
مجید همتی، مدیر چاپخانه فدک؛
عدم حمایت شرکت های معدنی صنعتی 

باعث کم رونقی چاپخانه ها شده است

صعود چهار پله ای گل گهر 
در جدول لیگ برتر

با یکی از سهمگین ترین 
امواج کرونا مواجهیم

اقتصاد دولتی
 تبدیل به کوه رانت شده است
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با توجه به شخصیت خاص، محبوبیت مردمی و روحیه جهادی؛

کاندیداتوری آیت ا... رئیسی وحدت آفرین خواهد بود

این دوره ریاست جمهوری بسیار این دوره ریاست جمهوری بسیار 
مهم است و حضور آیت ا... رئیسی مهم است و حضور آیت ا... رئیسی 

یک مطالبه عمومی استیک مطالبه عمومی است

حضرت علی )ع(:
دلیری و شجاعت مرد به اندازه همت و غیرت اوست. حدیث هفتــه
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شاید  را   1400 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
بتوان سرنوشت سازترین انتخابات در طول تاریخ 
انقالب اسالمی ایران دانست. تحوالت منطقه ای 
معیشت  و  اقتصادی  وضعیت  بین المللی،  و 
ویژگی های  با  کاندیدایی  حضور  نیازمند  مردم 
حضور  باعث  بتواند  که  کاندیدایی  است.  خاص 
حداکثری مردم در پای صندوق های رأی شود. 
سعید  همچون،  مطرح  کاندیداهای  از  بسیاری 
محمد،  سعید  قالیباف،  محمدباقر  جلیلی، 
ضرغامی،  اهلل  عزت  اردکانی،  ناظمی  محمد 
حضورشان  بازخوردهای   ... و  دهقان  حسین 
اشتیاق الزم  و  نتوانسته اند شور  نشان می دهد 
در مردم را ایجاد کنند اما آنچه مشخص است 
درخواست های مکرر مردمی و مطالبه احزاب و 
گروه های سیاسی برای دعوت از آیت ا... رئیسی 

روزبه روز رو به افزایش است...
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سه شنبه
17 فروردین ماه 1400

خبـر

۱۰۰ نفر از پاکبان های سیرجان علیه کرونا واکسینه شدند

استان کرمان در صدر جدول خشک سالی کشور صعود چهار پله ای گل گهر در جدول لیگ برتر

سیرجان نارنجی شد

واکسیناسیون پاکبان های شهرستان سیرجان علیه کووید ۱۹ با تزریق 
واکسن به پاکبانان شهر سیرجان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان، بیش از ۱۰۰ 
توسط  کرونا  علیه  سیرجان  شهرداری  زحمت کش  پاکبان های  از  نفر 

دانشکده علوم پزشکی سیرجان واکسینه شدند.
اقماری شهرستان سیرجان،  پاکبان های شهرهای  نیز  آتی  روزهای  در 

علیه بیماری کرونا واکسینه خواهند شد.

به  کرمان  می دهد  نشان   ۱۴۰۰ آبی  سال  هواشناسی  پیش بینی های 
همراه ۹ استان دیگر در صدر جدول خشک سالی کشور قرار دارند.

گذشته  مهرماه  در  یعنی   ۱۳۹۹-۱۴۰۰ آبی  سال  ابتدای  هرچند 
اعالم شد امسال پایانی بر یک خشک سالی ۲۵ ساله است، اما شرایط 

برمبنای پیش بینی ها پیش نرفت.
پیش بینی های هواشناسی برای سال آبی ۱۴۰۰ نشان می دهد که در 
ماه های پیش رو همچنان کم بارشی موجود جبران نخواهد شد و باید 

منتظر تمدید خشک سالی در سال جدید باشیم.

آخرین  اساس  بر  و  می شود  درگیر خشک سالی  کشور  سراسر  امسال 
و  سیستان  استان های  کشور  بارشی  وضعیت  از  شده  به روز  نمودار 
جنوبی،  خراسان  رضوی،  خراسان  کرمان،  هرمزگان،  بلوچستان، 
خراسان شمالی، سمنان، گلستان، فارس و کرمانشاه در صدر جدول 
همین  اساس  بر  می گیرند.  قرار   ۱۴۰۰ سال  در  کشور  خشک سالی 
و  تداوم یافته  نیز   ۱۴۰۰ سال  کشور  در  خشک سالی  وضعیت  نمودار 

بحران خشک سالی ادامه دار خواهد بود.

ایران  فوتبال  برتر  لیگ  نوزدهم  هفته  پایانی  دیدار   ۲ از  یکی  در 
ماشین سازی مهمان گل گهر سیرجان بود که با نتیجه سه بر یک همراه 

شد تا شاگردان قلعه نویی به رده هفتم جدول صعود کنند.
تیم فوتبال گل گهر در این مسابقه با نتیجه ۳ بر یک برابر ماشین سازی 

به برتری رسید.
در این دیدار ابتدا محمدابراهیمی در دقیقه ۴۲ ماشین سازی را پیش 
انداخت اما یونس شاکری در دقایق ۲+۴۵، ۵۳ و ۶۴ بازی را برگردانند 

و ۳ امتیاز را به حساب گل گهر واریز کرد.
گل گهر با این پیروزی ۲۶ امتیازی شد و به رده هفتم رسید. ماشین سازی 

نیز با ۹ امتیاز در قعر جدول باقی ماند.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سیرجان از تغییر رنگ وضعیت بیماری 
کرونا در سیرجان از زرد به نارنجی خبر داد.

و  رفسنجان  کرمان،  شهرستان های  اینکه  به  اشاره  با  پور  موقری  محمد 
آثار  متأسفانه  اظهار کرد:  نارنجی شده اند،  نیز  استان کرمان  از  شهربابک 
سفرهای نوروزی همشهریان به استان های پرخطر و کاهش رعایت موارد 
بهداشتی ازجمله کاهش ماسک زدن موجب شد در چند روز اخیر البته 
همزمان با سراسر کشور، تعداد بیماران سرپایی و بستری کرونا در سیرجان 

به  زرد  از  شهرستان  این  وضعیت  امروز  آن،  طبع  به  و  یابد  افزایش  هم 
نارنجی تبدیل گردد.

وی با تأکید به ماسک زدن، دوری از تجمعات و دورهمی، عدم سفرهای 
غیر ضروری و رعایت تهویه مناسب در فضاهای بسته، افزود: شهروندانی 
که تازه از سفر برمی گردند تا چند روزی خود را در خانه قرنطینه کرده یا 
به دیدار دیگران نروند تا خدای ناکرده اگر عالئم بیماری در آن ها ظهور کرد 

به دیگران منتقل نکرده باشند.

علیار اسکندری نسب گفت: ثبت نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای 

اسالمی روستا از ۱۶ فروردین ماه آغاز و تا ۲۳ فروردین ادامه خواهد داشت.

علیار اسکندری نسب، دبیر ستاد انتخابات استان کرمان در جمع خربنگاران 

با اشاره به فعال شدن سامانه جامع ثبت نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات 

شوراهای اسالمی روستا عنوان کرد: نحوه ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای 

اسالمی روستا هامنند شوراهای اسالمی شهرها می باشد.

وی ادامه داد: ثبت نام از طریق مراجعه حضوری به بخشداری  ها از ساعت ۸:۰۰ تا 

۱۸:۰۰، از طریق اپلیکیشن موبایلی )دانلود برنامه ثبت نام از پورتال وزارت کشور 

به آدرس entekhabat.moi.ir( و دریافت پیامک مبنی بر ثبت نام قطعی داوطلب 

از رس شامره )v.Keshvar( انجام می شود.

اسکندری نسب افزود: ثبت نام از طریق نسخه ویندوز و قابل نصب بر روی رایانه 

و   )entekhabat.moi.ir آدرس  به  وزارت کشور  پورتال  از  ثبت نام  برنامه  )دانلود 

دریافت پیامک مبنی بر ثبت نام قطعی داوطلب از رس شامره )v.Keshvar( و از 

طریق دفاتر پیشخوان دولت در شهرها و روستاها و دریافت رسید چاپی ممهور 

به ُمهر آن دفرت و همچنین پیامک مبنی بر ثبت نام قطعی داوطلب از رس شامره 

)v.Keshvar( انجام می شود.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمان گفت: ثبت نام از داوطلبان به مدت هفت روز 

تا 23 فروردین ماه ادامه دارد و شوراهای عشایری نیز ثبت نام در همین ایام در 

مناطق قشالقی صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: طبق اعالم وزارت کشور، داوطلبان باید نسبت به اخذ گواهی 

عدم سوءپیشینه اقدام کرده باشند، اما آن هایی که موفق به دریافت نشده اند، طی 

هامهنگی صورت گرفته در این ایام نیز می توانند نسبت به دریافت گواهی اقدام و 

به بخشداری های تابعه ارائه دهند.

اسکندری نسب ابراز داشت:  انتخابات شهر کرمان به صورت الکرتونیکی برگزار 

می شود و صندوق های اخذ رأی مربوطه نیز فراهم شده و مشکلی در امر برگزاری 

انتخابات الکرتونیکی در شهر کرمان نداریم.

دوره شوراهای  انتخابات ششمین  استان  در رسارس  که  روستاهایی  تعداد  وی 

اسالمی برگزار می شود را بالغ بر 2500 نفر اعالم کرد.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمان اظهار داشت: با توجه به تجربه ای که از انتخابات  

دوره های قبلی و شورای شهر داریم و ثبت نام نهایی که باید توسط بخشداری و 

فرمانداری تأیید شود، لذا توصیه می شود که داوطلبان ثبت نام را به روزها و ساعات 

پایانی موکول نکرده و هر چه رسیع تر مشارکت خود را ثبت کنند، ضمن اینکه 

استعالم ها توسط مراجع چهارگانه در ارسع وقت و زمان مقرر صورت می گیرد.

آموزش وپرورش استان کرمان برای سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ رسباز 

معلم جذب می کند.

بنا به اعالم معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش وپرورش 

استان کرمان ثبت نام از متقاضیان رسباز معلمی از ۱۵ فروردین ماه آغاز 

و تا ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ ادامه دارد.

مناطق  موردنیاز  رشته های  در  تدریس  برای  رصفًا  معلم  رسباز  جذب 

لذا  می پذیرد،  انجام  ذیل  موارد  به  توجه  با  و  برخوردار  نیمه  و  محروم 

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت اداره کل آموزش وپرورش استان 

کرمان نسبت به سهمیه شهرستان های موردنیاز اطالع حاصل کنند؛

آموزش وپرورش  ادارات  به  داوطلبان  مراجعه  طریق  از  اولیه  ثبت نام 

شهرستان و مناطق از ۱۵ فروردین ماه آغاز شده است.

کارشناسی  تحصیلی  مدرک  دارای  فارغ التحصیالن  برای  رصفًا  ثبت نام 

و کارشناسی ارشد صورت می پذیرد. )مدرک تحصیلی معادل قابل قبول 

نیست(.

ارائه اصل برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آن ها تیر، 

مرداد و شهریور ۱۴۰۰ باشد، در زمان ثبت نام الزامی است. )تاریخ های 

اعزام اول تیرماه ۱۴۰۰؛ اول مردادماه ۱۴۰۰ و اول شهریور ۱۴۰۰(

و  درسی  کالس های  در  رصفًا  وظیفه،  معلامن  به کارگیری  و  جذب 

واحد های آموزشی مناطق محروم و کمرت توسعه یافته امکان پذیر است؛ 

لذا به کارگیری افراد مذکور در بخش های اداری، مدارس مناطق شهری 

و مرکز استان امکان پذیر نخواهد بود.

می شود  پیشنهاد  لذا  شد؛  نخواهد  متدید  به هیچ وجه  ثبت نام  مهلت 

ثبت  و  اقدام کرده  ثبت نام  به  نسبت  در ارسع وقت  متقاضی  داوطلبان 

اطالعات خود را به روزهای آخر موکول نکنند.

و  رفسنجان  سیرجان،  کرمان،  شهر  چهار  کرونای  وضعیت  تغییر  با 

بر اساس  نارنجی محدودیت ها و مشاغل تعطیل  به وضعیت  شهربابک 

رنگ بندی جدید اعامل می شود.

یعنی  نارنجی  وضعیت  در  بهداشت  وزارت  دستورالعمل های  اساس  بر 

پرخطر سطح شغلی ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود.

دانشگاه ها،  مدارس،  شامل:   )۳( سه  سطح  شغلی  گروه  مشاغل 

حوزه های علمیه، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، زبان رساها، آموزشگاه ها 

و کتابخانه ها، مهدهای کودک، استخرهای رسپوشیده، سینام و تئاتر، 

موزه ها و باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه های زنانه و سالن های 

زیبایی و کاهش فعالیت مرتو و حمل ونقل عمومی درون شهری.

مشاغل گروه شغلی سطح چهار )۴( شامل: هامیش ها، برگزاری مراسم 

اجتامعی، فرهنگی و مذهبی، مدارس شبانه روزی، باشگاه های ورزشی 

مربوط به ورزش های پربرخورد، ازجمله کشتی، کاراته و جودو، کافه ها، 

چایخانه ها و قهوه خانه ها باعرضه مواد دخانی، باغ وحش ها، شهربازی ها 

و مراکز تفریحی آبی.

همچنین خروج خودروهای بومی از شهرستان های نارنجی و قرمز و ورود 

خودروهای غیربومی به شهرستان های نارنجی و قرمز ممنوع است.

گفت:  سیرجان  گهر  گل  محیط زیست  ایمنی  و  بهداشت  مدیر 

نوار بارگیری گندله معدن شامره یک سنگ آهن رشکت صنعتی و 

معدنی گل گهر دچار حریق و با اقدام رسیع مأموران آتش نشانی، 

مهار و خاموش شد.

حمزه ا...  بخشی در سیرجان اظهار کرد: صبح امروز نوار بارگیری 

معدنی  و  صنعتی  رشکت  سنگ آهن  یک  شامره  معدن  گندله 

مأموران  به موقع  و  رسیع  اقدام  با  که  شد  حریق  دچار  گهر  گل 

آتش نشانی، آتش مهار و خاموش شد.

افزود:  سیرجان  گهر  گل  محیط زیست  ایمنی  و  بهداشت  مدیر 

هیچ  نداشتیم؛  جانی  خسارت  و  مصدوم  هیچ  که  حادثه  این  در 

خللی هم در تولید و بارگیری گندله به وجود نیامد و نوار انتقال و 

جایگزین فعال شد و علت حریق در دست بررسی است.

جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش استان کرمان

کدام مشاغل در شهرهای نارنجی تعطیل است؟ آتش سوزی در نوار بارگیری گندله گل گهر

دبیر ستاد انتخابات استان کرمان خرب داد:

آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی روستا

در  باندهای جرایم سایربی  انهدام  به  اشاره  با  فتا کرمان،  پلیس  رئیس 

زمینه های اسکیمر کارت های بانکی، فیشینگ و کالهربداری در سایت 

شیپور، از کشف 90 درصدی جرائم سایربی در سال 99 در استان کرمان 

خرب داد.

رسهنگ امني يادگار نژاد ضمن اشاره به کاهش سطح سواد کاربری برخی 

از کاربران در وقوع جرائم سایربی، اظهار داشت: افزایش سطح آگاهی 

افراد  به  نکردن  اعتامد  و  مجازی  فضای  آسیب های  خصوص  در  افراد 

ناشناس در این فضا موجب کاهش جرائم سایربی خواهد شد.

اولویت نخست جرائم  اینکه  بر  تأکید  با  استان کرمان  فتا  پلیس  رئیس 

فضای مجازی در سال 99 کاله برداری اینرتنتی بوده است، گفت: این 

جرم با اختصاص باالترین درصد وقوع با رشد 21 درصدی نسبت به سال 

98، 40 درصد از کل جرائم رایانه ای استان را به خود اختصاص داده 

است.

وی ترصیح کرد: در سال 99 برداشت غیرمجاز از حساب بانکی 28 درصد 

بوده که در مقایسه با سال 98 این جرم تقریباً 30 درصد کاهش داشته 

که می توان از دالیل کاهش جرائم برداشت غیرمجاز از حساب افراد را 

استفاده کاربران از رمز پویا یا هامن رمز دوم یک بارمرصف در خریدهای 

اینرتنتی و همچنین افزایش سطح آگاهی کاربران عنوان کرد.

رسهنگ یادگار نژاد افزود: در این بازه زمانی یک ساله مزاحمت اینرتنتی 

10 درصد، هتک حیثیت و نرش اکاذیب 13 درصد و سایر جرائم 9 درصد 

را به خود اختصاص داده است.

وی علت افزایش جرائم کاله برداری اینرتنتی در سال 99 را متایل مردم 

به انجام خریدهای خود از طریق فروشگاه های اینرتنتی، اپلیکیشن هایی 

ازجمله دیوار، شیپور و همچنین کانال ها و شبکه های اجتامعی عنوان 

کرد.

اجتامعی،  و  اخالقی  جرائم  حوزه  در  شد:  یادآور  مسئول  مقام  این 

بیشرتین تهدیدات مربوط به اخاذی، تهدید، انتشار تصاویر خانوادگی و 

مزاحمت های اینرتنتی است.

سال  در  که  سایربی  متهمین  تعداد  کرد:  عنوان  نژاد  یادگار  رسهنگ 

99 احضار و دستگیرشده اند نسبت به سال گذشته 34 درصد افزایش 

در  کاله برداری  باندهای  دستگیری  و  شناسایی  آن  منونه  که  داشته اند 

حوزه اسکیمر کارت های بانکی، فیشینگ و کاله برداری در سایت شیپور 

افراد  از حساب  ریال  میلیارد  بالغ بر 27  بوده که مشخص شد مجموعاً 

برداشت کرده بودند.

و  نهصد  و  هزار  ده  جاری  سال  در  گفت:  ادامه  در  انتظامی  مقام  این 

پلیس  این  کارشناسان  توسط  مجرمانه  موارد  حاوی  نشانگاه  چهل ویک 

شناسایی و پس ازآن برای سیر مراحل قانونی به کارگروه تعیین مصادیق 

مجرمانه ارسال شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:

سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مرجعی کامل از اخبار، 

اطالعات و آموزش های سایربی بوده و کاربران با مراجعه به آن می توانند 

راهنامیی های الزم را دریافت منایند و در صورت نیاز می توانند گزارش 

موارد مشکوک را در سامانه پاسخگویی به فوریت های سایربی با همکاران 

ما در میان بگذارند.

روز  ماه  فروردین   16 صفر  زیر  دمای  شیرگان  هفته نامه  خربنگار  گزارش  بر  بنا 

تا 100  پسته خیز شهرستان سیرجان  مناطق  از  بسیاری  در  باعث شد  دوشنبه 

درصد به محصول و درختان پسته شهرستان خسارت زده شود، این در حالی است 

که سال 1400، سال مثر بسیاری از باغات شهرستان بوده است. 

امید است متولیان امر بخش کشاورزی متهیدات الزم را جهت حامیت از کشاورزان 

منطقه بیندیشند.

کشف 90 درصدی جرائم فضای مجازی در استان کرمان

سرمازدگی 100 درصدی برخی 
باغات شهرستان سیرجان

3
شماره 120

سه شنبه
17 فروردین  ماه 1400

سیاست

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ را شاید بتوان 
انقالب  تاریخ  طول  در  انتخابات  سرنوشت سازترین 
اسالمی ایران دانست. تحوالت منطقه ای و بین المللی، 
حضور  نیازمند  مردم  معیشت  و  اقتصادی  وضعیت 
که  کاندیدایی  است.  خاص  ویژگی های  با  کاندیدایی 
بتواند باعث حضور حداکثری مردم در پای صندوق های 
همچون،  مطرح  کاندیداهای  از  بسیاری  شود.  رأی 
سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، سعید محمد، محمد 
ناظمی اردکانی، عزت اهلل ضرغامی، حسین دهقان و ... 
بازخوردهای حضورشان نشان می دهد نتوانسته اند شور 

و اشتیاق الزم در مردم را ایجاد کنند اما آنچه مشخص 
احزاب  مطالبه  و  مردمی  مکرر  درخواست های  است 
رئیسی  ا...  آیت  از  دعوت  برای  سیاسی  گروه های  و 
روزبه روز رو به افزایش است و نظرسنجی های میدانی 
نشان از مشارکت باال در صورت حضور آیت ا... رئیسی 

در عرصه انتخابات ریاست جمهوری را خواهد داشت.
از  اخیر  در سال های  رئیسی  ا...  آیت  شخصیت خاص 
آستان  در  فعالیت  است.  ساخته  محبوب  فردی  وی 
قوه ی  در  جهادی  و  بی وقفه  تالش  و  رضوی  قدس 
اقتصادی  و  سیاسی  مفاسد  با  جدی  مبارزه  و  قضائیه 
اقدامات  و جناحی،  به مالحظات سیاسی  توجه  بدون 
راه  و  تولید  رونق  راستای  در  انقالبی  و  جهادی 

داشتن  تعطیل،  و  راکد  تولیدی  واحد  اندازی۲۰۰۰ 
روحیه مردم داری، داشتن اخالق سیاسی، رأی شانزده 
 میلیونی در انتخابات سال ۱۳۹۶ و توان و تخصص در 
حوزه های مختلف، وی را فردی جامع الشرایط به جامعه 

معرفی کرده است.
بسیاری از کاندیداهای مطرح حاضر در عرصه انتخابات 
در  که  است  این  حرفشان  همه ی  جمهوری  ریاست 
ایشان کمک  به  ا... رئیسی  صورت کاندیدا شدن آیت 
خواهند کرد و از کاندیداتوری صرف نظر خواهند نمود 
رئیسی  ا...  آیت  کاندیداتوری  می دهد  نشان  این  که 

وحدت آفرین خواهد بود.
به  نتوانست  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  متأسفانه 

شعارهای رنگارنگی که داد عمل کند و نه تنها خواسته 
اصلی مردم که حل مشکالت اقتصادی و معیشتی بود 
با گره  افزود و  با بی تدبیری بر آن  بلکه  را حل نکرد 
زدن همه مسائل به غرب و عدم توجه به ظرفیت ها و 
پتانسیل های داخلی به مشکالت زیادی دامن زد و عدم 
صداقت در گفتار و عمل حسن روحانی رئیس جمهور 

به اعتماد و امید مردم لطمه زد.
با توجه  این دوره ریاست جمهوری بسیار مهم است، 
غرب  از سمت  بین المللی  قدرت  گذر  دوران  اینکه  به 
چین،  و  ایران  بین  افتاده  اتفاق  مناسبات  شرق،  به 
تحوالت یمن و خاورمیانه، حضور دولتی قوی در عرصه 

بین المللی، بیش  از پیش احساس می شود.

مقام  عالی ترین  رئیس جمهور  رهبری،  معظم  مقام  از  پس 
و  اساسی  قانون  اجرای  مسئولیت  و  است  کشور  رسمی 
ریاست قوه ی مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری 

مربوط می شود، بر عهده دارد.»اصل ۱۱۳ قانون اساسی«
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد 
ایران،  تابع  ایرانی االصل،  گردد:  انتخاب  باشند  زیر  شرایط 
و  مؤمن  تقوا،  و  امانت  سابقه،  حسن  دارای  مدبر،  و  مدیر 
رسمی  مذهب  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مبانی  به  معتقد 
کشور، )اصل ۱۱۵ قانون اساسی( با توجه به اهمیت دو اصل 
فوق، رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی در سخنرانی اولین 
روز از سال ۱۴۰۰ به تبیین خصوصیات رئیس جمهور آتی 
تبیین آن خواهیم  و  به تشریح  پرداختند که در حد وسع 

پرداخت:
شاخص اول؛ مردمی بودن

نحو  به  مردمی  قید  له  معظم  سخنان  در  کلی  به صورت 
تعاملی تبیین گردیده و رابطه ای متشکل از دو عنصر مردم 
و مسئولین را شامل گردیده است که در اینجا صرفاً به بحث 

مردمی بودن مسئولین در دیدگاه ایشان می پردازیم:

اصطالح مردمی بودن را مطرح کردیم و آوردیم، ما آوردیم، 
یعنی انقالب آورد )۱۳۹۰/۰۷/۲۲(

به  انسان  کنید  فرض  که  نیست  این  بودن  مردمی  معنای 
چهار نفر از طبقه ی ممتازه بگوید این ها مردم اند؛ نه، یعنی 
این ها  با  مردم،  عامه ی  مردم،  پایین  طبقات  مردم،  توده 
پیش  کنید،  زندگی  آن ها  مثل  باشید،  این ها  بین  باشید، 
آن ها تواضع کنید، این ها مردمی بودن است )۱۳۹۷/۰۸/۲۸(

یک جنبه ی مردمی بودن این است که ]قوه قضائیه[ خودش 
را در شان و روحیه ی خدمتگزاری به مردم بداند، نگاه از باال 
که  کنیم  کاری  ما  که  است  این  دیگر  نباشد...یک جنبه ی 
به  هم  بشود...یکی  آسان  قضائیه[  ]قوه  به  مردم  دسترسی 

معنای حضور در بین مردم است )۱۳۹۹/۰۴/۰۷(
باشید،  داشته  رفتارمردمی  باشید،  مردم  از  باشید،  مردم  با 
فخرفروشی خالف این رفتار است، دنیاطلبی خالف این رفتار 

است، اشرافی گری خالف این رفتار است )۱۳۹۸/۰۷/۱۰(
یکی  است،  عدالت  یکی  علوی  حکومت  در  عمده  شاخص 
بودن  مردم  با  و  بودن  مردمی  یکی  پاک دامنی،  و  پارسایی 
کار  اولین  این هاست)۱۳۹۷/۰۶/۰۷(  علوی  حکومت  است، 
کنیم  انتخاب  افرادی  را،  کشور  مسئولین  ما  که  است  این 
بدانند،  را  مردم  باشند، درد  باشند، ساده زیست  که مردمی 
و خودشان از درد مردم احساس درد کنند.)۱۳۸۸/۰۲/۲۲(

برای مردم دل سوزاندن، برای مردم کار کردن، به آراء مردم 

اهمیت گذاشتن، به احساسات و عواطف مردم اهمیت دادن، 
این است مردمی بودن )۱۳۸۷/۰۶/۱۹(.

این مجموعه تعاریفی است که رهبر انقالب حضرت آیت ا... 
ارائه  بودن  مردمی  از  ا...  حفظه  خامنه ای  امام   العظمی 

فرمودند.
با غور در روایات اسالمی نیز این مهم آشکار می گردد: رسول 
خدا )ص( می فرمایند: »اَقَربُُکم َغداً ِمّنی فِی الَموقِِف... اَقَربُُکم 
ِمَن الّناِس.« )امالی شیخ طوسی، ص ۲۲۹( نزدیک ترین افراد 
به من در موقف قیامت مردمی ترین افراد است و یا آنجا که 
امیر مؤمنان علی )ع( می فرمایند: »کن فی الناس، در بین 

مردم باش...«، )نهج البالغه کلمات قصار(
در سیره رسول خدا )ص( نیز مردمی بودن جاری و ساری 
اَة  است؛ »یَجلُِس َعلَی األرِض َو یَْأُکُل َعلَی األرِض َو یَعَتِقُل الَشّ
ِعیِر.« )امالی طوسی،  الَشّ الَممُلوِک َعلَی ُخبِز  َو یُِجیُب َدعَوَة 

ص ۳۹۲(
رسول خدا )ص( بر روی زمین می نشستند و بر روی زمین 
نگه  دست  در  را  گوسفند  ریسمان  و  می کردند  میل  غذا 
می داشتند و دعوت غالمی را که نان جو داشته را می پذیرفتند 
و کسر شان نمی دانستد. از همین باب است توصیه حضرت 
الَْحاَجاِت  لَِذِوي  »َواْجَعْل  اشتر  مالک  به  )ع(  امیرالمؤمنین 
ُغ لَُهْم فِیِه َشْخَصَک.« برای نیازمندان ساعتی  ِمْنَک قِْسماً تَُفِرّ
را بگذار که شخصاً بدان بپردازی »َوتَْجلُِس لَُهْم َمْجلِساً َعاّماً.« 

و در نشستی عمومی با آنان بنشین و برای خدایی که تو را 
ّ الَِّذي َخلََقَک« و نگهبان  آفریده فروتنی کن »َفَتَتَواَضُع فِیِه هلِلَ
ِمن  أعوانََک  و  ُجنَدَک  َعنُهم  »تُقِعُد  گذار  کنار  را  دربان  و 
أحراِسَک و ُشَرَطَک« تا آنکه بی واهمه سخن گویند؛ »َحَتّی 
و   )۱۸ نامه  )نهج البالغه،  ُمَتَتْعِتع.«  َغْیَر  ُمَتَکلُِّمُهْم  یَُکلَِّمَک 
هم چنین حضرت فرمودند: سه خصلت است که در هر یک 
از پیشوایان باشد، رهبری نیرومند در کار جامعه خواهد بود؛ 
نشود  پنهان  شهروندانش  از  و  کند  حکم  عدل  به  آنگاه که 
ِتِه.« )کنزالعمال، ج ۵، ص ۷۶۴، ح  »ولَم یَحَتِجب دوَن َرِعَیّ
۱۴۳۱۵( و از دیگر شئون مردمی بودن اهتمام به امور مردم 
است که حضرت رسول )ص( فرموده اند: »َمْن أَْصَبَح الَ یَْهَتمُّ 
یَا  یَُناِدي  َرُجاًل  َسِمَع  َمْن  َو  ِمْنُهْم  َفلَْیَس  اَلُْمْسلِِمیَن  بُِأُموِر 
لَلُْمْسلِِمیَن َفلَْم یُِجْبُه َفلَْیَس بُِمْسلٍِم.« )کافی، ج ۲، ص ۱۶۴(

نورزد  اهتمام  مسلمانان  امور  به  و  کند  صبح  کس  هرآن 
مسلمان نیست و هرکس که بشنود مردی فریاد می زند: ای 
مسلمانان »کمکم کنید« و پاسخش را ندهد مسلمان نیست.

»َو  می خوانیم:  )عج(  زمان  امام  مخصوص  دعای  فراز  در  و 
َفَقِة.« که حاکمان بایست با رفتاری  َعلَی اأْلَُمَراِء بِالَْعْدِل َو الَشّ
مشفقانه که دلسوزی و آسان گیری همراه صالبت و قاطعیت 
و قدرت است جامعه را به سوی ظهور دولت مهدوی رهنمون 

شوند. )امام مهدی )عج(، موجود موعود، ص ۲۱۴(
ادامه دارد...

با توجه به شخصیت خاص، محبوبیت مردمی و روحیه جهادی؛

کاندیداتوری آیت ا... رئیسی وحدت آفرین خواهد بود

تبیین شاخص های انتخاب رئیس جمهور

یادداشت

کودکان رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند که 
برخی از آن ها به رشد و شادمانی آن ها کمک می کند 
و برخی در کوتاه یا بلندمدت به آنان آسیب می رساند. 
بازی درمانی یکی از تکنیک های کاربردی برای تغییر 
به  پرداختن  از  قبل  اما  است  آسیب رسان  رفتارهای 
اولیه  و  اساسی  داشت شرط  توجه  باید  موضوع  این 
هم تیمی  و  هماهنگی  کودکان  رفتار  تغییر  برای 
والدین است چرا که ناهماهنگی تربیتی والدین منجر 
منفعل،  شخصیت  وابستگی،  چون  مسائل  برخی  به 
چه بسا  می شود؛  کودکان  در  اضطراب  و  پرخاشگری 
که کودکان والدین هماهنگ با شیوه های تربیتی غلط 
تربیتی  شیوه های  با  والدین  کودکان  از  کمتر  بسیار 
صحیح اما ناهماهنگ دچار بحران و آسیب می شوند.

باید  والدین  تربیتی  از هماهنگی در سبک های  پس 
و  انسان  در  اساسی  نیازهای  از  یکی  داشت  توجه 
به ویژه کودکان نیاز به توجه است، یعنی درک حضور 
ما توسط دیگران. این توجه می تواند مثبت یا منفی، 

کالمی یا غیرکالمی شرطی یا غیرشرطی باشد.
یا  کالمی  غیرشرطی  مثبت  توجه،  مطلوب  نوع 
که  طوری  همان  را  کودک  یعنی  است؛  غیرکالمی 
قانون  بد. طبق یک  و  تمام خوب  با  بپذیریم  هست 
چه  هستیم،  مثبت  توجه  عاشق  ما  کودکان؛  جالب 
کالمی یا غیرکالمی. اگر باشد و به اندازه هم باشد که 
هیچ و اگر نباشد کاری می کنیم که الاقل به ما توجه 

منفی بکنید.
می برند،  لذت  دیگران  عصبانیت  از  که  کودکانی 
از  بسیاری  در  و...حتی  لجبازی  دارند،  پرخاشگری 
دندان قروچه،  شب ادراری،  عالئم  با  کودکان  موارد 
رابطه  برقراری  به  نیاز  اولین قدم  و... در  زبان  لکنت 
صمیمانه و توجه مثبت غیر مشروط دارند.)شایان ذکر 
است این توجه اگر از حد خود بگذرد کودک موجودی 
لوس و پرتوقع خواهد شد.( بنابراین توجه نیاز اساسی 
بازی  و  گردد  برآورده  باید  که  است  کودک  مبرم  و 
یکی از بهترین انواع توجه است؛ بر این اساس بازی 
را  توجه  به  کودک  نیاز  و  است  کودک  اساسی  نیاز 
برآورده می کند که با توجه به اثرات ویژه ای که دارد 
در سری بعد به شرایط بازی، انواع بازی و اینکه بازی 
به چه صورتی باشد که عالوه بر رفع نیاز کودک به 
توجه، منجر به تغییر رفتارهای نامطلوب در کودکان 

شود خواهیم پرداخت.

نگاهی به تغییر رفتار در کودکان ۴ تا 11 ساله

در  سیرجانی  سه  حضور  از  سیرجان  شهرستان  جودوی  هیئت  رئیس 

اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان خرب داد و اظهار داشت: جودوکاران 

سیرجانی آقایان محمدجواد محمودآبادی، عباس محمودآبادی و فرزاد 

محمودآبادی به تیم ملی دعوت شدند.

سید غالمرضا هاشمی با بیان اینکه این جودوکاران در مسابقات لیگ 

منطقه ای کشوری به مقام قهرمانی رسیدند و برای حضور در اردوی تیم 

ملی انتخاب شدند، خاطرنشان کرد: اردوی نوجوانان و جوانان تیم ملی 

اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

دعوت سه سیرجانی به اردوی تیم ملی جودو

صنعتی  و  معدنی  رشکت  دو  شامره  خردایش  و  پیش فرآوری  عظیم  طرح 

گل گهر افتتاح شد.

توسط  دو  شامره  خردایش  و  پیش فرآوری  عظیم  طرح  افتتاح  با  گل گهر 

گزارش  به  منود،  آغاز  را  جدید  سال  فروردین   ۱۲ روز  در  رئیس جمهور 

آیین  گل گهر،  صنعتی  و  معدنی  رشکت  بین امللل  امور  و  روابط عمومی 

افتتاح بزرگرتین واحد پیش فرآوری و خردایش سنگ آهن در خاورمیانه به 

ظرفیت ۱۵ میلیون تن در سال با رسمایه گذاری حدود 11 هزار میلیارد 

ریال و اشتغال زایی ۲۱۰ نفر توسط رئیس جمهور به صورت ویدئوکنفرانس و 

با حضور استاندار کرمان، مديرعامل رشکت گل گهر و مسئولین شهرستان 

سیرجان افتتاح شد.

وزیر صمت: امروز گل گهر سیرجان به پارس جنوبی تبدیل شده است

تجارت  و  وزیر صنعت، معدن  رزم حسینی  این مراسم، علیرضا  ابتدای  در 

در  سنگ آهن  خردایش  و  پیش فرآوری  واحد  بزرگرتین  افتتاح  به  اشاره  با 

خاورمیانه گفت: این پروژه ای است که در حوزه معادن سنگ آهن و توسط 

رشکت گل گهر امروز افتتاح می شود و می توان گفت امروز منطقه گل گهر 

سیرجان به پارس جنوبی تبدیل شده و ظرفیت های رسمايه گذاری فراوانی 

در این بخش در حال اجرا است.

ایامن عتیقی:

گل گهر با کسب ٨ رکورد تولیدی نقش موثری در زنجیره فوالد کشور 

ایفا کرد

بیان  ایامن عتیقی مدیرعامل رشکت معدنی و صنعتی گل گهر  ادامه  در 

توليدکننده گندله  اولین  به عنوان   کرد: رشکت معدنی و صنعتی گل گهر 

و کنسانرته کشور نقش مهمی در زنجیره فوالد کشور دارد، همچنین این 

رشکت در دو ماه پایانی سال گذشته با کسب 8 رکورد تولیدی توانسته نقش 

موثری در این زنجیره ایفا کند. 

مدیرعامل رشکت گل گهر افزود: یکی از افتخارات این مجموعه آن است 

که با کاهش اثرات تحریم  رشد بزرگی در تولید داشته و در آبان ۱۳۹۹ نیز 

ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس را افتتاح کرد و در ادامه این مسیر، عملیات 

اجرایی خط دوم و سوم انتقال آب با مشارکت گل گهر کلید خورد و انتقال 

آب از خلیج فارس جزو طرح های زیربنایی کشور بود. 

 15 ظرفیت  با  خاورمیانه  خردایش  واحد  بزرگرتین  امروز  کرد:  بیان  وی 

میلیون تن سنگ در این منطقه افتتاح می شود و در واقع اجرای این طرح 

منجر به بهبود کیفیت و افزایش تولید داشته و نقش مهمی در تحقق شعار 

سال خواهد داشت. 

مهندس عتیقی با اشاره به اینکه سند چشم انداز 10 ساله برای این رشکت 

تدوین و ظرف 2 ماه آینده ابالغ خواهد شد، گفت: بدون شک توسعه این 

رشکت، براساس تالش مدیران گذشته و سهامداران رقم خورده است.

وی همچنین با اشاره به موضوع واگذاری پهنه معدنی در استان کرمان بیان 

کرد: یکی از مشکالت گل گهر، واگذاری یک پهنه معدنی است که اقدامات 

قانونی آن انجام شده اما امیدواریم با پشتیبانی دولت این واگذاری با رسعت 

از تولید نیز  با واگذاری این پهنه، پشتیبانی  بیشرتی انجام شود، چراکه 

محقق خواهد شد. 

رئیس جمهور:

گل گهر، گل رسسبد در زمینه صنایع معدنی و احیای معادن است

رشکت  مدیرعامل  گزارش  بیان  از   پس  نیز  رئیس جمهور  روحانی  حسن 

گل گهر گفت: خوشحالیم که پروژه خردایش سنگ آهن در گل گهر امروز 

و  مهم  بسیار  که  نیز  خلیج فارس  آب  انتقال  ابرپروژه  و  می شود  افتتاح 

رسنوشت ساز برای رشق کشور بود مدتی پیش افتتاح شد که من اسم این 

خط را خط امید گذاشتم؛ چون مایه امید برای آبادانی رشق کشور خواهد 

ادامه  در  و  بهره مند می شوند  این خط  از  یزد  و  کرمان  استان  امروز  شد. 

خراسان جنوبی، رضوی و اصفهان و در نهایت استان سیستان و بلوچستان 

می توانند از آب دریای عامن استفاده کنند. 

رئیس جمهور افزود: گل گهر، گل رسسبد در زمینه صنایع معدنی و احیای 

معادن است. گل گهر هم در کنسانرته و هم در گندله آهن و آهن اسفنجی 

نقش بسیار زیادی دارد و درصد قابل توجهی هم در تولید نقش دارد. امسال 

در سال پشتیبانی از تولید، همه باید تالش کنیم موانع را کم و پشتیبانی ها 

را برای تولید زیادتر کنیم.

رئیس جمهور در آیین افتتاح پروژه بزرگ پیش فرآوری و خردایش گل گهر:

گل گهر، ُگل سرسبد صنایع معدنی کشور است
ایامن عتیقی: گل گهر با کسب ٨ رکورد تولیدی نقش موثری در زنجیره فوالد کشور ایفا کرد
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چاپ یکی از قدیمی ترین اختراعات بشر است 
نقش  تمدن ها  پیشرفت  و  شکل گیری  در  که 
چاپ  بدانیم  اینکه  برای  است.  داشته  مهمی 
معنی  به  بهتراست  همه  از  پیش  چیست، 
لغوی این واژه توجه کنیم. بر اساس اطالعات 
مغولی  واژه  از  ویکی پدیا چاپ  از  به دست آمده 
دیگر  فشردن سطحی  یعنی  چاو  می آید؛  چاو 
شمارمی  به  نیز  ترکی  واژه ای  همچنین  چاپ 
یا  کوبیدن  یعنی  چاپ  ترکی  زبان  در  رود. 
حرکتی مداوم همراه با کوبش چاپ در لغت به 

معنای نقش اثر مهرو نشان آمده است.
چاپ به مجموعه فرایندی گفته می شود که یک 
موضوع قابل انتقال ایجاد نشود، یعنی سوژه عیناً 

تکرار شود، بی هیچ دخل، تصرف و تغییری.
وقتی از صنعت صحبت می شود احتماالً فضایی 
ما  از  بسیاری  و  می کنیم  تصور  را  ماشینی 
به آن صنعت  فکرمی کنیم هرگز سروکارمان 
نمی افتد، صنعت چاپ اما از این قاعده مستثنا 

است.
حاضریم با شما شرط ببندیم که حداقل یک بار 
افتاده  چاپ  صنعت  به  سروکارتان  زندگی  در 
مانند چاپ  باشید،  است و چیزی چاپ کرده 
کارت عروسی، کپی شناسنامه و یا موارد دیگر.

بنا به همین موضوع به سراغ مجید 
همتی یکی از جوانانی که در عرصه 
تجربیات  به  چاپخانه داری  و  چاپ 
هم چنین  و  پیداکرده  دست  خوبی 
بسیار  مداری  مشتری  بحث  در 

خوش برخورد است، رفتم. 
همتی می گوید به واسطه عالقه ای که 
داشتم از سال ۱۳۷۳ با شاگردی در 
امام  خیابان  در  که  آسیا  خانه  چاپ 
آقای  به  متعلق  و  داشت  قرار  )ره( 
کردم  شروع  را  کارم  شیبانی  احمد 
چاپ  کار  به  زیاد  عالقه  به واسطه  و 
را  کار  این  فوت  و  فن  زود  خیلی 
برای خودم یک  تقریباً  و  یاد گرفتم 
در   ۱۳۷۹ سال  تا  و  شدم  استادکار 
بعدازاین  و  ماندم  آسیا  خانه  چاپ 

خودم  برای  که  گرفتم  تصمیم  مدت 
به صورت مستقل چاپ خانه دست پا کنم.

در  را  کارم  فدک  خانه  چاپ  خرید  با  ازاین رو 
خیابان نصیری شروع کردم که بعد از چند سال 

به میدان شهرداری نقل مکان کردم.
بسیار  چاپ  کار  قدیم  در  می گوید  همتی 
طاقت فرسا  خیلی  هم  درعین حال  و  تخصصی 
کارمی  سنگی  چاپ  به صورت  اوایل  زیرا  بود؛ 
به صورت  دستگاه ها  ما  زمان  در  ولی  کردند 
حروف چینی  دست  با  باید  که  بودند  ملخی 

این حروف چینی  خود  که  می شد  فرم بندی  و 
باید  که  داشت  خودش  مختص  داستان  یک 
صبر و حوصله را در کنار مهارت باهم داشت، 
حرف های سربی که دانه به دانه باید کنار هم 

چیده می شدند.
وجود  با  اآلن  ولی  می گوید  همتی  مجید 
تکنولوژی بسیار کار راحت شده و آن دردسر 
چاپ  و  دیکو  دستگاه های  مثاًل  نیست.  قدیم 
و  شده اند  قدیم  دستگاه  جایگزین  دیجیتال 
میزان چاپ را با سرعت، کیفیت و تعداد بیشتر 

ملخی  دستگاه  مثاًل  می دهد،  مشتری  تحویل 
ساعتی بین ۲ تا ۳ هزار عدد بوده که در حال 
این  ولی  رسیده  عدد  هزار   ۶ تا   ۵ به  حاضر 
تکنولوژی باعث رکود کار چاپخانه ها شده است. 
فضای مجازی باعث عدم حضور مشتری مانند 
گذشته شده است که خیلی از مراسمات دیگر 
مثل گذشته کارت چاپ نمی کنند و در فضای 
به صورت  هزینه  و  زمان  کمترین  با  مجازی 

گسترده اطالع رسانی می کنند.
وی یکی دیگر از علل ورشکستگی چاپخانه داران 

را از سال گذشته وجود ویروس 
شده  باعث  که  می داند  کرونا 
و  بگیرد  صورت  نیرو  تعدیل 
نابودی  باعث  جانبی  مخارج 
و  شده  چاپخانه دارها  صنف 
هم  دولت  سوی  از  متأسفانه 
نمی شود  ما  به  کمکی  هیچ 
شرکت های  عدم حمایت  و 
کم  باعث  صنعتی  معدنی 
است؛  شده  چاپخانه ها  رونقی 
او می گوید هزینه راه اندازی یک 
میلیارد   ۱۰ نزدیک  چاپخانه 
به خودی خود،  که  می باشد 
کار  این  بار  زیر  هیچ کس 
نمی رود. همتی می گوید تعداد 
چاپخانه های دارای مجوز و در 
می باشد  عدد   ۷ فعالیت  حال 
که مسئولین باید تدبیری برای کمک به آن ها 

بیندیشند.
پیشکسوتان  تمام  از  پایان  در  همتی  مجید 
صنعت چاپ در سیرجان به نیکی یاد می کند 
و  موفقیت  آرزوی  خود  همکاران  تمام  برای  و 
که  می کند  امیدواری  ابراز  و  دارد  سربلندی 
گل  به ویژه  شهری  مسئولین  که  برسد  روزی 
گهر کارهای چاپی خود را به خارج از شهرستان 

نسپارند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از صدور احکام قطعی پرونده فساد 
اداری شرکت غله استان کرمان خبر داد و گفت: این احکام در مرحله 

اجرایی قرار دارد.
یدا... موحد با بیان اینکه حکم قطعی برای متهمان این پرونده صادرشده 

است گفت: این حکم در دادگاه تجدیدنظر نهایی و قطعی شده است.
پرونده حکم  این  از متهمان  نفر  برای حدود ۱۰  اینکه  به  اشاره  با  او 
تکمیلی  اطالعات  افزود:  احکام هستیم  اجرای  و در مرحله  صادرشده 

پرونده و احکام صادره اطالع رسانی می شود.
گفتنی است دهم خرداد ماه سال گذشته خبر دستگیری مدیرکل غله 
رشوه  اخذ  و  اداری  فساد  اتهام  به  اداره  این  معاون  و  کرمان  استان 

رسانه ای شد.

داد خدا ساالری دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان با اشاره 
به جزئیات بیشتر این پرونده گفت: پس از ارزیابی و صحت گزارشات 
و رصد اطالعاتی با هماهنگی و دستور قضایی بازپرس ویژه و تکمیل 

تحقیقات مدیرکل مذکور به همراهی معاون این اداره دستگیر شدند.
دادستان کرمان با عنوان اینکه پس از بازرسی از منزل نامبرده ۳۷ قطعه 
سکه طال تمام بهار آزادی که از طریق نامشروع و ارتشاء کسب شده بود 
کشف شد، افزود: این سکه ها در داخل یک اسباب بازی داخل منزل وی 

جاسازی شده بودند.
رشوه  که  نیز  هدیه  کارت  تومان  میلیون   ۲۵ اینکه  به  اشاره  با  او 
گرفته شده بود در محل خانه متهم توقیف شد گفت: یک باب منزل 

مسکونی که در پنج طبقه بنا احداث شده نیز توقیف شده است.

ریال  میلیارد  را ۵۰  این ساختمان  ریالی  ارزش  زمان  آن  در  ساالری 
ارتشا تهیه و  از طریق رشاء و  نیز  این ساختمان  افزود:  عنوان کرد و 

ساخته شده و بخشی از اموال نیز در حال شناسایی هستند.
آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه   ۲۸۷ تاکنون  فرد  این  اینکه  بیان  با  او 
این  با  ارتباط  افرادی که در  تاکنون تعداد  دریافت کرده است، گفت: 
پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند چهار نفر هستند و احتمال دارد تعداد 

افراد بیشتری هم تحت تعقیب قرار گیرند.
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
تحقیقات در ارتباط با این پرونده ادامه دارد افزود: کلیه اموال توقیفی 
نفع  به  شده اند،  تحصیل  نامشروع  طریق  از  شود  اثبات  درصورتی که 

دولت ضبط می شود.

مجید همتی، مدیر چاپخانه فدک؛

عدم حمایت شرکت های معدنی صنعتی باعث کم رونقی چاپخانه ها شده است
رئیس کل دادگستری استان کرمان؛

4 احکام قطعی پرونده فساد اداری شرکت غله صادر شد
شماره 120

سه شنبه
17 فروردین ماه 1400

جامعه

شوراهای  انتخابات  ثبت نام  گفت:  کرمان  استاندار 

جوانان  باید  و  می شود  آغاز  فردا  از  روستاها  اسالمی 

مطالبه گر برای دفاع از حق مردم به میدان بیایند.

سازمان های  با  صمیمی  نشست  در  زینی وند  علی 

هفته  مناسبت  به  که  کرمان  استان  جوانان  مردم نهاد 

جوان در سالن پیامرب اعظم )ص( استانداری برگزار شد 

با تربیک سال نو اظهار داشت: سال بسیار سختی از 

تحریم، کرونا و گرانی را پشت رس گذاشتیم و امیدواریم 

اتفاق  مردم  برای  بسیار خوبی  در سال 1400 رشایط 

بیفتد.

دیدار  جوانان  با  عالقه مندم  بسیار  اینکه  بیان  با  وی 

داشته باشم و تأثیرات این جلسات و استفاده از ظرفیت 

مدیران  گفت:  راهگشاست؛  بسیار  جامعه  در  جوانان 

باید نشست با جوانان را در دستور کار قرار دهند و از 

نظرات جوانان استفاده کنند.

گفتامن  ایجاد  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 

مطالبه گری تأثیر خود را بر روی تصمیم مدیران خواهد 

گذاشت و جوانان باید این مطالبه گری به حق را انجام 

دادن  بها  در  خالئی  هیچ  دولت  این  در  افزود:  بدهند 

سالیق  تفسیر  درگیر  کشور  اما  نداریم  تشکل ها  به 

غیرواقعی از قوانین است.

در  می تواند  قوانین  از  مدیران  درک  اینکه  بیان  با  وی 

اجرا مؤثر باشد ادامه داد: مدیری با قوانین درب اتاق 

خود را قفل می کند و درنهایت اداره و نظام را قفل کرده 

است و مدیری هم با استفاده از همین قوانین خودش 

برطرف  را  آن ها  مشکالت  و  می رساند  مردم  بین  در  را 

می کند.

برای  اداری  انقالب  نیازمند  اینکه  به  اشاره  با  زینی وند 

عبور از نظام اداری پیچیده مانع تراش و بعضًا فسادزا 

در کشور هستیم گفت: عدم پشتیبانی و مانع تراشی ها، 

رسمایه های کشور را راکد گذاشته است.

وی با بیان اینکه نام گذاری سال ها توسط مقام معظم 

موانع  درگیر  کشور  امروز  و  بوده  دقیق  بسیار  رهربی 

است افزود: تا زمانی که مجلس شورای اسالمی قوانین 

زائد را از پیش رو بردارد باید از مدیران با دانش و دارای 

ذهن باز استفاده کنیم و به اندازه ای که مدیران تنبل و 

بی انگیزه من را عصبانی می کنند از هیچ چیز عصبانی 

منی شوم.

سال   1400 سال  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 

دوم  گام  بیانیه  سال  دومین  در  و  است  مهمی  بسیار 

که  کلیدواژه هایی  گفت:  داریم  قرار  اسالمی  انقالب 

کار  ساعت ها  محصول  می دهند  انقالب  معظم  رهرب 

کارشناسی بوده و یک راهربد دقیق هستند.

بسیار  ادارات  پژوهشی  بودجه  اینکه  بیان  با  وی 

جدید  پژوهش  راستای  در  باید  فقط  که  دارد  اهمیت 

داریم، کشور  را در پیرشو  انتخابات  افزود:  هزینه شود 

دانش گذشتگان  از  باید  و  دارد  قرار  فرازوفرود  یک  در 

مورداستفاده  از گردنه ها  عبور  در  را  آن  و  استفاده شده 

قرار دهیم.

زینی وند با اشاره به اینکه دستاورد اصلی نظام در کنار 

مردم  رای  و  انتخابات  برگزاری  آن  پیرشفت های  متام 

انتخابات  در  مردم  مشارکت  افزایش  برای  گفت:  است 

دیکتاتوری  که  کشورهایی  ندهید  اجازه  و  کنید  تالش 

اداره می شوند به ما نیشخند بزنند.

ظاملانه  شدید  تحریم  درگیر  کشور  اینکه  بیان  با  وی 

جوانان  باید  افزود:  شده  اداره  به سختی  اما  است 

مطالبه گر برای دفاع از حق مردم به میدان بیایند.

را  انتخابات  اهمیت  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 

کشور  رسنوشت  تعیین  برای  و  کنید  تبیین  مردم  برای 

تحمیلی  جنگ  تجربه  جوانان  گفت:  بیایید  میدان  به 

و دفاع مقدس را بخوانند که چگونه جوانان این کشور 

جبهه ها  به  کشور  ناموس  از  دفاع  و  مرزوبوم  این  برای 

آمدند.

از جوانان در کارگروه های تخصصی  اینکه  بیان  با  وی 

استان به عنوان عضو ناظر استفاده می شود و از این به 

بعد باید در جلسات از وجود آن ها استفاده کنند ادامه 

جهادی  گروه های  در  دلسوزی  و  پاک  بچه های  داد: 

فعالیت می کنند و هر جا نیاز باشد کمک خواهیم کرد.

توجه داشته  استان  اینکه مدیران  به  اشاره  با  زینی وند 

باشند در برون سپاری کارهای اداری، اولویت با جوانان 

توصیه  جوانان  به  گفت:  است  جوان  سمن های  و 

نباشید  دولتی  و  اداری  شغل  دنبال  هیچ وقت  می کنم 

و سمن های جوان باید فرهنگ سازی کنند که اشتغال 

فقط اشتغال دولتی نیست.

وی با بیان اینکه یکی از چالش های مهم استان توسعه 

افزود: استان کرمان ظرفیت های بزرگ  نامتوازن است 

گردشگری دارد و ثروتی که از استان خارج می شود به 

نسبت پولی که در استان هزینه می شود ارزشی ندارد و 

به شدت شاهد توسعه نامتوازن در استان هستیم.

امام جعفر صادق )ع( از قول نبی اکرم )ص( روایتی بیان 

کرده است که به آن می پردازیم؛

راضی  است  داده  او  به  خدا  که  چیزی  آن  به  »هرکسی 

و جان  به سختی  دنیا،  امور  به  با حرست نسبت  نباشد، 

کندن می افتد، )هرگز آرامش نخواهد داشت(؛ و آن کسی 

که چشمش به داشته های مردم باشد، اندوهش فراوان 

آرام نخواهد  شده و سوز درونش فروکش نخواهد کرد و 

در  جز  را  بزرگ  خدای  نعمت های  که  کس  هر  و  یافت 

و  اندک  عملش  نیابد،  نوشیدنی  و  پوشیدنی  خوراکی، 

عذابش نزدیک است.«

و  داشته ها  با  می توانند  که  هستند  افراد  از  بسیاری 

نعمت هایی که خداوند تبارک  و تعالی به آن ها داده است 

شاد و راضی باشند و در زندگی خود به آرامش حقیقی 

داشته های  حرست  زندگی  طول  متام  در  اما  برسند، 

دیگران را می خورند.

یک چنین انسان هایی چطور می توانند زندگی آرام و 

شادی داشته باشند؟

در کامالت جامدی،  تنها  را  الطاف خداوند  که  انسانی 

کوششی  و  تالش  هرگونه  از  و  ببیند  حیوانی  و  گیاهی 

مضایقه  عقلی  فوق  کامالت  به  یافنت  دست  برای 

و  مسلامنی  باشد،  هم  مسلامن  اگر  شخص  این  مناید؛ 

دین داری اش هم از این دریچه خواهد بود. انسان ها در 

طول زندگی باید از امئه و بزرگان دین، مسائل معنوی 

را خواستار باشند، به عنوان مثال بنده از خداوند و امئه 

بخواهد که اگر حس حسادت در او فروکش کند، فالن 

عبادت را انجام می دهد. متأسفانه! حیطه نذرها، دعاها 

و  گیاهی  جامدی،  کامالت  سمت  به  ما  حاجت های  و 

حیوانی سوق پیداکرده است و کمرت برای کامالت عقلی 

و انسانی دست به آسامن بر خواهیم داشت... مقصود و 

بوده  این  واقع  این حدیث گران بها در  از  هدف حرضت 

است که انسان ها هیچ گاه از شبیه نبودن به خدا و آماده 

نبودن برای بهشت احساس ناراحتی و عجز منی کنند!

منظور از این آماده بودن برای بهشت چیست؟

به این معناست که هرگاه به یاد مرگ می افتد، قند در 

این تولد  از  دل انسان آب شده و بسیار خوشحال باشد 

که  مکانی  به  دنیا،  رحم  از  انسان  یعنی  وفات  دوباره. 

می گردد.  منتقل  پیچیده تر  و  کامل تر  زیباتر،  بی نهایت 

پس! انسانی که در زندگی دنیایی اش به سمت کامالت 

انسانی رفته و خود را شبیه به خدا ساخته... و در این 

هرگز  پرداخته،  هم چشمی  و  چشم  و  رقابت  به  کامالت 

بلکه  بود،  نخواهد  غصه دار  و  ناراحت  مرگ  هنگام  در 

از خدا  را هم  اگر در دنیا طول عمر  و  کاماًل شاد است 

طلب کرده باشد به این دلیل بوده که خواسته کیفیت آن 

دنیایش را باال بربد.

حرضت علی )ع( در نهج البالغه خود این گونه می فرمایند 

که؛ »من به مرگ مأنوس تر هستم از یک طفل شیرخوار 

به پستان مادرش.«

استاندار کرمان؛

 جوانان مطالبه گر برای دفاع از حق مردم در انتخابات شوراهای اسالمی روستا به میدان بیایند

تفاوت نگاه انسان ها در چیست؟

یادداشت

در ره دوست سفر باید کرد از خویشتن خویش گذر 
باید کرد

هر معرفتی که بوی هستی تو داد دیوی است به ره، 
از آن حذر باید کرد

امام خمینی )ره(
را  آوینی  مجروحیت  خبر  شنبه  صبح   ۶:۳۰ ساعت 
شهادت  به  او  می داد  گواهی  دلم  اما  دادند،  من  به 
عقلم  لحظه سخن  چند  برای  بااین همه  است  رسیده 
بزند،  قلم  و  بیندیشد  می تواند  »هنوز  کردم:  باور  را 
هنوز می تواند با صدایش که در چند ماه اخیر گرفته 
بود، روایت فتح را بخواند، پس مهم نیست«. با خود 
اندیشیدم: »چرا هرچه معالجه کرد، گرفتگی صدایش 
برطرف نشد،  بااینکه دکتر قول داده بود که حنجره ای 
را که در خدمت اسالم است خیلی زود مداوا خواهد 
شنیدم،  را  شهادتش  خبر  که  زمان  آن  تنها  کرد«. 
دریافتم که حضرت امام )ره( چگونه با زبان شعر این 
خبر را شب قبل به من داده بود و من نفهمیدم و این 
چه حکایتی است که حضرت امام )ره( منادی سفر او 

به کوی دوست بودند؟
عادات، بندهایی هستند که ما را زمین گیر کرده اند و 
حتی آنگاه که نشانه هایی این چنین بر ما نازل می شود، 

باز در پرده ایم و غافل.
و بعد بر پله ها نشستم...

منبع: کتاب هم سفر خورشید
راوی: همسر شهید

در ره دوست سفر باید کرد

به گزارش واحد خرب و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، 

تربیک  ضمن  شهرداری  عمومی  روابط  مدیر  خانی  قلیچ  رضا  محمد 

فرارسیدن سال جدید که ابتدا و پایان آن با ایام مبارک نیمه شعبان مقارن 

شده گفت : مقام معظم رهربی حرضت امام خامنه ای )مدظله العالی( سال 

جدید را سال “ تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ” نامگذاری فرمودند 

و یقینا ما نیز در مجموعه شهرداری، رهنمودهای مقام عظامی والیت را 

رسلوحه عملکرد خود قرار خواهیم داد.

سیرجان  شهرداری  عمومی  روابط  مدیر  خانی  قلیچ  محمدرضا  مهندس 

ضمن تربیک به مناسبت عید نوروز و بهاری دیگر از زندگی یکی از اقدامات 

شهرداری برای ایام نوروز را راه اندازی کارناوال شادی در راستای افزایش 

نشاط اجتامعی ذکر کرد و گفت: شهرداری اصالح هندسی برخی معابر، 

تسطیح، آسفالت معابر شهری و همچنین مرمت و لکه گیری آسفالت معابر 

قبل از آغاز تعطیالت عید نوروز اقدامات الزم را معمول منود.

وی خاطرنشان ساخت: معاونت خدمات شهری شهرداری در تعطیالت ایام 

از تکدی گری در  نوروز نسبت به جمع آوری سگ های ولگرد، جلوگیری 

تقاطع ها، میادین و معابر شهر، جلوگیری از ساخت وساز های غیر مجاز، 

گودبرداری ها، حفاری های غیرمجاز، تخلیه خاک ونخاله در سطح شهر، 

با  برخورد  غیرمجاز،  های  داربست  و  تابلوها  استندها،  برنها،  آوری  جمع 

با فعالیتهای غیرقانونی و دست فروشان در متامی مسیرها،  کیوسک ها 

جلوگیری از فروش میوه و سایر موارد توسط وانت بارهای شخصی در معابر 

شهر و جمع آوری خودروهای فرسوده در سطح شهر اقدامات سازنده ای را 

انجام داد.

مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان ضمن بیان اینکه اسفند ماه نهضت 

پاکسازی شهر سیرجان تخصیص داده شد ترصیح کرد: سازمان مدیریت 

پسامند شهری در طی اسفند ماه سال گذشته نسبت به پاکسازی کامل 

شهر اقدام و در طول ایام عید نیز در طول شب نسبت به گندزدایی جداول 

و پاکسازی شهر اقدام منود.

اظهارداشت:  ایام  این  در  مناطق  شهرداری  اقدامات  خصوص  در  وی 

ساماندهی تابلوها، استندها و فضاهای تبلیغاتی سطح شهر، رنگ آمیزی 

جداول سطح شهر از جمله اقدامات مدیریت شهری بر شمرد.

قلیچ خانی ترصیح کرد: سازمان سیام منظر و فضای سبز شهری در این 

ایام موظف شده بود نسبت به آماده سازی پارک ها، تعمیر و مرمت آن ها، 

رنگ آمیزی جداول معابر، خیابان ها، بلوارها ومیادین سطح شهر و برخی از 

پارک ها اقدامات شایان توجه ای را ارائه مناید.

تلفنی  و  حضوری  ساعته   24 پاسخگویی  شهرداری  عمومی  روابط  مدیر 

به همشهریان گرامی، فعال منودن سامانه 137 به صورت 24 ساعته و 

انتقال شکایات و درخواست های مردمی در کوتاه ترین زمان به سازمانها و 

ارگان های خدمات رسانی از دیگر اقدامات محوله در ایام تعطیالت نوروز به 

شهرداری می باشد.

نرش  عوامل  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  سیرجان  شهرداری  عمومی  روابط 

فرهنگ شهروندی در بین شهروندان، نصب برنهایی با مضامین پیام های 

فرهنگی شهروندی است که کارکنان مجموعه اداره روابط عمومی شهرداری 

در ایام نوروز این کار را در اولویت قرار داده و شهروندان عزیز در طول این 

مدت و مخصوصا در روز ۱۳ فروردین روز طبیعت شاهد برنهایی با مضامین 

نامگذاری سال 1400 مقام معظم رهربی )مدظله العالی(، تربیک سال نو، 

هشدار های کرونایی، حفظ و مراقبت از محیط زیست بودند. 

رضا قلیچ خانی در پایان به صورت تیرت وار اقدامات مجموعه شهرداری 

را خاطرنشان ساخت:

پاکسازی و تنظیف گسرتده شهر ) افزایش تعداد نیرو و ماشین آالت مبنظور 

جمع آوری زباله، نخاله های ساختامنی و رفت و روب معابر ( و اجرای طرح 

رضبتی پاکسازی محالت و ورودی های شهر

رشوع اجرای پروژه شهر نور

 اجرای چندین املان نوروزی

   اجرا و راه اندازی پارک متحرک

اجرای املان دیوار گلیم در ورودی از سمت تهران

اجرای سه مورد سفره هفت سین نوروزی

 گل کاری متامی بلوارهای اصلی سطح شهر و ورودی ها

 فعال سازی آب منای کف خشک پارک الله

بهسازی پارک الله

فعال سازی متام آب مناهای شهری

 امحاء و پاکسازی بخشی از تبلیغات دیوار معابر اصلی شهر

زیبا سازی انتهای ولیعرص )عج( ومیدان امیر

با  سلیامنی(  رسدار  )بلوار  کرمان  سمت  از  شهر  ورودی  و  )ع(  املومنین 

استفاده ازسنگ های رنگی وگل

ریسه کشی و نصب پرچم

خط کشی معابر شهری

  پروژه نصب املان عکس های شهدای معزز در بلوار شاهد

نصب پایه پرچم های پل صنعت مکی آباد

تعویض کلیه پرچم های شهری

  آذین بندی و فضا سازی شهر

  اجرای دیوار مشاهیر

  بهسازی جداول و زیباسازی بلوار رسدار جنگل

  لکه گیری آسفالت معابر

  آسفالت و سنگ فرش معابر ) فردوسی ، وحید، رشیعتی و...(

رنگ آمیزی تقاطع مکی آباد)پل صنعت(

رهربی،  معظم  مقام  سال  شعار  با  شهر  سطح  برنهای  سازی  مناسب   

دارالحسین و نوروز

   نگارخانه شهری »سیرجان ما« مشرتک با گل گهر

آبنامی کف خشک پارک 17شهریور 

و آبنامی انتهای بلوار ولیعرص

 حذف تابلوهاو عنارص نازیبا

  نصب سطل تفکیک زباله

  نصب استیکرهای فصل بهار روی ۳۰ 

ایستگاه اتوبوس و ساخت ۴ ایستگاه جدید

بلوار  ویژه،  میدان منطقه  نخاله های حاشیه شهر )جاده شیراز،  تسطیح 

خلیج فارس، حاشیه بلوار والیت، حاشیه بلوار قائم ، جاده کرمان ، جاده 

تهران و دپو نخاله(

اجرای برنامه های فرهنگی و اتوبوس شادی و روز درختکاری

  بهسازی و نوسازی اتوبوس های شهری

 اجرای گسرتده كاشت نهال در سطح شهر

مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان ترشیح منود:

اقدامات عمرانی، خدمات شهری و زیبا سازی شهرداری سیرجان در ایام عید نوروز

عکس: جواد درفشی
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جناب آقای سردار عبدالرضا ناظری
فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان کرمان

غم از دست دادن پدر گرانقدرتان معلم فرهیخته، خادم الحجاج مرحوم عطاء ا... ناظری را به جنابعالی و خانواده محترمتان 
تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران واسعه و برای شما و خانواده های وابسته،صبر عظیم و 

                                                                                                                         محمد معتمدی زادهاجر جزیل مسئلت دارم.

همکار گرانقدر سرکار خانم سارا پورمختار
غم از دست دادن برادر عزیزتان را به سرکارعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض می کنم و از خداوند 

متعال برای آن مرحوم غفران واسعه و برای شما و خانواده  محترمتان صبر عظیم و اجر جزیل مسئلت دارم.
                                                                                                                         محمد معتمدی زاده

همکار گرامی جناب آقای فرهاد ناظری
درگذشت پدربزرگ گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن 

مرحوم غفران الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نمایم
                                                                                                                         جواد درفشی

ارائه  با  راد  فرزند حمزه همسر شما خانم محدثه کرمی  فاضلی  آقای عمار 
دادنامه طالق قطعیت یافته به شماره بایگانی ۹۹۰۰۷۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ 
شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی سیرجان تقاضای ثبت و اجرای طالق را 
دارد لذا از تاریخ انتشار این آگهی یک هفته مهلت دارید به این دفترخانه 
واقع در سیرجان خ شریعتی روبروی ساختمان مرکزی بیمه ایران مراجعه 
طالق  مقرر  مهلت  در  مراجعه  عدم  صورت  در  و   ۰۳۴۴۲۲۰۵۹۰۰ نمایید 

غیابی و بدون حضور شما ثبت و اجرا می گردد.
حسن خدامی پور- سردفتر ازدواج ۱۱۹ و طالق ۸۷ سیرجان

آگهی ثبت طالق غیابی

گلهاهمهبااذنتوبرخواستهاند
ازبهرظهورتوخودآراستهاند

مردمهمهدرلحظهتحویل،بیشک
اولفرجتوراازخداخواستهاند
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شهید سید مرتضی آوینی در آینه خاطرات

شهیدان  سید  زندگی  مختلف  دوره های  از  متفاوت  خاطره   ۱۵۱ روایت  کتاب  این 
شهید  همفکران  و  همراهان  همکاران،  دوستان،  بستگان،  توسط  که  است  اهل قلم 
بیان شده است. در ابتدای کتاب هم زندگی خودنوشت شهید آوینی می آید و در انتها 
هم گزیده سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار با خانواده شهید )در تاریخ ۱۳۷۲/۲/۲( 

آمده است.
اولین ویژگی خاص این کتاب نسبت به بقیه کتاب های مشابه، تنوع و تکثر خاطرات 
از این شخصیت برجسته و نظریه پرداز فرهنگی است و دوم اینکه خاطرات زندگی این 
شهید را از زبان افراد و شخصیت های مختلفی بیان شده است که هرکدام روایت گر 

وجوه مختلفی از حیات این شهید را بیان کرده اند.
 گفتنی است صفحه آرایی جذاب هم کتاب را خواندنی تر کرده است.

شهید هاشم باقر زادهشهید هاشم باقر زاده
نام پدر: علی محمد  تاریخ تولد: 1339/9/27

محل تولد: بردسیر  تاریخ شهادت: 1360/4/7
محل شهادت: مشهد   وضعیت تأهل: مجرد

مزار مطهر شهید باقر زاده در گلزار شهدای بردسیر واقع شده است.

بی توجهی به کاروانسرای تاریخی هماشهر آن را در معرض تخریب قرار داده است.

اقتصاد دولتی تبدیل به کوه رانت شده است

گردهمایی فعاالن ستادی سال 96 و حامیان آیت ا... رئیسی در کرمان

اگر آقایان وقِت امتیازگیری از غرب را برای رفع موانع تولید صرف می کردند تاکنون خیلی از مشکالت حل شده بود

با یکی از سهمگین ترین امواج کرونا مواجهیم

تسنیم: رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: حمایت ها از کسب وکارهای خانگی باید مقید به زمان و مشروط به رشد 
باشد و اگر این اتفاق نیفتد، تجربه های تلخی که در صنعت خودرو و فوالد اتفاق افتاد و شاهد آن بودیم که حمایت های 
باید مراقبت کرد تا سوداگری ها و  بدون ضابطه و بی بازده رخ داد، تکرار می شود و رانت ایجاد خواهد شد، همچنین 

کسب های بی زحمت و بدون پرداخت مالیات ایجاد نشود.
وی با انتقاد از بوروکراسی اداری حاکم بر کشور گفت: بوروکراسی به اسب سرکشی تبدیل شده است که به هیچ کس 
پاسخگو نیست و مشکالت فراوانی را در مسیر کسب وکارهای خرد و حتی کالن ایجاد می کند و حل این موضوع در 
چارچوب زنجیره اقدامات یکی از اموری است که باید به آن ها توجه شود، همچنین مسئله اقتصاد دولتی که ۸۰ درصد 

اقتصاد ما در زمان حاضر شامل آن می شود و باعث ایجاد کوه رانتی شده است، یکی دیگر از مشکالت است.

پایگاه خبری تحلیلی پایا24: گردهمایی فعاالن ستادی و حامیان آیت ا... رئیسی در استان کرمان، عصر پنجشنبه ۱۲ فروردین، در مسجد امام 
حسین )ع( کرمان، به منظور دعوت از ایشان در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد.

در این مراسم، تعداد زیادی از فعاالن سیاسی فرهنگی از کل استان و تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسالمی 
حضور داشتند.

در ابتدای مراسم مجتبی یداللهی از قاریان مطرح استان، به قرائت قرآن پرداخت و در ادامه آیت ا... شیخ بهایی خطیب موقت جمعه کرمان و استاد 
درس خارج حوزه علمیه کرمان، حجت االسالم والمسلمین دکتر جاللی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسالمی، دکتر پور ابراهیمی 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی و دکتر صابری فعال سیاسی و مسئول سابق دفتر آستان قدس رضوی در کرمان، به ایراد 

سخن پرداختند و حمایت خود را از حضور آیت ا... رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری اعالم کردند.

مشرق: رئیس قوه قضائیه گفت: اگر آن قدری که برخی آقایان جلسه گذاشتند که از غربی ها امتیاز بگیرند، اگر برای 
رفع موانع تولید وقت می گذاشتند خیلی از مشکالت حل شده بود و بسیاری از کارخانجات تعطیل فعال شده بود.

آیت ا... رئیسی افزود: حمایت جدی از حق تولیدکننده و مصرف کننده و کارگران در همه ابعاد نیاز به فعالیت دارد. 
درباره خصوصی سازی جاهایی را دیدیم که در یک مجموعه بزرگ کشاورزی دو اقدام شده بود. اقدام اول برای 
خصوصی سازی شکست خورده بود و خود دولت به مجموعه دیگری داده بود. مجموعه بعدی یک مجموعه آباد ایجاد 
کرده بود و در حوزه کشت و صنعت اقدام بزرگی کرده بودند. موضوع ما حمایت از تولید است. یکجا خصوصی سازی 
به نفع تولید انجام شده بود که جای تقدیر است و جای دیگری هم که شکست خورده موردانتقاد ما است. تولید 
نباید در کشور با مانعی روبه رو باشد. شاید ما موردی به چند استان سر بزنیم اما دوستان ما در سراسر کشور باید 

وارد عمل شوند و تولید را مسئله محوری هم در پشتیبانی و هم در رفع موانع بدانند.
رئیسی تأکید کرد: از موانع مهم تولید، قاچاق کاال به ویژه قاچاق سازمان یافته است. باید در شناخت شبکه های 

درهم تنیده تالش کرد و مبارزه به صورت جدی تر انجام شود. قاچاق کاال خنجری است بر پشت تولید در هر حوزه ای. واردات بی رویه در کشور تولیدات 
را با آسیب روبه رو می کند و همه اقتصاددانان به این امر معترف هستند.

مشرق: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه مدیریت و اداره بحث کرونا یکی از نفس گیرترین 
سال های اداره حوزه سالمت را برای ما رقم زد، بیان کرد: متأسفانه ارزشمندترین همکارانم را به دلیل سهل انگاری 

و عادی پنداری عده ای از دست می دهیم و این غصه و رنج بزرگی است.
سعید نمکی ضمن ابراز نگرانی از اینکه با یکی از سهمگین ترین امواج کرونا مواجه هستیم، تصریح کرد: برای 
نظام سالمت ایام پر چالشی را می بینم؛ اما می توانستیم به این مرحله نرسیم؛ اتفاقی که در خوزستان افتاد به ما 
نشان داد که مدیریت این ویروس، کار بسیار سخت و مشکلی است و سختی هایی که کادر بهداشت و درمان در 
کنترل مسائل خوزستان متحمل شدند از تالش های ۱۲ ماهه برای کل کشور سخت تر و سنگین تر بود و درواقع 

اگر همزمان ۳ موج مانند خوزستان به ما تحمیل می شد، نظام سالمت فرو می ریخت.
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