رســمی آقــای رضــا غفــاری احــد از ورثــه رخســاره بیگم تفرشــی محرز
گردیــده اســت .لـذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی می شــود
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند
از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتـراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ
رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتـراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی تقدیم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتـراض طبق مقررات ســند
مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1400/3/24:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/4/7:
حسین تقی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک /شهرستان بردسیر م الف 21

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسیر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمان هــای فاقد
ســند رســمی برابــر رای شــماره  1400/2/21 - 140060319011000276هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبــت ملک بردســیر تصرفــات مالکانه بال
معــارض متقاضــی آقای مســلم مســتعلی زاده جوشــوری فرزند اکبر بشــماره شناســنامه  1352صــادره از بردســیر در یک باب
خانــه بــه مســاحت  384/93متــر مربــع پــاک  52فرعــی از  3368اصلــی واقــع در بردســیر خیابــان امامـزاده کوچــه امامت
 13بخــش  20کرمــان خریـداری از مالــک رســمی آقــای حســن کوپــاه اصفهــان احــد از ورثه حســین کوپاه اصفهــان محرز
گردیــده اســت .لـذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهی به
مــدت دو مــاه اعتـراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتـراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول - 1400/3/24:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/4/7:
حسین تقی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر  /م الف 20
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ادامه آیه  159سوره آل عمران :

 -9مشورت کردن چه فوائدی دارد؟
کسی که در انجام کارهای خود با دیگران مشورت کند ،اگر مواجه با
پیروزی شود کمتر مورد حسد واقع می گردد .زیرا دیگران پیروزی
وی را از خودشان می دانند و معموال انسان نسبت به کاری که
خودش انجام داده ،حسد نمی ورزد .اگر احیاناً مواجه با شکست
گردد ،زبان اعتراض و مالمت و شماتت مردم بر او بسته است ،زیرا
کسی که به نتیجه کار خودش اعتراض نمی کند .نه تنها اعتراض
نخواهد کرد ،بلکه دلسوزی و غم خواری نیز می کند.
یکی دیگر از فوائد مشورت این است که انسان ارزش شخصیت افراد
و میزان دوستی و دشمنی آنها را با خود درک خواهد کرد و این
شناسايي راه را برای پیروزی او هموار می کند .شاید مشورت های
پیامبر (ص) با آن قدرت فکری فوق العاده ای که در حضرتش وجود
داشت،به خاطر مجموع این جهات بوده است.
 -10با چه اشخاصی باید مشورت کرد؟
مسلم است که هر کس نمی تواند طرف مشورت قرار گیرد ،زیرا
گاه آنها نقاط ضعفی دارند که مشورت با آنها مایه بدبختی و عقب
افتادگی است .چنانکه علی (ع) می فرماید « :با سه طایفه مشورت
نکن ،با افراد بخیل مشورت نکن ،زیرا تو را از بخشش و کمک به
دیگران باز می دارند و از فقر می ترسانند .همچنین با افراد ترسو
مشورت نکن ،زیرا آنها تو را از انجام کارهای مهم باز می دارند .با
افراد حریص مشورت نکن که آنها برای جمع آوری ثروت و یا کسب
مقام ،ستم گری را در نظر تو جلوه می دهند».
-11وظیفهمشاوردرمقاممشورتچیست؟
همانطور که در اسالم دستور مؤکد درباره مشورت کردن داده شده،
به افرادی که مورد مشورت قرار می گیرند نیز تاکید شده که از
هیچگونه خیرخواهی فرو گذار نکنند و خیانت در مشورت ،یکی
از گناهان بزرگ محسوب می شود .حتی این حکم درباره غیر
مسلماناننیزثابتاست.یعنیاگرانسان،پیشنهادمشورتراازغیر
مسلمانی بپذیرد حق ندارد در مشورت ،نسبت به او خیانت کند و
غیر از آنچه تشخیص می دهد به او اظهار نماید.
در رساله حقوق که از امام سجاد علی بن الحسین (ع) نقل شده
می فرماید « :حق کسی که از تو مشورت می خواهد این است که
اگر عقیده و نظری داری در اختیار او بگذاری و اگر درباره آن کار،
چیزی نمی دانی ،او را به کسی راهنمایی کنی که می داند .اما حق
کسی که مشاور تو است این است که در آنچه با تو موافق نیست او
رامتهمنسازی».
 -12آیا امام معصوم و جانشین پیامبر (ص) را می توان با
مشورتتعیینکرد؟
انتخاب امام و جانشین پیامبر (ص) تنها باید از طرف پروردگار باشد
زیرا او همانند پیامبر (ص) باید واجد صفاتی همچون عصمت ،علم
و مانند آن باشد که تشخیص آن تنها به دست خدا است .به عبارت
دیگرهمانطورکهنمیتوانپیامبررابامشورتتعیینکرد،انتخاب
امام هم با مشورت ممکن نیست.
 -13چرا شورای مشورتی تعيين شده خلیفه دوم برای
انتخابخلیفهسوممشروعیتواعتبارندارد؟
شورایششنفریعمربنخطابهرگزمنطبقبرموازینمشورت
نبود ،زیرا اگر منظور مشورت با عموم مسلمانان بوده اختصاص
به شش نفر چه معنی دارد؟ اگر هدف ،مشورت با متفکران امت
بوده ،متفکران امت منحصر به این شش نفر نبودند و افراد پرمایه
ای همچون سلمان که مشاور شخص پیامبر (ص) بود و ابوذر و
مقداد و ابن عباس و مانند آنها از دایره این مشورت بیرون بودند.
بنابراین منحصر ساختن مشاوران به آن شش نفر به یک دسته
بندی سیاسی شبیه تر است تا یک هیئت مشورتی .اگر منظور
انتخاب افراد صاحب نفوذ برای مشورت بوده تا رأی آنها مورد قبول
دیگران واقع شود .باز درست نبوده است زیرا شخصیت هایی مانند
سعد بن عباده که رئیس مطلق طایفه انصار بود و ابوذر غفاری که
شخصیت بزرگ طایفه بنی غفار بود و مانند آنها از این مشورت
برکنارشدهبودند.

داستانهای جالبوآموزنده

پنجرهطالیی

پســر کوچکــی در مزرعــه ای دور دســت زندگــی مــی کــرد هــر
روز صبــح قبــل از طلــوع خورشــید از خـواب بــر مــی خاســت و
تــا شــب بــه کارهــای ســخت روزانــه مشــغول بود.هــم زمــان بــا
طلــوع خورشــید از نــرده هــا بــاال مــی رفــت تــا کمی اســتراحت
کنــد .در دور دســت هــا خانــه ای بــا پنجــره هایی طالیــی همواره
نظــرش را جلــب مــی کــرد و بــا خــود فکــر مــی کــرد چقــدر
زندگــی در آن خانــه بــا آن وســایل شــیک و مدرنــی کــه بایــد
داشــته باشــد لــذت بخــش و عالــی خواهــد بــود.
بــا خــود می گفــت :اگــر آنهــا قادرند پنجــره هــای خــود را از طال
بســازند پس ســایر اســباب خانــه حتما بســیار عالی خواهــد بود
باالخــره یــک روز بــه آنجــا مــی روم و از نزدیــک آن را مــی بینم...
یــک روز پــدر بــه پســرش گفت بــه جــای او کارهــا را انجــام می
دهــد و او مــی توانــد در خانه بماند.پســر هم که فرصت را مناســب
دیــد غذایــی برداشــت و بــه طــرف آن خانه و پنجره هــای طالیی
رهســپار شــد.راه بســیار طوالنی تــر از آن بــود که تصــورش را می
کرد.بعــد از ظهــر بــود کــه بــه آن جــا رســید و بــا نزدیــک شــدن
بــه خانــه متوجه شــد کــه از پنجــره هــای طالیی خبری نیســت
و در عــوض خانــه ای رنــگ و رو رفتــه و بــا نــرده هــای شکســته
دید.بــه ســمت در قدیمــی رفــت و آن را به صـدا در آورد.پســر بچه
ای هــم ســن خــودش در را گشــود .سـوال کــرد کــه آیــا او خانــه
پنجــره طالیــی را دیــده اســت یــا خیر؟پســرک پاســخ مثبــت داد
و او را بــه ســمت ایـوان بــرد .در حالــی کــه آنجــا مــی نشســتند
نگاهــی بــه عقــب انداختنــد و در انتهــای همان مســیری که طی
کــرده بــود و هــم زمــان بــا غــروب آفتــاب ،خانــه خودشــان را دید
کــه بــا پنجــره هــای طالیــی می درخشــید.

پادشاهبیخرد

روزی روزگاری پادشــاهی بــی خــرد مــی زیســت کــه فکــر
مــی کــرد خیلــی عاقــل اســت .یــک روز او افــراد قصــر را
جمــع کــرد تــا بــه آنهــا نشــان دهــد کــه چــه قــدر عاقــل
اســت .او بــه آنهــا گفــت کــه دربــاره ی حشــرات کشــف
علمــی عجیبــی کــرده اســت.
او یــک مگــس را روی کــف دســت خــود ق ـرار داد .ســپس بــا
صـدای بلنــد بــه حشــره فرمــان داد که پــرواز کنــد .مگس پــرواز
کــرد ،دور اتــاق چرخید و دوباره روی کف دســت پادشــاه نشســت.
ســپس پادشــاه پاهــای مگــس را کنــد و دوباره فرمــان داد تــا پرواز
کنــد .مگــس پــرواز کــرد ،دور اتــاق چرخیــد و دوبــاره روی کــف
دســت پادشــاه نشست.ســپس پادشــاه بال هــای مگــس را کند و
بــا صـدای بلنــد بــه مگــس فرمــان داد کــه پــرواز کند.
مگــس بیچــاره تــاش کرد ،ولــی نتوانســت پــرواز کند.پادشــاه با
غــرور بــه جمعیــت رو کرد و کشــف بــزرگ خــود را چنیــن اعالم
کــرد :حشـرات بــدون بــال نمــی تواننــد پــرواز کننــد؛ زیرا بــه بال
هایشــان نیــاز دارند تــا فرمان پادشــاه را بشــنوند.

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان ـ تحلیلی خبری
صاحب امتیاز  ،مدیر مسئول  :محمد رضا شجاعی باغینی
جانشین مدیر مسئول و سردبیر  :عمید شجاعی باغینی

پیامکهایشما

 10000100005588شماره ارسال پیامک

*بــا ســام و عــرض خســته نباشــید خدمــت
شــهردارمحترم و کادر شــهرداری شهرســتان بردسیر
لطفــا بـرای مشــکل ورودی کوچه میرزاقاخــان  ۵یک
00----9136
راه حــل ارائــه دهیــد
*ســام 4ســال پیــش دربردســیر یــک
خونه200متــری را بــا  300الــی  400میلیون میشــد
خریــد حــاال بــا 3برابــر افزایــش قیمــت هــم نمــی
تـوان چــه کســی مســئول افزایــش قیمــت مســکن
وهمچنیــن اجــاره بهــا منــازل مــی باشــد بایــد بــه
کســی رای بدهیــم کــه بتوانــد مشــکل مســکن را
حــل کنــد و مانــع افزایــش بــی رویــه مســکن شــود
71----9123
*مــردم برغــم مشــکالت معیشــتی و افزایــش
قیمتهــا و بیکفایتــی برخــی دســتگاهها بــا
بصیرتــی کــه دارنــد اگــر فــرد یــا دســتگاهی خطایی
کنــد ،آن را پــای کل انقــاب نمینویســند و در
08----9226
انتخابــات حضــور مــی یابنــد
* ســام ملــت قهرمــان در مناظ ـرات چهــار ســال
قبــل گفتــه بودند رئیســی اگــر بیایــد بیــن زن و مرد
در خیابــان هــا دیـوار کشــی خواهد نمــود امــا دیدیم
رئیســی بیــن مفســدین و رانــت خ ـواران بــا بیــت
40----9139
المــال دیــوار کشــید
*باســام خدمــت خادمیــن دلســوز بویژه شــهردار ی
کــه خدمــات زیــادی بــه مــردم ارائــه نمــود و چهــره
شهربهترشــده لطف کنیــد ورودی از طرف ســیرجان
و میـدان پزشــک را هــم سروســامان بدهیــد ممنــون
71----9308
*در ایــن دوره از مناظـرات نیز گفتند رئیســی گشــت
ارشــاد ...در حالــی کــه گشــت ارشــاد ربطــی بــه قــوه
قضائیــه نـدارد و زیــر نظــر وزارت کشــور دولــت آقای
روحانــی کار مــی کنــد امــا رئیســی قــول داد کــه
گشــت ارشــاد خواهــد داشــت ،نــه بـرای مــردم بلکــه
ب ـرای مســئولینی کــه دستشــان بــه ســمت بیــت
26----9134
المــال دراز مــی باشــد.
* باســام از شــهردار محترم بردسیر درخواســت دارم
کــه نســبت به اســتاندارد ســازی ســرعتگیرها ونصب
چـراغ چشــمک زن و شــب نمــا اقـدام کندباتشــکر
15----938
*باســام خدمــت خادمیــن دلســوز بویژه شــهردار ی
کــه خدمــات زیــادی بــه مــردم ارائــه نمــود و چهــره
شهربهترشــده لطــف کنــی ورودی از طرف ســیرجان
و میـدان پزشــک را هــم سروســامان بدهــد ممنــون
71----9308
* همــه ســرگرم انتخابــات شــدند وگرانــی بیــداد
میکنــد مخصوصــا میــوه زردالــو کیلویــی  50تومــان
میشــه خــودت نخــوری ولــی وقتــی بچــه ات مــی
بینــه میشــه بگــی نخــور ونخـواه وبقیــه اجنــاس هم
همینطــور باالخــره ج ـواب مــارا کــی بایــد بــده
41----9033

شــهید ســلیامنی :امــروز قــرارگاه
حســینبن علــی ،ایـران اســت .بدانیــد
جمهــوری اســامی حــرم اســت و
ایــن حــرم اگــر مانــد ،دیگــر حرمهــا
میماننــد .ا گــر دشــمن ،ایــن حــرم را
از بیــن بــرد ،حرمــی باقــی منیمانــد،
نــه حــرم ابراهیمــی و نــه حــرم
مح ّمــدی(ص).
اشعارآیینیمیالدحضرت
معصومهسالما...علیها

ماه روز اول ذی القعده کامل می شود
ازشبمیالدتواینگونهحاصلمیشود
ماه روز اول ذی القعده کامل می شود
بارها رس در میارد از شب میالد تو
تاکهجربائیلازخورشیدغافلمیشود
گوئیاشاننزولشمیشودایرانما
هرچهبر"موسیبنجعفر"سورهنازلمیشود
پایاو"شاهچراغ"ودستها"عبدالعظیم"
چشمایرانچونکهمشهدگشت-قم=دلمیشود
خاکمشهدنسخهیایرانیکربوبالست
حرضتمعصومهزینبرامعادلمیشود
هرچهقابلتردراینمجموعهناقابلتراست
هرچهناقابلدراینمجموعهقابلمیشود
هرکسیازخویشداخلگشتخارجمیشود
هرکسیازخویشخارجگشتداخلمیشود
هرکسیدرشهرعاقلگشتعاشقهمنشد
هرکسیدرصحنعاشقگشتعاقلمیشود
رتبههابرعکسدنیامیدهداینجاجواب
شاهباترفیعدرصحنتوسائلمیشود
درحریمتشعرگفنتکارخودرامیکند
"شاطرعباسقمی"همگاه"دعبل"میشود
اشکوقتیواقعیشددرحرمهمرسگرفت
پسبهجای ُمهرپیشانیمنگلمیشود
هرکسی طرز ارادت را به تو توضیح داد
صاحبیکجلدتوضیحاملسائلمیشود
گوشهایازلطفپنهانتوکهمعلومنیست
گوشهایازلطفمعلومتو"فاضل"میشود
تاچهلشهرمجاوروسعتاکرامتوست
پسمن ِهمسایهاترانیزشاملمیشود
مشکالتسختمآسانشدولیکاریبکن
دل بریدن از تو دارد باز مشکل می شود
شعر از  :سید علی اصغرپور

صفحه آرایی  :سپهر بردسیر ()09134423926
گستره ی توزیع استان کرمان

آدرس  :بردسیرـ خیابان امام(ره) ـ ساختمان خطیبی  -طبقه اول  -جنب دفتر ازدواج

ایمیل Email : sepehrbrd@yahoo.com :
لیتوگرافی و چاپ  :طاها

تلفن  09133414471 ، 034-33521188 :فاکس 034-33528860 :
پایگاه اینترنتی www.sepehrbrd.ir :

رایبهمردمیدان،باکفایتوتوانمند،باکارنامهایدرخشان

با گذشــت دوســال از ریاســت رئیســی بــر قوه
قضاییه کارشناســان و سیاســیونهای طیفهای
مختلــف بــه ارزیابــی کارنامــه وی پرداخــت و
دربــاره عملکــرد او بــه قضــاوت نشســتند .در
ارزیابــی کارنامــه رئیســی میتـوان بــه وجــوه
تمایــز مدیریــت رئیســی بــا روســای پیشــین
قــوه قضاییــه پرداخــت؛ برگـزاری دادگاههــای
علنــی مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی و محاکمــه
دانهدرشــتها ،آقازادههــا و برخــی مدیــران و
مســئوالن ،تالشهــا بـرای پاکســازی درونــی
قــوه قضاییــه از عناصــر و قضــات فاســد،
تحــرکات میدانــی ریاســت قــوه قضاییــه و
سرکشــی ســرزده بــه واحدهــای قضایــی و
زندانهــا و نیــز انجــام ســفرهای اســتانی،
کاهــش اطالــه دادرســی ،تاســیس مجتمــع
ویــژه مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی ،به رســمیت
شــناختن جــرم سیاســی ،اجرایــی کــردن
برخــی از قوانیــن بــر زمیــن مانــده و… ازجمله
مــواردی اســت کــه در دوره جدیــد ریاســت
قــوه قضاییــه مــورد توجــه قـرار گرفته اســت.
در ایــن گـزارش بــه مهمتریــن اقدامــات قــوه
قضاییه در دوره ســیدابراهیم رئیســی پرداخته
شــده اســت:

مبارزه با فساد

مبــارزه بــا فســاد در دوره ریاســت رئیســی بــر
قــوه قضاییــه از جهــات مختلــف مــورد توجــه
قـرار گرفــت:
 - ۱برگـزاری دادگاههــای علنــی ویژه مفاســد
اقتصــادی؛ برگ ـزاری ایــن دادگاههــا در ســال
۹۷و در پی نوســانات شــدید اقتصــادی و ارزی
و ســودجویی دالالن ،صرافــان و واردکننــدگان
مــورد توجــه قــرار گرفــت .در دوره ریاســت
پیشــین قــوه قضاییــه ،صــادق آملیالریجانــی
طــی نامـهای به رهبر معظــم انقالب از ایشــان
درخواســت کــرد اجــازه اقدامــات ویــژه در
برخــورد قاطــع و ســریع در چارچــوب قانــون
مجــازات اخاللگـران در نظــام اقتصادی کشــور
و قانــون مجــازات اســامی داده شــود .در پــی
موافقــت رهبری بــا ایــن خواســته ،دادگاههای
ویــژه موســوم به دادگاههــای «اســتجازهای» در
واپســین ماههــای مســئولیت آملیالریجانــی
برگـزار شــد .در ایــن راســتا دادگاههــای متعدد
رســیدگی بــه جرائــم اقتصــادی و مالــی در
سراســر کشــور برگزار شــد و تعدادی از دالالن
ارزی ،صرافــان و واردکننــدگان ماننــد بـرادران
مظلومیــن ،باقریدرمنــی و اکبــر عمــارت بــا
عناوینــی چــون ســلطان ســکه و ســلطان قیر
و… بــه اعــدام و حبسهــای طویلالمــدت
محکــوم شــدند؛ دادگاههایــی کــه عمومــا
بهصــورت علنــی و بــا حضــور رســانهها برگزار
میشــد و بازتــاب گســتردهای در رســانهها و
جامعــه داشــت؛ رویــهای کــه بــا تغییــر
ریاســت قــوه قضاییــه نمــو ِد بیشــتری یافت و
دادگاههــای ویــژه بــه نحــو گســتردهتری طــی
یــک ســال گذشــته برگـزار شــد .در ایــن دوره
بیــش از ۱۰۰۰مــورد حکــم قطعــی شــامل
اعــدام ،حبسهــای ابــد و طویلالمــدت،
انفصــال از خدمــت ،اســترداد امــوال ،شــاق
و… توســط ایــن دادگاههــا صادر شــد .رئیســی
بارهــا بــا تأکیــد بــر برخــورد عملــی با فســاد و
دانهدرش ـتها گفتــه کــه گرفتــار حاشــیهها
نخواهــد شــد و از جوســازیها و فضاســازیها
و از اخــم کســی تأثیــر نخواهــد پذیرفــت و
دســت مفسـدان را از بــازو قطــع خواهــد کــرد.
 - ۲بیتعــارف بــا دانهدرشــتها و آقازادههــا؛
بازداشــت و محاکمــه دانهدرشــتها،
آقازادههــا و یقــه ســفیدها بــا اتهامــات مالــی
و کالهبــرداری در دوره موســوم بــه تحــول در
قــوه قضاییــه بازتــاب گســتردهای در رســانهها

و در میــان افــکار عمومــی داشــت .حاشــیه امــن
آقازادههــا ،مســئوالن و دانهدرشــتها همــواره
یکــی از زمینههــای بیاعتمــادی مــردم بــه
عدلیــه بــوده اســت .در ایــن دوره دســتگاه قضایــی
تــاش کــرد تــا بــا ورود بــه خطــوط قرمز ســنتی
ایــن دســته از مفســدین ،اعتمــاد از دســت رفتــه
بــه قــوه قضاییــه را بازگردانــد؛ بــه همیــن جهــت،
دادگاههایــی بــرای محاکمــه دانهدرشــتها و
آقازادههــا و برخــی مســئوالن برگــزار شــد کــه
بعضــی از آنهــا قابــل اشــاره اســت:
حســین هدایتی مشــهور بــه «پدرخوانــده فوتبال
ایــران» بــه اتهــام اخــال در نظــام اقتصــادی
کشــور بــه ۲۰ســال حبــس ،محرومیــت دائــم از
بهکارگیــری خدمــات دولتــی و رد مــال و شــاق
محکــوم شــد و هماکنــون در حــال تحمــل
مجــازات اســت.
پرویــز کاظمــی ،وزیــر اســبق کار و رفــاه در دولــت
اول احمدینــژاد بــه اتهــام مشــارکت در اخــال
عمــده در نظــام اقتصــادی کشــور بــه ۲۰ســال
حبــس ،شــاق در انظــار عمومــی و محرومیــت
دائمــی از مشــاغل دولتــی محکــوم شــد.
هــادی رضــوی ،دامــاد محمــد شــریعتمداری،
وزیــر ســابق صنعــت و معــدن و وزیر کنونــی کار و
رفــاه کــه در جریــان محاکمــات بــه «دامــاد وزیر»
مشــهور شــد به اتهــام مشــارکت در اخــال عمده
در نظــام اقتصــادی کشــور بــه  ۲۰ســال حبــس،
رد مــال ،شــاق و محرومیــت از خدمــات دولتــی
محکــوم شــد.
محســن پهلـوان ،بنیانگـذار و مدیرعامــل شــرکت
پدیــده شــاندیز و متهــم ردیــف اول پرونــده بــه
اتهــام هدایــت و رهبــری شــبکه کالهبــرداری بــه
حبــس ابــد و اســترداد امـوال و محرومیــت دائم از
خدمــات دولتــی محکــوم شــد.
عمــار صالحــی ،فرزنــد یکــی از فرماندهــان ارشــد
و ســابق ارتــش بــه اتهــام معاونــت در اخــال در
نظــام اقتصــادی در ارتبــاط بــا یکــی از پروندههای
فســاد بانــک ســرمایه(گروه جهانبانــی) در دادگاه
علنــی محاکمــه و بــه تحمــل  ۱۰ســال حبــس و
محرومیــت دائــم از خدمــات دولتــی محکوم شــد.
ابوالفضــل میرعلــی ،مدیرعامــل مؤسســه اعتباری
ثامنالحجــج و رئیــس اســبق دادس ـرای نظامــی
اســتان خراســان بــه اتهــام مشــارکت در اخــال
در نظــام اقتصــادی کشــور بــه ۱۵ســال حبــس
و محرومیــت از خدمــات دولتــی محکــوم شــد .او
مصـداق کســی بــود که بــه گفتــه ولیاهلل ســیف،
رئیــس ســابق بانــک مرکــزی ،تحصیــات دیپلمه
داشــت و بهصــورت مســلح وارد بانــک مرکــزی
میشــد!
رســیدگی بــه پرونده عبــاس ایروانــی ،مدیــر گروه
عظــام ،تولیدکننــده قطعــات خــودرو بــه اتهــام
افســاد فــیاالرض از مجــرای اخــال عمــده در
نظــام اقتصــادی کشــور و رســیدگی بــه اتهامــات
علــی دیوانــدری ،مدیرعامــل ســابق بانــک ملــت
و پارســیان ازجملــه اقدامــات دســتگاه قضــا در
برخــورد بــا متهمــان دانهدرشــت اســت.
تزاده،
علیاشــرف ریاحــی ،دامــاد محمدرضا نعمـ 
وزیــر ســابق صنعــت بــه معاونــت در اخــال کالن
در نظــام اقتصــادی بــه میــزان ۶میلیــارد و ۶۵۶
میلیــون یــورو در پرونــده موســوم بــه پتروشــیمی
متهــم اســت کــه جلســات دادگاه هنــوز تمــام
نشــده اســت.
تزاده،
تزاده ،فرزنــد محمدرضــا نعمـ 
شــبنم نعمـ 
وزیــر ســابق صنعت بــه اتهــام مشــارکت در اخالل
عمــده در نظــام اقتصــادی از طریــق اخــال در
امــر توزیــع مایحتــاج عمومــی(دارو) بــه ۲۰ســال
حبــس ،شــاق و ردمــال محکــوم شــد.
مهــدی آخونــدی ،فرزنــد عبــاس آخونــدی ،وزیــر
ســابق راه و شهرســازی یکــی از آقازادههایی اســت
کــه طــی یــک ســال گذشــته بازداشــت شــده
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اســت .بــه گفتــه ســخنگوی قــوه قضاییــه ۴نفــر دیگــر بــه همراه
وی بازداشــت شــدهاند .بــه نوشــته رســانهها ،اتهــام این آقــازاده کار
چاقکنــی و تخلفــات مالــی اســت.
حســن میرکاظمــی ،مشــهور بــه «حســن رعیــت» که به واســطه
روابــط پیچیــدهاش بــا اف ـرادی ماننــد بابــک زنجانــی و ســعید
مرتضــوی و وســاطت او بـرای آشــنایی این دو شــناخته میشــود،
از ماههــا پیــش بــه اتهامــات نامعلــوم در بازداشــت بــه ســر میبرد.
افــکار عمومــی ،رعیــت را بــه واســطه تصویــری میشناســند کــه
در جریــان ناآرامیهــای پــس از انتخابــات ســال ۸۸بــا در دســت
داشــتن اســلحه کمــری از او ثبــت شــده اســت.
فریــدون احمــدی ،نماینــده زنجان و محمــد عزیزی ،نماینــده ابهر
در مجلــس بــه اتهــام مشــارکت و معاونــت در اخــال بــازار خودرو
و در ارتبــاط بــا پرونــده ســایپا پــس از بازداشــت بــا تودیــع وثیقــه
۱۰میلیــارد تومانــی بـرای هریــک از آنها ،آزاد شــدند .هنــوز دادگاه
محاکمــه ایــن دو نماینــده مجلس برگزار نشــده اســت.
حســین فریــدون ،بـرادر حســن روحانــی ،رئیسجمهــور بــه اتهام
دریافــت رشــوه در حــال تحمــل ۵ســال حبــس خود اســت.
تاکنــون تعـدادی از جلســات محاکمــه مهــدی جهانگیری ،بـرادر
معــاون اول رئیسجمهــور بــه اتهامــات مالــی در دوره تحــول
قضایــی برگ ـزار شــده اســت .او بــه قیــد وثیقــه آزاد اســت.
رســول دانیــا لزاده ،ابربدهــکار بانکی(۴هـزار میلیــارد تومــان) طی
چندماه گذشــته بازداشــت شــد.
عیســی شــریفی ،قائممقــام شــهردار اســبق تهـران کــه جلســات
دادگاه وی در دادگاه نظامــی بهصــورت غیرعلنــی برگــزار شــده
اســت.
افــزون بــر اینهــا ،تع ـدادی از مدی ـران دســتگاهها و ســازمانهای
دولتــی بنابــر اتهامــات مختلــف مالــی و فســاد طــی ماههــای
گذشــته بازداشــت شــدهاند:
احمــد عراقچــی ،معــاون ارزی بانــک مرکــزی و بـرادرزاده عبــاس
عراقچــی ،معــاون وزیــر خارجــه و عضــو ارشــد تیــم مذاکرهکننده
هســتهای بــه اتهــام مشــارکت در اخــال در نظــام ارزی و پولــی
کشــور از طریــق قاچــاق عمــده ارز بهصــورت شــبکهای و
ســازمانیافته در حــد کالن بازداشــت و بــه قیــد وثیقــه آزاد اســت.
تع ـدادی از جلســات دادگاه عراقچــی برگ ـزار شــده اســت.
هاشــم یکــ هزارع ،مدیرعامــل ایرانخــودرو بــه اتهــام افزایــش
غیرقانونــی قیمــت محصــوالت ایرانخــودرو و اخــال در بــازار
خــودرو در بازداشــت اســت.
ی و معــاون وزیــر
پوریحســینی ،رئیــس ســازمان خصوصیســاز 
اقتصــاد به اتهــام سوءاســتفاده از جایــگاه خود در بازداشــت اســت.
علیاصغــر پیونــدی ،رئیــس جمعیــت هــال احمــر و تع ـدادی
دیگــر از مدیـران ایــن ســازمان بــه اتهــام فســاد مالــی بازداشــت
شــدهاند.
در حــوزه پزشــکی و دارو ،رئیــس ســازمان تــدارکات پزشــکی
هاللاحمــر و تع ـدادی از اف ـراد بنــا بــر اتهامــات و تخلفــات ارزی
بازداشــت شــدهاند.
اقدامــات دســتگاه قضایــی در برخــورد با تخلفــات مدیـران دولتی،
آقازادههــا و مســئوالن در دوره ریاســت رئیســی وجــه تمایــز ایــن
دوره از مدیریــت بــا دورههــای پیشــین بــه شــمار میآیــد .ایــن در
حالــی اســت کــه آیـتاهلل صــادق آملیالریجانــی ،رئیس پیشــین
قــوه قضاییــه در نامـهاش خطــاب بــه آیـتاهلل یــزدی نوشــته بود:
«بنــده ســینهام خزانهاالس ـرار اتهامــات مجموع ـهای از معاونــان،
قائممقامــان و آقازادههــای مســئوالن و شخصیتهاســت!».
اظهــارات رئیس ســابق دســتگاه قضــا در حالــی بود که رســیدگی
بــه اتهامــات مســئوالن و آقازادههایشــان جــزو وظایــف ذاتــی او و
دســتگاه تحــت ریاســتش بوده اســت.

شــهید حســین ملــک قاســمی نــام پــدر :قلنــدر ،نــام مــادر :حیــات زاهــدی متولــد :
 42/۱/2تاریــخ شــهادت 67/۴/24 :ومحــل شــهادت :جــاده ســقز ،یــگان اعـزام کننــده:
ســپاه پاسـداران وپاسـدار وظیفــه  ،مجــرد  ،دیپلم
ـادر ۱۵:ســاله بــودم کــه ازدواج کــردم .همســرم کارگــر زحمتکــش و
ـت مـ
روایـ
اهــل کار و تــاش بــود .لقمــه حــال ،دســتگیری از دیگـران ،ناامیــد نکــردن کســی از
در خانــه و عشــق بــه امام حســین(علیه الســام) باعــث شــد فررندانمان خــوب و اهل
تربیــت شــوند .از همــان ســال اول ازدواج ،بســاط روضــه امام حســین(علیه الســام) در
خانــه مــا برپــا میشــد کــه هنــوز هــم ادامــه دارد و تــا وقتــی زنده هســتیم این بســاط
را َعلَــم مــی کنیم.
درویش امام حســین باشــد؛ و نام حســین
نــام پســر بزرگــم را درویــش گذاشــتم ،کــه
ِ
را بـرای فرزنــد شــهیدم ،حســین ،انتخــاب کردم(تا نــام و راه آقا چـراغ راهش باشــد) ...
ـت پدر:بــا وجــود ســختی روزگار ،امــا بچــه هــا رو پیــش مــای روســتا مــی
روایـ
فرســتادیم تــا بهــره ای از قــرآن و سـواد داشــته باشند.حســین هیــچ وقــت بــه مــا بی
احترامــی نکــرد .وقتــی از مدرســه مــی آمــد ،مـرا کــه پــدرش بــودم مــی بوســید .بــا
خواهــر و برادرهایــش مهربــان بــود و اهــل دعـوا و ســر و صـدا نبــود.
ـک حال مادر:پســرم خیلــی نگـران مــن بــود .چــون کارم زیــاد بــود و ضعیف
کمـ
بــودم ،وقتــی بــه خانــه مــی آمــد شــروع می کــرد بــه انجــام کارهای خانــه؛ جــارو می
کــرد ،بچــه هــارو نگهـداری مــی کــرد  /...بخاطــر ضعیف بــودن مــن ،گریه می کــرد و
مــی گفــت :مــادر تــو مریضــی  ...می ترســید مرا از دســت بدهــد ...
ـه :فاصلــه خانــه مــا تــا مدرســه ،زیــاد بــود .حســین و دوســتانش بایــد هر
دوچرخـ
روز ایــن مســیر طوالنــی را مــی رفتنــد و مــی آمدنــد.
روزی پــدر بـرای حســین دوچرخــه ای خریــد تا ایــن مســیر را با دوچرخــه طی کند.
حســین دوچرخــه را تــو اتــاق گذاشــت و خوابیــد .در همیــن هنــگام دوســتش از راه
رســید و دوچرخــه حســین را سـوار شــد .بــا خــود بــرد.
وقتــی حســین خبــردار شــد ،در جواب اعتـراض بقیــه ،گفت :اشــکال نـدارد ،طوریش
نمیشــه ،بــرده که بــرده ...
ـن نو:اهــل کار و تــاش بــود و مایحتــاج خــود را از درآمــد خــودش تهیــه می
پیراهـ
کــرد.روزی پیراهــن نــو بــه تــن کــرده بــود کــه بــا دوســتش روبــه رو مــی شــود .اتفاقا
دوســت حســین از پیراهــن خوشــش می آیــد و از حســین می پرســد این لبــاس را از
کجــا خریده؟حســین هــم پیراهــن را در مــی آورد و به دوســتش مــی دهد.
وقتی سر و وضع حسین را دیدم ،پرسیدم :پیراهنت رو چکار کردی؟
جـواب داد :مــادر مــن کــه هفــت  -هشــت تــا پیراهــن دارم ،یکــی را بــه دوســتم دادم
چــون از لبــاس مــن خوشــش آمــده بــود.
ـا و عفت:همیشــه در مســیر کوچــه و خیابــون ســر بــه زیر بــود .می گفتــم :چرا
حیـ
ســرت رو اینقــد پاییــن مــی اندازی؟!مــی گفت :چــکار کنم ،ســرم رو باال بگیــرم به زن
و دخترهــای مــردم نــگاه کنم؟!
شوقبهرفتن:
مــادر اســت دیگــر؛ تــاب دوری فرزنــد نـدارد .آن هــم وقتــی قرار اســت جگرگوشــه ات
پــا در میدانــی بگـذارد که بیــم آن داری هر آن ،ســینه اش را گلوله دشــمن بشــکافد و
او را بـرای همیشــه از آغوشــت جـدا کنــد ...اما پســر اســت دیگر!!! شــیر مــادر را همراه
بــا اشــک روضــه اباعبـد ّ
الل (علیــه الســام) از ســینه مــادر مکیده و عشــق به حســین
و راهــش ،او را مــرد میـدان نبــرد بــا ناحــق کرده اســت ...
ـدارد ...بـرای اتمــام حجــت هــم کــه هســت ،دوســتش را مثال
ـدن نـ
ـاب مانـ
تـ
مــی زنــد و مــی گویــد :مــادر چطــور راضــی می شــوی از میــان پسـرانت ،یکــی راهی
جبهــه نشــود در حالــی کــه کرامت هــای یکــی یکدانــه ،در جبهه باشــند ...
ـه ها:هــر وقــت هــم صحبــت از ازدواجــش بــه میــان مــی آمــد ،مــی
ـاد جبهـ
دامـ
گفــت :تــا جبهــه تمــام نشــه ،مــن دامــاد نمی شــم.
تا اینکه در سرزمین عشق و ایمان ،با عروس شهادت همراه شد ...

اسامینامزدهایتاییدصالحیتشدهشورایاسالمیشهربردسیر

ســتاد برگ ـزاری انتخابــات شهرســتان بردســیر اعــام کــرد  ،تع ـداد  21نفــر از
کاندیداهــا تاییــد صالحیــت شــده بـرای ورود بــه عرصــه انتخابات شــورای شــهر
بردســیر شــدند :
تایید صالحیت شدگان به شرح زیر می باشد :
 - ۱محمد ایمانی ؛
- ۲فریدون ایمانی ؛
 - ۳رضا برومند ؛
 - ۴حمید بهزادی ؛
 - ۵هاشم بیرمی نیا ؛
 - ۶رضا پرتونیا ؛
 - ۷مجید خالقی ؛
- ۸علی خدامی ؛
 - ۹بتول خسروی؛
 - ۱۰رضا خسروی ؛
 - ۱۱مهدی خضری ؛
 - ۱۲وحید رنجبر ؛
 - ۱۳امین زارع عسکری ؛
 - ۱۴علی زاهدی فر ؛
 - ۱۵رضا شاه حیدری پور ؛
 - ۱۶سمیه گرکانی نژاد ؛
 - ۱۷مجتبی گرکانی نژاد ؛
 - ۱۸مهدی معین الدینی ؛
 - ۱۹محمد نخعی ؛
 - ۲۰میالد نوری ورزنی ؛
 - ۲۱عباس یزدی زاده ؛

