امام خامنه ای ( مد الظله ) :

سرمقاله

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان ما هر جا انقالبی عمل کردیم ،عقبماندگی نداشتیم،
هر جا از انقالب کوتاه آمدیم ،یک حرکت غیر انقالبی
دو شنبه  4اسفند ماه 1399
توجهی انجام دادیم،
و حرکت ناشی از کسالت و بی ّ
 10رجب  22 - 1442فبریه2021
عقبماندگیبهوجودآمد؛کهدردرجهیا ّول،مسئلهی
معیشتطبقاتفقیراست،مادراینزمینهعقبماندگی
سال دوازدهم  -شماره 471
داریم و اختالف و شکاف طبقاتی هست.
قیمت  1000 :تومان

ضرورت احزابانقالبیوالهی
درگامدومانقالب
یکی از راههای حضور فعال و پاسخگو بودن درموضوعات
سیاسی ومدیریتی کالن وجود احزاب فعال انقالبی والهی
است که متاسفانه تا کنون محقق نگردیده است گرچه
احزاب و جمعیتهای متعددی مجوز فعالیت گرفتند و به
نحویغیرکارامدندوفعالیتیمنحصرادرنزدیکیانتخاباتو
کسب کرسیهای پارلمانی و شوراهای اسالمی را دارند وتا
دوره بعدی عمال فعال نیستند و درنتیجه با حضور درصحنه
سیاسی پاسخگونیستند چون این احزاب کوچک و کمتر
فراگیر متعدد درانتخابات ائتالف می کنند و درپایان به
مسئولیتهایخودپاسخگونیستندوهرکدامدیگریرامقصر
می دانند گرچه درجامعه دوجریان سیاسی کالن اصولگرا
واصالح طلب وجود داد که هر کدام احزاب کوچکتر ی را
پوششمیدهندانهمبویژهدرآستانهانتخاباتوبهنحویکه
هیچکدامنتوانستهاندیکتشکیالتبزرگوفراگیروپاسخگو
تشکیلدهندوبرخوردوموضعدولتهایگذشتهدرتشکیل
احزاب فراگیر هم متفاوت وسلیقه ای بوده است وبه این
دالیل هنور به احزاب بزرگ وفراگیرانقالبی با روحیه جهاد
ی والهی دست نیافتیم که این یکی را از نقصهای جامعه
متحول و پویاست .
در ابتدای انقالب یک حزب بزرگ و کارامد با بیانیهای از
سوی  ۵تن از فقهای بنام کشور صادر شد و ضرورت تح ّزب
و ّ
تهذب را به نیروهای پای انقالب یادآور شدند .حزب
جمهوری اسالمی توسط پنج تن از اعضای شورای انقالب
حضرات آیات شهید بهشتی ،شهید باهنر ،مرحوم هاشمی
رفسنجانی ،مرحوم موسوی اردبیلی و رهبر معظم انقالب
تأسیس شد و سیل عالقهمندان به انقالب برای نامنویسی
به دفاتر حزب سرازیر شدند .حزب جمهوری اسالمی در
مرکزیت خود نخبگان سیاسی را جمع کرد و لذا در سراسر
کشور نخبههای عالم سیاست در سطحی وسیع به حزب
روی آوردند.و با مخالفتهای گروههای تندرو و بدخواه
انقالب درمورد این حزب پس از انفجاردفتر مرکزی حزب
و شهیدشدن عده ای از موسسین واعضا و پس از مدتی این
حزبعلنااعالمتعطیلیکردوتاکنونهنوزیکحزبفراگیر
شبیه آن بوجود نیامده است
ویژگی حزب الهی وانقالبی وجهادی بایدبه گونه ای باشد
که تح ّزب را در کنار ّ
تهذب با هم به پیش بروند وبدوراز
خودشیفتگی ها ،جاهطلبی ها ،کبر و غرورُ ،عجب و
خودبینیهاباشد
مقام معظم رهبری پس از شهادت شهید بهشتی و شهید
باهنر دبیرکل حزب را پذیرفته بود در یکی از سخنرانیهای
خوددربارهتعریفحزبفرمودند«:حزبعبارتاستازیک
گروهمتشکلومنظموهماهنگدرحرکت،درجهتگیری،
در عمل و در ذهنیت ،حزب در مثل یعنی یک پیکر واحد ،در
آن لحظهای که مغز فرمانی را صادر می کند ادامه صفحه2
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امــام جــواد عليــه الســام فرمــود :تواضــع و فروتنــي زينــت بخــش علــم و دانــش
اســت ،أدب داشــتن و اخــاق نيــك زينــت بخــش عقــل مــي باشــد ،خــوش روئــي
بــا افــراد زينــت بخــش حلــم و بردبــاري اســت« .كشــف الغ ّمــة ،ج  ،2ص »347

دکترزینیونداستاندارکرمانگفت:

بردسیرظرفیتداردکهشهرستان
بدونبیکاراستانکرمانمعرفیشود

بیانات در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی در سالروز قیام ۲۹بهمن :

انتخابات ُپرشور و انتخاب
اصلح ،عالج دردهای
مزمن کشوراست
2

حسن پور رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان :

 ۲۰درصدآهناسفنجیکشوردر
سیرجانوبردسیرتولیدمیشود 2

صفحه4

اســتاندار کرمــان گفــت :بردســیر براســاس یــک هدف
گـذاری مناســب ،ظرفیــت دارد کــه شهرســتان بــدون
بیــکار اســتان کرمان شــود لـذا بایــد ظرفیتهــای این
شهرســتان را فعــال کنیــم کــه به جایــگاه واقعــی خود
برسد.
بــه گـزارش ایرنــا ،علــی زینــی وند در حاشــیه ســفر به
بردســیر در جمــع خبرنــگاران افــزود :امروز به بردســیر
آمدیــم و از طــرح هــای صنعتــی ،ظرفیــت هــای
کشــاورزی ،آموزشــی و بهداشــتی آن بازدیــد کردیم که
شهرســتانی پــر ظرفیت بــا امــکان اشــتغالزایی و تولید
بیشــتر ثروت اســت.
وی اظهــار داشــت :بردســیر ظرفیــت نیــروی انســانی،
معــادن و کشــاورزی خوبــی دارد و پــس از بررســی
برخــی از واحدهــای صنعتــی کــه ظرفیت اشــتغالزایی
دارنــد مشــکالتی داشــتند کــه ایــن چالشهــا در
کارگروههــای مربوطــه اســتان کرمــان بــه زودی
بررســی میشــوند.
اســتاندار کرمــان گفــت :برخــی شــرکتها در حــوزه
بهداشــتی و زیرســاختی اقدامات مناســبی انجــام دادند
کــه بایــد افزایش یابــد و صنایع بــزرگ فــوالدی پس از
جمــع بنــدی بایــد در حــوزه مســئولیتهای اجتماعی
فعالیت بیشــتری داشــته باشند.
وی ادامــه داد :در حــوزه شــهرکهای صنعتــی
واحدهــای دانــش بنیــان و واحدهــای تعاونــی بــا
ظرفیــت اشــتغالزایی مناســب و نیروهــای بومــی در

با حضوردکتر زینی وند استاندار کرمان؛

کلنگاحداثپژوهشسرایدانش
آموزیدربردسیربهزمینزدهشد 3

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث
ساختمان اداری کارخانه نورد بردسیر
دو مرحله ای«شماره -99-01ت»

رشکــت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه « احــداث ســاختامن اداری کارخانه نورد بردســیر
« خوداقــدام منایــد؛ لــذا از کلیــه رشکــت هــای بومــی شهرســتانهای کرمــان ،بردســیر و ســیرجان کــه دارای حداقــل
گریــد 5ابنیــه وســابقه کار حداقــل در دو پــروژه مشــابه میباشــند دعــوت بعمل مــی آورد تا ظرف مــدت حداکرث
هفــت روز از تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی ،اعــام آمادگــی خــود را بــه همـراه اســناد و مــدارک ذیــل بــه آدرس ایمیــل
 Mozhganbaghery@yahoo.comارســال مناینــد.
*** اسناد و مدارک:

 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــاره و موضــوع مناقصــه( اعــام آدرس ایمیــل ،شــاره متاس تلفــن ثابت و
همـراه الزامی اســت) .
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی ( .شــاره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهــی ثبت ،گواهــی آخرین
تغییـرات و ) ...
 -3رزومــه ،سـوابق اجـرا و منونــه قراردادهــا و توافقنامه های انجام شــده مرتبط با موضوع مناقصه(.قـرارداد
و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال 95تا کنــون و مرتبط با موضوع مناقصه باشــد)
-4مدارکومستنداتتوانمالیبااسنادومدارکمثبته.
-5گواهیاعالمرضایتکارفرمایانقبلیدرخصوصخدماتمذکوردرموضوعمناقصه.
-6ارائهگواهینامهصالحیتایمنی
-7ارائهگواهینامهصالحیتپیامنکاری

بردســیر فعالنــد کــه بــا حمایــت و رفــع موانــع زمینــه
تولیــد و اشــتغالزایی بیشــتری فراهــم میشــود.
کمکاستانداریبهتامینآبصنایعبردسیر
زینیونــد اضافــه کــرد :اح ـداث کارخانــه فــوالد آلیــاژی
کــه خــط دوم انتقــال آب بــه صــورت کامــل در اســتان
کرمــان اجـرا نشــده بــا مشــکل روبــرو اســت.
وی افــزود :جهــان فــوالد خــود آب مــازاد دارد کــه بایــد
براســاس یک ســازوکار قانونــی درون مجموعــه جابجایی
انجــام دهیــم و همچنیــن میتوانیم تامیــن آب صنعت را
از محــل چاههــای کشــاورزی کــه هنوز بــدون اســتفاده و
از رده قانونــی خــارج نشــده ،فعــال کنیــم که این مشــکل
را ســازمان صمــت در کارگــروه رفــع موانــع تولیــد بیــاورد
زیرا مشــکل زیســت محیطی هــم نـدارد .ادامــه صفحه2

مهندس میرصادقی فرماندار شهرستان بردسیر :

خواستاررسیدگیدستگاهایهایاجرایی
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بازدیددکترزینیونداستاندارکرمانوهیئتهمراهازشرکتصنایعفوالدمشیز

بــه گـزارش روابــط عمومی شــرکت صنایــع فوالد مشیز،دوشــنبه
 27بهمــن  ،99اســتاندار کرمــان جنــاب آقــای دکتــر زینــی
ونــد در بــدو ورود بــه شهرســتان بردســیر و طــی مراســم
اســتقبالی بــا حضــور جنــاب آقــای مهنــدس ســتوده مدیــر
عامــل محتــرم شــرکت صنایــع فــوالد مشــیز بردســیر و
معاونیــن ایشــان جنــاب آقــای دکتــر نظریــان زاده و مهنــدس
صفــرزاده ،از مجموعــه کارخانــه هــای ایــن شــرکت بازدیــد کــرد.
در ایــن بازدیــد کــه از کارخانــه هــای فوالدســازی و نــورد
مجموعــه فــوالد مشــیز انجــام شــد ،آقــای حســینی مدیــرکل
صنعــت معــدن و تجــارت ،خانــم شــاکری مدیــرکل محیــط
زیســت اســتان ،آقــای میرصادقــی فرمانـدار ،آقــای وفایــی معاون
سیاســی امنیتــی فرمانداری شهرســتان بردســیر ،حجت االســام
والمســلمین کرمانــی امام جمعه محترم شــهر بردســیر ،حــاج آقا
مهــری امــام جمعــه محتــرم شــهر نــگار و جمعــی از مدیـران و
مســولین شهرســتان بردســیر ،جناب اســتاندار را همراهی کردند.
دکتر زینی وند اســتاندارکرمان در بدو ورود به شهرســتان بردســیر

به اتفاق جمعی از مسئوالن ،از شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر بازدید کرد.
ایــن کارخانــه بــا ظرفیــت تولیــد  ۶۰۰هــزار تــن در ســال از
ســال  ۹۲فوالدســازی را آغــاز کــرده اســت و بــرای تکمیــل
واحــد آهــن اســفنجی بــه ســرمایه در گــردش نیــاز دارد.

***شرایط:
-1محلاجرا؛کارخانهمیلگردجهانفوالدسیرجانواقعدرشهرستانبردسیر،کیلومرتدوجادهبردسیر-کرمان
-2ارائهاسنادومستنداتمذکورهیچگونهحقیبرایمتقاضیانایجادمنیکند.
-3رشکتمجتمعجهانفوالدسیرجاندرقبولیاردهریکازپیشنهاداتمختارمیباشد.
-4جهتکسباطالعاتبیشرتباشامره( 09102120792رسکارخانمباقری)متاسحاصلمنایید.
(پاسخگوییدرساعاتاداری)
-5هزینهچاپآگهی،برعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

واحدبازرگانیشرکتکانیمس
(مدیریتطرحپروژههایمجتمعجهانفوالدسیرجان)

بازدیداستاندارکرمانازشرکت
مجتمعفنآوران بردسیر

بازدیددکترزینیونداستاندارکرماناز
کارخانهمیلگر دجهانفوالددربردسیر

10000100005588
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اخبار

معاون بهداشت وزارت بهداشت :

کشندگیکرونایانگلیسی  
 ۳۰درصد باالتر رفته است

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت در پاســخ به سـوال ایســنا،
دربــاره وضعیــت گــردش ویروس انگلیســی در کشــور ،گفت:
ویــروس کرونای انگلیســی چنــد خصوصیــت دارد؛ اول اینکه
قــدرت سـرایت بســیار باالیــی دارد ،دوم اینکــه افراد کم ســن
تدار میشــوند و ســوم اینکــه در
و ســال تــر بیشــتر عالم ـ 
حــال حاضــر الگــوی درگیــری ریــه در ایــن ویروس مقـداری
بــا ویــروس اصلــی ووهــان متفاوتتر شــده اســت .بــه طوری
کــه  ۳۰درصــد میـزان کشــندگیاش باالتــر رفته اســت.
وی افــزود :بــه طــور کلــی در اپیدمیهــا اینگونــه اســت کــه
ویروســی کــه قــدرت س ـرایت باالتــری داشــته باشــد ،بــه
ســرعت جایگزیــن ویــروس قبلــی میشــود .زی ـرا در یــک
رقابــت بــا ویــروس قبلــی اســت و بــر این اســاس به ســرعت
رشــد کــرده و بقیــه جامعــه را میگیــرد و فرصتــی نمیدهد
کــه ویــروس قبلــی انتقــال یابــد .منتهــا اگــر بیماریابــی در
جامعـهای قــوی باشــد و اطرافیــان بیمــار را تســت و قرنطینه
کنیــد ،شــانس ســرایت و نــش بیمــاری بســیار کاهــش
مییابــد.
رییســی تاکیــد کــرد :بــه طــور کلــی از زمــان شناســایی یک
ویــروس بــه شــرطی کــه کنتــرل هم نشــود ،حــدود ســه ماه
طــول میکشــد کــه بتوانــد جایگزیــن ویــروس قبلــی شــود.
البتــه یکســری عوامــل مداخلهگــر ماننــد رعایــت پروتکلها،
اســتفاده از ماســک ،واکسیناســیون و ...میتوانــد ســرعت را
بســیار پایین آورد.

محمدصادقبصیری،رئیسستاد
انتخاباتکرمانمعرفیشد

محمدصــادق بصیــری ،معاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی
اســتانداری بــا صــدور حکمــی از ســوی اســتاندار کرمــان
بــا حفــظ ســمت بــه عن ـوان رئیــس ســتاد انتخــاب ایــن
اســتان در امــر برگـزاری انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت
جمهــوری اســامی ایران و ششــمین دوره شــوراهای شــهر و
روســتا منصــوب شــد.
بــه گ ـزارش ایرنــا ،متــن حکــم انتصــاب معــاون سیاســی،
امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری کرمــان کــه با حفظ ســمت
بــه عنـوان رئیــس ســتاد انتخــاب در امــر برگـزاری انتخابــات
ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری اســامی ایــران و
ششــمین دوره شــوراهای شــهر و روســتا منصــوب شــد بــه
شــرح زیــر اســت :بــا عنایــت بــه مراتــب تعهــد و تجــارب
ارزشــمند جنابعالــی و تاکیــدات دولــت تدبیــر و امیــد در
برگـزاری انتخابــات باشــکوه بــر مـدار قانــون ،بــه موجــب این
حکــم و بــا حفــظ ســمت بــه عنـوان رئیــس ســتاد انتخــاب
اســتان در امــر برگـزاری انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت
جمهــوری اســامی ایران و ششــمین دوره شــوراهای شــهر و
روســتا منصــوب مــی شــوید.

 ۹.۲میلیارددالرارزترجیحیبرایتأمین
کاالهایاساسیپرداختکردیم

سال سیزدهم
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رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت :از ابتــدای ســال تــا بــه
حــال  ۳۲میلیــارد دالر بـرای واردات تامیــن شــده کــه از ایــن
میـزان  ۹.۲میلیــارد دالر توســط بانک مرکزی و مابقی توســط
صادرکننــدگان تأمیــن ارز شــده اســت.
بــه گـزارش خبرگزاری تســنیم از همـدان  ،عبدالناصر همتی
کــه در رأس هیئتــی از معاونــان و مدیـران بانــک مرکــزی بــه
اســتان همـدان ســفر کــرده اســت ،در «جلســه شــورای گفت
و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی» ایــن اســتان بــا اشــاره به
شـرایط خــاص کشــور و فشــار حداکثــری ناشــی از تحریم ها
طــی دو ســال و نیــم اخیــر گفــت :در طــول مدتی کــه تحریم
هــا بــه اوج خــود رســید توانســتیم بــا هدایــت مقــام معظــم
رهبــری تحریــم ها را خنثی و از شـرایط ســخت عبــور کنیم.
رئیــس کل بانــک مرکــزی دربــاره تجــارت خارجــی تصریــح
کــرد :از ابت ـدای ســال تــا بــه حــال  32میلیــارد دالر ب ـرای
واردات تامیــن شــده کــه از ایــن میــزان  9.2میلیــارد دالر
توســط بانــک مرکــزی و مابقی توســط صادرکننــدگان تأمین
ارز شــده اســت و توانســتیم طــی ایــن مــدت کشــور را عمدتاً
بــا صــادرات غیرنفتــی اداره کنیــم؛ بــه بیــان دیگر بیــش از 22
میلیــارد دالر از تامیــن ارز واردات کشــور از محــل صادرات غیر
نفتــی بــوده اســت.
وی افــزود :در گذشــته حــدود  70درصــد نیــاز وارداتی کشــور
توســط دولــت و بــه واســطه درآمدهــای نفــت و گاز تأمیــن
میشــد ،امــا در حــال حاضــر ایــن رقم بــه کمتــر از  30درصد
رســیده است.
همتــی یــادآور شــد :رشــد اقتصــادی در شــش مــاه ابت ـدای
امســال مثبــت بــوده اســت و بــر اســاس برآوردهــا و اطالعــات
بخشهــا انتظــار مــی رود ایــن رونــد در  9ماهــه ســال جــاری
نیــز ادامــه یابد.
رییــس کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره به تأمیــن مالــی  75هزار
میلیــارد تومانــی شــبکه بانکی بـرای حمایــت از آســیب های
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا بــا نــرخ  12درصــد گفــت :بــا
کمــک دولــت بیــش از  30هـزار میلیــارد تومــان از ایــن مبلغ
بــه صــورت قرضالحســنه بــه صــورت وام بــه سرپرســتان
خانوارهــا پرداخت شــد.
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حسن پور رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان :

 ۲۰درصدآهناسفنجیکشوردرسیرجانوبردسیرتولیدمیشود
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمان
بــا بیــان اینکــه شهرســتانهای ســیرجان
و بردســیر در بخــش تولید آهن اســفنجی
بــه ترتیــب بــا تولیــد بیــش از  ۱۴و ۶
درصــد کل تولیــد در مجمــوع حــدود ۲۰
درصــد از تولیــد آهــن اســفنجی کشــور را
بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
شــهباز حســن پوربیگلــری روز شــنبه در
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا اشــاره
بــه اهمیــت و جایــگاه تولیــد در توســعه
کشــور افــزود :افتتــاح گندله پنــج میلیون
تنــی گهــر زمیــن در ســیرجان طــی هفته
گذشــته بــا دســتور رئیــس جمهــوری ۱۰
درصــد بــه تولیــد گندلــه کشــور اضافــه
کــرد کــه اقدامــی تاثیرگــذار اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز ســیرجان
بــه قطــب تولیــد در تمــام زنجیــره هــای
فــوالد تبدیــل شــده اســت اظهــار داشــت:

ایــن شهرســتان در زمینــه تولیــد ســنگ
آهــن و تولیــد کنســتانتره نیز رکــورد دار
کشــور اســت.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در
مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد :ایــن
 2شهرســتان بــا تــاش نیروهــای بومــی
و متخصــص در بخــش تولیــد شــمش
فــوالدی نیــز جایــگاه خوبــی را در کشــور
از آن خــود کــرده انــد.
وی گفــت :دســت تک تــک تاثیرگــذاران
در بخــش تولیــد ائــم از نیروهــای ماهــر
و متخصــص ،مدیــران ،کارشناســان،
طراحــان ،ناظــران ،پیمانــکاران ،هیــات
مدیــره هــا و ســهمامداران را بــه گرمــی
فشــرده و از ایــن افــراد ضمــن حمایــت
درخواســت دارم در یــک مــاه باقــی مانده
از ســال جهــش تولیــد ســعی کننــد
بیشــترین رکــورد را بــه نــام خــود در

تاریــخ سراســر پربــار و پرافتخــار ایــران
ســرافراز و اســتان کرمــان بخصــوص در
ســیرجان و بردســیر از آن خــود کننــد.
حســن پــور ،حمایــت از تولیــد و رعایت
سیاســت هــای اصــل  ۴۴را تحقــق
رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی عنــوان کــرد
و گفــت :در ایــن سیاســت تولیــد و
اشــتغال یــک اصــل اســت کــه بهبــود
قانــون کار و رفــع موانــع تولیــد اجــرا و
انجــام مــی شــود.
هفتــه گذشــته نیــز کارخانــه گندلــه
ســازی شــرکت ســنگ آهــن
گهــر زمیــن ســیرجان از طریــق
ویدئوکنفرانــس بــا دســتور رئیــس
جمهــوری بــه بهرهبــرداری رســید.
کارخانــه گندله ســازی شــرکت ســنگ
آهــن گهــر زمیــن ســیرجان بــا ظرفیت
پنــج میلیــون تــن و با ســرمایه گــذاری

ســه هــزار و  ۸۳۰میلیــارد تومــان بــا
دســتور رئیــس جمهــوری افتتــاح شــد.
افتتــاح کارخانــه گندلــه ســازی شــرکت
ســنگ آهــن گهــر زمیــن ســیرجان
موجــب اشــتغال  ۵۰۰نیــروی کار در ایــن
شهرســتان شــده اســت.

بلینکنوزیرخارجهآمریکا:

سیاست«فشارحداکثری»برایرانبینتیجهبودهاست

بلینکــن وزیــر خارجــه آمریــکا :سیاســت
«فشــار حداکثــری» بــر ایــران بینتیجــه
بــوده اســت
وزیــر خارجــه آمریــکا ضمــن اعت ـراف بــه
شکســت فشــار حداکثــری دولــت ترامــپ
بــر ایـران گفــت« :مــا طــی ســالهای اخیــر
سیاســت فشــار حداکثــری علیــه ای ـران را
اجـرا کردهایــم ،امــا نــه تنهــا بینتیجــه بود،
بلکــه بــر مشــکالت افــزوده اســت».
بــه گـزارش گــروه بیــن الملــل خبرگـزاری
تســنیم« ،آنتونــی بلینکن» رئیس دســتگاه
دیپلماســی آمریــکا در گفتوگــو بــا شــبکه
«بیبیســی» بــه بــی فایــده بــودن و
شکســت سیاســت فشــار حداکثــری دولت
ترامــپ علیــه ایـران اعتـراف کــرد.
وزیــر خارجــه جدید ایــاالت متحــده آمریکا
گفــت« :ایــن سیاســت نــه تنهــا بینتیجــه
بــوده ،بلکــه مشــکالت را بدتــر کــرده اســت؛
چراکــه ای ـران اکنــون بــه تولیــد ســوخت
کافــی و تولیــد مـواد شــکافتپذیر نزدیکت ر

شــده اســت».
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال خبرنــگار
بیبیســی کــه آیــا پــس گرفتــن ادعــای
آمریــکا دربــاره احیــای همــه تحریمهــای
ســازمان ملــل علیــه ایــران یــک نــوع
عقبنشــینی در برابــر این کشــور نیســت،
گفــت« :مــا طــی چهــار ســال اخیــر
بــا اج ـرای سیاســتی موســوم بــه فشــار
حداکثــری روبــرو بودیــم کــه نــه تنهــا
نتیجــه نـداد ،بلکــه بــر مشــکالت افــزوده
اســت».
بلینکــن با بیــان اینکــه «آمریــکا و اروپا در
مــورد ایـران مواضع همســو دارنــد» ،افزود:
«واشــنگتن بــا ســایر کشــورها همــکاری
خواهــد کــرد تــا مانــع نفــوذ منطق ـهای
ایـران شــود و جلــوی برنامــه موشـکهای
بالســتیک ایــن کشــور را بگیــرد».
وی بــا تأکیــد بر دریافــت دعوتنامه اتحادیه
اروپا برای شــرکت در نشســت غیر رســمی
کمیســیون برجــام گفت« :قرار اســت ســه

ثبتنام 200هزاردیدهبانمردمی
درسامانهسجامقوهقضائیه

کشــور اروپایــی بــه همـراه روســیه و چیــن و
همچنین ایـران در آن حضور داشــته باشــند
و مــا هــم قصــد داریــم در آن حضــور داشــته
باشیم».
رئیــس دســتگاه دیپلماســی ایــاالت متحــده
آمریــکا اظهــار داشــت« :اگر چنین نشســتی
صــورت بگیــرد ،ایــن نخســتین اقـدام بـرای
حــل ایــن موضــوع از راه دیپلماتیــک خواهد
بــود».
از ســوی دیگــر« ،جیــک ســالیوان» مشــاور
امنیــت ملــی کاخ ســفید در گفتوگــو بــا
شــبکه خبــری «ســیانان» بــا اشــاره بــه
تصمیــم آمریکا بـرای پذیرفتــن دعــوت اروپا
بــرای شــرکت در نشســتی بــا کشــورهای
عضــو برجــام گفــت« :مــا در مرحلــه ابتدایی
قـرار داریــم و کارهــای زیــادی وجــود دارد که
بایــد انجــام شــود».
مشــاور امنیــت ملــی کاخ ســفید اظهــار
داشــت« :بایــدن از مــا خواســت تــا بــا
درخواســت اروپــا بـرای آغــاز مذاکــره بــا ایران

موافقــت کنیــم».
ســالیوان در ادامــه تصریــح کــرد« :مــا
معتقدیــم کــه دســتیابی بــه راهحــل
دیپلماتیــک بــا ای ـران ممکــن اســت و
اولیــن اقـدام مهــم بـرای تحقق ایــن امر،
نشســتن بــه پــای میــز مذاکــره اســت».
مقامــات دولــت جدیــد آمریــکا طــی
روزهــای اخیــر بارهــا اعــام کردهانــد
کــه قبــل از بازگشــت آمریــکا بــه برجام،
ایـران بایــد بــه تعهـدات هســتهای خود
ذیــل برجــام بازگــردد.
در مقابــل ،ایــران تأکیــد کــرده اســت
کــه آمریــکا بهعنــوان کشــوری کــه از
برجــام خــارج شــده و اق ـدام بــه وضــع
تحریمهــای شــدید علیــه ای ـران کــرده
اســت ،بایــد عــاوه بــر بازگشــت بــه
برجــام اقـدام بــه رفــع تحریمهــای خود
علیــه ای ـران کنــد تــا پــس از آن ای ـران
نیــز اجــرای تعهــدات هســتهای خــود
مطابــق برجــام را از ســر گیــرد

ضرورت  احزابانقالبیوالهی
درگامدومانقالب

مدیــرکل پیشــگیریهای مردمــی معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جرم
ـرمقاله  ...مقــام معظــم رهبری پــس از شــهادت شــهید بهشــتی و شــهید باهنر
ـه سـ
قــوه قضائیــه گفــت :تاکنــون  200ه ـزار دیدهبــان در ســطح کشــور در ســامانه ادامـ
ســجام معاونــت اجتماعــی قــوه قضائیــه ثبتنــام بهعمــل آوردهانــد کــه ظرفیــت
دبیــرکل حــزب را پذیرفتــه بــود در یکــی از ســخنرانیهای خــود دربــاره تعریــف حــزب فرمودنــد:
بســیار خوبــی بـرای قــوه قضائیــه اســت.
«حــزب عبــارت اســت از یک گروه متشــکل و منظــم و هماهنــگ در حرکت ،در جهتگیــری ،در
بــه گـزارش خبرگـزاری فــارس از بــم ،محمدرضا هنــری در چهارمیــن گردهمایی
عمــل و در ذهنیــت ،حــزب در مثــل یعنــی یــک پیکــر واحــد ،در آن لحظـهای که مغــز فرمانی را
علمــاء و سـران طوایــف شــرق اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه ابــاغ دســتورالعمل
صــادر مــی کنــد تمــام اعضــا و جـوارح بــه طــور هماهنــگ آن فرمــان را اجـرا می کننــد یا عملی
نحــوه مشــارکت نهادهــای مردمــی و تعامــل با حــوزه قوه قضائیــه پــس از انتصاب
متناســب بــا اجـرای آن فرمــان انجــام مــی دهند».
آیـتاهلل رئیســی و در قالــب ســند تحــول قــوه قضاییــه اظهــار داشــت :امید اســت
لـذا بــر اســاس دیــدگاه آیــت اهلل العظمــی خامنـهای حزب ســه وظیفــه کلیدی بایــد انجــام دهد.
بــا اجـرای ایــن ســند تحــول بتوانیــم ورودی پروندههــا را بــه قــوه قضاییــه کاهش
کــه عبارتنــد از -1:بــه نیروهــای انقالبــی بـرای حرکت سیاســی ،شــتاب دهــد و نیروهای بالقــوه را
دهیم.
بالفعــل کنــد -2.وظیفــه نیروهــای انقــاب را در هر رده مشــخص کنــد و به آنها جهــت بدهد-3.
مدیــرکل پیشــگیریهای مردمــی و مشــارکتهای مدنــی معاونــت اجتماعــی و
فعالیــت هــا را در همــه حوزههــا هماهنــگ کنــد از انقــاب یک صـدا بیــرون بیاید.
پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه افــزود :ایــن دســتورالعمل برگرفته از ســند
امــا تــا کنــون ایــن دیــدگاه عملــی نشــده و احـزاب شــکل گرفتنــد کــه مشــکالت مدیریتــی ،
ت نهادهــای
تحــول قــوه قضائیــه اســت و  6ماموریــت آن در رابطــه بــا مشــارک 
گفتمانــی و ســازمانی دارنــد و در آســتانه انتخابــات بــا یکدیگــر قهــر وآشــتی وکارهــا و تصمیمات
مردمــی ،گروههــای جهــادی و انجمــن هــا میباشــد.
کودکانــه مــی گیرنــد بجــای اینکــه بیاینــد باوحــدت و تکیــه برتهذیــب بــه افزایــش قــدرت ملی
هنــری از ایــن دســتورالعمل بــه عنـوان نقطــه عطفــی در قــوه قضائیــه یــاد کــرد
و توســعه سیاســی کمــک کننــد و بــا نوســازی ســاختار سیاســی جامعه مســئولیت های الهــی را
و ابـراز داشــت :دســتورالعمل بــه مــا اجــازه داده تــا نهادهــای مردمــی ،گروههــای
درجامعــه ســاری وجــاری کنند متاســفانه هــر روز برتکثر احـزاب و پراکندگی وخــود باختگی می
جهــادی و انجمنهــا در کلیــه فرآیندهــای رســیدگی ورود کننــد ،ریاســت قــوه
افزاینــد لـذا در گام دوم انقــاب بایــد نخبــگان سیاســی بــا وحــدت کلمــه دورهــم جمــع شــوند و
قضائیــه بــر مشــارکت همهجانبــه مــردم در اقدامــات قــوه قضاییــه تاکیــد دارنــد و
ایــن وظیفــه الهــی را بــه سـرانجام برســانند وبا تشــکیل احـزاب ســعی در پیــاده کــردن آرمانهای
مــا نیــز معتقدیــم هــر زمــان کار را بــه مــردم محــول کردیــم موفــق بودیــم.
ایــن مقــام مســئول قضایــی از راهانـدازی ســامانهای جهت جلب مشــارکت مردمی انقــاب بــا الگــو قـرار دادن دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری بنمایند
در قــوه قضائیــه خبــر داد و عن ـوان کــرد :ایــن ســامانه بــا کمــک مرکــز آمــار و
اطالعــات قــوه طراحــی شــده و نهادهــای مردمــی میتواننــد در آن ثبتنــام کنند.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان از اســتانهای پیـشرو در اجـرای ســند تحول
و دســتورالعمل جلــب مشــارکتهای مردمــی اســت ،ادامــه داد :اســتان کرمــان در
رابطــه بــا اجـرای ایــن دســتورالعمل رتبــه اول کشــور را دارد.
هنــری ادامــه داد :یکــی از اقدامــات قــوه قضائیــه بـرای خدمــت رســانی بهتــر بــه
مــردم ،راهان ـدازی ســامانه ســجام اســت ،ایــن ســامانه محرمانــه اســت و پــس از
ـه اول   ...وی تاکیــد کــرد :معــدن در آلــو شهرســتان رابــر معــدن مهمــی اســت کــه
ـه صفحـ
ثبتنــام و ارائــه دادخواســت توســط مــردم ،مقامــات قضایــی بــه آن دسترســی و ادامـ
پاســخگویی دارنــد همچنیــن وجــود کــد شناســایی به افـراد اجــازه میدهــد روند کارخانــه فـراوری آن مراحــل اجرایــی را میگذرانــد و مشــکالتی دیگــر همچــون تامیــن آب دارد که در
رســیدگی گـزارش خــود را از طریــق همیــن کــد پیگیــری کننــد.
حــال رفع هســتند.
اســتاندار کرمــان گفــت :در بخــش بــه کارگیــری نیرو معــدن درآلو شهرســتان رابر نشســتی بــه اتفاق
فرمانـداران ۲شهرســتان بردســیر و رابــر و بــا حضور نماینده ولی فقیه در اســتان کرمان تشــکیل شــد
کــه ســازوکاری اجرایــی بـرای بــه کارگیــری عادالنــه نیــرو بـرای این معــدن درنظر گرفته شــود.
ششـدانگ یــک بــاب خانــه پــاک  12فرعــی از  1157اصلــی واقــع در بخــش  20کرمــان مــورد
زینــی ونــد مهمتریــن اســتراتژی در حــوزه صنعــت را انتقــال آب بیــان کــرد و بــا اشــاره بــه پیشــرفت
تقاضــای حســین فــاح طبــق رای شــماره  139960319011001539مــورخ  99/7/10در مالکیــت
صنایــع در اســتان گفــت :کرمــان حتمــا از اســتان هــای صنعتــی دنیــا خواهــد بــود و بــا چشــم انـداز
نامبــرده قـرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
انتقــال آب ،امــکان گســترش صنایــع آب بــر در اســتان وجــود دارد.
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهی
وی جمــع آوری فاضــاب شــهری بـرای اســتفاده صنایــع را جــزو اولویــت هــای شــهرهای صنعتــی
ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده  15قانــون ثبــت
برشــمرد و گفت :جمع آوری فاضالب در زرند ،ســیرجان ،رفســنجان و کرمان انجام شــده و شــهرهای
میســر نمی باشــد لذا حســب تقاضای شــماره  99/11018/6005مورخ  99/11/28مالک بدینوســیله
دیگــر هــم در برنامــه قـرار مــی گیرند.

بردسیرظرفیتداردکهشهرستان
بدونبیکاراستانکرمانمعرفیشود

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیل مــاده  13قانــون مذکــور و مــاده  13آئین
نامــه آن منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت  9صبح روز سهشــنبه  99/12/26محل شــروع و
بعمــل خواهــد آمــد لـذا به مالــک (مالکیــن) و صاحبان امــاک مجــاور رقبه مزبــور اخطــار میگردد
در موعــد مقــرر در ایــن اعــان در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاورین
عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مـواد  14و  15قانون
و  70آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتـراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مـواد
 20قانــون و  74آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاريــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت  30روز
پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظرف مــدت یکمــاه از تاريخ تســلیم اعتـراض ،دادخواســت به مرجع
ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یک ماهــه و عدم تســلیم دادخواســت
برابــر مقــررات اقـدام خواهد شــد .تاریــخ انتشــار  :دوشــنبه 99/12/4
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پرداختسهمآالیندگیصنایع
وی تصریــح کــرد :صنایــع بایــد ســهم آالیندگی خــود را به شــهرها پرداخت کنند و ســهم یــک درصد
فــروش معــادن کــه ســازوکار آن ســقف بودجــه ای دارد کــه اســتان بــه حقــوق خــود نمــی رســید،
امیدواریــم بــا همــکاری نماینــدگان مجلــس ایــن ســقف محدودیت حذف شــود.
زینیونــد افــزود :در تالشــیم کــه ســهم حقــوق دولتــی معــادن را بـرای اســتان کرمــان افزایــش دهیم
کــه ایــن اعتبــارات تاکنــون برای کشــور تحقــق نیافتــه و راهکارهایــی داریم که ســهم بیشــتری از این
حــوزه دریافــت کنیــم کــه در شــورای معــادن اســتان کرمان بررســی میشــود.
وی ادامــه داد :در ایــن زمینــه میتـوان بــه بخشــودگی حقــوق دولتــی اشــاره کرد کــه این اعتبــارات در
زیرســاخت هــای اســتان هزینه میشــود.

خطبههایمنازجمعه
حجتاالسالمواملسلمینکرمانیامامجمعهبردسیر:

هیچ مولودی و هیچ فرزندی به
اندازه امام جواد علیه السالم
مایه خیر و برکت نبوده است

حجــت االســام والمســلمين حــاج علــی اکبــر کرمانــی در
خطبههــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بیــان داشــت :روز اول اســفند
شــهادت شــیخ فضــل اهلل محالتــی در ســال  1364بــه عن ـوان
روز روحانیــت و دفــاع مقــدس نامگـذاری شــده اســت و روحانیــت
بیشــترین قشــر و جمعیت و بیشــترین حضور در هشــت ســال دفاع
مقــدس را داشــتند و هشــت ســال جنــگ را اداره کردنــد و یــاد ایــن
عزیــز بزرگـوار را گرامــی مــی داریــم.
خطیــب جمعــه در ادامــه افزود که چهــارم اســفند ســالروز والدت با
ســعادت نهمیــن اختــر تابنــاک آســمان امامــت و والیت امــام جواد
علیــه الســام اســت و ضمــن تبریــک ایــن روز بیــان داشــت کــه
امــام رضــا علیــه الســام در مــورد تولــد امــام جـواد علیــه الســام
فرمودنــد کــه هیــچ مولــودی و هیــچ فرزنــدی بــه انـدازه امــام جواد
علیــه الســام مایــه خیــر و برکــت نبــوده اســت چـرا کــه خدوانــد
امــام جـواد را در ســنی بــه امــام رضــا علیــه الســام دادنــد که همه
در امامــت امــام رضــا شــک کــرده بودنــد و در مبارزاتــی کــه امــام
جـواد علیــه الســام بــا دولــت وقــت و خلفــا داشــتند کــه خبیــث
تریــن حاکــم عباســی بــود و ایــن ملعــون بیشــترین دشــمنی را بــا
امــام داشــتند و امــام ج ـواد در قالــب دیــن و اســام در مقابلــش
مبــارزه کــرد.و روز پنــج اســفند روز بزرگداشــت خواجه نصیــر الدین
طوســی و روز مهندســی نامگـذاری شــده اســت و بهانــه ای اســت
کــه قــدردان زحمــات مهندســین کشــور در همــه عرصــه هــای
مختلف باشــیم.
وی در ادامــه بیــان داشــت  :روز ســیزده رجب روز والدت با ســعادت
حضــرت علــی علیــه الســام روز پــدر نامگـذاری شــده و ایــن روز
را خدمــت موالیمــان ولــی عصــر و مقــام معظــم رهبــری و همــه
ارادتمنـدان آن امــام بزرگـوار تبریــک عــرض می کنــم و در حدیثی
از پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم کــه بــه حضــرت
علــی علیــه الســام فرمودنــد اگــر از ایــن نمی ترســیدم و تــرس از
ایــن نبــود کــه گروهــی دربــاره تــو همــان را بگویند که مســیحیان
دربــاره عیســی بــن مریــم گفتنــد دربــاره تــو حرفهایــی میــزدم و
فضائلــی مــی گفتــم کــه مــردم از هــر جــا رد مــی شــدند خــاک
پــای تــو را بــه عنـوان تبــرک بردارنــد .امــام علــی علیــه الســام
خیلــی از فضائلــش گفتــه نشــد تنهــا محبــت کافی نیســت پیروی
و اطاعــت الزمــه محبــت اســت مــا در دنیــا بــه عنوان شــیعه علی
علیهالســام شــناخته شــده ایــم حضــرت علــی علیــه الســام در
تمــام مســائل خانوادگــی ،اجتمــاع و حضــور در حکومــت اســامی
درخشــید و ایــن مناســبتها بهانــه ای کــه مــا بیشــتر علــی علیــه
الســام را بشناسیم.
خطیــب جمعــه در ادامــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در
دی ـدار بــا مــردم آذربايجــان در قالــب فضــای مجــازی افــزود :در
خصــوص مــاه رجــب ســفارش شــده اســت و تعطیلــی اعتــکاف و
اجتماعــات و مناســبات بهانــه ای نباشــد کــه از دعاهــای مــاه رجب
غافــل شــویم و حضــرت آقــا فرمودنــد کســانی کــه از فضیلــت
درمانــده انــد در ایــن ســه روز نمــاز جعفــر طیــار بخواننــد.
موضــوع بعــدی از فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری راجــع برجــام
اســت راجــع برجــام حــرف هــا و وعــده وعیدهایــی گفته می شــود
ولــی مــا حــرف و وعــده کــه نقــض آن عمــل شــود زیــاد شــنیدیم
بنابرایــن حــرف و وعــده فایــده نـدارد فقــط عمــل مهــم اســت اگر
طــرف مقابــل عمــل کنــد مــا نیــز عمــل خواهیــم کــرد.
موضــوع بعــدی دشــمن بــا شــیوههای مختلــف و بیانــات مختلف
در پــی حضــور مردم در انتخابات اســت و انتخابات را فرصت بســیار
بزرگــی بـرای کشــور دانســتند و انتخابــات هــر چــه پرشــورتر و بــا
اســتقبال بیشــتری برگزار شــود آثار و تبعات بیشــتری برای کشــور
خواهــد داشــت و نکتــه آخــر فرمودنــد کــه مشــکل اصلــی در کنار
همــه مشــکالتی کــه دشــمن ایجــاد کــرده کــم کاری مســئوالن
کشــور اســت خیلــی مســئولین زحمــت مــی کشــند امــا در بعضی
مواقــع ممکــن اســت در حــوزه کاری کم کاری داشــته باشــند و باید
پــای عمــل باشــند چرا کــه مــردم بــا حضــور باشــکوه در انتخابات
پای کار هســتند.
وی در خصــوص رزمایــش زمینــی نیــروی ســپاه بیان داشــت  :این
رزمایــش ویــژه و خــاص اســت و آن اقتـدار نیــروی ســپاه را نشــان
مــی دهــد و آنچــه بـرای مــا اهمیــت دارد ایــن اســت کــه باعــث
ایجــاد امنیــت نظامــی و دفاعــی بـرای کشــور اســت

امام علی (علیه السالم) ،دولت
و سیاست های اقتصادی

ناجتماعی
ی  :تأمی 
تعلو 
فدول 
وظای 
ی اســا م را دربــارة
ت رســو ل گرامـ 
امــا م علی(علیــه الســام) وصیـ 
ت خــود بـ ه جـ د پیگرفــت .پیامبــر(ص)
نیازمنـدا ن در دورا ن حکومـ 
ن و نیازمندان
ن فرمودند«:امور طائفـ ة دیگر از مســاکی 
بـ ه امیرالمؤمنیـ 
ی را کـ ه خداوند از
ق معینـ 
ی از مــا ل خـدا و ح 
ن و بخشـ 
را پایمــا ل نکـ 
ن آنهــا توزیـ ع نما».
ی آنــا ن قـرار داده ،بیـ 
ت بـرا 
زکا 
ک اشــتر نســبت
ش ب ه مال 
ن ســفار 
ن امام(علیــه الســام) ضم 
بنابرایـ 
ی خـدا آنچـ ه را کـ ه از
ی رضــا 
بـ ه افـراد تهیدســت ،میفرماید«:بـرا 
ق خــود دربــارة ایشــا ن بـ ه تــو امــر فرمــوده بـ ه جــا آور و قســمتی
حـ 
ت و بهرههایـی
ا 
ی از غـ 
ی و قســمت 
ت دار 
تالمــا ل کـ ه در دسـ 
از بی 
ت آمــده در هــر شــهری
ت اســا م بـ ه دسـ 
ی غنیمـ 
کـ ه از زمینهــا 
ی ایشــا ن مقــرر دار».
برا 
ـن از کارافتــادگا ن و بازنشســتگا ن را سـرلوحة
ی تأمیـ ِ
ت علــو 
حکومـ 
ش و غمخـوار پیران
برنامـ ة خود قـرار داده اســت«:تیماردار یتیمــا ن با 
ی دراز نکنند
ش کسـ 
ت ســئوا ل پیـ 
از کارافتــاده کـ ه بیچارهانــد و دسـ 
ی دشـوار
ت و هرگونـ ه حقـ 
ن کار بــر والیــا ن دشـوار و گـرا ن اسـ 
و ایـ 
و گـرا ن آیــد»....
ن عبــاس ،کارگـزار خــود در مکـ ه مینویســد«:در مــال
بـ ه قثـ م بـ 
خ ـدا ک ـ ه نــزد تــو گــرد میآیــد ،نظــر کــن! آ ن را ب ـ ه عیالمن ـدان
ت هســتند بــده ،و آنــا ن کـ ه مســتمندند و
ی کـ ه نزدیکـ 
و گرســنگان 
ت تــا مــا نیــز آ ن را ب ـه
ت نیازمنــد .و مانــده را نــزد مــا بفرس ـ 
ســخ 
ت کنیــم».
ی کـ ه نــزد مــا هســتند ،قســم 
نیازمندانـ 
ی پیرمردی
ت کـ ه روز 
ف اسـ 
ن معرو 
ت نیــز از امیرالمؤمنیـ 
ن حکای 
ایـ 
ی میکنــد از حاضرا ن پرســید ،او کیســت؟
ی را دیــد کـ ه تکـ د 
نصرانـ 
ت فرمــود« :او را بـ ه کار گرفتهایــد تا آن
ی اســت .حضر 
گفتنــد :نصرانـ 
س دســتور
ش نمودهاید ».ســپ 
جــا کـ ه پیــر و ناتـوا ن گردیــده و رهایـ 
ن اجتماعـی
ی تأمیـ 
تالمــا ل بــر او انفــا ق نمایند.برنامههــا 
داد تــا از بی 
س در کوفـ ه بـه
ی چنــا ن گســترده بــود کـ ه هیچکـ 
ت علــو 
حکومـ 
ن که
ت مــرد م  -مگــر ایـ 
ن طبقــا 
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اوخواهدآمد

حکومتجهانیعدالت

جهانی شدن و مهدویت ،دو نگاه به آینده

جعفری معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت :

 ۱۰۰میلیوندالرطرحصنعتیومعدنیتاپایانسالدرمنطقهگلگهرکرمانافتتاحمیشود
 ۱۰۰میلیــون دالر طــرح صنعتــی و
معدنــی تــا پایــان ســال در منطقــه
گلگهــر کرمــان افتتــاح میشــود
معــاون وزیــر صنعــت از افتتــاح هفــت
طــرح صنعتــی معدنــی در منطقــه
گلگهــر بــا ســرمایه گــذاری ۱۰۰
میلیــون دالر تــا پایــان ســال خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از
کرمــان  ،وجیــهاهلل جعفــری معــاون
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و
مدیرعامــل شــرکت تهیــه و تولیــد
مــواد معدنــی ایــران در آییــن افتتــاح
واحــد گندلهســازی شــماره یــک
گهــر زمیــن ســیرجان کــه بــا حضــور
ویدئوکنفرانســی رئیــس جمهــور برگزار
شــد اظهــار داشــت :امیــدوارم بــا افتتاح
ایــن واحــد گندلــه ســازی در مســیر
توســعه بیشــتر کشــور ،گام جدیــد
برداریــم.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز در کشــور
 3.3میلیــارد تــن ذخیــره معدنــی

آهــن داریــم کــه  450میلیــون تــن در
ســالهای گذشــته بــه ایــن ذخیــره
معدنــی افزوده شــده اســت افــزود152 :
میلیــون تــن نیــز در منطقــه گلگهــر
بــه ذخیــره  1.5میلیــارد تنــی ایــن
منطقــه اضافــه شــده اســت.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــا اشــاره بــه اینکــه مــا در بــه 72
درصــد ظرفیــت فــوالد 68 ،درصــد
ظرفیــت اســفنجی 82 ،درصــد ظرفیت
گندلــه و  76درصــد ظرفیت کنســانتره
در برنامــه  1404رســیدهایم عنــوان
کــرد :بــر ایــن اســاس از ابتــدای ســال
 99تــا امــروز  77درصــد رشــد در
فــوالد و  84درصــد در اســفنجی و 76
درصــد گندلــه و  1.8برابر در کنســانتره
داشــتیم.
وی بــا بیــان اینکــه تولیــد کل
محصــوالت در ایــن  10ماهــه حــدود
 12درصــد رشــد داشــته اســت گفــت:
در منطقــه گلگهــر  34درصــد تولیــد

تمدنشناس نیز از کسانی است که
مورخ و ّ
آرنولد توین بیّ ،
در مورد حکومت جهانی اندیشیده و جهت تبیین و علل
ظهور حکومتهای جهانی کوشیده است .وی جهانی شدن
حکومتها را از منظر سیاست قدرت توضیح میدهد و این
نکته را یادآور میشود که داعیة جهانی بودن از یک سو به
ادامة تسلّط مرکز مشروعیت میبخشد و از سوی دیگر امکان
میدهدکهحکومتهایجهانیشدهموضعیمستقلازدیگران
داشته باشند .در اینجا آموزههای دینی همانند جهانی شدن،
دستاویزی است که امپراتوری جهت توجیه قدرت و سلطة
خویش از آن استفاده میکند.
در دورة معاصر از آرا و مکاتبی که داعیة حکومت جهانی و فراگیر
رامطرحکردهاستمیتوانبهایدئولوژیمارکسیسمولیبرالیسم
اشارهکرد.نظریةانترناسیونالیستیوجهانوطنیمارکسیسمبه
جهانیشدنآموزههایسوسیالیستیوجهانگیرشدنحکومت
پرولتاریا اشاره میکند .از دیدگاه مارکسیستهای ارتدوکس،
همة جهان تحت حکومت واحد کمونیستی قرار خواهد گرفت.
فروپاشیاتّحادشورویدرجایگاهپرچمداربلوکسوسیالیستی ،طــی مراســمی با حضــور اســتاندار کرمــان ،معــاون آموزش متوســطه
ناکامی قطعی اندیشة حکومت جهانی پرولتاریا را اثبات کرد اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان ،امــام جمعــه بردســیر،
و به تدریج این قبیل مباحث از ادبیات سیاست بینالمللی کنار
فرمانـدار ،مدیــر آمــوزش و پــرورش و جمعی از مســئوالن شهرســتان
نهادهشد.
اندیشةحکومتجهانیدراندیشةطرفدارانلیبرالیسمازدیرباز بردســیر ،کلنگ احـداث پژوهش سـرای دانــش آموزی در شهرســتان
وجود داشته است؛ ا ّمابا فروپاشیبلوک سوسیالیستی ،جان تازه بردســیر بــه زمیــن زده شــد.
یافت.مهمتریناستداللطرفدارانجهانیشدنلیبرالیسمرادر بــه گـزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر؛
علــی زینــی وند اســتاندار کرمــان در این مراســم بــا قدردانــی از همت
اینجملههامیتوانتلخیصکرد.
 .1لیبرالیسم یکی از الگوهای مو ّفق و کارآمد بشری در حوزة خیـران بـرای احـداث ایــن پژوهــش سـرا گفت :ســعی و کوشــش در
مدیریت سیاسیونظاماقتصادیو فرهنگیاست.
امــر ســاخت فضاهــای آموزشــی یکــی از ماندگارتریــن اعمــال خیری
 .2الگوهای رقیب لیبرالیسم با ناکامی و شکست روبهرو شده اســت کــه بــه واســطه آن فرزنـدان ایـران زمیــن بــه باالتریــن جایــگاه
است.
هــای علمــی دنیــا دســت پیـدا خواهنــد کــرد.
جایگزین
الگوی
کنون
تا
سوسیالیستی
بلوک
فروپاشی
از
پس
.3
اســتاندار کرمــان تصریــح کــرد :خیــران مهمتریــن رکــن توســعه
است.
نشده
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ر
ا
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ر
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زیرســاخت علمــی کشــور هســتند و بــا توجــه بــه محدودیــت منابع
نتیجهآنکهلیبرالیسم،واپسینتجربةبشریوپایانایدئولوژی
مالــی دولــت ،اســتفاده از ظرفیــت خیران تنهــا گزینه برای گســترش
سازی است؛ بنابراین ،پایان جنگ سرد ،پایان تاریخ نیز به شمار
میرود .فوکویاما که تز پایان تاریخ را مطرح کرده ،این نکته را فضاهــای آموزشــی اســت.
در ادامــه ،محمــد حبیــب اللهــی معــاون آمــوزش متوســطه اداره کل
چنینبازمیگوید:
آنچهشاهدهستیم،صرفاًپایانجنگسردیاگذرازدورةویژهای آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان اظهــار داشــت :پژوهشســراها
از تاریخ پس از جنگ نیست؛ بلکه پایان تاریخ نیز هست؛ یعنی بسترســاز تفکــر ،تمریــن ،مداومــت کار و خالقیــت دانشآمــوزان
نقطة پایان تط ّور ایدئولوژیک بشر و جهانی شدن دموکراسی میشــوند و دانشآمــوزان را از مقلــدان علمــی بــه مولــدان علــم
لیبرال غربی به شکل نهایی دولت بشری ( ,Fukuyama Francisتبدیــل میکننــد و بــه آموختههــای آنها عمــق و ماندگاری بیشــتری

گندلــه ســنگ آهــن کشــور را داریــم کــه
 45درصــد تولیــد ســنگ آهــن و  15درصــد
تولیــد اســفنجی را داریــم.
جعفــری بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز شــاهد
افتتــاح یکــی از بزرگتریــن پروژههــای ایــن
حــوزه بــا ظرفیــت  5میلیــون تــن گندلــه در
منطقــه گلگهــر هســتیم افــزود :شــروع پروژه
از ســال  91و شــروع جــدی آن از ســال 93
بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تاخیــری کــه در ایــن
پــروژه بوجــود آمــد بابــت تحریــم ظالمانــه
بــوده اســت گفــت :ایــن تحریمهــا ایــن
فرصــت را بــه مــا داد تــا  47درصــد قطعــات
و تجهیــزات کارخانــه را بومیســازی کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد
معدنــی ایــران بــا عنــوان اینکــه ایــن پــروژه
بــا ســرمایهگذاری  3هــزار و  830میلیــارد
تومــان بــه بهرهبــرداری رســیده اســت افــزود:
بــا بهرهبــرداری از ایــن پــروژه بــرای  500نفــر
بــه طــور مســتقیم و هــزار و  200نفر بــه طور
غیرمســتقیم اشــتغالزایی داریــم.

وی بــا بیــان اینکــه  7طــرح دیگــر نیــز
در منطقــه گلگهــر بــا ســرمایه گذاری
 100میلیــون دالر آمــاده افتتاح اســت
کــه تــا پایــان ســال بــه بهرهبــرداری
میرســند گفــت :یکــی از اتفاقــات
بزرگــی کــه شــرکت معدنــی گل گهــر
و گهــر زمیــن در آن نقــش داشــتند
انتقــال آب خلیــج فــارس اســت کــه
باعــث ســرمایه گذاریهــای جدیــد و
پویایــی منطقــه میشــود.

باحضوراستاندارکرمان؛

کلنگاحداثپژوهشسرایدانشآموزیدرشهرستانبردسیربهزمینزدهشد

.)1992

دراینتلقّی،جهانیشدندموکراسیلیبرالامریمحتوماست؛
پستشکیلحکومتواحدجهانیمهمتریندستاوردبرایبشر
خواهد بود .لیبرالیسم کمالی است که در معنای آن گنج بشر
میتواند به نحو حقیقی آشکار شود و از سوی دیگر تحقّق این
توجه به امکانات موجود در اختیار کشورهای لیبرال کام ً
ال
امر با ّ
عملی است؛ بنابراین ،رهبران دنیای لیبرالیسم باید مسؤولیت
کنونی خویش را در جهت تشکیل حکومت جهانی درک کنند
و دیگر جریانها و منتقدان روند موجود باید این نکته را درک
کنند که هر نوع مخالفت و مقاومت در برابر این جریان عظیم
تاریخی،مقاومتیمحکومبهشکستخواهدبود

ـا نوع
ـی بـ
ـای انگلیسـ
ـاوت کرونـ
 ۳تفـ
ـای
ـروس کرونـ
ـه از ویـ
ـی /چگونـ
قبلـ
جهشیافتــه در امــان بمانیــم؟

عضــو کمیتــه علمــی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا بــا
بیــان اینکــه ویــروس کرونــای انگلیســی افـراد زیــر ۲۰
ســال را بیشــتر درگیــر میکنــد ،راهکارهــای مقابلــه با
ویــروس جهشیافتــه را تشــریح کــرد.
دکتــر مســعود مردانــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار
بهداشــت و درمــان باشــگاه خبرنــگاران پویــا دربــاره
ویــروس کرونــای انگلیســی اظهــار کــرد :تفاوتهــای
عمــده ویــروس کرونــای انگلیســی بــا انــواع قبلــی
ویــروس کرونــا ،سـرایتپذیری خیلــی باالتــر ،افزایــش
ابتــا در افـراد زیــر  20ســال و مرگومیــر باالتــر اســت.
وی ادامــه داد :ایــن ویــروس جهشیافتــه ،نســبت بــه
ویــروس کرونــای قبلــی ،افـراد زیــر  20ســال را بیشــتر
درگیــر میکنــد؛ بــه همیــن دلیــل اگــر مـوارد ابتــا به
ویــروس کرونــا در جوانــان بیشــتر شــود ،میتـوان یکی
از علــل آن را ابتــا بــه نــوع جهشیافتــه ویــروس کرونــا
قلمــداد کرد.
مردانــی افــزود :عمدتــاً افــرادی بــه واریانــت جدیــد
ویــروس کرونــا (کرونــای انگلیســی) مبتــا میشــوند
کــه قبــ ً
ا بــه بیمــاری کرونــا مبتــا نشــده بودنــد؛
بهنظــر میرســد آنتیبادیهــای ایجادشــده توســط
ویــروس کرونــای قبلــی در بــدن افــرادی کــه قبــ ً
ا
بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــدهاند ،قابلیــت محافظــت
از آنهــا در برابــر ویــروس کرونــای انگلیســی را داشــته
باشــد و بنابرایــن کمــاکان میتــوان بــه اثربخشــی
واکســنهای کرونــا ،امیــدوار بــود.
ایــن فوقتخصــص بیماریهــای عفونــی و گرمســیری
در پاســخ بــه ایــن سـؤال کــه راهــکار مقابلــه بــا ویروس
جهشیافتــه چیســت ،تصریــح کــرد :خوشــبختانه
راههــای پیشــگیری از ابتــا بــه ویــروس جهشیافتــه
و ویــروس کرونــای قبلــی ،مشــابه یکدیگــر و شــامل
شستوشــوی مکــرر دســتها ،رعایــت فاصلهگ ـذاری
اجتماعــی ،پرهیــز از ســفرهای غیرضــروری و عــدم
شــرکت در تجمعــات و اســتفاده از ماســک و در خانــه
مانــدن اســت.

میبخشــند.
معــاون آمــوزش متوســطه اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمان
ضمــن اشــاره بــه ثبــت نــام  ۱۸۰۰دانــش آموز در رشــته هــای علمی
و پژوهشــی در بردســیر ،ســاخت پژوهشسـرا را یکــی از زمینــه هــای
آمــاده ســازی نخبــگان در شهرســتان دانســت و از مجریان انجــام این
پــروژه در بردســیر تشــکر کرد.
شــایان ذکــر اســت :پژوهــش ســرای دانــش آمــوزی شهرســتان
بردســیر بــا زیــر بنــای  500متر مربــع در زمینــی به مســاحت 1200
مترمربــع بــا اعتبــاری بالــغ بــر  30میلیــارد ریال با مشــارکت مجتمع
جهــان فــوالد ســیرجان(کارخانه نــورد بردســیر) و از محــل اعتبــارات
مشــارکتهای مردمــی اداره کل نوســازی و تجهیــز م ـدارس اســتان
کرمــان احـداث مــی شــود.

آگهی مزایده خودرو

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

چــون ششـدانگ یــک بــاب خانــه پــاک  28فرعــی از  694اصلــی واقــع در بخــش  20کرمــان مــورد
تقاضــای علیرضــا م ـرادی عســکری طبــق رای شــماره  17051539مــورخ  99/8/1صــادره از هیــات
حــل اختــاف موضــوع تعييــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی
در مالکیــت نامبــرده قـرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون مذکور
منتشــر و مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل
مــاده  15قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد ل ـذا حســب تقاضــای شــماره  99/11018/6193مــورخ
 99/12/2مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حدود اختصاصی آن باســتناد تبصــره ذیل مــاده  13قانون
مذکــور و مــاده  13آئیــن نامــه آن منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت  9صبــح روز چهارشــنبه
 99/12/27محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لـذا بــه مالک (مالکیــن) و صاحبــان امالک مجــاور رقبه
مزبــور اخطــار میگــردد در موعــد مقــرر در ایــن اعــان در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عدم
مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفی مالــک یا نماینــده قانونــی وی وفق مقــررات مـواد 14
و  15قانــون و  70آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتـراض اشــخاص بــر حدود و حقــوق ارتفاقــی برابر
مـواد  20قانــون و  74آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاريــخ تنظیــم صورتمجلس تحدیــدی بمــدت  30روز
پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاريــخ تســلیم اعتـراض ،دادخواســت بــه مرجع
ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یک ماهــه و عدم تســلیم دادخواســت برابر
مقــررات اقـدام خواهد شــد.تاریخ انتشــار  :دوشــنبه 99/12/4
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بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه  9900297اجرای احکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد یک
دســتگاه خــودرو  MVMتیــپ  315بــه مشــخصات ذیــل فنــی :سـواری هــاچ پــک ام وی ام تیــپ
 315مــدل  1396شــماره پــاک  496م  _43ایـران  ،65رنــگ قرمــز متالیــک ،خــودرو تصادفــی :از
ناحیــه جلــو تصــادف شــدید بطــور کلــی منهــدم گردیــده کــه حتی بــه موتــور نیز آســیب رســانده
و قســمتهای ســپر ،چراغهــای دو طــرف ،کاپــوت ،گلگیرهــا ،سرشاســی هــا ،شیشــه جلو ،داشــبورد،
ایربــگ دو طــرف ،صندلیهــای جلــو دو طــرف ،درب هــای جلــو دو طــرف .،فرمــان و ســقف دچــار
خســارت شــده اســت کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری مبلــغ هشــتاد میلیــون
تومــان ( 800/000/000ریــال) بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ یکشــنبه
 99/12/17ســاعت  ۱٢ظهــر بــه فــروش برســاند لـذا افـرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خرید
مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد خــودرو و ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مورخــه یــاد شــده بــه
اجـرای احــکام مدنــی مراجعــه و قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیــش بانکــی دائر بــه واریز
ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجرای احــکام ارائه نماینــد ،هزینه
آگهــی و کلیــه هزینههــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتی
کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقـدام
ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایده
ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بردسیر  -عظیمی  85 /م الف

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانه
(نوبتدوم)
بــه اطــاع کلیــه اعضــای رشکــت تعاونــی حمــل ونقــل بــار کامیــون داران
بردســیربه شــاره ثبــت231مــی رســاند کــه جلســه مجمــع عمومــی عــادی
و ســالیانه نوبــت دوم درســاعت 10صبــح روز چهارشــنبه99/12/6در محــل
دفرترشکــت بــه آدرس بردســیربلوارامام رضا(علیــه الســام )جنب هــال احمر
تشــکیل میگــردد ازســهامداران دعــوت بــه عمــل می ایــد راس ســاعت مذکور
در جلســه حضوربهــم رســانند اعضایی کــه متقاضــی کاندیداتوری درســمت
هیئــت مدیــره و بازرســی مــی باشــند حداکــر تــا تاریــخ99/12/5جهت ثبت
نــام بــه محــل دفــر رشکــت مراجعــه کننــد

ـودی  – 1:مقــام مدیریــت امــور شــهر – حـرارت ســنج – 2قلــب قـرآن – بــاال پــوش زمســتانی – از
عمـ
ضامیــر جمــع – 3بلبــل – فراموشــکار – جامــه هــا را در آن مــی نهنــد – 4خدمتگـزاران – بشــارت – 5از کاخ
هــای تخــت جمشــید – وســیله بــرق رســانی – مــادر ترکــی – 6پیــر و از کارافتــاده – قصــد کــردن – جانــوری
دوزیســت – 7هنــوز انگلیســی – پرتــاب کــردن و تیرانــدازی – نوعــی قطعــه الکرتونیــک – 8منکر شــدن – از
مرکبــات – 9از پونــه بــدش میــاد – محلــی در مکه مکرمه – پســوند تشــابه – 10از پوشــاک – پیشــوندی برای
سـوال – حبیــب خداســت – 11ســگ بیــار – مــوی گــردن شــیر – بــه دنبــال راهنامیــی اســت – 12پوســت
گنــدم و جــو – خــوش ســیام – 13مجبــور بــه انجام کار – ســیب ترکی – نقل کننــده – 14از حروف انگلیســی
– از توابــع تهـران – روشــنایی خیلــی کــم – 15به کاربــردن راهی برای انجام کاری – از شــهرهای معــروف ژاپن
ـی – 1:اثــری از موالنا جــال الدین محمد بلخــی – نام ســابق شهرســتان تنکابــن – 2رس – دورافتاده
افقـ
– از ایــاالت کشــور آمریــکا – 3برابــری – داخــل شــدن – 3جوشــهای ریــز روی پوســت – دیدن منظــره از دور –
ســلب کننده – 5تکرار حرفی از الفبا – از صنایع دســتی ایران – شــهری در آملان – 6قوت الیموت – دوســت
و همــدم – اشــاره بــه دور – نــام ترکــی – 7از شــهرهای خوزســتان – نــام یکــی از پیامربان الهی – 8رســم کننده
– مســاوی عامیانــه – نــت ســوم موســیقی – پوشــش بـرای رس – 9مدیریــت و رسوری – شــیطانی – 10کتابی
معــروف دربــاره خاطـرات جنگ تحمیلی – محصــول مــرداب – بهــره  -دارو – 11بازی دوران کودکی – نشــان
دهنــده راه – کجاســت؟ – 12در امنیــت و ســامت کامــل – پایــان پذیــر – امــر بــه آشــامیدن – 13در حــال
دویــدن – فـراری – 14وکیــل – تــاوه نــان پــزی – ســوگند – 15زنــده – از آثــار شــیخ بهایی
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ادامه آیه  144سوره آل عمران :

 -2آیا اسالم آئین خود پرستی است؟
با استفاده از حوادث جنگ احد ،آیه حقیقت دیگری را به مسلمانان
می آموزد و آن اینکه اسالم آئین فردپرستی نیست و به فرض که
پیامبر(ص) در این میدان شربت شهادت می نوشید ،بدون تردید
وظیفه مسلمانان ادامه مبارزه بود .زیرا با مرگ یا شهادت پیامبر،
اسالم پایان نمی یابد ،بلکه آئین حقی است که تا ابد جاویدان
خواهدماند.مسئلهفردپرستییکیازبزرگترینخطراتیاستکه
مبارزات با هدف را تهدید می کند .وابستگی به شخص معین ،اگر
چه پیامبر خاتم باشد ،مفهومش پایان یافتن کوشش و تالش برای
پیشرفت ،به هنگام از دست رفتن آن شخص است و این وابستگی
یکی از نشانه های بارز عدم رشد اجتماعی است.
مبارزه پیامبر(ص) با فردپرستی یکی دیگر از نشانه های حقانیت و
عظمت او است .زیرا اگر او به خاطر شخص خویش قیام کرده بود،
الزم بود این فکر را در مردم تقویت کند که همه چیز به وجود او
بستگی دارد و اگر او از میان برود همه چیز پایان خواهد یافت .ولی
رهبرانراستین،همانندپیغمبراکرم(ص)هیچگاهمردمرابهچنین
افکاری تشویق نمی کنند ،بلکه به شدت با آن مبارزه می کنند و به
آنها می گویند«:هدف ما ،از خود ما باالتر است و هرگز با نابودی ما
نابودنخواهدشد».
-3منظوراز«انقلبتمعلیاعقابکم»چیست؟
«اعقاب» جمع «عقب» (بروزن خشن) به معنی «پاشنه پا» است.
بنابراین«انقلبتمعلیاعقابکم»بهمعنی«عقبگردمیکنید»می
باشد و آن تصویر روشنی از سیر قهقرائی و ارتجاع به معنی واقعی
است ،منتها از کلمه ارتجاع صریح تر و روشن تر است.
-4آیا پذیرش بت پرستی به زیان و ضرر خدا است؟
آنها که عقب گرد کنند و به دوران کفر و بت پرستی بازگردند ،تنها
به خود زیان می رسانند ،نه به خدا .زیرا با این عمل نه تنها چرخ های
سعادت خود را متوقف می سازند ،بلکه آنچه را بدست آورده اند نیز
به سرعت از دست خواهند داد.
-5شاکرانچهکسانیهستند؟
در پایان آیه به اقلیتی که در جنگ احد ،علی رغم همه مشکالت
و انتشار خبر شهادت پیغمبر(ص) دست از جهاد برنداشتند ،اشاره
کرده و کوشش های آنها را می ستاید و آنها را به عنوان شاکران و
کسانی که از نعمت ها در راه خدا استفاده کردند ،معرفی می کند و
می گوید«:خداوند این شاکران را پاداش نیک می دهد».
آیه 145سوره آل عمران:
و هیچ نفسی جز به فرمان خدا نمیرد [خداوند مرگ را] را به عنوان
سرنوشتی معین [مقرر کرده است] و هر که پاداش این دنیا را
بخواهد به او از آن می دهیم و هرکه پاداش آن سرای را بخواهد
از آن به او می دهیم و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد.
-1استدالل خداوند برای بیداری و هوشیاری مسلمانان در برابر
شایعهبیاساسقتلپیامبر(ص)چیست؟
شایعهبیاساسشهادتپیامبر(ص)دراحد،عدهزیادیازمسلمانان
را به وحشت افکند تا آنجا که از میدان جنگ فرار کردند و حتی
بعضی می خواستند از اسالم هم برگردند .در آیه فوق مجددا برای
تنبیهوبیداریایندستهمیفرماید«:مگرمرگ،جزبهدستخداو
فرمان او است؟ برای هر کس اجلی مقرر شده است که نمی تواند از
آن فرار کند ».بنابراین اگر پیامبر(ص) در این میدان شربت شهادت
می نوشید ،چیزی جز انجام یافتن یک سنت الهی نبود .با این حال
نباید مسلمانان از آن وحشت کنند و دست از ادامه مبارزه بردارند.
 -2آیا فرار از جنگ جلوی اجل را می گیرد؟
فرار از میدان جنگ نیز نمی تواند از فرا رسیدن اجل جلوگیری کند،
همان طور که شرکت در میدان جهاد نیز اجل انسان را جلو نمی
اندازد .بنابراین فرار از میدان جهاد برای حفظ جان بیهوده است.
 -3آیا سعی و کوشش انسان ها در پیشگاه خداوند ضایع می شود؟
سعی و کوشش انسان هیچ گاه ضایع نمی شود .اگر هدف کسی
تنها نتیجه های مادی و دنیوی باشد و همانند بعضی از رزمندگان
احد تنها به خاطر غنیمت تالش کند ،باالخره بهره ای از آن بدست
می آورد .اما اگر هدف عالی تر بود و کوشش ها در مسیر حیات
جاویدان و فضائل انسانی به کار افتاد ،باز به هدف خود خواهد رسید.
بنابراین حاال که رسیدن به دنیا یا آخرت هر دو نیازمند به کوشش
است ،پس چرا انسان سرمایه های وجودی خود را در مسیر دوم که
یک مسیر عالی و پایدار است به کار نیندازد؟
-4چرا در آیه شریفه «سنجزی» به صورت فعل متکلم آمده است؟
در آیه سابق این جمله به صورت فعل غائب ذکر شده بود و در اینجا
به صورت فعل متکلم بیان شده است .این نهایت تاکید وعده الهی
را به دادن پاداش به آنها بیان می کند .به تعبیر ساده تر ،خداوند می
گوید«:ضامنپاداشآنهاخودمهستم».

داستان جالبوآموزنده

پیرمردبازنشسته

یــک پیرمــرد بازنشســته ،خانــه جدیــدی در نزدیکــی یــک
دبیرســتان خریــد .یکــی دو هفتــه اول همه چیــز به خوبی
و در آرامــش پیــش مــی رفــت تــا ایــن کــه مدرســه هــا باز
شد .
در اولیــن روز مدرســه ،پــس از تعطیلــی کالســها ســه تــا
پســربچه در خیابــان راه افتادنــد و در حالــی کــه بلنــد بلند
بــا هــم حــرف مــی زدنــد ،هــر چیــزی کــه در خیابــان
افتــاده بــود را شــوت مــی کردنــد و ســر و صــداى عجیبــی
راه انداختنــد .ایــن کار هــر روز تکــرار مــی شــد و آســایش
پیرمــرد کامــا مختــل شــده بــود .ایــن بــود کــه تصمیــم
گرفــت کاری بکنــد.
روز بعــد کــه مدرســه تعطیــل شــد ،دنبــال بچــه هــا رفــت
و آنهــا را صــدا کــرد و بــه آنهــا گفــت :بچــه هــا شــما خیلی
بامــزه هســتید و مــن از ایــن کــه مــی بینــم شــما اینقــدر
نشــاط جوانــی داریــد خیلــی خوشــحالم .مــن هــم کــه به
ســن شــما بــودم همیــن کار را مــی کــردم.
حــاال مــی خواهــم لطفــی در حــق مــن بکنیــد .مــن روزی
 1000تومــن بــه هــر کــدام از شــما مــی دهــم کــه بیاییــد
اینجــا و همیــن کارهــا را بکنیــد .بچه ها خوشــحال شــدند
و بــه کارشــان ادامــه دادنــد.
تــا آن کــه چنــد روز بعد ،پیرمــرد دوبــاره به سراغشــان آمد
و گفــت :ببینیــد بچــه هــا متأســفانه در محاســبه حقــوق
بازنشســتگی من اشــتباه شــده و من نمی تونــم روزی 100
تومــن بیشــتر بهتون بــدم .از نظر شــما اشــکالی نــداره؟
بچــه هــا گفتنــد 100 :تومــن؟ اگــه فکــر مــی کنــی مــا
بــه خاطــر روزی فقــط  100تومــن حاضریــم اینهمه بطری
نوشــابه و چیزهــای دیگــه رو شــوت کنیــم ،کورخونــدی .ما
نیســتیم .از آن پــس پیرمــرد بــا آرامــش در خانــه جدیدش
بــه زندگــی ادامــه داد.

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

*ســام اقایــان گفتنــد کمبــود مــرغ و قیمــت آنـرا
بیســت وچهارســاعته حــل مــی کنیــم االن حــل
شــدبطور کلــی مــرغ هــا پریدنــد چــرا دولــت در
بــازار دخالــت مــی کنــد اگــر بــازار بحــال خودباشــد
مشــکالت کمتــر اســت چــون تجربــه نشــان داده
هروقــت دولــت در اقتصــاد و بــازار اعــم از بــازار بورس
و طــا و ارز دخالــت کــرده مشــکالت بیشــتر شــده
71----9133
*باســام ضلــع شــرقی بلــوار شــهیدکالنتری
(احمدابــاد) بســیار چالــه دارد ونیــاز بــه مرمــت از
شــهردار کاردان وفهیــم درخواســت داریــم ایــن
بانداســفالت شــود ممنــون اززحمــات شــهردار دکتــر
98----9362
خطیبــی
*مطــب دکتــرا وداروخانــه هــا بــا عــدم رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی بعــد از دفاتــر پیــش خ ـوان
بیشــترین ســهم را درانتشــار ویــروس کرونــا دارنــد
در مطــب کنارهــم مــی نشــینند در داروخانــه درکنار
هــم دارو میگیرنــد و در فروشــگاهها هــم بــه همیــن
ترتیــب کســی هــم نیســت کــه تذکــر دهــد ایــن
ماموران بهداشــتی و یا بســیج بهداشــتی درمکانها ی
پــر رفــت وامــد حضــور وتذکــر دهنــد کــه ثمربخش
60----9033
است
* اگــر انطــوری کــه رئیــس دســتگاه قضایــی اســتان
گفتــه پیگیــری راه انــدازی کارخانــه قنــد عملــی
شــودتاثیر بس ـزایی درکشــاورزی واشــتغال خواهــد
05----9386
داشت
*ســام خســته نباشــید خدمــت شــما کــه اطــاع
رســانی میکنیــد مشــکالت شــهر را اگــر ممکنــه
در مــورد بــی کیفیتی خدمــات بهداشــتی درمانی در
ســطح شهرســتان کــه باعــث رنجــش مــردم بــا این
وضــع گرانــی و کرونــا شــده کــه بــا وجود زیر ســاخته
هایــی که انجام میشــه کیفیــت خدمات هــم افزایش
یابــد تــا مــردم کمتــر بــه کرمــان مراجعــه کننــد نود
درصــد مــردم جهــت درمــان بــه کرمــان مراجعه می
کننــد اکثــر بیمــاران بســتری در کرمــان بردســیری
هســتند یــا درمطبهــای کرمــان تع ـداد مراجعیــن
بردســیر زیــاد اســت خدمــات بــدون کیفیــت کمکی
21----9054
بــه ســامتی مــردم نمیکنــد
*بــا ســام چرا فکــری بحــال ایــن معتــادان خیابانی
نمیشــه هــر شــب معتــادان خیابانــی در پــارک
هــا میخوابنــد اصــا خوشــایند شــهر نیســت لطفــا
89----9907
رســیدگی کنیــد بــا تشــکر
*بــا ســام یکــی از بانکهــای بردســیر بــا ادعــای
اینترنتــی شــدن بــا ایــن وضعیــت کرونــا هیــچ کاری
رو انجــام نمیــده و میگــه بایــد با گوشــی هوشــمند و
از طریــق کافــی نــت کار کنیــن پس شــما بـرای چه
حقــوق میگیریــن چــکاره ب ـرای یــک کارت بــه مــا
میگــه بریــد کافــی نــت  ۱۵تومــان بپردازین بیســت
روز دیگــه بــا پســت میــارن مجبــور شــدیم بریــم
کرمــان ۵دقیقــه ای کارمــون انجــام شــدبعد میگــن
30----9132
چ ـرا بردســیریا میــرن کرمــان

روایت آشنایی راننده تاکسی با سردار
سلیمانی از زبان خود شهید عزیز

بــه گـزارش ســرویس بیــن الملــل خبرگـزاری حــوزه بــه
نقــل از العالم؛ شــهید ســردار حاج قاســم ســلیمانی قبل از
اینکــه در میان ملت های مختلف و کشــورهای مســلمان
محبــوب باشــد در میــان ملــت ایـران بــه عنوان مســئولی
مردمــی و متواضــع و مخلــص محبــوب قلــوب میلیونهــا
ایرانــی بــوده و هســت.
مــردم ایـران بســیار شــهید ســردار ســلیمانی را دوســت
داشــتند و در نــزد آنهــا از احتـرام و محبت زیــادی برخوردار
بــود چـرا کــه او همـواره متواضــع و فروتــن بــود و دائمــا
بیــن مــردم حضــور داشــت.
بنــا برایــن گـزارش  ،در خاطــره ای جالــب که خود شــهید
ســلیمانی مطــرح کــرده بودنــد وی گفتــه بــود  :یــک بــار
از ماموریتــی بــر مــی گشــتم و منتظــر نمانــدم تا ماشــین
برایــم بفرســتند پــس از یکــی از راننــده هــای تاکســی
فــرودگاه خواســتم مــن را بــه جایی که مــی خواهم ببــرد .
سـوار تاکســی شــدم در میــان راه راننــده جـوان گهگاهی
بــه مــن نــگاه مــی کــرد امــا ســاکت بــود امــا انــگار مــی
خواســت چیــزی بگویــد آن وقــت مــن از راننــده س ـوال
کــردم آیــا مــن شــبیه یکــی از آشــنایان شــما هســتم ؟
راننــده بـرای بــار دوم بــه مــن نــگاه کــرد و از مــن پرســید
آیــا شــما یکــی از نزدیــکان ســردار ســلیمانی هســتی؟ آیا
رابطــه یــا نســبتی مثال بـرادر یــا پســر خاله اش هســتی؟
بــه او گفتــم من ســردار ســلیمانی هســتم.
راننــده جـوان خندیــد و گفــت بــا من شــوخی مــی کنی؟
ســردار ســلیمانی خندیــد و گفــت :نــه شــوخی نمــی کنم
مــن خودم ســردار ســلیمانی هســتم .راننــده گفت :بــه خدا
قســم بخــور و من قســم خــوردم کــه ؛به خـدا من ســردار
ســلیمانی هستم.
راننــده ســاکت شــد و چیــزی به من نمــی گفت پــس از او
سـوال کــردم چـرا ســاکتی؟ دوبــاره چیزی به مــن نگفت .
از او سـوال کــردم بــا ســختی و گرانی زندگی و مشــکالت
دیگــر چطــور ســرمی کنــی ؟ راننــده جـوان بــه مــن نگاه
کــرد طــوری کــه در نگاهــش حــرف و کالمــی بــود و بــه
مــن گفــت اگــر تــو خــود ســردار ســلیمانی هســتی پــس
مــن هیچ مشــکلی نـدارم.
شــهید ســلیمانی ایــن قصــه را مطــرح کــرده بــود و گفته
بــود؛ اگــر مســوولیین بــه درد و رنــج مــردم توجــه کننــد و
اهتمــام بورزنــد مــردم هــم بــا آنهــا همــکاری مــی کنند و
ملــت مــا بهتریــن سرشــت و ذات را دارند و فهیم هســتند
و مســائل و امــور را بــه خوبــی درک مــی کننــد.

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 :

بیانات مقام معظم در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی در سالروز قیام ۲۹بهمن مردم تبریز در سال۱۳۵۶

انتخابات ُپرشوروانتخاباصلح،عالجدردهایمزمنکشوراست

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر معظــم
انقــاب اســامی روز ( 29بهمن) بهمناســبت
ســالروز قیــام مــردم تبریــز در ســال  56در
ارتبــاط تصویــری با مــردم در مصــای تبریز،
بــا بیــان اینکــه مشــارکت پُرشــور و انقالبــی
مــردم در انتخابــات ،موجــب امنیــت کشــور
و پ ـسزدن دشــمنان و کاهــش طمــع آنهــا
میشــود بنابرایــن نبایــد ایــن فرصــت را
از دســت داد ،فرمودنــد :انتخابــات هرچــه
پُرشــورتر و بــا اقبــال عمومی بیشــتری همراه
باشــد ،آثــار و منافــع بیشــتری بــرای کشــور
خواهــد داشــت.
ایشــان هــدف دشــمن از بیــان ادعاهــای
تکــراری دربــاره انتخابــات را دلســرد کــردن
مــردم دانســتند و گفتنــد :بهرغــم ایــن
ادعاهــا ،انتخابــات بــرای کشــور یــک امــکان
و ذخیــره مهــم اســت کــه بایــد بــا مشــارکت
پرشــور مــردم همــراه باشــد البتــه اگــر
پرشــور بــا یــک انتخــاب درســت
مشــارکت ُ
یعنــی انتخاب یــک نیــروی کارآمــد ،باایمان،
باانگیــزه ،عالقهمنــد و پُــرکار همــراه شــود،
ـور َعلــی نــور و تضمینکننــده آینده کشــور
نـ ٌ
اســت.
راهبــرد سیســاله رهبــر معظــم انقــاب در
انتخاباتهــای گوناگــون تأکیــد بر مشــارکت
مــردم و حضــور پــای صندوقهــای رأی بــوده
اســت و بیــش از آنکــه نتیجــه چــه باشــد،
نفــس مشــارکت مــردم در نظــام اســامی
بــرای ایشــان حائــز اهمیــت اســت ،ایــن
مســئله را پیشــتر افــراد مختلفــی بهزبــان
آورده بودنــد و بهخــاف برخــی دیگــر کــه
به مشــارکت پاییــن بــا روی کارآمــدن گزینه
مطلــوب تأکیــد داشــتند ،آیـتاهلل خامنـهای
دقیقــاً بــر اصــل مشــارکت بــاال همــراه بــا
انتخــاب اصلــح تأکیــد مینمودنــد.

عــاج دردهای مزمــن کشــور در انتخابات
پُرشــور و انتخــاب اصلح
یــک جملــه [هــم] دربــارهی انتخابــات عــرض
بکنــم .انتخابــات در کشــور ما یک فرصت بســیار
بــزرگ اســت؛ ایــن فرصــت را نبایــد از دســت داد.
الب ّتــه مخالفیــن جمهــوری اســامی نمیخواهند
جمهــوری اســامی از ایــن فرصت اســتفاده کند.
خصوصیــات را دارد :ایــن یــک
انتخابــات ایــن
ّ
امــکان بــرای ملّ
ظرفیــت بــزرگ
ـک
ـ
ی
ـت،
ـ
اس
ـت
ـ
ّ
بــرای پیشــرفت کشــور اســت؛ شــور انقالبــی
مــردم را نشــان میدهد .وقتــی مــردم در انتخابات
شــرکت کنند و شــور انقالبی خودشــان را نشــان
امنیــت کشــور میشــود،
بدهنــد ،ایــن موجــب ّ
زدن دشــمنان میشــود ،طمع
ایــن موجــب پــس ِ
دشــمن را در کشــور کــم میکنــد .انتخابــات
هــر چــه پُرشــورتر ،هــر چــه بــا اقبــال عمومــی
مــردم بیشــتر همــراه باشــد ،اثــرات و منافعــش
بــرای کشــور و بــرای خــود مــردم بیشــتر خواهد
بــود .و البتّــه عــرض کردیــم دشــمنان ایــن را
نمیخواهنــد؛ لــذا هــر وقــت نزدیــک انتخابــات
میشــود -در همـهی دورههــا؛ مــا نزدیــک چهــل
انتخابــات داشــتیم در ایــن ســالها -اینهــا شــروع
میکننــد ،گاهــی میگوینــد آزادی نیســت ،گاهی
میگوینــد دخالـ ِ
ـت فــان اســت ،گاهــی میگویند
مهندســی اســت ،گاهــی میگوینــد چنین اســت،
بــرای اینکــه مــردم را دلســرد کننــد از حضــور
در انتخابــات؛ ایــن ،کار دشــمن اســت .لکــن
قضیــه ایــن اســت کــه انتخابــات بــرای
حقیقــت ّ
کشــور یــک افتخــار اســت ،یــک فرصــت اســت،
یــک امــکان اســت ،یــک ذخیــره اســت کــه
اگــر شــرکت پُرشــور مــردم باشــد ،ایــن یقین ـاً
بــه آینــدهی کشــور کمــک خواهــد کــرد .الب ّتــه
اگــر ایــن شــرکت پُرشــور مــردم همــراه بشــود با
یــک انتخــاب درســت کــه حقیقتـاً یــک نیــروی
کارآمــد و باایمــان و پُرانگیــزه و عالقهمنــد بــه

پیامامامخامنهایبهاتحادیهانجمنهایاسالمیدانشجویاندراروپا:

"انقالبنشان«نقشآفرینیدرمسائل
اساسی»رابرسینهجوانانکشورنشاند"

رهبــر انقــاب در پیامــی بــه پنجــاه وپنجمین نشســت اتحادیــه انجمنهای اســامی
دانشــجویان در اروپــا ،نشــاندن نشــان «نقشآفرینــی در مســائل اساســی» بــر ســینه
جوانــان برومنــد کشــور را از برتریــن افتخــارات انقــاب اســامی خواندند.
بــه گـزارش گــروه سیاســی خبرگـزاری تســنیم بــه نقــل از پایــگاه اطالعرســانی دفتر
مقــام معظــم رهبــری ،حضــرت آیـتاهلل خامنـهای در پیامــی بــه پنجــاه وپنجمیــن
نشســت اتحادیــه انجمنهــای اســامی دانشــجویان در اروپــا ،نشــاندن نشــان
«نقشآفرینــی در مســائل اساســی» بــر ســینه جوانــان برومنــد کشــور را از برتریــن
افتخــارات انقــاب اســامی خواندنــد.
متــن پیــام رهبــر انقــاب اســامی کــه حجتاالســام احمد واعظــی نماینــدهی مقام
معظــم رهبــری در امــور دانشــجویان در اروپــا آن را در نشســت مجــازی ایــن اتحادیــه
قرائــت کــرد ،بــه ایــن شــرح اســت:
الرحیم
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
دانشجویانعزیز
هــر روز کــه میگــذرد اهمیــت نقــش جوانان در پیشــرفت کشــور و تضمیــن آیندهی
بلیـهی عمومــی کرونــا هــم ایــن را یکبــار دیگر بــه اثبات
آن بیشــتر آشــکار میشــودّ .
رســانید .همــت و انگیــزه و امیــد شــورانگیز جوانــان در ایــن ماجـرا نیز مانند بســیاری
از مســائل کشــور ،پیشـران گشــایشهای علمــی و عملــی شــد .ایــن یکــی از برتریــن
افتخــارات انقــاب اســامی اســت که توانســته اســت نشــان «نقشآفرینی در مســائل
اساســی» را بــر ســینه جوانان برومند کشــور بنشــاند.
از شــما دانشــجویان عزیــز انتظــار مـیرود کــه در ایــن فرصت مغتنمــی کــه در اختیار
شــما اســت ،خــود را هــر چــه بیشــتر بــه صالحیتهــای علمــی و دینــی و اخالقــی
آراســته کنیــد و آمــادهی نقشآفرینــی شــوید و اتحادیـهی انجمنهــای اســامی در
اینبــاره دارای وظیفهئــی ســنگینتر و البتــه افتخارآمیزتــر اســت.
سیدعلی خامنهای -یک اسفند1399
والسالم علیکم و رحمةاهلل ّ -

مهندسمیرصادقیفرماندارشهرستانبردسیر:

خواستاررسیدگیدستگاههایاجرایی
بهعشایرغیورشهرستانشد

بــه گــزارش روابــط عمومــی
اداره امــور عشــایر شهرســتان
بردســیر ،جلســه شــورای
عشــایری بــه ریاســت
مهنــدس ميرصادقــي فرمانـدار
و بــا حضــور رضــا نیکــزادی
مدیــرکل امــور عشــایری و
تنــی چنــد از روســای ادارات و
کارشناســان مربوطــه در محــل
ســالن اجتماعــات فرمانــداری
برگــزار شــد
مهنــدس میرصادقــی فرمانـدار
شهرســتان بردســیر در ابتـدای
ایــن جلســه از خدمــات اداره
امور عشــایری تقدیر و خواستار
رســیدگی دســتگاه هــای
اجرایــی این شهرســتان به این
قشــر محــروم شــد
رضــا نیکـزادی مدیــر کل امــور
عشــایری اســتان کرمــان بــا
اشــاره به آیین نامه ســاماندهی
کــه وظیفــه منــدی ســایر
دســتگاههای اجرایی را در قبال
جامعــه عشــایری مشــخص
نمــوده و تکلیــف قانونی اســت
بایســتی هــر ک ـدام از ادارات از
شــرح و وظایــف خــود مطلــع و

و نســبت به هزینه کــرد بخشــی از اعتبارات
دســتگاه خــود در مناطــق عشــایری
همــکاری الزم را داشــته باشــند وی در
ادامــه بیــان کردندباتوجه به خشکســالیهای
چنــد ســاله اخیــر و عــدم بارندگی مناســب
در ســال جــاری وبــه واســطه آن کــوچ
زود هنــگام از مناطــق قشــاقی وتعلیــف
دســتی نگرانیهایی وجــود دارد کــه باید در
اولویــت کار قـرار گیــرد ضمنــا درخصــوص
مراقبتهــای الزم بــرای جلوگیــری از ابتــا
بــه ویــروس کرونــا و رعایــت توصیــه هــای
بهداشــتی توضیحاتــی مطــرح و همچنیــن
خواســتار همکاری عشــایر بمنظــور بیمه
 ،هویــت گـذاری و اخــذ کارت تــردد شــدند
در ادامــه ایــن جلســه اعضــای حاضــر در
جلســه به بیــان نظـرات و پیشــنهادات خود
پرداختنــد و مصوباتــی پایــان یافــت

نورعلــینــور
کار انتخــاب بشــود بــه وســیلهی مــردم ،خــب ایــن ٌ
اســت و آینــدهی کشــور را تضمیــن خواهــد کــرد .حــاال مــن در
بــاب انتخابــات ،در ماههــای آینــده کــه فرصــت هســت ،اگــر
زنــده بــودم ،حرفهــای زیــاد دیگــری دارم کــه عــرض خواهــم
کــرد؛ امــروز همیــن یــک جملــه را خواســتم عــرض بکنــم.
میخواهــم بگویــم عــاج دردهــای مزمن کشــور در پُرشــور بودن
انتخابــات و حضــور عمومــی مردم و بعــد ،انتخاب اصلــح ،انتخاب
ـخصیت مناســب در انتخابــات ریاســت جمهــوری اســت.
شـ ّ
عمــل در مقابــل عمــل؛ تصمیــم جمهــوری اســامی در
قبــال برجــام
آخریــن مطلــب در بــاب برجــام اســت .خــب مــن دربــارهی
برجــام صحبــت کــردهام ،تــازه هــم صحبــت کــردهام ،زیــاد هــم
صحبــت کــردهام ،سیاســتهای نظــام جمهــوری اســامی در باب
برجــام را مطلق ـاً گفتهایــم .حرفهایــی زده میشــود ،وعدههایــی
داده میشــود .مــن میخواهــم امــروز فقــط همیــن یــک کلمــه را
بگویــم؛ بگویــم مــا حــرف و وعــدهی خــوب خیلــی شــنیدهایم
ـدش عمل
کــه در عمــل ،آن حرفهــا و وعدههــا نقــض شــده و ضـ ّ
شــده .حــرف فایــده نــدارد ،وعــده فایــده نــدارد؛ ایــن دفعــه فقط
عمــل ،عمــل؛ عمــل از طــرف مقابــل را ببینیــم ،مــا هــم عمــل
خواهیــم کــرد .بــا حــرف و وعــده و اینکه «مــا ایــن کار را خواهیم
کــرد ،آن کار را خواهیــم کــرد» جمهــوری اســامی ایــن دفعــه
قانــع نخواهــد بــود ،مثــل گذشــته نخواهــد بــود.

واکنشظریفبهعقبنشینیآمریکا
برایفعالکردنمکانیسمماشه
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در واکنــش بــه عقــب نشــینی آمریــکا بـرای
فعــال کــردن مکانیســم ماشــه ،خواســتار لغو تمــام تحریــم هــای بازگردانده
شــده و اعمــال شــده در دولــت ترامــپ علیــه ایـران شــد.
بــه گ ـزارش ایســنا ،محمدج ـواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در
صفحــه توییتــرش نوشــت :آمریــکا تاییــد کــرد کــه ادعاهــای پمپئــو دربــاره
قطعنامــه  2231هیــچ مبنــای قانونــی نـدارد .مــا بــا ایــن موافقیــم.
ظریــف ادامــه داد :دربــاره پایبنــدی بــه قطعنامــه  ،2231آمریــکا بایــد به طور
بــی قیــد و شــرط و موثــر تمامی تحریــم های اعمــال شــده ،بازگردانده شــده
یــا تغییــر نــام داده شــده توســط ترامــپ را لغــو کند .ســپس مــا فــورا تمامی
اقدامــات چــاره جویانــه را بــه حالــت قبل بــاز مــی گردانیم.
اظهــارات وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در پــی ایــن مطــرح مــی شــود کــه
ریچــارد میلــز ،نماینــده موقــت آمریکا در ســازمان ملل متحد روز پنجشــنبه
 ۳۰بهمــن در نامـهای بــه شــورای امنیت اطــاع داد کــه دولت جدیــد ایاالت
متحــده اعــان دولــت دونالــد ترامــپ ،رییــس جمهــوری ســابق مبنــی بــر
بازگشــت کلیــه تحریمهــای ســازمان ملــل علیــه ایـران را لغــو کرده اســت.
دولــت دونالــد ترامــپ در مــاه مــه  ۲۰۱۸در اقدامــی خــاف عرف بیــن الملل،
از برجــام خــارج شــد و مایــک پمپئــو وزیــر خارجــه او نیــز در مــاه اوت اعــام
کــرد کــه رونــد  ۳۰روزه در شــورای امنیــت بــه منظــور بازگردانــدن همــه
تحریمهــای ســازمان ملــل علیــه ایـران یــا «مکانیــزم ماشــه» را کلیــد زده
ا ست.
ســیزده کشــور از پانــزده عضــو شــورای امنیــت این اعــان را باطل دانســتند،
و تاکیــد کردنــد آمریــکا حــق اســتفاده از مکانیزمــی کــه خــود  ۲۰۱۵از آن
خــارج شــده اســت را نـدارد.
دولــت جدیــد آمریــکا اخیـرا تالشهایــی را بـرای بازگشــت مجدد بــه برجام
آغــاز کــرده اســت .مســوالن کشــورمان تاکید دارنــد هرگونه بازگشــت آمریکا
بــه برجــام زمانــی ارزش دارد کــه همــه تحریمهــای ظالمانــه کــه در دولــت
ترامــپ علیــه ایـران وضــع شــده اســت ،لغو شــود.

جلوگیریازبیکاری 9هزارکارگرباحمایت
دستگاهقضائیدرکرمان

توگــو بــا خبرنــگار فــارس در کرمــان اظهــار داشــت :بــه منظــور تحقــق
یـداهلل موحــد در گف 
فرامیــن مقــام معظــم رهبــری و اجرایــی کــردن برنامههــا و سیاســتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی از مهــر مــاه ســال  1397تــا کنــون  226پرونــده در دبیرخانــه ســتاد اســتانی اقتصــاد
مقاومتــی بـرای پیگیــری مشــکالت فعــاالن اقتصــادی اســتان و کشــور تشــکیل شــده و بــا
تالشهــا و پیگیریهــای بهعمــل آمــده و حمایتهــای دســتگاه قضایــی اســتان از بیــکاری
افــزون بــر  9هـزار نفــر نیــروی متخصــص و کارگــر جلوگیــری بهعمــل آمــده اســت.
وی ادامه داد :همچنین طی بررســی گزارش عملکرد شــش ماهه اول ســال گذشــته ســتادهای
اســتانی کشــور ،ســتاد اســتانی اجـرای سیاسـتهای کلی اقتصــاد مقاومتی دادگســتری اســتان
کرمــان حائــز رتبــه برتر شــده اســت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان در ادامــه ســخنان خــود بــه مهمتریــن اقدامــات صورت
گرفتــه در ســال جــاری اشــاره کــرد و بیــان داشــت :پرداخــت مطالبــات  556نفــر از کارگـران
کارخانــه قنــد بردســیر از جملــه اقدامــات اســت و ســعی دســتگاه قضایــی بــر آن بود که ســایت
کارخانــه بهفــروش نــرود.
موحــد همچنیــن حل مشــکل تامین ســوخت مازوت بـرای واحدهــای صنعتی و اخــذ همکاری
شــرکتهای بــزرگ صنعتــی و معدنــی اســتان کرمــان بــا مجموعــه قطعــه گســتر را از دیگــر
اقدامات برشــمرد.
وی تصریــح کــرد :حــل مشــکل شــرکت روغــن نباتی گلنــاز در ارتبــاط بــا اداره آب منطقـهای و
رفــع انسـداد از حســابهای شــرکت ،پیگیــری تخصیــص مـواد اولیــه و راهانـدازی کارگروهــی
متشــکل از نماینــدگان دســتگاه قضایــی ،اداره اطالعــات ،ســازمان بازرســی ،صنعــت معــدن و
تجــارت و اتــاق بازرگانــی بـرای راهانـدازی مجــدد کارخانــه روغــن نباتــی گلنــاز و لــزوم حمایت
از ســرمایهگذار در راســتای تولیــد ماهانــه  10هـزار تــن روغــن نباتــی نیــز انجــام شــده اســت.
موحــد از پیگیــری راهانـدازی شــرکت کاشــی و سـرامیک آماتیــس شــهربابک و تــاش بـرای
اخــذ مجــوز تنفــس شــش ماهــه تســهیالت اخذ شــده توســط شــرکت خودروســازان بــم برای
راهانـدازی خــط جدیــد تولیــد لیفــان در بــم و ایجــاد اشــتغال بـرای  200نفــر خبــر داد.
وی خاطرنشــان کــرد :اخــذ انشــعابات بــرق و گاز بهصــورت موقــت ب ـرای دام ـداران منطقــه
خلیلآبــاد ماهــان بــرای ادامــه فعالیــت واحدهــا بــا تعــداد یــک هــزار کارگــر و راهانــدازی
کارگروهــی متشــکل از نماینــدگان نظام مهندســی ،جهــاد کشــاورزی ،نظــام دامپزشــکی ،راه و
شهرســازی ،آب منطقـهای و محیــط زیســت بــا محوریــت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
کرمــان در راســتای رفــع مشــکل و اخــذ موافقــت نامــه اصولــی بـرای صــدور پروانــه تاســیس
دامپــروری در منطقــه پیگیــری شــده اســت.

بزرگانآسمانیشهرمن

شهید معظم جمشیدکالنرتی

شــهید جمشــیدکالنتری در دهــم مهرمــاه ســال ، ۱۳۴۷حــدود پنــج ســال بعــد از آغاز رســمی
نهضــت امــام(ره) در خانـواده ای عشــایر بــه دنیــا آمد .همــان ایامی کــه آن مرد بزرگ در پاســخ
بــه مخالفانــش گفتــه بود ســربازان مــن در گهواره هســتند .پنج سـاله بودکــه از نعمــت پدر بی
نصیــب و تقدیــر بــود کــه در یتیمــی ،ولــی با مهــر و محبــت مــادر ،بــزرگ شــود .دوران ابتدایی
در روســتای حیدرآبــاد از توابــع دشــتکار و بخشــی از دوران راهنمایــی را در محلــه ی کارخانه قند
بردســیر و دوران متوســطه را در هنرســتان کشــاورزی بــم دنبــال نمــود .و شــهادت در مردادمــاه
ســال  ۱۳۶۷در منطقــه شــلمچه و د رگلـزار دشــتکار بــه خاک ســپرده شــد
زندگینامه :اولیناعزام:
جمشــید کالنتــری نوجوانــی شــانزده سـاله که با رنــج یتیمی بزرگ شــده و مجبــور بــود دوران
تحصیــل را در کیلومترهــا دور تــر از خانـواده ســپری نمایــد ،امــا حاال زمانیســت که پیــام« هل
مــن ناصــر ینصرنــی» حســین زمــان را شــنیده و بایــد لبیــک بگوید،ولــی چــه کند کــه کمی
کــم ســن و ســال اســت ،غافــل از اینکــه بزرگــی به ســن نیســت،به ناچار بــا ترفنــدی زیرکانه،
ســن خــود را افزایــش داده و بـرای اولیــن بــار بــه جبهــه اعـزام می شــود.
ســازمان انفـرادی :در آن زمــان رزمنــدگان بردســیر در یــک گــردان خــاص ســازماندهی نشــده
بودنــد وجمشــید هــم مجبــور بــود همانند دیگــر رزمنــدگان همشــهری خــود در گــردان های
مختلــف خدمــت نمایــد .یــک بار هــم بــه همـراه رزمنــدگان جهادســازندگی کرمــان اعـزام و
در صــف سنگرســازان بــی ســنگر قـرار می گیــرد .بــا تشــکیل گــردان  ۴۲۱امام صــادق (علیه
الســام) متشــکل از رزمندگان بردســیر ،جمشــید همـواره یکی از چهــره های موثر در ســازمان
رزم آن گــردان بــوده و آخریــن مســئولیتش هــم فرماندهــی یکــی از دســته هــای رزمــی بود.
روایت  -حق الناس :
رئیــس هنرســتان در دفتــر نشســته ومثــل همیشــه ســرگرم کار اســت .یکــی از افـراد بومی به
دفتــر مراجعــه و جویــای دانــش آمــوزی بــه نــام جمشــید کالنتــری مــی شــود؛ ولی جمشــید
مدتــی اســت کــه بــه جبهــه اعـزام شــده و در هنرســتان نیســت .یکــی از دوســتان کــه متوجه
ایــن پــرس و جــو شــده بــا کنجــکاوی علــت را مــی پرســد .فــرد خــود را از باغـداران منطقــه
معرفــی نمــوده و مــی گوید:چنــدی پیــش یکــی از دانــش آموزان شــما پیــش من آمــد و گفت
در ایــن هنرســتان محصــل بــوده و عصرهــا بـرای کار کــردن وقــت دارد .مــن هــم احســاس
کــردم در مخــارج ســفر و تحصیــل مشــکل داره در مرتــب کــردن اطـراف نخل هــا و کوددهی
از او کمــک گرفتــم در پایــان روز کــه خواســتم مــزدش رو حســاب کنــم قبــول نکــرد و گفــت
بایــد حاللــم کنید،بعــد خــودش رو معرفــی کــرد و گفــت چنــد روز قبل حیــن درس خوانــدن و
رد شــدن از مســیر ،ناخــوداگاه چنــد دانــه خرمــا از ایــن درختــان خــورده و خالصه ســریع رفت...
آن روز مــزدی از مــن قبــول نکــرد و مــن هــر چــه فکــر کــردم دیــدم مزد او بیشــتر از چنــد دانه
خرماســت؛ آمدم کــه مــزدش را بپــردازم.
روایت:حقانسانیاسیرجنگی
هنــوز چنــد خــرج آرپی جــی در کوله پشــتی ام بود .من کمــک آرپی جی زن جمشــیدکالنتری
بــودم .در گــرد و غبــار منطقــه ناگهــان ماشــینی کنارمون ایســتاد و فــردی دوان دوان به ســمت
مــا آمــد .خــوب کــه دقــت کردیم ماشــین عراقی بــود ولــی کار از کار گذشــته بــود ...نفــر مقابل
مــا هــم عراقــی بــود امــا انــگار او هــم فکــر نمی کــرد مــا ایرانی باشــیم .همیــن که دســت برد
کــه بــا اســلحه اش شــلیک کنه،جمشــید خیلــی ســریع از داخــل کولــه من یــک گلولــه آرپی
چــی برداشــت و اون رو آنچنــان بــه ســر عراقــی زد کــه بیهــوش افتــاد رو زمیــن .اســلحه ام رو
مســلح کــردم کــه او رو از پــا دربیارم ولی جمشــید دســتم رو گرفــت و گفت:برادرجــان! این بنده
خـدا االن اســیر ماســت،نباید او رو اذیــت کنیم.روای:زنــده یاد آقای حســین عظیمی همرزم شــهید
روایت:لحظهعروج
مردادمــاه ســال  ۱۳۶۷در منطقــه شــلمچه بیــن ســنگر مــا و خــط دشــمن فقــط یــک رودخانه
قـرار داشــت .مــن و جمشــید تنهــا داخــل ســنگر بودیــم گاهی مــن نوار فشــنگ می گذاشــتم
و جمشــید تیربارچــی بــود و گاهــی هــم برعکــس شــلیک بــر عهــده مــن بــود وجمشــید نوار
مهمــات رو هدایــت مــی کــرد .در ایــن منطقــه فقــط یــک ســنگر مشــرف به عـراق بــود و آن
هــم ســنگر مــا بــود .چــاره ای نبــود جــز ادامه نبرد .شـرایط ســختی بــود .گلوله ای کنار ســنگر
مــا بــه زمیــن خــورد و ترشــحات آب وگل بــه اطـراف ما و از جمله تیربار پاشــیده شــد .جمشــید
خیلــی ســریع بــا چفیــه اش گل هــای چســبیده بــه تیربــار رو پــاک کــرد و بــه شــلیک ادامــه
دادیــم ســه نفــر از رزمنــده هــا از عقــب بـرای مــا مهمــات آوردنــد داخــل ســنگر کــه شــدند به
دلیــل خســتگی زیــاد از جمشــید اجــازه گرفتم دقایقی در ســنگر کناری اســتراحت کنم .چشــم
هــام از فــرط خســتگی بــاز نمــی شــد .در همین حیــن هم جمشــید اصرار داشــت اون ســه نفر
ســنگر رو تــرک کنند.بــا اصـرار یکــی از بچــه هــا آمــد بیــرون و بــه ســمت عقــب رفــت ولی
دو نفــر کمکــی جدیــد همچنان کمک کار بودند و جمشــید در حال شــلیک ...دقایقی نگذشــته
بــود کــه بــا صـدای انفجــاری مهیــب از خـواب پریــدم .مــوج انفجــار آزارم مــی داد .همیــن که
بــه خــود آمــدم خبــری از ســنگرو بچــه ها نبــود ...جــای ســنگر یک گــودی عمیــق و قطعات
پیکــر بچــه هــا اطـراف تیربــار ســوخته بــه چشــم مــی خــورد .پیکرهــا رو داخــل دو تابــوت
گذاشــتند و بــه عقــب انتقــال دادنــد .بعدهــا در شناســایی دقیق مشــخص شــد شــهدا ســه نفر
بودند/.همــان ســه نفــری کــه تــا آخریــن لحظه اون ســنگر مهــم را رهــا نکــرده بودند.
راوی :آقای حیدر رهنما  -همرزم شهید
بخشهاییازوصیتنامه(:نوشتهشدهدرتاریخ)66/۱۲/29
اگــر اراده قــادر حــق تعالــی بــر کشــتن من بوســیله دشــمن قرار گیــرد بــاز هم جز شرمســاری
و خجلــت در مقابلــش جوابــی نـدارم کــه مـرا هــم از چنین فیــض عظیمی بر خــوردار ســازد.
بــار پــروردگارا ،ای بهتریــن بهتریــن هــا ،ای که همه هســتی زتوســت ،هر چــه داریم زتوســت،
دیگــر چگونــه تـوان داریــم کــه بگوییــم کــه جانمــان را برایــت دهیــم ،این جــان بــی روح که
از آن خــود توســت ،ای ارحــم الراحمیــن گنهکارم،شــرمنده ام،عصیان گرم ،معصیــت کارم ،بگذر
از گناهانــم ،مــن دریایــی از گنــاه و تــو اقیانوس بخششــی،من سراســر نیاز و تــو ا ...صمــدی ...
خدایــا تــو شــاهد و گواهــی کــه مــن فقــط و فقــط بـرای رضای تــو و بــه خاطــر تـداوم دین تو
بــه ایــن مــکان مقــدس گام نهــادم .ایــن عبــد حقیــر و ضعیف بنا بــه خواســت قلبی ام قــدم بر
عرصــه ی پیــکار نهــادم و هرگــز نفــوذ یــا تحــت امر هـوای نفــس [یا] بــه تشــویق و تبلیغات
مــردم ایــن را انتخــاب ننمــودم و خدایــی کــه مـرا خلــق نمــوده بهتــر از همــه مــی دانــد هــر
وقــت کــه بــه جبهــه مــی آمــدم و می آیم بـرای اصــاح نفــس و خودســازی راهــی را انتخاب
نمــودم کــه حســین بــن علی علیه الســام بــه بشــریت آموخت وآن راه ســرخ شــهادت اســت.
ای انســان هــای آزاده بــه پــا خیزیــد و علــف هــای هــرز جامعــه را کــه همانــا ســوداگران مرگ
مــی باشــند از مملکتــی کــه حاکــم آن دســتورات الهــی می باشــد بر چینیــد و مردانه هــر گونه
فعالیــت را از آنــان ســلب نماییــد و اجــازه ندهیــد کــه انصــار رســول ا ...و یــاران اباعبـدا ...را بــا
توطئــه هــا و نقشــه های شــوم شــیطانی بــه فســاد کشــند و از راه هــای خوب منحرف ســازند.
و تــو ای مــادرم کــه در حــق مــن بســی ســختی ها کشــیدی و من حتــی کوچکتریــن وظیفه
ام را در قبــال زحمــت هــای شــما انجــام نـدادم امیــدوارم کــه مـرا حــال نماییــد ،مــادرم اصال
نگـران نباشــید از اینکــه مــن بــه ســوی هدفــم هدایــت شــدم.مادرم تو عجــب امانــت نگهدار
خوبــی بــودی کــه ایــن امانــت بــی ارزش را فقط بــه صاحــب اصلــی آن برگردانــدی ...

بـرادران عزیــزم از شــما مــی خواهــم کــه بــه راهــی بروید کــه من رفتــم و اســلحه مرا
برداریــد کــه مــن ازدواج بــا ســاح و زندگــی با جهــاد را انتخاب نمــودم .اگر بــه راه هایی
منحــرف برویــد هرگز بـرادرم نیســتید و هرگز شــما را در قیامت شــفاعت نخواهم کرد.
خواهــرم از تــو مــی خواهــم که زینب گونه باشــید و در مشــکالت صبر داشــته باشــید و
یــار و غمخـوار امــام عزیز باشــید .نکنــد حاال [که]خانواده شــهید محســوب می شــوید
از ایــن مقام سوءاســتفاده نمایید.
در ضمــن مقـدار پولــی کــه از مــن باقیمانــده و مقـداری کــه از ســپاه می گیریــد صرف
کارهــای خــوب از جملــه ســاختن مســجد و کمــک بــه آوارگان گــردد.و مراســم ختم را
خیلی ســاده برقـرار نمایید .والســام

