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انقالب اسالمى دستآوردهای فراوانى دارد. دستآوردهای 
بى نظیری در حوزه های مختلف که انقالب اسالمى را 
از سایر انقالبات رخداده در جهان متمایز ساخته است. 
دستآوردهایى در حوزه های جهانى، معنویت و اخالق، 
دین، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعى ، 
نظامى و . . . . از این رو، دشمنان انقالب اسالمى همواره 
در صدد کتمان یا آسیب رسانى به دستآوردهای انقالب 
اسالمى ملت ایران هستند. مقاله حاضر گامى کوتاه 
در راستای شناسایى بخشى از دستآوردهای  انقالب 

اسالمى است 
در حوزه درمان وبهداشت:  کشوری که روزی از هند، 
بنگالدش، پاکستان و فلیپین پزشک وارد مى کرد 
تا خاکشیر و گل بابونه به مریض تجویز کنند ، اآلن 
تبدیل شده به مرکز توریسم پزشکى در خاور میانه و 
رباط جراح صادر مى کند تا از راه دور مریض با رباط را 
جراحى کند .و درتولید دارو بیش از95درصد داروهای 
مورد نیاز کشور را تامین میکند . در تولید واکسن کرونا 
على رغم تحریمهای ظالمانه از دنیا عقب نماید و تالش 

مضاعفى درتولید واکسن داشتند 
در حوزه نظامى و امنیتى : کشوری که با ۶5 هزار 
مستشار سیاسى اقتصادی ونظامى از اقصى نقاط دنیا و 
تحت نظر آنها اداره مى شد اآلن خدمات فنى و نظامى 
صادر مى کند و جزو چهار ارتش مقتدر دنیاست و 
حاصل آن امنیت کشور با وجود دشمنان قسم خورده 
و مقتدر میباشد. موشکهای بالستیک وکروز نقطه زن و 
دوربرد و سامانه های دفاعى که توانست پیشرفته ترین 

پهپاد امریکایى را کنترل و فرود بیاورد .
درحوزه ارتباطات جاده ای : کشوری که روزی فقط از 
تهران تا کرج و قم بزرگراه داشت، اآلن بیش از۳۶هزار 
کیلومتر بزرگراه دارد و کریدور حمل بار از خاور دور به 
اروپاست. و بیش از 95درصدر راههای روستایى اسفالت 
هستند و خطوط ریلى جنوب به شمال و شمال غرب 
و شرق و متصل به خطوط ریلى بین المللى بخشى 
انقالب اسالمى دراین زمینه است  از دستاوردهای 
وکشوری که مترو را در فیلم های سینمایى دیده بود 
و برترین وسیله حمل و نقل عمومى آن اتوبوس های 
فرسوده و متعفن گازوئیلى بود اینک در اکثر شهرهای 
بزرگ آن خطوط مترو وجود دارد و با اتوبوس های 
گازی و برقى حمل و نقل را عهده دار است. ادامه ص8

امــام هــادی علیــه الســام :خداونــد دنیــا را منــزل حــوادث ناگــوار و آفــات، و آخــرت را 
خانــه ابــدی قــرار داده اســت و بــای دنیــا را وســیله بــه دســت آوردن ثــواب آخــرت قرار 
داده اســت و پــاداش اُخــروی نتیجــه با ها و حــوادث ناگــوار دنیاســت.    )اعــام الدیــن، ص. 51۲(

        صفحه8

10 شهرستان کرمان در وضعیت 
قرمز کرونایی/ افزایش 2 برابری 

بستری ها در بیمارستان ها

ــق  ــران موف ــل از مدی ــن تجلی آیی
ســال در تاالروحــدت دانشــگاه 
شــهیدباهنرکرمان باحضــور آقــای 
دکتــر زینــی ونداســتاندار محتــرم 
ــی  ــر عمران ــای دکت ــان وآق کرم
قضائیه،دکتــر  قــوه  معاونــت 
پورابراهیمــی  رضــا  محمــد 
ریاســت کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس شــورای اســامی و آقــای 
مهنــدس حســینی نــژاد مدیــرکل 
ــای  ــان و آق ــتان کرم ــت اس صم
ــه صنعــت  ــادی مدیرخان ســهل آب
ــم  ــن مراس ــور، در ای ــدن کش ومع
ــن آوران  ــع ف ــل مجتم از مدیرعام
ــای دکتر  ــیر جناب آق صنعت بردس
ــوان  ــور بعن ــدی پ محمدرضاتوحی
مدیــر موفــق ســال تجلیــل شــد

ضرورت جهاد تبیین در چهل 
درسومین سالگرد انقالب 
اسالمی ودستاوردهای آن

تست حدود ۶۰ درصداز مراجعین مثبت است

از جناب آقای دکرت محمدرضاتوحیدی پور مدیرعامل مجتمع 
فن آوران صنعت بردسیر بعنوان مدیر موفق سال تجلیل شد

فراخوان شناسایی تامین کنندگان خرید 
یک )1( دستگاه تراشکاری کارگاهی صفحه 

تراش مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر
شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظر دارد نســبت بــه خرید یــک )1( دســتگاه 

تراشــکاری کارگاهــی صفحــه تــراش مــورد نیــاز کارخانه نــورد بردســیر اقــدام نمایــد؛ لذا 

از تأمیــن کننــدگان معتبــر کــه دارای توانایــی مناســب و ســوابق و تجــارب مــورد قبول می 

باشــند، دعــوت بــه عمــل مــی آیــد، حداکثــر یــک هفتــه از تاریــخ چــاپ آگهی نســبت 

بــه اعــام آمادگــی خــود اقــدام نماینــد. بدیهــی اســت بعــد از تاریــخ فــوق بــه هیــچ 

درخواســتی ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد.

مدارک الزم : 
ارســال نامــه اعــام آمادگــی، رزومــه رشکــت در خصــوص ســوابق 
ـ تــوان فنــی و قراردادهای در  ـ توان تجهیزاتی  ـ تــوان مالــی  اجرایــی 
خصــوص موضــوع مناقصه تا قبــل از پایــان تاریخ اعام شــده فوق 

 steel.abbaszade@gmail.com  بــه آدرس ایمیــل
تکمیــل فــرم خــود اظهــاری تامیــن کننــدگان و ارســال بــه همــراه 
مســتندات مربوطــه )دانلــود از طریــق ســایت sjsco.ir  در بخــش 

خریــد و فــروش(
* ارائــه مــدارک و ســوابق هیچگونــه حقی را برای متقاضیــان ایجاد 

نخواهد کــرد *

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

لیست مشخصات دستگاه تراشکاری کارگاهی صفحه تراش در سایت اینرتنتی مجتمع 

جهان فوالد ســیرجان به آدرس sjsco.ir  قســمت مناقصات قرار داده شــده اســت.
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ــه منظــور  ــواده هــای آنهــا و ب ــان و خان ــت از زندانی  در راســتای حمای
کاهــش آســیب هــای اجتماعــی در ایــن قشــر دفتــر انجمن حمایــت از 

زندانیــان در بردســیر افتتــاح شــد.
اســماعیل فخریــان مدیــر عامــل انجمــن حمایــت از زندانیــان بردســیر 
ضمــن تقدیــر از شــرکت هــای جهــان فــوالد ســیرجان، توســعه بهینــه 
ابنیــه، صنایــع مفتــول بکســل پــارس و ادارات و نهادهــا و همــه کســانی 
کــه بــه نحــوی در برپایــی انجمــن همــکاری داشــتند گفــت: انجمــن با 
جمــع آوری کمــک هــای مالــی نقــدی به مبلــغ ۴ و نیــم میلیــارد ریال 
توانســته اســت تــا کنــون بــه آزادی قطعــی ســه نفــر زندانــی و اقدامــات 
الزم بــرای آزادی  ١٧ نفــر دیگــر کمــک کنــد که ان شــاءاهلل بــه زودی به 

آغــوش خانــواده برمــی گردند. 
وی افــزود: توزیــع بســته هــای کمــک معیشــتی و حمایتــی تــا تامیــن 
ــواده  ــرای خان اقــام ضــروری شــامل یخچــال، پتــو، کفــش و غیــره ب
هــای زندانیــان و  خریــد چرخ خیاطــی برای خوداشــتغالی دو خانــواده از 

مددجویــان از دیگــر اقدامــات انجمــن اســت.
فخریــان اظهــار کــرد :تملک معدن شــن و ماســه و مشــارکت در ســهام 
شــرکتهای صنعتــی منطقــه از دیگــر سیاســت هــای درآمــد زایــی ایــن 
مجمــع اســت تابتوانیــم منبع درامــد ثابتی بــرای انجمن بوجــود بیاوریم 

و بیشــتر در خدمــت خانــواده هــای کم بضاعــت زندانیان باشــیم. 
مدیرعامــل انجمــن حمایــت از زندانیــان بردســیر ابــراز کــرد: برگــزاری 
ــان  ــواده زندانی ــدان و خان ــرای فرزن ــای آموزشــی ب ــا و دوره ه کاس ه
جهــت تقویــت وضعیــت روحــی و روانــی و رفتــاری خانــواده هــا از دیگر 

اهــداف ایــن انجمــن اســت. 
ــی  ــواده هــای زندانیــان بردســیر کــه وضعیــت مال وی در پایــان از خان
مناســبی ندارنــد خواســت جهــت اســتفاده از حمایــت هــای انجمــن، به 
دفتــر انجمــن مراجعــه و حتما در ســامانه حمایــت نام نویســی نمایند تا 

انجمــن بتوانــد بهتــر ایــن قشــر را تحــت پوشــش قــرار دهد. 
افشــین صالحــی دادســتان بردســیر و رئیــس هیئــت مدیــره انجمن نیز 
گفــت: انجمن هــای حمایــت از زندانیان نقــش مؤثرحمایتــی از زندانیان 

و خانــواده های آنهــا را برعهــده دارد. 
وی گفــت: ایــن انجمــن بعــد از آزادی زندانیــان نیــز مــی توانــد نقــش 
مهمــی را ایفــا کنــد زیــرا حجــم زیــادی از پرونــده ها متعلــق به افــرادی 
اســت کــه فاقــد ســابقه کیفری هســتند و بــه خاطر ســرقت هــای خرد 
ــرار  ــا بعــد از آزادی مــورد حمایــت ق ــد ت ــد و نیــاز دارن ــدان شــده ان زن

بگیرند. 

دفتر انجمن حمایت از زندانیان در بردسیر افتتاح شد 

حجــت االســام علــی اکبر کرمانــی در خطبه هــای نماز 
جمعــه ایــن هفتــه ضمــن تســلیت شــهادت امــام هادی 
علیــه الســام بیــان داشــت: زیــارت جامعه کبیره یــادگار 
ارزشــمند امــام هــادی یــک دوره کامــل معــارف و امــام 
شناســی اســت و شــعار شــیعه اســت و یکــی از متقــن 

تریــن زیــارات اســت.
وی بمناســبت ســالگردعملیات والفجرگفــت : عملیــات 
والفجــر ٨ را یکــی از عملیــات هــای افتخــار آمیــز دوران 
دفــاع مقــدس اســت و به گفته ی کارشناســان گذشــتن 
ــود کــه  ــزی جــز اعجــاز نب ــا آن شــرایط چی ــد ب از ارون
فرزنــدان ایــن ســرزمین بــا تــوکل برخــدا انجــام دادنــد.
ــی  ــت اهلل صاف ــی درگذشــت آی حجــت االســام کرمان
ــت اهلل  ــرد: آی ــار ک ــت و اظه ــی را تســلیت گف گلپایگان
صافــی گلپایگانــی یــک عالــم وارســته و دلســوز نظــام و 
یــک مرجــع بصیــر بــا ســابقه علمــی و عملــی در حــوزه 
هــای قــم و نجف بــود و طبــق آرزوی خــود در جــوار امام 
حســین علیــه الســام آرام گرفــت کــه یــاد و خاطــر این 

فقیــه بــزرگ را گرامــی میداریــم.
وی بیــان کــرد: در ایــام اهلل مبــارک دهــه فجر قــرار داریم 
و یکــی از کلیــدواژه هایــی کــه در بیانــات مقــام معظــم 
ــه  ــه هم ــت ک ــن اس ــاد تبیی ــود دارد جه ــری وج رهب
کســانی کــه تریبــون دارنــد بایــد در ایــن جهــاد شــرکت 

کننــد تــا بــا جنــگ تضعیــف اراده هــا مقابلــه کننــد.
امــام جمعــه بردســیرگفت: بــا تمــام تــوان  »چــرا انقاب 
ــد تبییــن کنیــد، نقــش  ــرای نســل جدی ــم« را ب کردی
ــول  ــده در ط ــبب ش ــه س ــران در منطق ــتراتژیک ای اس
تاریــخ یکــی از اهــداف قــدرت هــای بــزرگ تســلط بــر 
ایــران بــرای رســیدن بــه تســلط بــر منطقــه بوده اســت.
ــدرت  ــلطه ق ــت س ــا دس ــاب م ــرد: انق ــح ک وی تصری
ــرد و در  ــع ک ــور قط ــن کش ــر ای ــزرگ را از س ــای ب ه
کمــال ناباوری مســتکبران و دشــمنان، این کشــور شــعار 
اســتقال ســرداد و پیــروز شــد و ایــن اســتقال را هــم تا 

امــروز حفــظ کــرده اســت. 
 خطیــب جمعــه بردســیر تاکیــد کــرد: دهــه فجــر ایــام 
تبییــن دســتاوردهای انقــاب اســت و بایــد جهادگونــه 

اهــداف انقــاب و دســتاوردها بیــان شــود. 
ــه ماجــرای شــهادت افســر  حجــت االســام کرمانــی ب
ــن  ــداکار انتظامــی در شــیراز اشــاره کــرد و گفــت: ای ف
حرکت وحشــیانه توســط اراذل و اوباش موجــی از اندوه را 
در میــان مــردم ایجــاد کــرده اســت کــه ضمــن تبریک و 
تســلیت ایــن شــهادت مظلومانــه به عمــوم ملت ایــران و 
مجموعــه پلیس کشــور ،از مســئوالن عالی کشــور تقاضا 
ــه از ســبز پوشــان  ــه جانب ــت هم ــم ضمــن حمای داری
انتظامــی، قوانیــن و مقــررات را بــه نفع امنیــت و مجریان 
ــه  ــا شــاهد اینگون ــر اصــاح کننــد ت آن هــر چــه زودت

جنایــات علیــه پلیــس توســط مجرمان نباشــیم. 
وی تاکیــد کــرد: همــگان بایــد بداننــد اگــر پلیــس قوی 
باشــد مــا وخانــواده هایمــان و حتــی خانــواده آن مجــرم 
و اوبــاش کــه ایــن جنایــت را انجــام داده انــد در امنیــت 
هســتیم و امنیــت جامعــه مدیــون  مجاهــدت ایــن جان 
برکفــان امنیــت اســت که تقویــت پلیس تقویــت امنیت 

جامعــه اســت.

دهه فجر ایام تبیین 
دستاوردهای انقالب است 
و باید جهادگونه بیان شود

فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر از انهــدام یــک بانــد  
٨نفــر ســارقان  و کشــف ١١فقــره ســرقت طــی ۴٨ ســاعت 

گذشــته درشــهر نــگار ایــن  شهرســتان خبــر داد
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــري پلیس، ســرهنگ جعفر 
غضنفــری گفــت: بــه دنبــال وقــوع چنــد فقــره ســرقت در 
شــهر نگار موضوع شناســایي و دســتگیري ســارق یا ســارقان 

بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران قــرار گرفــت
وي افــزود: مامــوران بــا گشــت زنــي محســوس و نامحســوس 
و دنبــال کــردن یــک ســری کار اطاعاتــی در ســطح حــوزه 
اســتحفاظي ٧ نفــر ســارق مــرد و یک ســارق زن را شناســایي 

و  آنهــا را طــی دو عملیــات دســتگیر کردند
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهمــان در تحقیقات بعمــل آمده به 
١١فقــره ســرقت اعتراف کردند،خاطرنشــان کرد:ســرقت آهن 
آالت ؛ســرقت ادوات کشــاورزی وســرقت اماکــن خصوصــی و 
ســرقت احشــام و ســرقت ســیم بــرق از جرائــم ایــن ســارقان 

ــت. بوده اس
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر تصریــح کرد:متهمان 
پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحل قانونــی تحویل 

مراجــع قضائی شــدند.
ســرهنگ غضنفــری با بیــان اینکه تحقیــق از ســارقان جهت 
کشــف ســایر ســرقت هاي احتمالي ادامــه دارد،اظهار داشــت: 
مشــارکت شــهروندان و انعــکاس بموقــع مــوارد مشــکوک به 
پلیــس نقــش مهمــي در پیشــگیري از ســرقت دارد کــه ایــن 
اصــل مهــم در کشــف ایــن ســرقت هــا نیــز بــه خوبــی نقش 

ــی کرد آفرین

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان کرمــان ،ضیاءالدیــن 
ســلجوقی، سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
بردســیر گفت:مامــوران یــگان حفاظــت ایــن شهرســتان در 
شــش مأموریــت جداگانــه موفق به دســتگیری ٧ نفرمتخلف 
شــکار و صیــد، قبــل از هرگونــه آســیب بــه حیــات وحــش 

. شد
بــه گفتــه او گشــت و کنترل شــبانه روزی محیط بانــان یگان 
حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بردســیر در مناطــق 
تحــت مدیریــت، شــکار ممنــوع و آزاد موجــب دســتگیری 

شــکارچیان غیرمجــاز شــده اســت.
ــگان  ــوران ی ــه مأم ــی وقف ــاش ب ــر از ت ــا تقدی ســلجوقی ب
حفاظــت این شهرســتان گفت: در شــش مأموریــت جداگانه، 
ــل از  ــه دســتگیری شــکارچیان قب ــق ب ــان موف محیــط بان
تعــدی بــه جــان حیــات وحــش شــده و نگذاشــته انــد کــه 

جــان وحــوش بــه خاطــر متخلفــان بــه خطــر افتــد.
ــه ایــن  ــه اینکــه اهمیــت ایــن مأموریت هــا ب ــا اشــاره ب او ب
جهــت اســت که شــکارچیان، قبــل از شــکار و تجــاوز به جان 
حیــات وحش شهرســتان دســتگیر شــده انــد، می گویــد: در 
شــش مأموریــت جداگانــه ۶ نفــر متخلــف کــه قصــد شــکار 
داشــتند قبــل از هــر اقدامــی بــا هوشــیاری و رصــد بــه موقع 

محیــط بانان، دســتگیر شــدند.
سرپرســت حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بردســیر 
گفت:متخلــف دیگــری نیــز در منطقــه غریــب آباد بردســیر 
بــه همــراه الشــه شــش قطعــه کبــک و یــک قبضه اســلحه 
ســاچمه زنــی دســتگیر شــدکه پرونــده همه متخلفــان برای 
ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضایــی ارجاع شــده اســت.

با دستگیري 8سارق،پرده از 
راز 11 فقره سرقت در شهر 

نگار برداشته شد

تولیدکنندگان به دستگاه قضایی پناه آورده اند/ تعطیلی واحدهای تولیدی 

فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر :

دستگیری شش شکارچی 
غیرمجاز قبل از اقدام به شکار 

در بردسیر

سلجوقی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست  بردسیر:

دادســتان بردســیر بیــان کــرد:  امیدواریــم بــا کمــک این انجمــن شــاهد آزادی ایــن زندانیان 
و برگردانــدن آنهــا بــه کانــون خانــواده باشــیم و بــا حمایــت از خانواده هــای آن هــا بتوانیم در 

اصــاح وضعیت آنهــا گام موثــری برداریم. 
وی افــزود: ایــن انجمــن یــک انجمــن نوپــا و صرفا بــرای انجــام کار خیر اســت کــه امیدواریم 
بــا همــکاری همــه دســتگاه هــا و نهادهــا ایــن انجمــن بتوانــد روی پــای خــود بایســتد و به 

اهــداف عالــی  خود برســد.
ســید حســن میرصادقــی فرمانــدار بردســیر ضمــن قدردانــی از زحمــات فعاالن و مســئوالن 
ایــن انجمــن گفــت: هــدف اصلــی ایــن انجمــن کمــک بــه خانــواده هــای آســیب پذیــر در 
جامعــه اســت زیــرا نبــود سرپرســت و تبعــات ناشــی از آن ایــن قشــر را در معــرض آســیب 

بیشــتری قــرار داده اســت. 
وی افــزود: حمایــت از ایــن قشــر فعالیــت مضاعفــی را می طلبد و شناســایی و کمــک به این 
افــراد بــه لحــاظ موقعیتــی کــه دارنــد ظرافــت خاصــی نیــاز دارد کــه بایــد با همــکاری همه 

مســئوالن و نهادها انجام شــود. 
فرمانــدار بردســیر بیــان کــرد: ایــن مجموعــه بایــد درآمد ثابتی داشــته باشــد تــا بتواند بهتر 
بــه اهــداف خــود برســد و بــا توجــه بــه توانایــی هــای ایــن انجمــن زمینــه بــرای درآمدزایی 

ایــن مجموعــه فراهم اســت. 
وی تصریــح کــرد: رهــا کــردن خانــواده زندانیــان ســبب مــی شــود بــه ازای هــر یــک نفــر 
زندانــی چنــد نفــر دیگــر هــم آســیب ببیننــد و بــه جامعــه اضافــه شــوند بنابرایــن بایــد 
بــا همــکاری همــه مســئوالن و نهادهــا در راســتای ایــن امــر مهــم در شهرســتان اقدامــات 

مؤثرتــری  انجام شــود.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: 

معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور گفــت: 
ــم  ــا جرائ ــد ضمــن برخــورد ب دســتگاه قضــا بای
زمینــه ای فراهــم کنــد کــه از تعطیلــی واحدهــای 

ــود. ــری ش ــدی جلوگی تولی
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان، ســعید 
عمرانــی در ســتاد اســتانی اجــرای سیاســت های 
ــور  ــا حض ــان ب ــتان کرم ــی اس ــاد مقاومت اقتص
ویدئوکنفرانــس مقامــات قضایــی سراســر اســتان 
ــه اینکــه رهبــر معظــم  ــا اشــاره ب برگــزار شــد ب
ــاد  ــات اقتص ــال موضوع ــامی ١0 س ــاب اس انق
ــار  ــد، اظه ــرار دادن ــد ق ــورد تاکی ــی را م مقاومت
ــاهد  ــر ش ــال های اخی ــفانه در س ــت: متاس داش

ــم. ــوزه بودی ــن ح ــی در ای کوتاهی های
وی بــا بیــان اینکــه خودمان بــه این قصــور آگاهی 
داریــم و قطعــاً ایــن قصــور در دســتگاه های اجرایی 
و ســایر حوزه هــا بایــد جبــران شــود گفــت: 
مراجعــات تولیدکننــدگان بــه دســتگاه قضایــی از 
ــاور رســیده اند  ســربی پناهــی اســت و بــه ایــن ب

کــه دســتگاه قضایــی حامــی آنهــا اســت.
ــزود: کار  معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور اف
قضایــی تنهــا در دســتگیری و برخــورد خاصــه 
نمی شــود و بایــد بــا حرکت هــای مدبرانــه و 
ــن  ــه ضم ــود ک ــم ش ــه ای فراه ــه زمین هنرمندان
برخــورد با تخلفــات و جرائم، از تعطیلــی واحدهای 

تولیــدی و بیــکاری کارگــران جلوگیــری شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بانک هــا در مســیر ارائــه 

تســهیات بانکــی نیــز تضامیــن الزم را دریافــت 
کننــد بیــان کــرد: در حوزه هــای مختلــف بایــد به 
نحــوی از واحدهــای تولیــدی حمایــت شــود کــه 
پرونده هــای آنهــا قبل از کثیرالشــاکی شــدن، حل 
شــده و از بیــکاری کارگــران آنهــا نیــز جلوگیــری 

شــود.
عمرانــی خاطرنشــان کــرد: امــروز تولیدکننــدگان 
بــه دســتگاه قضایــی پنــاه آورده انــد و ریاســت قوه 
قضاییــه نیــز بــر مبنــای بــاور بــه جایــگاه مدیــران 
جبهــه اقتصــادی، تاکیــد دارنــد کــه در چارچــوب 
ــه  ــود ک ــت ش ــوی حمای ــه نح ــا ب ــون از آنه قان
منویــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی محقــق 
شــود و در برهــه کنونــی بایــد بــه ایــن باور رســید 
کــه بــا اســتفاده از ظرفیت هــای بخــش خصوصی 

ــات داد. ــور را نج ــوان کش می ت
وی بــا اشــاره بــه اینکه دســتگاه قضایی بــه منظور 
صیانــت از امنیــت و ســامت جامعه مجبور اســت 
بــا افــرادی کــه دچــار ناهنجــاری هســتند، از بــاب 
اصــاح و براســاس قانــون برخــورد کنــد، تصریــح 
ــی راه  ــان اله ــان و فرق ــوب، ایم ــت خ ــرد: نی ک
موفقیــت در تحقــق و توســعه عدالــت در جامعــه 

اســت.
معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور بیــان کــرد: 
مــردم بــه جایــگاه قاضــی بــه عنــوان جانشــینان 
امــام علــی )ع( نــگاه مــی کننــد و از ایــن رو تمامی 
رفتــار و اندیشــه های قضــات مــورد توجــه مــردم 

قــرار دارد و در ایــن مســیر مهــم ایــن اســت کــه بدانیم 
بــه چــه نیتــی پذیرفتــه ایــم کــه بــه ایــن عرصــه ورود 

. کنیم
وی ترفندهــا و پیچیدگــی جرایم را مورد اشــاره قــرار داد 
و گفــت: قاضــی بایــد بــا علم و اطــاع در مســیر تحقق 
عدالــت تاش کنــد و بدون شــک جایگاه ویژه دســتگاه 
قضایــی در جمهــوری اســامی، حساســیت های آن را 

نیــز افزایــش می دهــد.
معــاون قضایی دادســتان کل کشــور با اشــاره بــه اینکه 
اســتان کرمــان جــز ســه اســتان هــای برتــر کشــور در 
حــوزه حمایــت از اقتصــاد مقاومتــی بــه شــمار مــی رود 
ادامــه داد: قلــم قاضــی در حقیقــت شمشــیری بــرای 
تحقــق عدالــت در جامعــه اســت و بایــد بــا مراقبــت و 

حساســیت ویــژه از آن اســتفاده شــود.

احتمال ظهور عارضه های اُمیکرون تا سه 
هفته پس از ابتال

یــک متخصــص بیماری هــای عفونی گفت: عائــم امیکــرون و رفتــار آن در افراد، بســیار 
متغیــر اســت، امــروز بیمــاری مراجعــه کــرده بــود کــه ابتــدا بــا آبریــزش بینــی و ســه 
هفتــه بعــد از آن، عائــم ریــوی آن پدیــدار شــده بــود. همــان عائمــی کــه در برخــی 

مطالعــات از آن صحبــت می کننــد.
محمدرضــا ناظــر متخصــص بیماری هــای عفونــی و عضــو هیات علمــی دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار ســامت خبرگــزاری فــارس، اظهــار کــرد: 
کرونــا غیــر قابــل پیــش بینــی اســت کمــا اینکــه دربــاره آلفــا و بتــا، می گفتنــد در خانه 
بمانیــد و جایــی نرویــد و با هیچ کســی تمــاس فیزیکی نداشــته باشــید. دربــاره دلتا نیز 
شــاهد تجربــه متفاوتــی بودیــم و دیدیــم چه فاجعــه ای بــه وجــود آمــد، در آن برهه نیز 

می گفتنــد ســریعاً بــرای معالجــه به پزشــک مراجعــه کنید.
وی دربــاره عائــم ابتــا بــه واریانت امیکــرون، گفــت: از آنجائیکــه اومیکرون بیــش از ۶0 
جهــش ژنتیکــی داشــته اســت، عائــم آن و رفتــار آن در افراد، بســیار متغیر اســت، امروز 
بیمــاری مراجعــه کــرده بــود کــه ابتــدا بــا آبریزش بینــی و ســه هفتــه بعــد از آن، عائم 
ریــوی آن پدیــدار شــده بــود، همــان عائمــی کــه در برخــی مطالعــات از آن صحبــت 
می کنند.ایــن متخصــص بیماریهای عفونــی ادامــه داد: در راســتای مبارزه بــا همه گیری 
امیکــرون در جامعــه، بایــد متخصصــان عفونــی قاطعانــه درمان هــای مؤثر ضــد ویروس 
و ضــد التهــاب بیمــاران را شــروع کننــد، پیــش از آن کــه تــی ان اف آلفــا آزاد شــود و 
حمــات مکــرر سیســتم ایمنــی بــه ریــه و دیگــر ارگان هــای مختلف بــدن اتفــاق افتد.

وی بــه برخــی داروهــای مقابلــه بــا کرونــا اشــاره و اظهــار کــرد: در مجمــوع ســه دســته 
داروی ضــد التهاب،ضــد ویــروس و ضــد انعقــاد داریــم، این هــا رکــن اساســی و اصلــی 
مقابلــه بــا کوویــد١۹ را تشــکیل مــی دهنــد و تــا امــروز تمامــی مقــاالت بــر ایــن ســه 

رکــن اصلــی تاکیــد دارنــد.

تفاهمنامه تولید ۶ هزار مگاوات انرژی خورشیدی در استان کرمان امضا شد
ــای  ــن امض ــان، آیی ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
تفاهمنامــه توســعه نیروگاه هــای تجدیدپذیــر و پاک در اســتان 
کرمــان بــا حضــور محمــود کمانی معــاون وزیــر نیــرو و رئیس 
ــرق  ــرژی ب ــره وری ان ــر و به ــای تجدیدپذی ــازمان انرژی ه س
)ســاتبا( و علــی زینی ونــد اســتاندار کرمــان برگــزار و تفاهم نامه 
تولیــد ۶ هــزار مــگاوات انــرژی خورشــیدی در اســتان کرمــان 

بیــن وزارت نیــرو و اســتانداری کرمــان امضــا شــد.
ــاره  ــا اش ــن ب ــن آیی ــان در ای ــتاندار کرم ــد اس ــی زینی ون عل
ــه اینکــه بروکراســی اداری یــک چالــش اساســی در کشــور  ب
بــوده و یــک مانــع بــزرگ محســوب می شــود اظهــار داشــت: 

ــد. ــردن نمی ده ــازه کار ک ــا اج ــی در دولت ه تمرکزگرای
وی بــا بیــان اینکــه اســتانداری کــه اختیــار جابه جایــی دو لیتر 
ــت: در  ــد گف ــد کار کن ــه می توان ــدارد چگون ــا را ن آب از چاه ه
اســتان کرمــان کمیتــه ویــژه انرژی هــای خورشــیدی تشــکیل 
شــده و بــه چنــد لحــاظ بــرای ایجــاد انرژی هــای خورشــیدی 

دارد. قابلیت 
اســتاندار کرمــان با اشــاره به اینکــه موقعیت جغرافیایی اســتان 
کرمــان یکــی از ویژگی هــای بســیار خوب اســتان اســت افــزود: 
گفتمــان ایجــاد انــرژی خورشــیدی در کرمان قابل توجه اســت 

که ایــن هماهنگی وجــود دارد.
وی بــا بیــان اینکه مشــکل اساســی مــا در کشــور برای توســعه 
ــه  ــا منجــر ب ــم ام ــی داری ــه داد: بارندگ ــرق اســت ادام آب و ب
ســیل و ســیاب می شــود و آبخیــزداری و آبخــوان داری بســیار 
ــوان  ــود و از ت ــت ش ــا مدیری ــن بارندگی ه ــا ای ــت دارد ت اهمی

بخــش خصوصــی هــم بایــد اســتفاده کــرد و بایــد دیــد چــرا 
ــود. ــتفاده نمی ش اس

محمــود کمانــی معــاون وزیــر نیــرو و رئیــس ســازمان 
انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری انــرژی بــرق )ســاتبا( نیــز 
در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر اســتان کرمان 
حــدود ٧0 مــگاوات انــرژی خورشــیدی تولیــد می کنــد گفــت: 
حــدود ١00 مــگاوات انــرژی خورشــیدی در دســت اقدام اســت 

کــه امیدواریــم تــا پایــان ١۴0١ بــه مــدار برســد. 
ــرژی  ــره وری ان ــر و به ــای تجدیدپذی ــس ســازمان انرژی ه رئی
ــرژی خورشــیدی در  ــگاوات ان ــوان اینکــه 500 م ــا عن ــرق ب ب
ســطح کشــور در پیــک ١۴0١ احــداث می شــود افــزود: احداث 
١0 هــزار مــگاوات انــرژی تجدیدپذیــر در کشــور برنامــه دولــت 

ســیزدهم اســت. 

طیور شهرستان بردسیر علیه 
نیوکاسل واکسینه میشوند

غامحســین بهــزادی معــاون اداره دامپزشــکی شهرســتان 
بردســیر ضمــن تبریــک ایــام اهلل مبــارک دهــه فجــر گفت: 
در راســتای صیانــت و تضمیــن ســامت طیــور بومــی و بــا 
هــدف مقابلــه بــا تلفات بــاالی ناشــی از ایــن بیمــاری، طرح 
واکسیناســیون رایــگان نیوکاســل طیــور بومــی شهرســتان 

آغــاز شــد.
وی افــزود: ایــن طــرح بــه صــورت کاما رایــگان، با اســتفاده 
ــاری در  ــرل بیم ــدف کنت ــا ه ــی و ب ــش دولت ــوان بخ از ت
طیــور بومــی شــهری و روســتایی انجــام شــده و پیش بینی 
می شــود طــی آن ۹۶ هــزار قطعــه طیــور تحــت پوشــش 

ــرار گیرند. ق
وی عنــوان کــرد: اجــرای موفق ایــن طرح نیازمنــد همکاری 
روســتائیان و عشــایر بــا گــروه هــای دامپزشــکی اســت، لــذا 
انتظــار اســت دهیــاران محتــرم همــکاری الزم را بــا مامورین 
دامپزشــکی بــه منظــور اجــرای بهتــر و ســریع کار داشــته 

باشــند کــه حداکثــر ایمنــی علیــه بیمــاری بوجــود آید.
ــور  نیوکاســل یکــی از بیماری هــای ویروســی مســری طی
اســت کــه بــا ســرعت بــاال منتشــر مــی شــود و بــا توجــه 
بــه اینکــه درمــان قطعــی نــدارد، در صــورت شــیوع، باعــث 
ــی  ــی و بوم ــور صنعت ــه طی ــری ب ــران ناپذی خســارات جب
ــا ایــن بیمــاری، رعایــت اصــول  می شــود. لــذا راه مقابلــه ب

بهداشــتی و واکسیناســیون اســت.
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شــماره  اســتنادمجوز  بردســیربه  شــهرداری 
انطبــاق  مورخ1400/10/28کمیتــه   6823/1/3880
،تعرفــه وعــوارض و بهــای خدمــات ســال 1401 
ــاند                                                                      ــی رس ــوم م ــاع عم ــه اط ــل را ب ــرح ذی ــه ش ب

روابــط عمومــی شــهرداری بردســیر
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ــوه  ــک در نح ــک بان ــر ی ــوء تدبی س
وصــول مطالبــات خــود، واحــد تولیدی 

ــرده اســت ــر ک ــه کبوت ــان را الن کرم
ــز  ــاب مرک ــی و انق ــتان عموم دادس
اســتان کرمــان گفــت: هرگونــه تملک 
واحدهــای تولیــدی از ســوی بانک هــا 
و ســازمان هــای دولتــی کــه منجــر به 
تعطیلــی و مســتهلک شــدن خطــوط 
ــع  ــوان تضیی ــا عن ــود، ب ــد آن ش تولی
امــوال بیــت المال مــورد پیگــرد قانونی 
قــرار گرفتــه و بــا عامــان آن برخــورد 

قانونــی انجــام خواهــد شــد.
بــه گــزارش برنــا؛ دادخــدا ســاالری در 
نشســت ســتاد اســتانی اجرای سیاست 
هــای اقتصاد مقاومتــی در ابعاد حقوقی 
ــدی  ــای تولی ــزود: واحده ــی اف و قضای
پــس از تملــک از ســوی بانــک هــای 
ــه بخشــی  ــی ک ــه دولت ــی و نیم دولت
ــه  ــق ب ــا متعل ــک ه ــن بان از ســهام ای
دولــت مــی باشــد،جزئی از بیــت المــال 
محســوب مــی شــود و عــدم اســتفاده 
ایــن واحدهــای توقیــف شــده در جهت 
تولید و عــدم کارکرد وســرویس نمودن  
آنهــا کــه منجــر بــه مســتهلک شــدن 

ــن  ــردد، ای ــی گ ــین آالت م ــن ماش ای
موضــوع از مصادیــق بــارز تضییــع اموال 

بیــت المــال بــه حســاب مــی آیــد.
ــاهد  ــفانه ش ــرد: متاس ــح ک وی تصری
هســتیم کــه شــرکت ولتــا کابــل کــه 
ــرق  ــال ب ــوط انتق ــده خط ــد کنن تولی
ــه بــه کشــورهای  وصــادر کننــده نمون
ــک،   ــر بان ــو تدبی ــا س ــوده ب ــی ب اروپای
تعطیــل و ماشــین آالت آن توقیــف و به 

ــل شــده اســت ــر تبدی ــه کبوت الن
ــک،  ــدام بان ــن اق ــا ای ــان کــرد: ب وی بی
ــه تنهــا بدهــی بانــک وصــول  عمــا ن
نشــده بلکــه چــرخ  کارخانــه از حرکت 
ایســتاده، کارگــران آن بیــکار شــده انــد  
ــل  ــه از مح ــد ارزی ک ــور از درآم وکش
واحــد  ایــن  محصــوالت  صــادرات 
تولیــدی به خــارج می توانســت داشــته 

باشــد، محــروم شــده اســت.
ــنامه  ــاس بخش ــرد: براس ــد ک وی تاکی
هــای صــادره از ســوی ریاســت محتــرم 
قــوه قضاییــه در رابطــه بــا عــدم توقیف 
الزم  تولیــد  بخــش  آالت  ماشــین 
ــزی  ــه ری ــه نحــوی برنام ــه ب اســت ک
ــت  ــن حمای ــه ضم ــود ک ــر ش و تدبی

از حقــوق دســتگاه هــای دولتــی و 
بانکــی، مشــکات ســرمایه گــذاران و 
ــن  ــده و برای ــع ش ــدگان رف تولیدکنن
اســاس از تعطیلــی واحدهــای تولیدی، 
بیــکار شــدن افراد شــاغل و اســتهاک 
ماشــین آالت خــط تولیــد جلوگیــری 

شــود.
مدعــی العمــوم در اســتان کرمــان 
ادامــه داد: هــر مدیــر در هــر جایگاهی، 
مســوول حفــظ حقــوق بیــت المــال 
ــی  ــور و کوتاه ــه قص ــت و هرگون اس
ــن رابطــه  ــدی در ای ــدی و غیرعم عم
مســئولیت کیفــری بــه دنبــال خواهد 

ــت. داش
ســاالری تاکیــد کــرد: ســتاد اســتانی 
اقتصــاد  هــای  سیاســت  اجــرای 
مقاومتــی بــا حضــور و حمایــت همــه 
جانبه دســتگاه قضایــی، اتــاق بازرگانی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی، نهادهای 
نظارتــی از جملــه ســازمان بازرســی و 
اداره کل اطاعــات، معاونــت اجتماعــی 
و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری، 
ســازمان هــای اجرایــی و ... بــه صــورت 
مستمر تشکیل جلســه داده و راهکارها 

قضاوت از روی ظاهر
در آخریــن لحظات ســوار اتوبــوس شــد. روی اولین صندلی 
نشســت. از کاس هــای ظهــر متنفــر بــود امــا حداقــل این 
حســن را داشــت کــه مســیر خلــوت بود.اتوبــوس کــه راه 

افتــاد نفســی تــازه کــرد و بــه دور و بــرش نــگاه کــرد.
پســر جوانــی روی صندلــی جلویــی نشســته بــود کــه فقط 
ــره  ــت از پنج ــه داش ــد ک ــش را ببین ــت نیم رخ می توانس
بیــرون را نــگاه می کرد.بــه پســر خیره شــد و خیال پــردازی 
را مثــل همیشــه شــروع کرد:چــه پســر جذابــی! حتــی از 
نیمــرخ هــم معلومــه. اون موهــای مرتب شــونه شــده و اون 
فــک اســتخونی. ســه تیغــه هــم کــه کــرده حتمــا ادوکلن 
خوشــبویی هــم زده… چقدر عینــک آفتابی بهــش میاد… 

یعنــی داره بــه چــی فکــر می کنــه؟
آدم کــه اینقــدر ســمج بــه بیرون خیــره نمیشــه! البــد داره 
ــن طــوره.  ــه… آره. حتمــا همی ــزدش فکــر می کن ــه نام ب
مطمئنــم نامــزدش هــم مثل خــودش جذابــه.  بایــد به هم 
ــه  ــم پســر ی ــان )کمــی احســاس حســادت(… می دون بی
پولــداره… بــا دوســتهاش قــرار میــذاره که بــا هم برن شــام 
بیــرون. کلــی بــا هــم می خندنــد و از زندگــی و جوونیشــون 
ــکی…  ــاپ، اس ــی ش ــی، کاف ــرن پارت ــرن؛ می ــذت می ب ل
چقــدر خوشــبخته!یعنی خــودش می دونــه؟ می دونــه کــه 

بایــد قــدر زندگیشــو بدونــه؟
ــدر  ــرد چق ــاس ک ــوخت. احس ــودش س ــرای خ ــش ب دل
تنهاســت و چقــدر بدشــانس اســت و چقــدر زندگــی بــه او 
بدهــکار اســت. احســاس بدبختــی کــرد. کاش پســر زودتــر 

ــاده می شــد… پی
ایســتگاه بعــد کــه اتوبــوس نگــه داشــت، پســر از جایــش 
بلنــد شد.مشــتاقانه نگاهــش کــرد، قــد بلند و خــوش تیپ 
بود.پســر بــا گام هــای نا اســتوار به ســمت در اتوبــوس رفت. 
مکثــی کــرد و چیــزی را کــه در دســت داشــت بــاز کــرد…  
ــک  ــتوانه ای باری ــای اس ــار… لوله ه ــه و چه ــک، دو، س ی
بــه هــم پیوســتند و یــک عصــای ســفید رنــگ را تشــکیل 
دادنــد… از آن بــه بعــد دیگــر هرگــز عینــک آفتابــی را بــا 
عینــک ســیاه اشــتباه نگرفــت و بــه خاطــر چیزهایــی کــه 

داشــت خــدا را شــکر کــرد…

بهلول و بهشت
هــر وقــت دلــش مــی گرفــت بــه کنــار رودخانــه مــی آمد. 
در ســاحل مــی نشســت و بــه آب نــگاه مــی کــرد. پاکــی و 
طــراوت آب، غصــه هایــش را مــی شســت. اگــر بیــکار بــود 
همانجــا مــی نشســت و مثــل بچه هــا ِگل بــازی مــی کرد.

آن روز هــم داشــت بــا ِگل هــای کنــار رودخانــه، خانــه مــی 
ســاخت. جلــوی خانــه باغچــه ایــی درســت کــرد و تــوی 

باغچــه چنــد ســاقه علــف و ُگل صحرایــی گذاشــت.
ناگهــان صــدای پایــی شــنید برگشــت و نــگاه کــرد. زبیــده 
خاتــون )همســر خلیفــه( با یکــی از خدمتکارانــش به طرف 
او آمــد. بــه کارش ادامــه داد. همســر خلیفــه بــاالی ســرش 

ــتاد و گفت: ایس
-بهلــول، چــه مــی ســازی؟بهلول بــا لحنــی جــدی گفت:-
بهشــت مــی سازم.همســر هــارون کــه مــی دانســت بهلول 

شــوخی مــی کنــد، گفــت:
-آن را مــی فروشــی؟بهلول گفت:-مــی فروشــم.-قیمت آن 
چنــد دینــار اســت؟-صد دینار.زبیــده خاتــون گفت:مــن آن 

را مــی خــرم.
بهلــول صــد دینــار را گرفــت و گفت:-ایــن بهشــت مــال 
تــو، قبالــه آن را بعــد مــی نویســم و بــه تــو مــی دهم.زبیــده 

خاتــون لبخنــدی زد و رفــت.
بهلــول، ســکه هــا را گرفــت و بــه طــرف شــهر رفــت. بیــن 
راه بــه هــر فقیــری رســید یک ســکه بــه او داد. وقتــی تمام 
دینارهــا را صدقــه داد، بــا خیــال راحــت بــه خانه برگشــت.

ــزرگ  ــاغ ب ــون همــان شــب، در خــواب، وارد ب ــده خات زبی
ــا  ــه ب ــد ک ــی دی ــاغ، قصرهای ــان ب ــد. در می ــی ش و زیبای
جواهــرات هفــت رنــگ تزئین شــده بــود. گلهای بــاغ، عطر 
عجیبــی داشــتند. زیــر هــر درخــت چند کنیــز زیبــا، آماده 
بــه خدمــت ایســتاده بودنــد. یکــی از کنیزها، ورقــی طایی 
ــان  ــه هم ــن قبال ــون داد و گفت:-ای ــده خات ــه زبی ــگ ب رن

بهشــتی اســت کــه از بهلــول خریــده ای.
وقتــی زبیــده از خــواب بیــدار شــد از خوشــحالی ماجــرای 
بهشــت خریــدن و خوابــی را کــه دیــده بــود بــرای هــارون 

تعریــف کــرد.
صبــح زود، هــارون یکــی از خدمتکارانش را بــه دنبال بهلول 
فرســتاد. وقتــی بهلــول بــه قصــر آمــد، هــارون بــه او خوش 
آمــد گفــت و بــا مهربانــی و گرمــی از او اســتقبال کــرد. بعد 

صــد دینــار بــه بهلــول داد و گفت:
-یکــی از همــان بهشــت هایــی را کــه بــه زبیــده فروختــی 
بــه مــن هــم بفروش.بهلــول، ســکه هــا را بــه هــارون پــس 
ــو نمــی فروشــم.هارون گفت:اگــر مبلــغ  ــه ت داد و گفت:-ب
بیشــتری مــی خواهــی، حاضــرم بدهم.بهلــول گفت:-اگــر 
هــزار دینــار هــم بدهی، نمــی فروشــم.هارون ناراحت شــد و 
پرســید:چرا؟بهلول گفت:-زبیده خاتون، آن بهشــت را ندیده 
خریــد، امــا تــو مــی دانــی و مــی خواهــی بخــری، مــن بــه 

تــو نمــی فروشــم!
احمق ترین مردم

ســلطان محمــود غزنــوی دســتور داد تــا بگردنــد و یک نفر 
را کــه در حماقــت از دیگــران گــوی ســبقت را ربــوده اســت 
،پیــدا کننــد و بــه خدمتــش بیاورنــد. مازمــان مــدت هــا 
گشــتند تــا بــر حســب اتفــاق شــخصی را دیدنــد کــه بــر 
شــاخ درختــی نشســته اســت و بــا تبــری در دســت به بیخ 

شــاخه مــی زنــد تــا آن را قطــع کنــد.
مازمــان ســلطان بــا خــود گفتنــد از ایــن شــخص احمــق 
تــر یافــت نمــی شــود. وی را گرفتنــد بــه خدمــت ســلطان 
ــرای  ــل خــودش ب ــه اش را در مقاب ــد و عمــل احمقان بردن
ســلطان بازگــو کردنــد.آن شــخص گفــت: احمــق تــر از من 
ســلطان اســت کــه بــا دســت خــودش بــا تیشــه ظلــم و 
تعــدی، رعیــت خــود را کــه بنیــاد و بیخ درخــت حکومتش 

هســتند، قطــع مــی کند.

داستانهای آموزنده سوء تدبیر یک بانک در نحوه وصول مطالبات خود

و مصوبــات موردنیــاز برای حل مشــکات 
واحدهــای تولیــدی را بررســی مــی کنــد 
و ایــن اقــدام زمینــه مناســبی بــرای حــل 
ــد را  ــیر تولی ــود در مس ــکات موج مش

ــم آورده اســت. فراه
ــت  ــن نشس ــر در ای ــن خب ــه ای ــر پای ب
مشــکات واحدهای تولیــدی ولتاکابل که 
از صادرکننــدگان محصــوالت برقــی بوده، 
در حــوزه بانکــی، یــک مجتمــع خدمــات 
ــتگاه  ــوزه دس ــی در ح ــن راه ــی بی رفاه
هــای اجرایــی  و شــرکت تولیــد تراکتــور 
دراج رفســنجان کــه از صادرکننــدگان این 
ــی،  ــوزه قضای ــوده در ح ــور ب کاال در کش
مــورد بررســی قــرار گرفــت و راهکارهــای 

رفــع آنهــا اندیشــیده شــد.

بــا توجــه بــه فرصــت هــا و تهدیــدات متعــدد شــبکه 
هــای اجتماعــی، در ایــن گــزارش بــه الزامــات ۱۱ گانه 
مدیریــت صحیــح و منطقــی فضــای مجازی و شــبکه 

هــای اجتماعــی مــی پردازیم.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم »پرونــده حکمرانــی 
ــی  ــای اجتماع ــبکه ه ــروزه ش ــازی«؛ ام ــای مج فض
ســکاندار اقیانــوس پرتاطــم اینترنت اند. شــبکه هایی 
کــه بــا اجتماعــی گرایــی مجــازی نقــش اساســی را در 
ــن  ــد. ای ــازی مــی کنن معــادالت رســانه ای جهــان ب
رســانه هــا عــاوه بــر قابلیــت شــبکه ســازی مجــازی، 
امــکان اســتفاده از فرصــت هــای مختلــف در فضــای 
اینترنــت را اعــم از جســتجو، خوانــدن و بــه اشــتراک 
گــذاری اخبــار، آپلود عکس و فیلم، نوشــتن یادداشــت 
هــا و عضویــت در گــروه های مختلف، تحرک سیاســی 
فراهــم آورده و ایــن امــر باعــث اقبال کاربــران اینترنتی 

بــه شــبکه هــای اجتماعــی شــده اســت.
طبــق بررســی هــا، یکــی از کارکردهای جهانی شــبکه 
هــای اجتماعــی، کمرنگ کــردن حاکمیت کشــورها و 
شیشــه ای نمــودن مرزهــای ملــی و ضعیــف نمــودن 
امنیــت ملی کشــورهای مختلــف اســت. در این راســتا 
شــبکه هــا را می تــوان یکــی از ابزارهای جهانی ســازی 
ــوی  ــورهای ق ــداف کش ــتای اه ــه در راس ــت ک دانس
فعالیــت مــی کنند. ماهیــت شــبکه هــای اجتماعی و 
تأثیــر آنهــا بــر امنیــت ملــی بــه گونــه ای اســت کــه 
در کنــار فرصــت هــای فــراوان، قابلیــت ایجــاد تهدیــد 
و ناامنــی داشــته، الــزام هــای خــاص خــود را در حــوزه 
ــد و در صــورت عــدم  ــب مــی کنن ــی طل امنیــت مل
مدیریــت صحیــح و بــا فوریــت شــرایط فعالیــت بــه 
ســمت تضعیف امنیــت ملــی در حوزه هــای فرهنگی، 

سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی پیــش مــی رویــم.
ــای  ــبکه ه ــاده ش ــوق الع ــت ف ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــی  ــای ب ــت ه ــتفاده از فرص ــرای اس ــی و ب اجتماع
بدیــل آن و حفــظ امنیــت ملــی در حــوزه ســایبری و 
بــه منظــور جلوگیــری از آســیب هــا و تهدیــدات آنها، 

ــر پیشــنهاد مــی شــود: راهکارهــای زی
سیاســتگذاری هدفمنــد بــرای تولیــد محتــوای بومی 

متناســب بــا گــروه هــای متنــوع مخاطبیــن
ــرم  ــای ن ــا تهدیده ــه ب ــای مقابل ــت ه توســعه ظرفی
ــی از  ــای اجتماع ــبکه ه ــدات ش ــا تهدی ــب ب متناس
طریــق حمایــت حداکثری از گســترش نقــش آفرینی 
و مشــارکت ســازمان هــای مــردم نهــاد در تولید محتوا 
ــای  ــبکه ه ــای ش ــاخت ه ــات و زیرس ــاد خدم و ایج

عی جتما ا
افزایــش انگیــزه بــرای مدیــران شــورای عالــی فضــای 
ــه  مجــازی و وزارت ارتباطــات در جهــت ایجــاد زمین
همــکاری بــرای رفــع موانــع توســعه و تکمیل متــوازن 

شــبکه ملــی اطاعــات
برنامــه ریــزی، بسترســازی، هماهنگــی و نظــارت بــر 
شــبکه هــای اجتماعــی و تعــادل بخشــی بــه ســهم 
پیامرســان هــای اجتماعــی در بــازار از طریــق مدیریت 
پهنــای بانــد و ســایر خدمــات و الــزام ســازمان هــای 
متولــی بــه منظــور تولیــد محتــوا و ارائــه خدمــات در 

بســتر شــبکه هــای اجتماعــی بومــی
حمایــت از شــبکه هــای اجتماعــی داخلــی از طریــق 
اصــاح و تصویــب قوانیــن مورد نیــاز به منظــور مقابله 

بــا جرائــم شــبکه هــای اجتماعی
دســتیابی بــه زیســت بوم ملــی ســایبری امــن و پایدار 
ــوان بســتر فعالیــت شــبکه هــای اجتماعــی  ــه عن ب
ــی  ــبکه بوم ــعه ش ــور توس ــه منظ ــی ب ــازی بوم مج

مســتقل، مقــاوم و مطمئــن
اشــراف و کنتــرل فنــی و تقویــت ســازوکارهای نظارتی 
بــر فضــای مجــازی توســط حاکمیــت از طریــق ایجاد 
ــرل،  ــت، کنت ــد، مراقب ــش، رص ــام پای ــامانه و نظ س
تشــخیص، هشــدار و پیشــگیری و دفــاع بــه منظــور 
مقابلــه با تهدیــدات در شــبکه های اجتماعــی مجازی
ــازی  ــای مج ــع در فض ــب و جام ــتر مناس ــاد بس ایج
ــگان شــبکه  ــه منظــور جــذب متخصصیــن و نخب ب
هــای اجتماعــی و ارتقــای همــکاری بخــش دولتــی و 
خصوصــی در حــوزه ســایبر و شــبکه هــای اجتماعــی 

مجــازی
ــوزه  ــاوری در ح ــی و فن ــش علم ــطح دان ــای س ارتق
هــای مختلــف فضــای مجــازی بــه ویــژه شــبکه های 
ــن اســتقال  کشــور در  ــه منظــور تأمی ــی ب اجتماع

فضــای مجــازی در عرصــه هــای فنــی
ــه  ــل ب ــد غیرعام ــی و پدافن ــت آمادگ ــای وضعی ارتق
منظــور تــاب آوری زیرســاخت های حیاتی و حســاس 
ــل تهاجــم ســایبری و بازدارندگــی در  کشــور در مقاب

مقابــل نفــوذ شــبکه هــای اجتماعــی خارجــی
تقویــت همــه جانبــه شــبکه هــای اجتماعــی بومی به 
منظــور تولیــدات فاخــر و جــذاب و واکنــش مناســب 
رســانه ای بــه عملیــات روانــی حریــف از طریق نهضت 
مردمــی تولیــد محتــوا و جذاب ســازی اینترنــت ملی و 

ایجــاد مشــوق هایــی بــرای جــذب کاربــران ایران
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فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟
الزامات ۱۱ گانه برای مدیریت صحیح 

شبکه های اجتماعی

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان گفت: 

کاله برداران اینبار با درخواست واریز وجه 
از مخاطبان دست بکار شدند        

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان 
ــک  ــه ی ــاز ب ــر نی ــگ و هن ــوزه فرهن ــت: در ح گف
راهبــرد اســتانی و هدفمنــد داریــم، بنابرایــن بایــد از 
ــتانی محور  ــرد اس ــه رویک ــتانی محور ب ــگاه شهرس ن

تغییــر جهــت داده شــود.
محمدرضــا علیــزاده در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنا 
بــا اشــاره به لــزوم توجه و آســیب شناســی بــه نحوه 
حمایــت معیــن های توســعه و بنگاههــای اقتصادی 
اســتان از پــروژه هــای فرهنگــی و حــوزه فرهنــگ و 
هنــر افــزود: بایــد نــگاه ایــن بنگاههــا از نــگاه جزیره 
ای و شهرســتانی بــه نــگاه اســتانی تغییر پیــدا کند.
ــی  ــی در بعض ــت فعل ــرد: در وضعی ــح ک وی تصری
شهرســتان ها شــاخص های فرهنگی و هنــری ارتقا 
یافتــه کــه ایــن اتفــاق مبارکی اســت؛ بخشــی از این 
ارتقــای شــاخص هــا نیــز  بــه حمایــت بنگاههــای 
اقتصــادی از حــوزه فرهنــگ و هنــر در ایــن مناطــق 

برمــی گــردد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان 
بیــان کــرد: امــا در برخــی شهرســتان هــای دیگــر 
اســتان نیــز شــاهد کاهش شــاخص هــای فرهنگی 
ــزو  ــق ج ــن مناط ــا ای ــتیم  و اتفاق ــری هس و هن
شهرســتان هایــی هســتند کــه حمایت بنــگاه های 
اقتصــادی و معیــن هــای توســعه از آنهــا در حداقــل 

ــرار دارد. ق
وی بــا بیــان اینکــه نبایــد در حــوزه فرهنــگ و هنــر 
بخشــی و جزیــره ای نــگاه کــرد تاکیــد کــرد: امــروز 
تبعــات به وجــود آمــده در یک منطقه و شهرســتان 
ــن  ــد؛ بنابرای ــر می کن ــور را درگی ــتان و کش کل اس
وظیفــه داریــم  ایــن مشــکات را بــا اســتفاده از ابزار 
فرهنــگ و هنــر در جغرافیــای اســتان بــه حداقــل 

برسانیم.
علیــزاده بــا اشــاره بــه وضعیــت حمایتــی از فعالیــت 
هــای فرهنگــی و هنــری در مرکــز اســتان بــا طــرح 
پرسشــی افــزود: معیــن اقتصــادی شــهر کرمــان بــه 
عنــوان مرکــز پهناورترین اســتان ایران کیســت و ما 
بــرای برگــزاری دههــا رویــداد ملی در حــوزه فرهنگ 

و هنــر بایــد بــه کجــا مراجعــه کنیم؟
وی اظهــار داشــت: دولــت بــه ســهم خــود اعتبــارات 
مشــخصی اختصاص مــی دهد امــا دهها جشــنواره، 
نمایشــگاه و برنامــه ای کــه در حــوزه فرهنــگ، هنــر 
و دیــن در طــول ســال برگــزار مــی شــود نیــاز بــه 
حمایــت اعتبــاری و ریالــی بنگاههای اقتصــادی دارد 
کــه متاســفانه در شــهر کرمــان نمــی دانیــم ایــن 
مســئولیت را کــدام نهــاد و بنــگاه اقتصــا دی بایــد 

انجــام دهــد.
 مدیــرکل فرهنــگ و ارشاداســامی اســتان کرمــان 
بــا اشــاره بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری کــه 
ــد،  ــوا تشــبیه کرده ان ــه اکســیژن و ه ــگ را ب فرهن
تصریح کرد: از ۲۳ شهرســتان اســتان ۱۴ شهرستان 
کمتــر برخوردارندکــه بایــد بــه نوعــی برنامــه ریــزی 
کــرد تــا توســعه متــوازن در حــوزه فرهنــگ داشــته 
ــه  ــود ک ــق می ش ــی محق ــر زمان ــن ام ــیم و ای باش
عدالــت فرهنگــی با شــفافیت و روشــنی در سراســر 

اســتان اعمــال شــود.

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــا اس ــس فت ــس پلی رئی
دسترســی غیرمجــاز مجرمــان ســایبری بــه اکانــت 
شــبکه های اجتماعــی و ارســال پیــام بــه مخاطبیــن 
آن هــا گفــت: یکــی از کاهبرداری هایی که متاســفانه 
در ایــن ایام شــاهد آن هســتیم، کاهبــرداری با ترفند 
درخواســت واریــز وجــه به دوســتان بعد از دسترســی 

بــه اکانــت  شــبکه اجتماعی اســت.
بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس 
ــزود: در  ــژاد« اف ــادگار ن ــن ی ــان، ســرهنگ »امی کرم
ــا  ــی ب ــال پیام های ــا ارس ــرداران ب ــن روش کاهب ای
آرم رســمی شــبکه های اجتماعــی و سرشــماره های 
ــری از  ــرای جلوگی ــد »ب ــی مانن ــا عناوین ــف ب مختل
بســته شــدن حســاب کاربــری خــود و یــا جلوگیــری 
از فیلتــر شــدن و ... کــد احــراز هویــت خــود را بــه این 
شــماره ارســال کنیــد«، بعــد از دریافــت ایــن کــد، به 
شــبکه های اجتماعــی آن هــا دسترســی پیــدا کــرده 
ــنایان و  ــتان و آش ــه دوس ــی ب ــال پیام های ــا ارس و ب
درخواســت پــول از آنهــا بــه کســب درآمــد نامشــروع 

می پردازنــد.
ــه پیــام در  وی ادامــه داد: در صــورت دریافــت هرگون
شــبکه های اجتماعــی از دوســتان و آشــنایان خــود 
مبنــی بــر درخواســت کمــک نقدی یــا موارد مشــابه، 
ابتــدا موضــوع را بررســی کــرده و بعــد از اطمینــان از 
اینکــه درخواســت واقعــا از ســوی فــرد بوده، مبــادرت 

حوزه فرهنگ در کرمان نیازمند 
راهبرد هدفمند و رویکرد 

استانی محور است

آگهی مزایده اموال غیر منقول  »ملک« )نوبت دوم ( 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده اجرایــی کالســه 980170   اجــرای احــکام  دادگســری بردســیر در نظــر دارد 4 دانــگ مشــاع از 6 دانــگ ملک از 
محــل ماتــرک مرحــوم اصغــر مختــاری بــه نشــانی شــهر بردســیر کوچه بنفشــه 4 غرب بلوار شــهید صانعــی دارای ســند عــادی واقــع در 
بخــش 20 کرمــان بــا مشــخصات اعالمــی از طــرف کارشناســی رســمی دادگســری بــه ایــن رشح : 1_ عرصــه ملــک )وضع موجــود و ابعاد 
طبــق ســند( :مســکونی بــه مســاحت 346/51 مرمربــع 2_ اعیانــی )از نــوع ســازه دیوار باربر و ســقف ســبک( :الف _ خشــتی و گنبدی 
قدیمــی ســاز و مســکونی بــه ابعــاد 103/14 مرمربــع ب_ دیــوار آجری _ ســقف طاق رضبی _ نوســاز و مســکونی به مســاحت 108/50 
مرمربــع ج_ آجــری _ ســقف طــاق رضبــی قدیمــی ســاز و مســکونی بــه مســاحت 30/34 مرمربــع 3_ محوطــه ســازی _ منــای شــال 
رسامیــک )دیــوار حیــاط _ حیــاط ســازی و اشــجار موجود( و 4_ امتیازات متعلقــه و غیــره )آب و برق و گاز بصورت خانگــي( ارزش عرصه 
_اعیــان_ مســتحدثات _ تأسیســات و اشــجار بــا احتســاب حقــوق عرفیــه و رشعیه )در ضمن اعیان ملک مذکور شــامل ســه قســمت با 
ســازه هــای مختلــف در ســنوات مختلف ســاخته شــده و در ســه نقطــه از عرصه مذکــور احداث بنا گردیده اســت( طبق نظر کارشــناس 
رســمی دادگســری جمعا به مبلغ 6/834/256/000 )شــش میلیارد و هشــتصد و ســی و چهار میلیون و دویســت و پنجاه و شــش هزار( 
ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت کــه بــا ایــن اوصــاف ارزش 4 دانــگ ملــک مبلــغ 5/467/404/800 )پنج میلیــارد و چهارصد و شــصت 
و هفــت میلیــون و چهارصــد و چهــار هــزار و هشــتصد( ریــال می باشــد از طریق مزایــده در تاریــخ  1400/11/27 )چهارشــنبه ( ســاعت 
12 ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب رشکــت در مزایــده و خرید می باشــند مــی تواننــد در مدت پنج 
روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه ملــک مراجعــه مناینــد و جهــت ارائــه پیشــنهاد تا قبــل از موعد مقرر قیمت پیشــنهادی خــود را 
بــه انضــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلغ کارشناســی  بــه این اجــرا ارائه مناینــد، هزینه آگهــی و کلیه هزینه هــای مربوط 
بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی که برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریخ انجام مزایده نســبت بــه واریز 

باقیانــده مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننایــد مبلغ ســپرده به نفــع دولت ضبط خواهد شــد                                 
                                                                                                      مدیر اجرای احکام مدنی دادگسری  بردسیر - بنی اسد/  56 م الف

پلیس فتا کرمان هشدار داد:مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: 

بــه واریــز وجــه کنیــد.
رئیــس پلیــس فتــا اســتان کرمان بــه کاربــران فضای 
مجــازی توصیــه کــرد: توجه داشــته باشــید بــه هیچ 
عنــوان کــد احــراز هویت شــبکه های اجتماعــی خود 
را بــرای هیــچ فــرد یــا سرشــماره ای ارســال نکنیــد و 
رمــز تاییــد دو مرحلــه ای حســاب کاربــری خــود را 
فعــال و ترکیبــی از حــروف بــزرگ و کوچــک، اعــداد 
ــه حســاب   ــا امــکان دسترســی ب و نمادهــا باشــد، ت

کاربــری شــما بــه حداقــل برســد.
ســرهنگ یادگارنــژاد در پایان از شــهروندان خواســت، 
هشــدارهای پلیــس فتا را جــدی بگیرنــد و در صورت 
ــای  ــه در فض ــت مجرمان ــه فعالی ــر گون ــاع از ه اط
پیام رســان های  موبایلــی موضــوع  یــا   مجــازی 
www. ــه آدرس ــا ب ــس  فت ــانی پلی ــق نش را از طری

ــزارش  ــی گ ــات مردم ــش ارتباط cyberpolice.ir بخ
کننــد.

آگهی تغییرات شرکت گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر
آگهــی تغییــرات شــرکت گــروه مجتمــع صنعتــی فنــاوران صنعت بردســیر 
ــی  ــه مل ــت 908 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ش
ــره مــورخ 26/07/1400  ــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدی 10320172074 ب

تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد
آقــای جــواد صفــی نــژاد بــه کدملــی 3070133177 از هیئــت مدیــره خــارج 
و آقــای رضــا امیــری بــه کــد ملــی 3071077564 بــه جــای ایشــان بعنــوان 

عضــو موظــف و نایــب رئیــس هیئــت مدیــره انتخــاب گردیدند.
ــوع  ــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات تعییــن ســمت مدیــران، تغییــر ن ب
عضویــت هیئت مدیره انتخاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای ســازمان ثبــت 

قابــل دســترس میباشــد.



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                                  

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید غالمحســین  گرکانــی فرزنــد محمــد متولــد:  ۱۳۴۲، تاریــخ شــهادت:  
6۳/۱/۱۲ ، محــل  شــهادت:  جزیــره مجنون،مــزار:  گلــزار شــهدای  بردســیر

بــا مــادرم انس داشــت. مخصوصا که مادر دختر نداشــت، غالمحســین، بیشــتر 
از یــه دختــر بــه مــادر کمــک مــی کــرد. یــه ســر شــب مــادر رو تنهــا نمــی 

گذاشــت.  مــادر هــم بــه غالمحســین عالقــه دیگــه ای داشــت ... 
                                                          راوی: آقای احمد گرکانی)برادر شهید(

 خدمــت ســربازی، جبهــه بــودم. دربــاره جبهه ســؤال مــی پرســید، کنجکاوی 
مــی کــرد. مــی گفــت: دوســت دارم بیــام جبهه.

پانــزده روز مرخصــی داشــت. روز هفتــم گفــت: مــادر! مــن بایــد بــرم. مــادر 
ناراحــت شــد، گفــت: کجــا؟! هنــوز مرخصیــت تمــوم نشــده! گفــت: اونجــا کار 
داریــم بایــد بــرم ... / رفــت. تــو ایــام مرخصــی بــود کــه بــه شــهادت رســید و 
۲۴ ســاعت بعــد از تمــام شــدن مرخصیــش، پیکــر غالمحســین به دســتمون 
رسید.                                                   راوی: آقای احمد گرکانی)برادر شهید(
بــه هیــچ عنــوان بــه زن و دختــر مــردم نــگاه نمــی کــرد. حتــی تو برخــوردش 
بــا دختــر بچــه هــا مراعــات مــی کــرد. اگــه مــی دیــد زن و دختری ســر کوچه 
هســتند، خودشــو معطــل مــی کــرد یــا تغییر مســیر مــی داد تــا با نامحــرم تا 

جایــی کــه ممکنــه، روبرو نشــه ...
خیلــی بــه رانندگــی عالقه داشــت. بعــد از گرفتن ســیکل، تــرک تحصیل کرد 
و بــا شــاگردی روی ماشــین هــا، بــه راننــده قابلــی تبدیــل شــده بــود. پشــت 
تریلــی مــی نشســت و رانندگــی مــی کــرد. گواهینامــه پایــه ۲ رو گرفتــه بــود 
کــه عــازم جبهــه شــد. تصمیــم داشــت بعــد از برگشــتن از جبهه گواهــی پایه 
یکــش رو هــم بگیــره...                    راوی: آقــای احمــد گرکانی)بــرادر شــهید(
از جبهــه حقــوق ســه مــاه رو بــرا خونــه فرســتادم. وقتی اومــدم بردســیر، دیدم 
کار گــچ کاری و کلفــت کاری خونــه تمام شــده. کار غالمحســین بــود. تو بنایی 
ســر رشــته داشــت. نــه تنهــا بــرا مــا برادرها تــو ســاختمان ســازی بــدون توقع 
کمــک میکــرد کــه حتــی بــه غریبــه هــم تــا جایــی کــه دســتش می رســید 
بــا بنایــی و ...  یــاری مــی رســوند.        راوی: آقــای احمــد گرکانی)برادر شــهید(
 از جبهــه کــه مــی رســید بردســیر، مــی آمــد بــرا مــن کار بنایــی مــی کــرد. 
بــرادرش بّنــای خونــه مــا بــود. غالمحســین کــه وضعیــت منــو مــی دونســت، 
حتــی از فرصــت مرخصیــش بــرا ســاخت خونه اســتفاده مــی کرد. مــی گفت: 
تــو کارمنــد... هســتی، بضاعــت چندانی نــداری، بذار  کمــک بــدم زود کار خونه 

ت تمــام بشــه.                           راوی: آقــای احمــد گرکانی)بــرادر شــهید(
خــودش کار مــی کــرد، ولــی موقــع پرداخــت دســتمزدش، مــی گفــت: بــرو 

ــرادرم...                 راوی: آقــای ماشــاءاله خدامی)دوســت شــهید( پیــش ب

شهید معظم   غالمحسین گرکانی

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

صفحه آرایی : سپهر بردسیر )09134423926(
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برابری بستری ها در بیمارستان ها

اشعار فجر انقالب اسالمی
ماه بهمن؛ یاد آن ســـــــــــــــرو خرامانت بخیر

یاد آن خورشــــــید و آن پیر جمارانت بخیر
الله حک شد بر خیابان بهر اســـــــــــتقبال او
یاد آن گل های خونیـــــــــن خیابانت بخیر

تیر بیداد از ســـــــــــــــــتم قلب عزیزان را درید
یاد آن در های ریـــــزان دو چشمانت بخیر
در زمستان باغ و بستان خمیــــــنی خیمه زد
رشد گل ها در بهاران زمســـــــتانت بخیر
مشت واحـد شد وطن هم چون دماوند رشید
یاد آن مشت گره کرده به ایــــــــرانت بخیر

جان فدا کردند در راه خــــــــــــــدا گل های نور
یاد آن گل های پرپر ســــــوی دامانت بخیر
شد به دریا قطــــــره ها موجی خروشان آفرید
یاد آن دریا و آن مــــــــــوج خروشانت بخیر

چون صـــــبا در فرودین پیر خرد گل ها شکفت
یاد آن باران به صحرا همچو نیسانت بخیر

شد غزل خوان "مخلص" از یاد بهاران در شتاء
یاد یاری های پی در پی ز رحــمانت بخیر

*********
یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود
و آن زمستانی که با خود نوبهار آورده بود
یاد باد آن دل تپیدن های مشتاقان یار

و آن عجب نقشی که آن زیبا نگار آورده بود
عشق را صد رشته جان، در لعل نوشین بسته بود

حسن راصد چشم دل، آیینه وار آورده بود
از گلستان شهیدان تا به مهرآباد عشق
موج دریای زمان، چشم انتظار آورده بود
منکران گفتند با یک گل نمی گردد بهار

لیک ما دیدیم، یک گل صد بهار آورده بود
در نگاهش جلوه گل بود و با غوغای عشق
در چمن هر گوشه ای را صد هزار آورده بود

سرپرســت معاونــت سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتاندار کرمــان گفــت: کرمــان، زرنــد، کوهبنــان، 
رفســنجان، انــار، ســیرجان، بافــت، رابــر، جیرفت و 

فهــرج در اســتان کرمــان قرمــز هســتند.
ــی  ــان، عل ــارس از کرم ــه گــزارش خبرگــزاری ف ب
زینی ونــد اســتاندار کرمــان در ســتاد اســتانی 
ــدارس  ــرد: م ــار ک ــا اظه ــاری کرون ــت بیم مدیری
ــز در  ــهرهای قرم ــتانی در ش ــی و پیش دبس ابتدای
اســتان تــا شــنبه ۲۳ بهمن بــه طــور غیرحضوری 
اســت و مقاطع راهنمایی و دبیرســتان در شهرهای 
قرمــز نیــز بــه شــکل نقطــه ای و مدرســه ای 

غیرحضــوری هســتند.
وی بــا تأکیــد بــر آماده بــاش کامــل همــه 
بیمارســتان ها و امکانــات مــورد نیــاز گفــت: 
ــای مشــخص  ــه فجــر در مکان ه جشــن های ده
ــقف  ــتی و در س ــای بهداش ــت پروتکل ه ــا رعای ب
ــا  جمعیــت اعالمــی می تواننــد برگــزار شــوند، ام
ــالن های  ــترده و در س ــوان گس ــورت فراخ ــه ص ب
مســقف بــا توجــه بــه اوج گیــری امیکــرون برگــزار 

نمی شــود.
ــی،  ــت سیاس ــت معاون ــی سرپرس ــان جالل رحم

ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــی و اجتماعــی اســتاندار کرم امنیت
وضعیــت قرمز ۱۲۰ شهرســتان در کشــور عنــوان کرد: 
کرمــان، زرنــد، کوهبنــان، رفســنجان، انــار، ســیرجان، 
بافــت، رابــر، جیرفــت و فهــرج در اســتان کرمــان قرمــز 

. هستند
وی بــا بیــان اینکــه شهرســتان آبــی در اســتان کرمــان 
ارزوئیــه، راور،  ادامــه داد: شهرســتان های  نداریــم، 
ریــگان، شــهربابک و فاریــاب در وضعیــت زرد و دیگــر 

ــد. ــرار دارن ــی ق ــت نارنج ــتان ها در وضعی شهرس
ــی  ــی و اجتماع ــت سیاســی، امنیت  سرپرســت معاون
ــرد: جلســات دســتگاه های  ــان ک ــان بی اســتاندار کرم
اداری در اماکــن سربســته بــا ســقف حداکثــر ۳۰ نفر و 
بــه مــدت ۹۰ دقیقه بایــد برگــزار شــود و ماموریت های 
ــای  ــال محدودیت ه ــدت اعم ــروری در م اداری غیرض

ســویه امیکــرون بــه تعویــق می افتــد.
حمیدرضــا رشــیدی نژاد رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان اظهــار کــرد: تعــداد بیمــاران بســتری 
در بیمارســتان های اســتان دو برابــر شــده و در مجمــوع 
حــدود 6۰۰ بیمــار در بیمارســتان های اســتان بســتری 
هســتند کــه تســت کرونــای ۴۰ درصــد  آنهــا مثبــت 

اســت.

ــر داد  ــر شــدن مراجعــان ســرپایی خب وی از چهــار براب
و گفــت: تســت حــدود 6۰ درصــد آنهــا مثبــت اســت، 
ــودرد،  ــد گل ــرماخوردگی مانن ــم س ــه عالئ ــرادی ک اف
ــن  ــد، اولی ــدا کردن ــرفه پی ــب و س ــی، ت ــزش بین آبری
ــوع اُمیکــرون اســت. ــا و ن ــر بیمــاری کرون تشــخیص ب

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان اظهــار کــرد: در 
مجمــوع در اســتان کرمان، ۴ میلیــون و ۷6۲ هــزار و 6۸6 
دوز تزریــق واکســن انجــام شــده کــه ۲ میلیــون و ۲۰۰ 
هــزار و ۴۸۴ نوبــت اول، یــک میلیــون و ۹۵۱ هــزار و 6۹۱ 

دوز دوم و 6۱۰ هــزار و ۵۱۱ دوز ســوم اســت.

*باســالم مدعیــان بی اعتمــادی از ایــن نمی گوینــد 
خامــوش  تحریــم  بــا   ۱۴۰۰ انتخابــات  کــه 
اصالح طلبــان مواجــه شــد و کاهــش یافتــن 
مشــارکت کســانی از مردم بــه همین دلیــل بود.حاال 
ســخن از اعتمــاد میگوینــد شــما خودتــان درجامعه 
بــی اعتمــادی را فریــاد زدیــد چگونــه مــی خواهیــد 
مــردم دوبــاره به شــما اعتمــاد کننــد      ۴۷----۹۱۳

*بــا قــرار گرفتــن و تســبیط و ابقــای نولیبرالهــا در 
ــع ســرعت  ــاه توق ــس از گذشــت چندم ــت ، پ دول
حرکــت قطــار انقالبیــون را نداشــته باشــید چــون تا 
اینهــا بــر ســرکار درپســتهای کلیــدی هســتند علی 
ــاه شــده  ــدت کوت ــن م ــادی درای ــای زی ــم کاره رغ
ــدا نخواهــد شــد                                                                                                                                                ــت ســیزدهم هوی فعالیتهــای دول
۹۱۳۲----۹۰                                               

*بعضیهــا از شــعارانتخاباتی رئیــس دولت ســیزدهم 
ــوء  ــد س ــل میکن ــد فراجناحــی عم ــالم ش ــه اع ک
ــردم از  ــه م ــه حافظ ــان اینک ــه گم ــت دارندب برداش
وابســتگی حزبــی و جناحــی و اینکــه در ایجــاد وضع 
موجــود نقــش بســزایی داشــتند پــاک شــده وبفکــر 
ــر کرســیهای اســتانی و  مجــدد تکیــه و تســخیر ب
شهرســتانی دارنــد و خودشــان را بــه عوامــل ســتاد 
رئیســی از طــرق مختلف نزدیک مــی کنند و بعضی 
ــراد درستادهایشــان  ــه اف ــه اینگون ــی ک از نمایندگان
فعــال بودنــد حمایــت و معرفــی میکننــد بــه عنوان 
ــت  ــد دردول ــی توانن ــدی م شــعارفراجناحی و کارام
ســیزدهم پســت داشــته باشــندو از طرفــی ســران 
وضــع موجودعلیــه دولــت ســیزدهم ائتــالف 
می کنند                                               6۰----۹۱۳۲
*باســالم وتشــکر از زحمــات شــهردار فعــال و 
پرتــالش بنــده فکرمیکنــم کــه شــهربه انــدازه کافی 
زیباشــده وفعــال درهمیــن حــد کافی اســت  بیشــتر 
بــه کوچــه ها و خیابانهــای نیازمند روکش اســفالت و 
تهیــه پارکینــگ درخیابانهای اصلی شــهر و اقــدام در 
احداث فاضالب شــهری باشــید چون شــهر پســتی و 
بلنــدی قابل توجهــی دارد بــا عمیق کــردن کانالهای 
اب ، موقتــا کارخوبیــه امــا بفکــر فاضــالب باشــید و 
شــورای شــهربودجه ایــن طــرح را از طریــق فوالدهــا 
پیگیــری کنــد                                  6۵----۹۲۱۸

*مطالبــه گــری مــردم ومســئوالن ونشــریات بــرای 
عقــب ماندگــی شهرســتان صفر اســت شهرســتانی 
ــه  ــودش ب ــه س ــراوان ،ک ــای ف ــرمایه ه ــا س ــه ب ک
جیــب غیــر شهرســتانیها و اســتانیها میرســد و ایــن 
ــرض و  ــم ع ــرگ )دشــتکار - بردســیر ( ک جــاده م
ــه  ــدم مطالب ــانی از ع ــد نش ــی باش ــانه م ــدون ش ب
گــری مســئوالن ومــردم اســت جــاده ای روســتایی 
ــورد دیگــر...                                                                                                                                           ــا م ــت شــده و صده کــه جــاده ترانزی
۹۳۸۰----۱۴                                               

*شــهادت مظلومانــه مامور نیــروی انتظامی توســط 
قمــه فــرد شــرور مصــداق مظلومیــت این نیروســت 
ــه  ــد و ب ــی کن ــتفاده نم ــالح دارد اس ــه س ــا اینک ب
شــهادت میرســد چــرا نبایــد مجوز اســتفاده ســالح 
درایــن مــوارد داشــته باشــد حداقــل تیــر بــه پایــش 
شــلیک کند تــا از حرکــت بایســتد     ۹۹----۹۳6۲

ــدم  ــل ع ــار حداق ــت انتظ ــدن دول ــا روی کار ام *ب
افزایــش قیمتهــا را داشــتیم متاســفانه کاهــش کــه 
نداشــتند هیــچ بلکه کاالهــای اساســی ومیــوه جات 
ــر میشــوند              ۲6----۹۱۳۴ ــان گرانت همچن

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان گفــت کــه آمریــکا بایــد در عمــل ُحســن نیت خــود را نشــان 
دهــد، و آنچــه روی کاغــذ رخ می دهــد کافــی نیســت.

ــن  ــوص جدیدتری ــان« در خص ــین امیرعبداللهی ــنیم، »حس ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
وضعیــت مذاکــرات گفــت: آنچــه در خصــوص تضمیــن، هیئــت جمهــوری اســالمی ایــران 
دنبــال می کنــد، در همــه ســطوح سیاســی، حقوقــی و اقتصــادی اســت. در بخش هایــی از 
آن توافقاتــی حاصــل شــده اســت امــا هنــوز هیئــت مذاکره کننــده ایــران بــا جدیــت، اخــذ 
تضمیــن ملمــوس از طرف هــای غربــی و پایبنــدی بــه تعهداتــی را که بــر مبنای توافــق وین 

ــد. ــال می کن ــود دنب ــل می ش حاص
وی افــزود: مــا بــه طرف هــای آمریکایــی کــه از طریــق واســطه هایی که ایــن روزهــا پیام هایی 
ــان  ــان را نش ــن نیت خودش ــل ُحس ــد در عم ــم بای ــت گفتی ــد به صراح ــل می کنن را منتق
بدهنــد، ُحســن نیت در عمــل از نظــر مــا ایــن اســت کــه بــه روی زمیــن اتفــاق ملموســی رخ 
دهــد و رفــع بخشــی از تحریم هــا به معنــای عینــی و واقعــی می توانــد ترجمــان حســن نیت 
آمریکایی هــا باشــد کــه از آن صحبــت می کننــد، آنچــه بــه روی کاغــذ رخ می دهــد خــوب 

اســت امــا کافی نیســت.

امیرعبداللهیان: آمریکا باید در عمل ُحسن نیت خود را 
نشان دهد، نه فقط روی کاغذ

ضرورت جهاد تبیین در چهل وسومین سالگرد انقالب اسالمی ودستاوردهای آن
ــرمقاله... »در حــوزه نفــت و گاز  ادامه س
: کشــوری کــه بــا وجــود مهندســان خارجــی 
میــزان اســتخراج گاز کفــاف پایتخــت را هــم 
نمــی داد و هیــچ یــک از شــهرهایش حتــی 
ــود اینــک از نعمــت  پایتخــت گاز کشــی نب
ــور  ــد کش ــود در ص ــده و ن ــوردار ش گاز برخ
از لولــه کشــی گاز بهــره منــد اســت و جــزو 
اولیــن مخــازن کشــف شــده گاز در دنیاســت. 
و بــه خوبــی این امر درسراســر کشورمشــهود 

اســت 
ــی و  ــطح اگاه ــا س ــوزش و ارتق ــوزه ام درح
علمــی آحــاد جامعــه : کشــوری کــه رهبرش 
باالتریــن افتخــار ملــی آن را در برپایــی 
جشــنهای دو هــزار پانصــد ســاله و تحمیــل 
هزینــه ســنگین و ابلهانــه به کشــورش جهت 
تهیــه وســایل خــوش گذرانــی رهبــران دنیــا 
میدیــد در عیــن آنکــه %6۷ مردمش بیســواد 
و محــروم از نعمــت بــرق و جــاده و کمتریــن 
ــک  ــد این ــی بودن ــتی درمان ــات بهداش امکان
ضمــن قریــب به۱۰۰درصد کاهش بیســوادی 
، در تولیــد علــم نانــو رتبه چهــارم در جهان  و 
تحقیقــات پزشــکی رتبــه  شــانزدهم و تدوین 
ــم در  ــه پانزده ــی رتب ــاالت علم ــه مق و ارائ
کل دنیــا میباشــد. و تعــدادی ازدانشــگاههای 
ایرانــی جزرتبــه های برتــر دانشــگاههای دنیا 

محســوب میشــوند .
در حــوزه اســتقالل و ازادی بیــان : کشــوری 
ــاواک در  ــون س ــی چ ــازمان مخوف ــه س ک
راس اداره تمــام امــور کشــور بــود و بــا انــواع 
شــکنجه هــای جســمی و روحــی هــر نــدای 

تدبیر سردار و جلوگیری از 
شهادت 1۳0 رزمنده 

فرمانــده تخریــب و شناســایی در ســوریه و عــراق می گوید: در یکــی از عملیات 
هــا در ســوریه کــه موفــق شــده بودیــم بســیاری از مناطــق را آزاد کنیــم، یک 
تپــه ســوق الجیشــی وجــود داشــت کــه رزمنــدگان بــه ســردار اصــرار مــی 
کردنــد کــه آن تپــه را هــم بگیریــم و کار داعــش را یکســره کنیــم، داعشــی ها 
ســنگرهای خوبــی روی آن تپــه درســت کــرده بودنــد و بــه شــدت در آنجــا 
مبــارزه و از آن مــکان محافظــت مــی کردنــد، همــه مــی گفتیــم حــاال کــه تا 
اینجــا آمــده ایــم و حــال نیروهــا مســاعد اســت تپــه را هــم از دســت نیروهای 
داعــش آزاد کنیــم امــا ســردار ســلیمانی بــا قــرآن یــک اســتخاره گرفــت  و 

پاســخ داد نــه. 
در مرکــز عملیــات، نیروهــای روس از ما دســتور مــی گرفتند، نیروهــای ایرانی، 
حــزب اهلل  و ارتــش ســوریه نیــز بــرای انجــام عملیــات هــا بــا هــم هماهنــگ 
بودنــد هنــوز یــک ســاعت از اصــرار مــا بــه حــاج قاســم بــرای حملــه بــه تپــه 
نگذشــته بــود کــه نیروهــای روس بــدون اطــالع و هماهنگــی بــا ما این تپــه را 
بمبــاران و آنجــا را کــن فیکــون کردنــد و همــه داعشــی ها را کشــتند. بــا خود 
گفتیــم خدایــا ســردار چــه علــم لدنــی دارد و بــه خــدا وصــل اســت، اگــر به ما 
اجــازه حملــه داده بــود احتمــاال همــه ۱۳۰ رزمنــده ای که در عملیــات بودند، 

بــه شــهادت می رســیدند.
ســردار زمردیــن بــا بیــان اینکــه حــاج قاســم بســیار دل نــازک بــود و  وقتــی 
رزمنــده ای بــه شــهادت مــی رســید بــا تمــام وجــود ناراحــت مــی شــد و می 
گریســت چراکــه آنهــا را هماننــد فرزنــدان خــود دوســت داشــت و مــی گفت 
خانــواده هــا آنهــا را بــه مــا ســپرده انــد ما اگــر کوتاهــی کنیم جــواب خانــواده 
هــا را چــه کســی مــی خواهــد بدهــد، افــزود: جوانــان نســل ســوم و چهــارم 
انقــالب نظیــر و نصرتــی، باقــری در عملیــات ها مشــتاقانه کنــار ما بودنــد و به 

ــهادت رسیدند. ش

خاطرات رسوقامتان از رسدار دل ها شهید سلیامنی:

اعتــراض را در گلــو خفــه میکــرد و در این راســتا 
از کارشناســان امنیتــی اســرائیل بهــره میبــرد 
اینــک هــر ســایت و هــر روزنامــه و حتــی رادیــو 
و تلویزیــون رســمی آن آزادانــه نــدای معترضین 
بــه مســائل گوناگــون را مطــرح میکننــد و بــه 
رئیــس جمهــور ، رئیــس مجلــس ، و رئیــس قوه 
قضائیــه و اداره هــا و ســازمانها انتقــاد میکننــد.و 
ــن  ــا وجــود فضــای مجــازی کوچکتری امــروز ب
تبعیــض و بــی عدالتــی و مشــکالت درکمترین 
ــئولین  ــط مس ــردد و توس ــرح میگ ــان مط زم
مربوطه پیگیری میشــود و مســئولین پاســخگو 

هستند 
امــا متاســفانه دشــمنان ایــن مــزر و بــوم کاری 
ــه  ــروزی ک ــان ام ــی جوان ــه برخ ــد ک کرده ان
چیــزی از دوران پهلــوی فاســد نمــی داننــد، در 
برابــر انقالبیونــی کــه هــزاران هــزار شــهید دادند 
تــا بر پهلــوی پیــروز شــوند، از افتخــارات پهلوی 
می ُســرایند......  و پهلــوی جنایتــکاری کــه 
هیرمنــد و بحریــن و آرارات را دو دســتی تقدیــم 
بیگانــه کــرد،را از دلیرانــی کــه ۸ ســال مردانــه 
جنگیدنــد تــا یــک مشــت خــاک از ایــن کشــور 

بــه غــارت نــرود را برتــر مــی داننــد. 
دســتاوردهای انقالب اســالمی در ســالگرد چهل 
و ســومین ،بنا به گفته بســیاری از ازاد اندیشــان 
و عقــالی جهــان کــه وابســتگی به غرب و شــرق 
ندارنــد وآزادانــه مــی اندیشــند دلیــل متقنــی بر 
ایــن مهــم اســت گذشــته از آن ،مصاحبــه هــای 
منتشــر شــده ازاردشــیر زاهــدی  وزیــر خارجــه 
پهلــوی ودامــاد وی کــه بــا نــام بــردن از وضعیت 
ارتقــا ســواد وعلم وپیشــرفتهای علمــی و نظامی 

و مبــارزه بــا دشــمنان داعــش و حفــظ مرزهــا، 
ــتاوردهای  ــای دس ــن ادع ــری برای ــد دیگ موی
انقــالب اســالمی اســت گرچــه درایــن وجیــزه 
ذکرهمــه دســتاوردهای امــکان پذیــر نبــود امــا 
چنــد مــورد کــه ملمــوس وعینی بــرای همگان 
اســت اشــاره شــد بــه امیــد اینــک مســئولین 
فرهنگــی بــا حرکــت در مســیر جهــاد تبییــن 
بــه بیــان دســتاوردهای انقــالب درایــن چهــل 
وســه ســال و مقایســه بــا کشــورهای همســایه 
ــی  ــش افرین ــد نق ــرب بتوانن ــه غ ــته ب ووابس
کنندتــا توطئــه هــای دشــمنان در نــا کارامدی 
نظــام وانقــالب خنثــی گــردد و اعتمــاد وامیــد 

بــه آینــده در جوانــان متبلــور گــردد. 
ــتای گام دوم  ــن مقطــع حســاس در راس در ای
ــه  ــی اســت ک ــن ضرورت ــاد تبیی ــالب، جه انق
امــروزه بــه معنــای بازخوانــی کارآمــدی و 
ــتاورد هایی  ــت؛ دس ــالب اس ــتاورد های انق دس
کــه عالقه منــدان بــه انقــالب را از اعمــاق 
وجــود مشــعوف نمــوده و مــوج امید و اشــتیاق 
را در جامعــه می گســتراند. هــر چند مشــکالتی 
وجــود دارد، امــا کار هــای زیــادی نیــز در کشــور 
ــت از  ــی حکای ــه همگ ــت ک ــده اس ــام ش انج
ــر در مســیر رشــد و  ــالش خســتگی و ناپذی ت
ــد اســت  ــران اســالمی دارد و امی شــکوفایی ای
کــه جوانــان ایــن مــرز و بــودم هر چی ســریعتر 
ــوار  ــور را هم ــی کش ــرفت و تعال ــیر پیش مس
ســازند، تــا بــا عقالنیــت و غیرت دینــی و همت 
فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم همچون شــهید حاج 
ــالمی در  ــن اس ــدن نوی ــلیمانی، تم ــم س قاس

جــای جــای هســتی شــکل بگیــرد.

شمخانی: منایش رفع 
تحریم اقدامی سازنده 

تلقی منی شود
دبیــر شــورای عالــی امنیت ملــی کشــورمان در واکنش 
بــه بازگشــت برخــی از معافیت هــای تحریمــی آمریکا 
در زمینــه برنامــه هســته ای ایــران گفــت: نمایــش رفع 

تحریــم اقدامــی ســازنده تلقی نمی شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، علــی شــمخانی در 
توییتــی نوشــت: انتفاع اقتصــادی واقعــی، موثــر و قابل 
ــرای شــکل گیری  ــران، شــرط الزم ب راســتی آزمایی ای
توافــق اســت. نمایــش رفــع تحریــم اقدامــی ســازنده 

ــود. ــی نمی ش تلق
یــک مقــام بلندپایــه دولــت آمریــکا اعــالم کــرد کــه 
واشــنگتن بخشــی از معافیت تحریمی برنامه هسته ای 
ایــران را کــه در دوران ریاســت جمهــوری دونالــد ترامپ 
ــت  ــن معافی ــت. ای ــده اس ــود، بازگردان ــده ب ــو ش لغ
تحریمــی مربــوط بــه نیــروگاه بوشــهر، رآکتــور اراک و 
راکتــور تحقیقاتــی تهــران اســت کــه در ســال ۲۰۲۰ 

توســط دولــت قبلــی آمریــکا لغــو شــده بــود.
خبرگــزاری فرانســه بــه نقــل از ایــن مقــام آمریکایــی 
ــان از  ــرای اطمین ــم »ب ــن تصمی ــه اســت کــه ای گفت
ــورت  ــش در ص ــه تعهدات ــران ب ــریع ای ــدی س پایبن
ــد  ــن ضــروری خواه ــرات وی ــق در مذاک حصــول تواف

ــود«. ب
مذاکــرات ویــن قــرار اســت طــی هفتــه جــاری، پــس 
از تنفــس چنــد روزه، از ســر گرفتــه شــود. تیم هــای 
ــه  ــرده ب ــای فش ــس از گفتگوه ــده پ ــره کنن مذاک
موضوعــات  دربــاره  تــا  بازگشــته اند  پایتخت هــا 
باقیمانــده تصمیمــات سیاســی اخذ کنند. ســخنگوی 
ــه طــرف  ــه اســت ک ــران گفت ــور خارجــه ای وزارت ام
آمریکایــی باید تصمیمات سیاســی مهمــی را در زمینه 
رفــع تحریم هــا بگیــرد و اینکــه دســتیابی به هــر گونه 

ــه تصمیم گیــری آمریکاســت. توافقــی منــوط ب

سبد معیشت کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد
بــر اســاس مصوبه شــورای عالــی کار، حداقــل هزینه های ماهانــه زندگی کارگــران، حــدود ۸ میلیون 

و ۹۷۹ هــزار تومان تعیین شــده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، در نشســت شــورای عالــی کار روز )شــانزدهم بهمــن مــاه( نــرخ ســبد 
معیشــت خانوارهــای کارگــری بــه عنــوان یکــی از معیارهای تعیین دســتمزد، نهایی شــد و هر ســه 

گــروه کارگــری، کارفرمایــی و دولــت پــای ایــن رقــم را امضــا کردنــد.
این سبد برای خانوار متوسط شهری با بعد ۳.۳ نفر انجام شده است.

بــر اســاس محاســبات انجــام شــده، ســبد معیشــت حداقلــی خانوارهــای کارگــری بــرای مذاکــرات 
مــزدی، ۸۹,۷۹۸,۲۰۵ ریــال نرخ گــذاری شــد. بــا ایــن حســاب، حداقــل هزینه هــای ماهانــه زندگــی، 

حــدود ۸ میلیــون و ۹۸۰ هــزار تومــان تعییــن شــده اســت.
در محاســبات ســبد معیشــت، ســهم اقــالم خوراکــی، ۳6.6 درصد و ســهم اقــالم غیرخوراکــی، 6۴.۴ 

درصــد در نظــر گرفته شــده اســت.
ــاس  ــر اس ــبه ب ــن محاس ــه ای ــت ک ــده اس ــذاری ش ــال نرخ گ ــا ۳۲,۸66,۱۴۳ ری ــبد خوراکی ه س
متوســط قیمــت اقــالم خوراکــی اعالمــی از ســوی مرکــز آمــار ایــران بــرای دی مــاه ۱۴۰۰، صــورت 

گرفتــه اســت.
بــد خوراکی هــای محاســبه شــده، نســبت بــه ســبد خوراکی هــای دی مــاه ســال قبــل، ۳۰ درصــد 
افزایــش قیمــت داشــته اســت. در ایــن محاســبات، برای مشــخص کردن ســهم خوراکی ها در ســبد 
معیشــت کلــی، دهــک چهــارم هزینــه ای در نظــر گرفتــه شــده کــه دهــک درآمــدی خانوارهــای 

کارگــری کشــور اســت.


