
  هفته نامه خبری ،تحلیلی ،فرهنگی ،اجتماعی                                           سال اول -شماره 19-یکشنبه4بهمن 1394-13 ربیع الثانی1437-قیمت 500تومان

مقام معظم رهبری در دیدار با 
دست اندرکاران انتخابات

تبین الزامات
 رقابت سالم

مســئوالن مــر قانــون را رعایــت 
کننــد

فرماندار قلعه گنج خبر داد:
۴۰ درصد روستاهای قلعه گنج

 از آب آشامیدنی سالم
 بی بهره اند

------------------

معاون وزیر کار اعالم کردند:
افراد باالی 18سال تا 15 بهمن برای

 دریافت کارت ملی اقدام کنند تا
  یارانه آنها قطع نشود

----------------------
گرامیداشت سالگرد شهید

 اهلل دادی با حضور 
سردار سلیمانی

------------
ــوالت  ــت محص ــای نخس ــه ه رتب
دســت  در  کشــور  کشــاورزی 

ــان   ــوب کرم جن
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افتتاح اولین
 داروخانه
بخش خصوصی  
در شهر زهکلوت

  سفر یکروزه مشاور ارشد مقام معظم رهبری به کرمان
مشــاور ارشــد رهــری در امــور سیاســت خارجــه صبــح پنجشــنبه 

بــه منظــور ترویــج علــوم شــناختی و دیــدار بــا مدیــران و اعضــای هیــات 

علمــی دانشــگاه هــای اســتان بــه کرمــان ســفر کــرد. 

ــه  ــنبه ب ــح پنجش ــه صب ــت خارج ــور سیاس ــری در ام ــد ره ــاور ارش مش

ــات  ــای هی ــران و اعض ــا مدی ــدار ب ــناختی و دی ــوم ش ــج عل ــور تروی منظ

ــرد. ــفر ک ــان س ــه کرم ــتان ب ــای اس ــگاه ه ــی دانش علم

بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان، ســید کــال خــرازی صبــح 

ــران و  ــا مدی ــدار ب ــناختی و دی ــوم ش ــج عل ــور تروی ــه منظ ــنبه ب پنجش

ــه کرمــان ســفر کــرد. ــات علمــی دانشــگاه هــای اســتان ب اعضــای هی
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وزیر کشور شخصا محرض مقام معظم رهری رسیدم

گزارش ردصالحیت ها
 مشورت با رهبري
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اعالمی سرپرست ثبت احوال رودبارجنوب
جمعیــت رودبــار در 9 ماهــه ســال 3درصــد افزایــش یافتــه 

اســت
در  رودبارجنــوب  احــوال  ثبــت  سرپرســت   اعالمــی 
گفتگــوی بــا صبــح مکــران  ضمــن تبریــک وتهنیــت 
میالدحضــرت امــام حســن عســکری )ع( بااشــاره بــه 
نفــر  را115344  رودبارجنــوب  کــه کل جمعیــت  ایــن 
تشــکیل مــی دهنــد از ایــن امــار 57250نفــر رامردهــا 
ــه  ــار ب ــترین ام ــد بیش ــی دهن ــکیل م و58094نفررازنهاتش
خانــم هــا اختصــاص دارد همچنیــن اظهارداشــتند اداره 
ثبــت احــوال رودبــار در بخــش زیــر ســاختی مظلــوم واقعــه 
ــاخت  ــت س ــاري جه ــد اعتب ــه گفتن ــی درادام ــده اعالم ش
عملیــات  کــه  شــده  داده  اختصــاص  اداري  ســاختمان 
ســاخت و ســاز آن بــه مســکن و شهرســازي رودبــار جنــوب 
واگــذار شــده  وی افــزود عــالوه برمشــکل ســاختمان 
زیرســاخت  و  ارتباطــي  و  تجهیــزات  بحــث  در  اداری 
هــاي مخابراتــي و  سیســتم هــاي اداري در بکارگیــري 
ــي  ــمند مل ــزه  وکارت هوش ــاي مکانی ــامه ه ــدور شناس ص
ــات  ــادل اطالع ــرعت تب ــتیم  س ــه هس ــکالتي مواج بامش
بســیار ضعیــف  وایــن باعــث شــده بیشــتر وقــت همــکاران 
ــود ودر  ــتم ش ــي و سیس ــاي مخابرات ــع ارتباطه ــرف  قط ص
راندمــان کاری وبهــره وری کار تاثیــر بســزای داشــته  ایشــان 
ــی  ــا م ــاط اداره را ارتق ــه ارتب ــزی ک ــا چی ــت تنه ــار داش اظه
ــه  ــه هزین ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــوری اس ــر ن ــرای فیب ــد اج ده
بــر بــودن آن امــکان اجــراي آن در ادارات غیــر ملکــي  ایــن 
ســازمان میســر نمــي باشــد در ادامــه بیــان کــردن بــا توجــه 
ــل  ــردم ح ــکالت م ــی از مش ــناد خیل ــدن اس ــیو ش ــه آرش ب
ــان  ــجلي متقاضی ــناد س ــدن اس ــیو ش ــا ارش ــت  ب ــده اس ش
میتواننــد بــه نزدیــک تریــن اداره محــل زندگــي خــود 
ــار  ــد.وی اظه ــت نماین ــجلي دریاف ــات س ــه و خدم مراجع
کــرد درراســتاي فرمایشــات مقــام معظــم رهبــري کــه 
فرمودنــد اتقــان اســناد هویتــي ایرانیــان بســیار بــا اهمیــت 
اســت شناســامه هــای مکانیــزه رایانــه اي در قطــع و انــدازه 
ــر  ــه صف ــل آن ب ــکان جع ــه ام ــده ک ــي گردی ــتاندار طراح اس
ــت  ــوزاد ثب ــوزه والدت ن ــن درح ــت و همچنی ــیده اس رس
ــت  ــار داش ــیده وی اظه ــد رس ــه98 درص ــي ب ــع حیات وقای
جمعیــت رودبــار نســبت بــه 9مــاه گذشــته 3درصدافزایــش 
ــام  ــرها ن ــرای پس ــام هاب ــی ن ــی در فراوان ــای اعالم ــه اق یافت
امیرحســین   ، ،امیرعبــاس  اصغــر  علــی  )امیرعلــی، 
ــن  ــرا، نازنی ــه زه ــا )فاطمه،فاطم ــرای دختره ــد (وب ومحم
زهــرا ، زهــراو زینــب ( وایــن حاکــی ازان اســت کــه مــردم 

ــد کــه  ــدان خــود انتخــاب میکنن ــراي فرزن ــار نامــي ب رودب
مزیــن بــه نــام و القــاب ائمــه اطهــار ع باشــند  وی بااشــاره 
ــزود کل  ــال 94 اف ــه س ــات در 9 ماه ــت والدت و وف درثب
والدتــی  کــه بــه ثبــت رســیده  2653 نفــر در رودباربــوده 
ودرثبــت  وفــات 191 موردبــوده ودر ادامــه  ضمــن تشــکر 
اجرایــي شهرســتان رودبــار و  از مســئولین  و قدردانــي 
مســئولین اســتاني در خصــوص راه انــدازي نمایندگــي 
ــات  ــه خدم ــت ارائ ــخوان جه ــر پیش ــوال و دفت ــت اح ثب
ــه بعــد مســافت  ســجلي بــرای مــردم زهکلــوت باتوجــه ب
ــد. در راســتاي اصــل 44  ــار دارن ــا شــهر رودب ــادي کــه ت زی
قانــون اساســي در خصــوص واگــذاري خدمــات دولــت بــه 
ــر پیشــخوان  بخــش خصوصــي و راه انــدازي مراکــز و دفات
در نزدیــک تریــن محــل زندگــي مــردم پیــش بینــي میشــود 
شــهر  و  رودبــار  شهرســتان  ســطح  در  بیشــتري  دفاتــر 
ــد خدمــات بهتــري  ــا مــردم بتوانن ــدازي ت زهکلــوت راه ان
اخــر  نماینــد. در  زمــان ممکــن دریافــت  در کمتریــن 
ــع  ــرای ثبــت وقای ــار خواهشــمندیم ب ــداز مــردم رودب گفتن
حیاتــي  درمهلــت  قانونــی باتوجــه بــه اینکــه مهلــت  ثبــت 
ــوت  ــت ف ــوزاد 15 روز و ثب ــنامه ن ــدور شناس والدت و ص
10 روز مــي باشــد اقــدام نماینــد و همچنیــن یــادآور شــدند 
ــت  ــي مهل ــاي پایان ــه روزه ــود را ب ــي خ ــع حیات ــت وقای ثب
قانونــي موکــول نفرماینــد . و همچنیــن از شــهروندان 
ــود  ــي خ ــناد هویت ــداري اس ــظ و نگه ــا در حف ــت ت خواس
ــند در  ــا باش ــود کوش ــي خ ــنامه و کارت مل ــل شناس از قبی
ــه  ــت ب ــرع وق ــود در اس ــناد خ ــدن اس ــود ش ــورت مفق ص
نزدیکتریــن اداره ثبــت احــوال و یــا دفاترپیشــخوان مراجعــه 
و درخواســت خــود را بــه صــورت مکتــوب گــزارش 
ــکاران  ــه هم ــکر از کلی ــر و تش ــن تقدی ــان ضم ــد در پای دهن
ــتان  ــر اس ــوال در سراس ــت اح ــه ثب ــش در عرص ــت ک زحم
ــل  ــرم ازقبی ــاران محت ــت ی ــوب و ثب ــأ جن ــان خصوص کرم
مراجــع نظامــي و انتظامــي ، بخشداریها،پزشــکي قانونــي، 
مراکــز بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکي ، شــهرداري 
ــفیدان  ــش س ــوراها،بزرگان و ری ــتانها ، دهیاریها،ش و آرامس
ــواره  ــر هم ــک یکدیگ ــه کم ــم ب ــف امیدواری ــل و طوای قبای
پاســبان و مرزبــان خوبــي در پاســداري از هویــت و تابعیــت 
مــردم شــریف رودبــار باشــیم از همــه مــردم طلــب دعــاي 

ــد ــر نمودن خی

گزارش :ام البنین عصابر خبرنگار صبح مکران

اعالمی سرپرست ثبت احوال رودبارجنوب

جمعیــت رودبــار در 9 
ــال  ــه س ماه

3درصد
 افزایش یافته است

طرح ریشه کنی فلج اطفال

مرحله دوم 2۴ لغایت 27 بهمن ماه

روابط عمومی  مرکز بهداشت کهنوج

باران دیمه کار 

جانبــاز 25 درصــد دوران دفــاع مقــدس، 
ــر اثراستشــمام گاز  ــه ب ــه ری ــا اینکــه از ناحی ب
خــردل در جبهــه دفــاع مقــدس بســار رنــج 
ــه کار در  ــغول ب ــان مش ــا همچن ــرد ام ــی ب م
اداره آب و فاضــالب شهرســتان فاریــاب می 
باشــد    مــا شــهروندان هــور از ایــن کارمنــد 
وظیفــه شــناس و بســیجی خســتگی ناپذیــر 
کمــال تشــکر  داریــم امیــد اســت  مســئوالن 
ــه    وضعیــت جســمی  ــا توجــه ب مربوطــه  ب
ایــن جانبــاز محتــرم    نســبت بــه آســایش و 
رفــاه بیشــتر ایشــان   توجــه   خــاص نماینــد
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ــه  ــان ب ــری ف علیج ــام گوه ــی ج ــای موس ــان اق ــت خواه ــوص دادخواس در خص

ــف  ــای توقی ــته تقاض ــه خواس ــات ب ــری ف حی ــی ظف ــد قل ــده محم ــت خوان طرفی

ــن  ــه رشح م ــران ۶۵ب ــاره ۱۲ق۱۶۶ای ــه ش ــاک ب ــک رسی پ ــرداد ی ــک و اس ــه ف ب

ــت  ــتگاه خــودور وان ــک دس ــه ی ــر اینک ــی ب ــان مبن ــارات خواه دادخواســت و اظه

نیســان بــه شــاره فــوق بــه خوانــده فــوق الذکــر فروختــه ام کــه نامــرده تاکنــون 

ــی رغــم  ــده عل ــن خوان ــور اقــدام ننمــوده  و همچنی ــل پــاک مزب ــه تحوی نســبت ب

درج یــک نوبــت اگهــی در روزنامــه در  جلســه شــورا حضــور نیافتــه و هیــچ گونــه 

وکیــل یــا دفاعــی ارائــه ننمــوده  بــا توجــه بــه اســتعام صــورت گرفتــه از اداره پلیــس 

راهنایــی و رانندگــی کــه طــی ان خواهــان بــه عنــوان پــاک فــوق معرفــی گردیــده 

لــذا شــورا خواســته خواهــان را محــول بــه صحــت تشــخیص داده و مســتند بــه مــواد 

۲۲۱،۲۲۰،۱۹۸قانــون بــه حکــم محکومیــت خوانــده بــه توقیــف و فــک و اســرداد 

پــاک فــوق بــه حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی دارد رای صــادره غیابــی و ظــرف 

مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و متعاقبــا پــس از 

بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه عمومــی شهرســتان قلعــه گنــج 

می باشــد

 ســردار سرلشــگر قاســم ســلیمانی، فرمانــده 
نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی 
اولیــن  بزرگداشــت  مراســم  در  امــروز  عصــر 
ســالگرد ســردار شــهید محمدعلــی اهلل دادی و 
ــز در شهرســتان  22 تــن از شــهدای روســتای پاری
ــع  ــزار مداف ــزاران ه ــون ه ــت: اکن ــیرجان گف س
حــرم حضــرت زینــب )س( بــرای حفــظ و 
صیانــت از حریــم اســالم در مقابــل دشــمنان 
ــال  ــت )ع( در ح ــل بی ــرآن و اه ــورده ق ــم خ قس

ــتند. ــانی هس ــت و جانفش مقاوم
و  شــهادت  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــهادت طلبی در اســالم گفــت: شــرط رســیدن 
بــه نقطــه شــهادت دل بریــدن از تمــام مادیــات و 

اســت. دنیــوی  تعلقــات 
ــا  ــهدای م ــلیمانی، ش ــم س ــگر قاس ــردار سرلش س
در درجــه اول هجرتــی را از قلب هــای خــود آغــاز 
کــرده بودنــد و آن دل بریــدن از دل  مشــغولی  
هایــی اســت کــه در ایــن راه بــه عنــوان ســدی در 
هجــرت بــه ســوی پــروردگار شــناخته می شــود.
وی در تبییــن ویژگی هــای شــخصیتی شــهید 
اهلل دادی خاطــر نشــان کــرد: شــهید اهلل دادی از 
بنیانگــذاران بســیج ثــاراهلل اســتان کرمــان بــه 
توجهــی  قابــل  خدمــات  و  می رفــت  شــمار 
ــه  ــام داد ب ــزد انج ــتان ی ــر اس ــپاه الغدی ــز در س نی
طــوری کــه تیــپ رزمــی ایــن اســتان تحــت تأثیــر 
ــی آن  ــوی و اخالق شــخصیت و کارکردهــای معن
ــهور  ــر” مش ــه الغدی ــه “مدرس ــدر ب ــهید گرانق ش

ــود. ــده ب ش
سرلشــگر ســلیمانی افــزود: ویژگی هایــی کــه 
ایــن  می شــناختم  آنهــا  بــا  را  اهلل دادی  شــهید 

بــود کــه ایــن شــهید بزرگــوار باوجــود تمــام 
ــت  ــه داش ــی ک ــی و نظام ــئولیت های اجتماع مس
ــه  ــد؛ ب ــی نش ــهرت طلب ــه ش ــوده ب ــگاه آل هیچ
ــار  ــن دی ــردم همی ــون از م ــر اکن ــه اگ ــوری ک ط
ــی  ــی و اجتماع ــره  مذهب ــک چه ــه ی ــید ک بپرس
اهلل دادی  شــهید  بی تردیــد  کننــد،  معرفــی 

خواهــد بــود.
ــهید اهلل دادی را  ــپاه ش ــدس س ــروی ق ــده نی فرمان
الگویــی کامــل از اخــالق و ادب دانســت و تأکید 
ــهید  ــی ش ــداری عمل ــداری و دین ــرد: والیت م ک
تمــام عیــار ســاخته  اســوه  یــک  او  از  اهلل دادی 
اســت، وی کســی اســت کــه مقامــات مــادی دنیــا 
ــز را از  ــرد و آن عزی ــر نک ــب او اث ــچ گاه در قل هی
پیمــودن مســیری کــه بیــش از 30 ســال در پــی آن 
بــود یعنــی شــهادت فــی ســبیل اهلل بــاز نداشــت.

وی بــا گرامی داشــت یــاد و خاطــره شــهدای 
مدافــع حریــم انقــالب و مقاومــت اســالمی، 
تاکنــون  کــه  بنی هاشــم  گفــت: حــرم عقیلــه 
ــود  ــت از خ ــظ و صیان ــیاری در حف ــان بس فدائی
ــم  ــان حری ــری در می ــون قم ــت؛  همچ ــده اس دی
اســالم نــاب محمــدی)ص( مــی درخشــد، 
ــان  ــرور جوان ــه س ــت ک ــی اس ــان حریم ــن هم ای
بهشــت و اشــرف مخلوقــات حضــرت اباعبــداهلل 
ــان  ــتی و ج ــام هس ــین)ع( در راه آن از تم الحس
ــته  ــواده اش گذش ــدان و خان ــود و فرزن ــال خ و م

ــت. اس
ــون  ــم اکن ــرد: ه ــح ک ــلیمانی تصری ــگر س سرلش
هــزاران هــزار مدافــع حــرم حضــرت زینب)س( 
در  اســالم  از حریــم  و صیانــت  بــرای حفــظ 

و  قــرآن  برابــر دشــمنان ســوگند خــورده 
ــت و  ــال مقاوم ــالم در ح ــم الس ــت علیه ــل بی اه
جانفشــانی هســتند و ایــن بــرای امــت اســالمی 

ــود. ــد ب ــمند خواه بسیارارزش
وی در پایــان ایــن مراســم ابــراز داشــت: امیــدوارم 
ــه  ــاک هم ــای پ ــون ه ــت خ ــه برک ــد ب ــه خداون ک
شــهیدان بویــژه شــهدای ایــن روســتا بــه مــا 
ســربازان انقــالب اســالمی توفیــق دهــد کــه 
پاســداران وفــاداری در مراقبــت از حریــم اســالم 

ــیم. ــالمی باش ــوری اس ــای جمه و مرزه
شــهید  ســرتیپ  ســردار  کــه  اســت  گفتنــی 
ــی  ــگ تحمیل ــی  اهلل دادی در دوران جن محمدعل
عضویــت  بــه  ثــاراهلل  لشــکر   41 لشــکر  در 
شــهید  ایــن  شــد.  انتخــاب  ادوات  تیــپ  در 
جانشــینی لشــکر 38 ذوالفقــار نیــروی زمینــی، 
ــرت  ــکر 27 حض ــان لش ــپ رمض ــی تی فرمانده
رســول )ص( و فرماندهــی ســپاه الغدیــر یــزد را 

در کارنامــه خدمــات ارزشــمند خــود دارد.
تاریــخ 28 دی مــاه 1393  در  اهلل دادی  شــهید 
ــورد  ــوریه م ــره س ــه قنیط ــد از منطق ــگام بازدی هن
هــدف بالگــرد رژیــم صهیونیســتی قــرار گرفــت 
و بــه همــراه چنــد تــن از رزمنــدگان حــزب اهلل بــه 

فیــض شــهادت نائــل آمــد.

ــهید اهلل  ــالگرد ش ــت س گرامیداش
ــلیمانی ــردار س ــور س ــا حض دادی ب

ــاورزی  ــوالت کش ــت محص ــای نخس ــه ه رتب
ــان   ــوب کرم ــت جن ــور در دس کش

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان گفــت: رتبــه هــای نخســت محصوالت کشــاورزی 

کشــور در دســت اســتان کرمــان اســت.

ــد ســیب زمینی  ــان در تولی ــوب کرم ــان گفت:جن ــوب کرم ــاد کشــاورزی جن ــازمان جه ــس س  ریی

و پیــاز خــارج از فصــل، خرمــا، هندوانــه، خیــار، حنــا، وســمه و محصــوالت گلخانــه ای و پــرورش 

شــر رتبــه اول، گوجه فرنگــی دوم، کنجــد و مرکبــات ســوم، ذرت چهــارم و در تولیــد گــردو رتبــه 

پنجــم کشــور را دارد.

ســید یعقــوب موســوی در ســومین گردهایــی فصلــی معاونــان بهبــود تولیــدات گیاهــی رسارس 

ــرم  ــی ۵۱ کیلوگ ــر ایران ــرای ه ــاالنه ب ــان س ــوب کرم ــاورزان جن ــزود: کش ــت اف ــور در جیرف کش

محصــوالت مختلــف باغــی، زراعــی و دامــی تولیــد می کننــد، بــه نحــوی کــه ۴ درصــد از تولیــدات 

کل کشــور بــه ایــن منطقــه اختصــاص دارد.وی خاطرنشــان کــرد: انتظــار مــی رود بانــک اطاعاتــی 

ــه  ــا توجــه ب ــا هــر منطقــه ب ــدات گیاهــی ایجــاد شــود ت ــود تولی ــت بهب در ســطح ســتاد معاون

تولیــدات اســتان های دیگــر نســبت بــه تنظیــم بــازار محصــوالت خــود اقــدام کنــد و کشــاورزان 

دچــار زیــان نشــوند.

ــن منطقــه بیــش از ۷۰ درصــد اســت امــا  ــح کــرد: ســهم بخــش کشــاورزی در ای موســوی ترصی

اعتبــارات و رسمایه گذاری هــا بــا توجــه بــه حجــم گســرده ایــن بخــش در جنــوب کرمــان قابــل 

توجــه و در خــور جایــگاه آن نیســت.

یــادآور مــی شــود: ســاالنه بیــش از چهــار و نیــم میلیــون تــن انــواع محصــوالت کشــاورزی در ۷ 

شهرســتان جیرفــت، عنرآبــاد، کهنــوج، منوجــان، قلعــه گنــج، فاریــاب و رودبــار جنــوب تولیــد و 

روانــه بازارهــای مــرصف مــی شــود.

 وحــدت عیــدی  در جلســه شــورای اداری شهرســتان قلعــه گنــج، 

ضمــن خیرمقــدم بــه میهانــان جلســه و تریــک بــه دولتمــردان، 

ــا و  ــم ه ــو تحری ــت در لغ ــت دول ــه موفقی ــردم در زمین ــران، م مدی

ــه  ــج نقط ــه گن ــتان قلع ــت: شهرس ــار داش ــام اظه ــدن برج ــرای ش اج

اتصــال ســه اســتان مــی باشــد کــه ســاماندهی و تکمیــل جــاده هــای 

ــروژه  ــوده و پ ــت بســیاری برخــوردار ب ــی شهرســتان از اهمی مواصات

ــار بیشــری  ــه اعتب ــاز ب ــل نی ــرای تکمی ــچ  ب ــه کوتی ــاگ ب راهســازی ن

دارد.

بــه گفتــه وی یکــی از پــروژه هــای بــزرگ،  پــروژه احــداث جاســک 

- قلعــه گنــج – ریــگان بــم اســت کــه جــاده ترانزیتــی و اســراتژیکی 

اســت؛ ایــن جــاده از ســه راهــی چــاه لــک بــه ســمت بشــاگرد آســفالت 

آن از بیــن رفتــه و فاقــد اســتانداردهای الزم اســت و نیــاز بــه ترمیــم 

و آســفالت مجــدد دارد، محــور بعــدی جــاده قلعــه گنــج بــه کهنــوج 

ــه  ــاز ب ــت و نی ــی اس ــرات اساس ــکات و مخاط ــه دارای مش ــت ک اس

ــم دارد. تعریــض و ترمی

وحــدت عیــدی در بخشــی از ســخنان خــود نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه 

40 درصــد روســتاهای ایــن شهرســتان از آب آشــامیدنی ســامل بــی بهــره 

هســتند، خواســتار اختصــاص اعتبــارات بیشــری در بخــش آبرســانی بــه 

روســتائیان شــد و ایــن مشــکل را از عمــده تریــن مشــکات روســتائیان 

ایــن شهرســتان برشــمرد.

وی همچنیــن خواســتار تامیــن اعتبــارات بــرای توســعه و رونــق آبیــاری 

تحــت فشــار در اراضــی کشــاورزی منطقــه شــد.

در ادامــه نیــز رودری رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 

ــی  ــه دیپلاس ــران در عرص ــزرگ ای ــت ب ــه مل ــک ب ــن تری ــان ضم کرم

جهانــی و برداشــن تحریــم هــا بیــان داشــت: ایــن تحــول از آن جهــت 

مهــم اســت کــه امــروز اقتصــاد مــا شــاید بتوانــد نفــس بکشــد و از زیــر 

بــار تحریــم هــای ظاملانــه بیــرون بیایــد.

ــه  ــتان ب ــه ششــم اس ــن برنام ــه و تدوی ــتاد تهی ــه س ــان اینک ــا بی وی ب

ریاســت اســتاندار شــکل گرفتــه اســت و دبیــری آن به ســازمان مدیریت 

و برنامــه ریــزی اســتان ســپرده شــده اســت و مشــابه اینــکار در واقــع 

در شهرســتان مــی توانیــد رشوع کنیــد، نــگاه برنامــه ریــزی و نــگاه 

علمــی مــی توانــد بــه مــا کمــک کنــد و در واقــع برنامــه ششــم کشــور 

ظــرف اجرایــی بــرای اجــرای سیاســتهای مربــوط بــه اقتصــاد مقاومتــی 

اســت.

ــا  ــاری م ــت اعتب ــده وضعی ــار داشــت: ســال آین ــن اظه رودری همچنی

نســبت بــه امســال بهــر خواهــد بــود و انشــاالله امیدواریــم گشــایش 

در بخــش سیاســت خارجــی و در بحــث رفــع تحریــم هــا موجــب شــود 

تــا شــاهد بهبــود وضعیــت اقتصــادی در کشــور باشــیم.

وی از کمــک اعتبــار دو میلیــارد و پانصــد میلیــون تومانــی بــه تعریــض 

ــر داد و  ــج خ ــه گن ــوج – قلع ــهری کهن ــن ش ــاده بی ــاماندهی ج و س

بیــان داشــت: جــاده کهنــوج بــه قلعــه گنــج جــاده اســتانداردی نیســت 

و در حــد یــک جــاده روســتایی اســت کــه بــا ایــن اعتبــار و مســاعدت 

اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان امیدواریــم جــاده مســیر بیــن 

شــهری قلعــه گنــج بــه کهنــوج وضعیــت بهــر و مطلوبــری پیــدا کنــد.

 

۴۰ درصد روستاهای قلعه گنج از 
آب آشامیدنی سالم بی بهره اند

ــر کار  ــاون وزی ــی کنندمع ــدی خداحافظ ــه نق ــا یاران ــراد ب ــن اف ای
ــاره قطــع یارانــه نقــدی برخــی افــراد گفــت: بــه ایــن شــکل  درب
ــه  ــد، کال یاران ــه نکن ــاه مراجع ــن م ــر در بهم ــرد اگ ــه ف ــت ک نیس
ــه  ــم مراجع ــدت ه ــن م ــد از ای ــر بع ــه اگ ــود بلک ــع می ش اش قط
ــراد  ــی، اف ــت کارت مل ــرای دریاف ــدام ب ــد از اق ــاه بع ــد، از م کنن

ــرد.  ــد ک ــت خواهن ــان را دریاف ــه ش یاران
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در اطالعیــه ای اعــالم کــرد، 
تمامــی هموطنــان بــاالی 18 ســال کــه تاکنــون  کارت ملــی 
ــن  ــا 15 بهم ــر ت ــد حداکث ــد، موظفن ــت نکرده ان ــود را دریاف خ
بــرای دریافــت کارت ملــی اقــدام کننــد و گرنــه یارانــه آنهــا قطــع 

خواهــد شــد.
ــی  ــار جمعیت ــات و آم ــاوری اطالع ــاون فن ــایی، مع ــد پارس حمی
ســازمان ثبــت احــوال و احمــد میــدری، معــاون وزیــر کار در ایــن 

بــاره توضیحاتــی دادنــد.
ــن  ــورت عدم تعیی ــراد در ص ــت:  اف ــه گف ــن زمین ــایی در ای پارس
ــان از  ــه ش ــت یاران ــه، پرداخ ــی مربوط ــع کارت مل ــف وض تکلی

بهمــن متوقــف می شــود.
ــر اســاس مــاده 4 آئیــن نامــه اجرایــی از مــاده 7  وی ادامــه داد: ب
قانــون هدفمنــد ســازی یارانــه هــا، افــراد بــاالی 18 ســال کــه تــا 
کنــون کارت ملــی خــود را دریافــت نکــرده انــد، حداکثــر تــا 15 

بهمــن فرصــت دارنــد تــا بــرای دریافــت کارت ملــی خــود اقــدام 
کننــد.

 معــاون فنــاوری اطالعــات و آمــار جمعیتــی ســازمان ثبــت 
ــی و  ــد کارت مل ــر فاق ــزار نف ــون و 900 ه ــزود: 2 میلی ــوال اف اح
جامعــه هــدف مــورد نظــر بــرای حــذف یارانــه هســتند کــه یــک 
میلیــون از آنهــا فاقــد هرگونــه تحــرک و فعالیــت در ســطح کشــور 
بــوده و از میــان یــک میلیــون و 900 هــزار نفــر دیگــر، بــا توجــه بــه 
اعالمیــه جدیــد وزارت تعــاون، 300 هــزار نفــر بــرای تهیــه کارت 

ملــی مراجعــه کــرده انــد.
ــدگان در  ــوت ش ــد از ف ــون 3 درص ــم اکن ــایی ه ــه پارس ــه گفت ب
ــر از  ــدادی دیگ ــوند و تع ــن می ش ــمی دف ــای غیررس ــتان ه قبرس
ــد  ــی می کنن ــور زندگ ــارج از کش ــی در خ ــدون کارت مل ــراد ب اف
ــارج  ــران در خ ــای ای ــه ه ــفارت خان ــه س ــا ب ــت تقاض ــرای ثب و ب
مراجعــه نکــرده انــد کــه یارانــه همــه آنهــا حــذف خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه نحــوه ثبــت نــام و پیــش ثبــت نــام کارت ملــی 
ــت  ــق اینترن ــام از طری ــت ن ــش ثب ــوع پی ــت: موض ــمند گف هوش
ــتباه  ــانی اش ــالع رس ــا اط ــراد ب ــی از اف ــود. برخ ــی ش ــام م انج
ــی  ــام م ــت انج ــخوان پس ــر پیش ــه در دفات ــد ک ــی کنن ــور م تص

ــود. ش
 در حالــی کــه از هــر نقطــه ای کــه دسترســی بــه اینترنــت وجــود 

ــام انجــام مــی شــود. هموطنــان مــی  داشــته باشــد، ایــن ثبــت ن
تواننــد از طریــق مراجعــه بــه ســایت www.ncr.ir فرآینــد پیــش 
ــر را  ــت دفات ــد و لیس ــت بگیرن ــد. نوب ــام دهن ــام را انج ــت ن ثب
ــی  ــام م ــی انج ــی از زمان ــد اصل ــع فرآین ــد و در واق ــاب کنن انتخ

شــود کــه بــه دفاتــر مراجعــه مــی کننــد.
ــمند  ــد کارت هوش ــاره فراین ــن درب ــایی همچنی ــه پارس ــه گفت ب
ــراد در  ــاه اف ــن م ــان بهم ــا پای ــه ت ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــی اب مل
عــرض یــک مــاه، بتواننــد فراینــد دریافــت کارت ملــی هوشــمند 

ــد. ــی کنن ــود را ط خ
وی افــزود: تــا کنــون 5 میلیــون و 500 هــزار نفــر کارت هوشــمند 

ملــی دریافــت کردنــد.
همچنیــن احمــد میــدری، معــاون وزیــر کار د گفتگــوی تلفنــی 
ــر در  ــرد اگ ــه ف ــت ک ــکل نیس ــن ش ــه ای ــت: ب ــه گف ــن برنام ــا ای ب
ــه اش قطــع می شــود بلکــه  بهمــن مــاه مراجعــه نکنــد، کال یاران
اگــر بعــد از ایــن مــدت هــم مراجعــه کننــد، از مــاه بعــد از اقــدام 
بــرای دریافــت کارت ملــی، افــراد یارانــه شــان را دریافــت 

ــرد. ــد ک خواهن

افراد باالی 18سال تا 15 بهمن برای دریافت کارت ملی اقدام کنند تا یارانه آنها قطع نشود

برگزاری مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی)تراپ(در استان هرمزگان 
در ایــن مســابقه کــه بــا حضــور ۶۵رشکــت کننــده از اســتان هــای فــارس )الر,جهــرم (،کرمــان )کهنــوج 

،قلعــه گنــج ،شــهربابک(و هرمــزگان )میناب(برگــزار گردیــد کــه اقــای علــی اصغــر کرمی از شهرســتان 

قلعــه گنــج توانســت بــا پشــت رس گذاشــن متــام رقبــا رتبــه نخســت ایــن مســابقات را کســب کــرد

مفقودی
ــنامه ،کارت  ــند ،شناس کارت و س
ســوخت خــودرو ســمند بــه نام 
ــلیمانی  ــکاری س ــی میرش یحی

ــالک393ق17 ــماره پ ش
ایران 65

ــار  ــه اعتب ــت و از در ج ــده اس ــود ش مفق
ســاقط مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی 

ــن  ــماره تلف ــن ش ــا ای ــود  ب ش
تماس بگیرد

۰9133۴85۰5۴
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ــات  ــن الزام ــات: تبیی ــدرکاران انتخاب ــت ان ــدار دس ــالمی در دی ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــی در  ــای قانون ــه نهاده ــردن ب ــت نک ــون و اهان ــّر قان ــت م ــزوم رعای ــالم/ ل ــت س رقاب
انتخابــات/ مســئوالن در صــورت نقــض عهــد طــرف مقابــل در اجــرای برجــام مقابلــه 
ــدرت  ــت و ق ــکا هوی ــداران امری ــاوز تفنگ ــر تج ــز در براب ــداران عزی ــد/ پاس ــل کنن ــه مث ب

ایــران را نشــان دادنــد )30/10/1394 - 14:12(  
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــالب اســالمی صبــح امــروز )چهارشــنبه( 
در دیــدار دســت انــدرکاران انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی و پنجمیــن 
ــالم در  ــت س ــده »رقاب ــن کنن ــر تضمی ــریح آداب و عناص ــا تش ــرگان ب ــس خب دوره  مجل
انتخابــات«، ملــت و جمهــوری اســالمی ایــران را برنــده پرافتخــار برگــزاری یــک »مســابقه 
ــاره اجــرای  ــکات مهمــی درب ــان ن ــا بی ــد و ب ــات خواندن ملــی و قــوی« در عرصــه انتخاب
برجــام خطــاب بــه مســئوالن افزودنــد: امریــکا، همــان امریــکای قدیمــی اســت، مراقــب 

خدعــه هایــش در اجــرای همیــن نتایــج مذاکــرات هســته ای باشــید.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، دو انتخابــات پیــش رو را بســیار مهــم و بــزرگ خواندنــد 
ــن  ــد: در ای ــت، گفتن ــی اس ــابقه مل ــت و مس ــک رقاب ــات، ی ــه انتخاب ــر اینک ــد ب ــا تأکی و ب
رقابــت، در واقــع بــرد و باختــی بــرای ملــت مفهومــی نــدارد زیــرا در هــر صــورت، ملــت 
ــت  ــر مل ــد: اگ ــه ای افزودن ــت اهلل خامن ــت.حضرت آی ــی اس ــی و نهای ــده واقع ــران برن ای
ایــران خــوب، قــوی و مصمــم وارد میــدان انتخابــات شــود و صنــدوق هــای رأی را از رأی 
و عــزم خــود پــر کنــد، جمهــوری اســالمی ایــران بــه خــود خواهــد بالیــد و افتخــار خواهــد 
ــات«  ــالم در انتخاب ــت س ــات رقاب ــن »الزام ــه تبیی ــپس ب ــالمی س ــالب اس ــر انق کرد.رهب
پرداختنــد و گفتنــد: مهمتریــن شــرط یــک رقابــت ســالم، شــرکت همــه واجــدان شــرایط 

رأی دادن و حتــی آن کســانی اســت کــه نســبت بــه نظــام مســئله دارنــد.
ــئله  ــام مس ــه نظ ــبت ب ــرادی نس ــت اف ــن اس ــد: ممک ــه ای افزودن ــت اهلل خامن ــرت آی حض
داشــته باشــند امــا ایــن افــراد قاعدتــًا نســبت بــه امنیــت، پیشــرفت و عــزت کشــور مســئله 
ای ندارنــد و بــر همیــن اســاس اگــر خواهــان اســتمرار امنیــت ملــی، افزایــش عــزت ملــی 
و تضمیــن پیشــرفت و حرکــت رو بــه رشــد کشــور هســتند، بایــد در انتخابــات شــرکت 
کنند.ایشــان افزودنــد: البتــه کســانی کــه براســاس وظیفــه و بــا نیــت الهــی در انتخابــات 
شــرکت مــی کننــد، قطعــًا زمینــه ســاز جلــب رضایــت الهــی بــرای خــود خواهنــد بــود.

ــد:  ــد کردن ــود تأکی ــخنان خ ــش از س ــن بخ ــدی ای ــع بن ــالمی در جم ــالب اس ــر انق رهب
شــرط اول و مهــم رقابــت ســالم، حضــور همگانــی و پرنشــاط مــردم در انتخابــات اســت و 
بــه اذن و توفیــق الهــی، مــردِم آگاه و بــا بصیــرت ایــران چنیــن حضــوری در دو انتخابــات 
ــرده  ــن ک ــده ای کمی ــد: ع ــه ای افزودن ــت اهلل خامن ــت.حضرت آی ــد داش ــش رو خواهن پی
انــد کــه بــا حضــور نیافتــن مــردم در انتخابــات، بــا تحریــم و یــا سســت کــردن انتخابــات، 
ــرده  ــن ک ــن کمی ــل ای ــت در مقاب ــا مل ــد، ام ــری کنن ــچ گی ــالمی م ــوری اس ــام جمه از نظ
هــاِی نابــکار، کارآمــدی خــود را نشــان داده و در ایــن انتخابــات هــم نشــان خواهــد داد.

ــا فکــِر  ــا بصیــرت و ب ــات را، حضــور همــراه ب ایشــان شــرط دوم رقابــت ســالم در انتخاب
مــردم و انتخــاب افــراد صالــح دانســتند و افزودنــد: بایــد افــرادی را برگزیــد کــه بعــد از 
نشســتن بــر مســند مســئولیت، خــود را ســپر بــالی مشــکالت کشــور قــرار دهنــد و فانــی 
در خدمــات و مصالــح و منافــع عمومــی مــردم باشــند و ضمــن آنکــه کشــور را بــه دشــمن 

نمــی فروشــند، مصالــح ملــی را بــه دلیــل رودربایســتی زیــر پــا نمــی گذارنــد.
رهبــر انقــالب اســالمی بــار دیگــر بــا اشــاره بــه ایــن ســخنان خــود کــه گفتــه بودنــد »حتی 

کســانی هــم کــه بــا نظــام مســئله دارنــد در انتخابــات شــرکت کننــد« خاطرنشــان کردنــد: 
ــه  ــد ب ــول ندارن ــام را قب ــه نظ ــانی ک ــد  کس ــه بخواهن ــت ک ــای آن نیس ــه معن ــخن ب ــن س ای
ــا،  ــای دنی ــچ ج ــد: در هی ــد کردن ــه ای تأکی ــت اهلل خامن ــتند.حضرت آی ــس بفرس مجل
افــرادی را کــه اصــل نظــام آن کشــور را قبــول ندارنــد، بــه مراکــز تصمیــم گیــری راه نمــی 
دهنــد و حتــی در کشــوری همچــون امریــکا کــه خــود را نمــاد آزادی معرفــی مــی کنــد و 
عــده ای ســاده لــوح هــم آن را قبــول و ترویــج مــی کننــد، در دوران رقابــت بلــوک شــرق و 

غــرب، افــراد را بــا انــدک اتهــاِم گرایــش سوسیالیســتی، کنــار مــی گذاشــتند.
ایشــان افزودنــد: اینکــه مقیــد باشــیم کســانی بــه مجلــس برونــد کــه نظــام و مصالــح آن 
ــالمت  ــه در س ــت ک ــی اس ــق عموم ــک ح ــند، ی ــته باش ــول داش ــور را قب ــهای کش و ارزش
انتخابــات مؤثــر اســت.رهبر انقــالب اســالمی در ادامــه بــه بیــان دیگــر الزامــات ســالمت 
انتخابــات پرداختنــد و گفتنــد: »تمکیــن همــه دســتگاههای دســت انــدرکار انتخابــات بــه 
قانــون و رعایــت ُمــّر قانــون«، »اهانــت نکــردن بــه نهادهــای قانونــی«، »مشــوش نکــردن 
ــه یکدیگــر و حتــی پرهیــز از  اذهــان عمومــی«، »اهانــت نکــردن نامزدهــای انتخاباتــی ب
غیبــت«، »نــدادِن و عــده هــای غیرعملــی و غیرقانونــی«، و »برخــورد صادقانــه بــا 
مــردم« از جملــه معیارهــا و آداب الزم بــرای یــک رقابــت ســالم انتخاباتــی اســت.حضرت 
آیــت اهلل خامنــه ای درخصــوص تشــویش اذهــان عمومــی بــه برخــی رفتارهــا و ســخنان 
نســنجیده اشــاره کردنــد و افزودنــد: برخــی دائمــًا کلمــه »تندروهــا« را تکــرار مــی کننــد 
کــه منظــور آنهــا جریــان مومــن و حــزب اللهــی اســت، در حالیکــه نبایــد جوانــان انقالبــی 
و حــزب اللهــی را متهــم بــه تنــدروی کــرد زیــرا ایــن جوانــان بــا اخــالِص تمــام و بــا همــه 
ــی الزم  ــت مل ــاع از هوی ــا و دف ــاع از مرزه ــه دف ــرگاه ک ــد و ه ــدان حاضرن ــود در می وج

باشــد، وســط میــدان هســتند.
ایشــان تأکیــد کردنــد: نبایــد بــه صــرف یــک اتفــاق بســیار بــد و غلــط همچــون حملــه بــه 
ســفارت عربســتان، پــای حــزب اللهــی هــا و جوانــان مؤمــن و انقالبــی را وســط بکشــند.
رهبــر انقــالب اســالمی گفتنــد: عقــل و فهــم همیــن جوانــان انقالبــی و حــزب اللهــی، و 
تحلیــل آنــان در مــورد مســائل در مــوارد زیــادی، از برخــی بــزرگ ترهــا بهتــر اســت و نباید 
ــفارت  ــه س ــه ب ــه حمل ــه بهان ــتند ب ــالم هس ــالب و اس ــاک انق ــینه چ ــه س ــی ک ــن جوانان ای
عربســتان و یــا قبــل تــر، حملــه بــه ســفارت انگلیــس کــه هــر دو بــه ضــرر کشــور و اســالم 
اســت و بنــده هــم بــدم آمــد، تضعیــف شــوند و مــورد تهاجــم قــرار گیرند.حضــرت آیــت 
اهلل خامنــه ای در جمــع بنــدی ســخنان خــود در خصــوص انتخابــات خاطرنشــان کردنــد: 
انتخابــات یــک نعمــت و فرصــت بــزرگ اســت کــه شــکرگزاری ایــن نعمــت، برگــزاری 
ــا برخــی ســخنان و رفتارهــا و برخــی  ــد ب ــن نبای ــات اســت بنابرای خــوب و ســالم انتخاب

نســنجیده گویــی هــا، ایــن حرکــت و افتخــار بــزرگ را مشــوش و مشــوه کــرد.
رهبــر انقــالب اســالمی بخــش دوم سخنانشــان را بــه بیــان نــکات مهمــی دربــاره برجــام 
ــه  ــور خارج ــر ام ــور، وزی ــس جمه ــات رئی ــکر از زحم ــا تش ــان ب ــاص دادند.ایش اختص
ــالمی  ــوری اس ــتهای جمه ــه خواس ــه هم ــد: البت ــته ای افزودن ــم هس ــای تی ــر اعض و دیگ
ــاءاهلل  ــه انش ــیدند ک ــت کش ــًا زحم ــه انصاف ــن قضی ــئوالن در ای ــا مس ــده ام ــرآورده نش ب
خداونــد اجــر مــی دهد.حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا انتقــاد از کســانیکه همیــن حــد از 
نتایــج اجــرای برجــام را نیــز ناشــی از لطــف امریــکا، وانمــود مــی کننــد افزودنــد: عــده ای 
مــی خواهنــد از ایــن فرصــت، چهــره منحــوس اســتکبار را بــزک کننــد! کــه ایــن حرکــت، 
خیلــی زشــت و خطرنــاک اســت.رهبر انقــالب در تبییــن بــی منطــق بــودن ایــن حرکــت 

خاطرنشــان کردنــد: اگــر قلــدِر محلــه، خانــه و امــوال شــما را بــه زور غصــب کنــد و شــما 
نهایتــًا بــا تــالش و زحمــت او را مجبــور کنیــد از بخشــهایی از خانــه تــان بیــرون بــرود، آیــا 

ایــن، نتیجــه لطــف آن زورگــو بــوده یــا ثمــره قــدرت و تــالش شــما؟
ــالش  ــل ت ــته ای، حاص ــتاوردهای هس ــد: دس ــد کردن ــه ای تأکی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــت و  ــته ای و حمای ــمند هس ــهید ارزش ــار ش ــه چه ــران، از جمل ــمندان ای ــوغ دانش و نب
ایســتادگی ملــت بــوده و ایــن واقعیــات همــراه بــا تــالش مســئوالن، دشــمن را وادار بــه 
ــن  ــی اســت کــه برخــی، ای ــی انصاف ــن کمــال ب برخــی عقــب نشــینی هــا کــرده، بنابرای

ــد! ــغ کنن ــا« تبلی ــی ه ــف امریکای ــج را »لط نتای
ــرًا آشــکار امریکایــی هــا« گفتنــد: هــدف دشــمن از  ــه حرفهــای »اخی ــا اســتناد ب ایشــان ب
تحریــم هــا، عصبانــی کــردن مــردم و کشــاندن آنهــا بــه خیابانهــا بــود امــا ملــت، صبــوری 
ــا نظــام و مســئوالن از خــود عــزت و اقتــدار نشــان داد.رهبــر  و پایــداری کــرد و همــراه ب
ــه  ــا ب ــام داد ام ــد کار را انج ــی ش ــم م ــر ه ــن بهت ــدم از ای ــه معتق ــد: البت ــالب افزودن انق
ــه همــراه آورد کــه کار مهــم و  ــات، همیــن نتایــج را ب هــر حــال توانایــی، فرصــت و امکان
قابــل توجهــی هــم هســت.حضرت آیــت اهلل خامنــه ای آمریــکا را »بــت بــزرگ« و دیگــر 
زورگویــان غربــی را بتهــای حاشــیه ای اســتکبار برشــمردند و در تشــریح اهــداف واقعــی 
دشــمنان ایــران در مســئله هســته ای افزودنــد: مــی تــوان ســوگند یــاد کــرد کــه طرفهــای 
ــری را  ــای دیگ ــا هدفه ــت و آنه ــته ای نیس ــب هس ــال بم ــه دنب ــران ب ــتند ای ــی دانس ــا م م
ــت  ــرفت مل ــه پیش ــی و رو ب ــت عموم ــردن حرک ــف ک ــان، متوق ــی کردند.ایش ــال م دنب
ایــران و پایــان دادن بــه نفــوذ روزافــزون جمهــوری اســالمی در منطقــه و جهــان را اهــداف 
اصلــی جبهــه اســتکبار در تشــدید فشــارها در مســئله هســته ای دانســتند و افزودنــد: آنهــا 
مــی خواســتند بــا تحقــق ایــن اهــداف، بــه ملتهــا بقبوالننــد کــه جمهــوری اســالمی هــم 

نتوانســت یــک نظــام مبتنــی بــر دیــن را اداره کنــد و ادامــه دهــد.
رهبــر انقــالب تأکیــد کردنــد: همــه از جملــه مســئوالن متوجــه اهــداف اصلــی امریکایــی 
ــد  ــد و بای ــش ببرن ــه پی ــود را ب ــات، کار خ ــا زور و تبلیغ ــد ب ــی خواهن ــا م ــند، آنه ــا باش ه
ــئوالن  ــه ای، مس ــت اهلل خامن ــرت آی ــت کرد.حض ــود و مقاوم ــیار ب ــان هوش در مقابلش
ــای  ــه ه ــل خدع ــت در مقاب ــه مراقب ــام را ب ــر برج ــارت ب ــأت نظ ــای هی ــت و اعض دول
ــد و  ــه لبخن ــت، ب ــه اس ــل خدع ــرف، اه ــد: ط ــان کردن ــد و خاطرنش ــکا فراخواندن امری
ماســک او اعتمــاد نکنند.ایشــان اهــداف و سیاســتهای امریــکای کنونــی را همــان اهــداف 
ــئوالن  ــد: مس ــد و افزودن ــوش خواندن ــگان و ب ــکای دوران ری ــی امری ــد ایران ــن و ض خش
ــد و  ــل کنن ــًا عم ــان واقع ــه تعهداتش ــام ب ــرای برج ــا در اج ــی ه ــند امریکای ــب باش مراق
ــق از  ــی عمی ــا قدردان ــالب ب ــر انق ــل کنند.رهب ــه مث ــه ب ــًا مقابل ــورت حتم ــر اینص در غی
ــه آبهــای  ــی ب ــز انقــالب، در ماجــرای تجــاوز تفنگــداران امریکای حرکــت پاســداران عزی
ــد  ــان دادن ــران را نش ــدرت ای ــت و ق ــمن، هوی ــاوز دش ــل تج ــا در مقاب ــد: آنه ــران گفتن ای
و مســئوالن نیــز بایــد در همــه عرصــه هــا همیــن گونــه عمــل کننــد و هــر جــا دشــمن از 

ــد. ــوی او را بگیرن ــدرت جل ــا ق ــرد ب ــاوز ک ــران تج ــی ای ــع مل ــوط مناف خط
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در اشــاره ای دیگــر بــه ماهیــت امریــکا افزودنــد: رویدادهــای 
ــک  ــری ی ــکل گی ــرورت ش ــا از ض ــی ه ــل امریکای ــال قب ــد س ــوِر چن ــه، منظ ــی منطق کنون
ــه  ــع »خاورمیان ــا در واق ــد آنه ــه جدی ــت، خاورمیان ــرده اس ــکار ک ــد را آش ــه جدی خاورمیان
ــت. ــی« اس ــی و داخل ــری مذهب ــز از درگی ــر و لبری ــب و تحج ــم، تعص ــگ، تروریس جن
ــش  ــه عملکردهای ــی را از اینگون ــکای واقع ــد: امری ــه کردن ــه توصی ــه هم ــالب ب ــر انق رهب

ــا  ــم ه ــع تحری ــه رف ــخن ک ــن س ــا رد ای ــه ب ــه ای در ادام ــت اهلل خامن ــید.حضرت آی بشناس
بــه معنــای پایــان مشــکالت معیشــتی مــردم و حــل معضــالت اقتصــادی اســت افزودنــد: 
ــه  ــد ک ــی خواه ــت م ــه و مدیری ــادی، برنام ــرفت اقتص ــردم و پیش ــای م ــفره ه ــود س بهب
ــل  ــی ح ــرد اصل ــی را راهب ــاد مقاومت ــان اقتص ــه ام.ایش ــا گفت ــه دولته ــه هم ــده ب ــن را بن ای
مشــکالت اقتصــادی برشــمردند و بــا تأکیــد بــر پیگیــری جــدی مســئوالن بــرای 
اجــرای برنامــه هــای تنظیــم شــده دســتگاهها افزودنــد: دوختــن چشــم بــه دســت دشــمن، 
مشــکلی را حــل نمــی کنــد، بایــد اقتصــاد ایــران را بــه بگونــه ای تقویــت و مســتحکم کنیم 
کــه در مقابــل تکانــه هــای خارجــی بایســتد و تأثیــر نپذیرد.رهبــر انقــالب در نکتــه مهــم 
دیگــری افزودنــد: رفــت و آمدهــای کنونــی هیأتهــای خارجــی و بســته شــدن قراردادهــا، 
ــئوالن  ــد، مس ــه بزن ــل لطم ــاورزی داخ ــد و کش ــت و تولی ــه صنع ــه ب ــچ وج ــه هی ــد ب نبای

مراقــب باشــند.
ــدار  ــری و اقت ــی گ ــرت، انقالب ــن، بصی ــد: تدی ــد کردن ــان تأکی ــان سخنانش ــان در پای ایش
ملــت ایــران تاکنــون مانــع دســت انــدازی جــدی دشــمنان ســوگند خــورده شــده اســت و 
بــه فضــل الهــی، ملــت در پرتــو »تــالش عمومــی، مخلصانــه و همدلــی و مهربانــی« روز 
غلبــه بــر همــه سیاســتهای زورگویــان جهانــی و تحقــق همــه اهــداف انقــالب را خواهیــد 
دید.پیــش از ســخنان رهبــر معظــم انقــالب اســالمی آیــت اهلل جنتــی دبیــر شــورای نگهبان 
در ســخنانی، انتخابــات را نعمتــی الهــی و پشــتوانه امنیــت، عــزت و آبــروی ملــت و نظــام 
اســالمی خوانــد و بــا تشــکر از همــکاری و همراهــی وزارت کشــور در مراحــل مختلــف 
برگــزاری انتخابــات افــزود: تمــام تــالش مــا بــر برگــزاری انتخاباتــی ســالم، آزاد، قانونــی، 
رقابتــی و در کمــال امنیــت متمرکــز اســت و بــرای تحقــق ایــن هــدف، شــورای نگهبــان 
ــرد  ــد ک ــدام خواه ــارت و اق ــت نظ ــا دق ــا ب ــی صالحیته ــه بررس ــل از جمل ــه مراح در کلی
ــز  ــور نی ــر کش ــن وزی ــد گرفت.همچنی ــرار نخواه ــازیها ق ــارها و فضاس ــر فش ــت تأثی و  تح
گزارشــی از فعالیتهــای ســتاد انتخابــات کشــور در جهــت برگــزاری انتخاباتــی پرشــور و 

قانونــی بیــان کــرد.
آقــای رحمانــی فضلــی بــا اشــاره بــه اقدامــات مختلــف وزارت کشــور از جملــه بکارگیری 
ظرفیتهــای قانونــی کشــور، اطــالع رســانی بــه روز و شــفاف، تــالش بــرای تأمیــن امنیــت 
ــاز، گفــت: وزارت کشــور تعامــل  ــات  مــورد نی کامــل و بســیج و ســاماندهی همــه امکان

بســیار خوبــی بــا دســتگاههای مســئول در امــر انتخابــات داشــته اســت.

رهبر انقالب در دیدار با دست اندر کاران انتخابات گفتند:تبیین الزامات رقابت سالم/ لزوم رعایت مّر قانون و اهانت نکردن به نهادهای قانونی در انتخابات

گزارش ردصالحیت ها مشورت با رهبري  
ــان  ــه صالحیتش ــي ک ــا آنهای ــدگان ی ــار ردصالحیت ش ــان: آم آرم
احــراز نشــده اســت ســبب واکنش هایــی شــد و برخــي در 
ــه نهــاد مربوطــه  ــراض خــود را ب ــي تعیین شــده اعت مــدت قانون
ــا بازنگــري صــورت گیــرد. دیــروز وزیــر کشــور  ارائــه کردنــد ت
بــا اشــاره بــه اینکــه در مقطــع فعلــي بحــث تاییــد صالحیت هــا 
در هیات هــاي نظــارت و اعتــراض بــه ایــن نتایــج مطــرح اســت، 
ــته ام.  ــاره داش ــن ب ــات در ای ــاید 20 مالق ــودم ش ــن خ ــت: م گف
عبدالرضــا رحمانــي فضلــي افــزود: دیــروز )سه شــنبه( شــخصا 
ــان داده  ــه ایش ــاي الزم را ب ــیدم و گزارش ه ــري رس ــت رهب خدم
ــاي الزم  ــن گزارش ه ــا همچنی ــرده ام. م ــورت ک ــان مش ــا ایش و ب
ــا حــق کســي  ــم ت ــري داده ای ــر رهب ــان و دفت ــه شــوراي نگهب را ب
ضایــع نشــود. وي در ادامــه خاطرنشــان کــرد: 12هــزار نفــري کــه 
ــوب  ــور محس ــگان کش ــد از نخب ــام کرده ان ــات ثبت ن در انتخاب
ــه  ــد ک ــات کنن ــور اثب ــي کش ــاي سیاس ــد در فض ــوند و بای مي ش
ــري  ــون محقــق شــده اســت. رهب حقوق شــان در چارچــوب قان
در  را  تالش مــان  مــا  دارنــد.  تاکیــد  قانون مــداري  بــر  هــم 
ــش  ــود را پی ــرات خ ــي و مذاک ــه داده و رایزن ــور ادام وزارت کش
پیگیري هــاي  کردنــد  اظهــار  هــم  رئیس جمهــور  مي بریــم. 
الزم را انجــام مي دهنــد. رحمانــي فضلــي بــا بیــان اینکــه 
ــا  ــه ب ــي در رابط ــاي جنت ــان و آق ــوراي نگهب ــي ش ــش عموم گرای
ــد  ــي معتق ــاي جنت ــزود: آق ــت، اف ــت اس ــا مثب رد صالحیت ه
ــي  ــا رایزن ــي و ب ــاي منطق ــک فض ــائل در ی ــن مس ــد ای ــت بای اس
مشــترک حــل شــود و یــک فضــاي اقناعــي ایجــاد شــود تــا همــه 
اطمینــان داشــته باشــند کــه حق شــان ضایــع نشــده اســت. دیــروز 
همچنیــن دبیــر شــوراي نگهبــان گفــت: شــوراي نگهبــان بــراي 
ــي و در  ــي، رقابت ــالم، آزاد، قانون ــي س ــزاري انتخابات ــق برگ تحق
کمــال امنیــت، در کلیــه مراحــل از جملــه بررســي صالحیت هــا 
ــا دقــت نظــارت و اقــدام خواهــد کــرد و تحــت تاثیــر فشــارها  ب
ــي  ــد جنت ــت ا... احم ــت. آی ــد گرف ــرار نخواه ــازي ها ق و فضاس

ــس  ــن دوره مجل ــات دهمی ــدرکاران انتخاب ــت ان ــدار دس در دی
و پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان بــا مقــام معظــم رهبــری 
در ســخناني، انتخابــات را نعمتــي الهــي و پشــتوانه امنیــت، 
ــا تشــکر  ــد. وي ب ــروي ملــت و نظــام اســالمي خوان عــزت و آب
از همــکاري و همراهــي وزارت کشــور در مراحــل مختلــف 
برگــزاري انتخابــات افــزود: تمــام تــالش مــا بــر برگــزاري 
انتخاباتــي ســالم، آزاد، قانونــي، رقابتــي و در کمــال امنیــت 
متمرکــز اســت و بــراي تحقــق ایــن هــدف، شــوراي نگهبــان در 
کلیــه مراحــل از جملــه بررســي صالحیت هــا بــا دقــت نظــارت 
و اقــدام خواهــد کــرد و تحت تاثیــر فشــارها و فضاســازي ها قــرار 

ــت.  ــد گرف نخواه
به رد صالحیت ها مشورت قانوني مي دهیم 

ــا  ــروز ب ــم دی ــور ه ــات کش ــتاد انتخاب ــس س ــر رئی ــوي دیگ از س
تشــکر از عملکــرد هیات هــاي اجرایــي گفــت: معتمــدان مــردم 
در هیــات اجرایــي بــه خوبــي عمــل کردنــد. محمدحســین 
مقیمــي بــا اشــاره بــه اینکــه مــا در جریــان فعالیــت همــه 
هیات هــاي اجرایــي قــرار داشــتیم ، اظهــار کــرد: هیات هــاي 
اجرایــي در اکثــر حوزه هــا عملکــرد بســیار خوبــي داشــته 
وي  اســت.  بــوده  قانونــي  چارچــوب  در  آنهــا  اظهارنظــر  و 
ــات  ــاي انتخاب ــه نامزده ــده هم ــت پرون ــا دق ــا ب ــه داد: آنه ادام
را بررســي مي کردنــد و حتــي تــا ســاعت یــک یــا دو نیمــه 
ــردم  ــدان م ــور از معتم ــد. وزارت کش ــغول بودن ــم مش ــب ه ش
ــکر  ــان تش ــرد خوبش ــر عملک ــه خاط ــي ب ــاي اجرای در هیات ه
مي کنــد. معــاون سیاســي وزیــر کشــور همچنیــن بــا اشــاره 
بــه رد صالحیــت تعــدادي از نامزدهــاي انتخابــات مجلــس 
خاطرنشــان کــرد: ایــن افــراد ســه روز فرصــت داشــتند تــا 
اعتــراض خــود را اعــالم کننــد مــا هــم اگــر الزم باشــد بــه آنهــا 
ــن مســیر طبــق  ــا آنهــا در ای ــم ت ــي را مي دهی مشــورت هاي قانون
قانــون عمــل کننــد. مــا بایــد کمــک کنیــم تــا حضــور حداکثــري 

ــود.  ــن ش ــات تامی ــردم در انتخاب م

دو حقوقدان شوراي نگهبان در مجلس
بــراي  نگهبــان  شــوراي  حقوقــدان  دو  هــم  سه شــنبه  روز 
بــا نماینــدگان رد صالحیــت شــده در مجلــس  گفت وگــو 
حضــور یافتنــد. غالمرضــا اســداللهي بــا اعــالم ایــن خبــر 
ــس  ــوي رئی ــه از س ــورت گرفت ــاي ص ــي رایزني ه ــت: در پ گف
ــروز  ــان دی ــوراي نگهب ــدان ش ــاي حقوق ــن از اعض ــس دو ت مجل
درمجلــس حاضــر شــدند و برخــي نمایندگانــي کــه صالحیــت 
آنهــا احــراز نشــده یــا رد صالحیــت نشــده اند توانســتند بــا آنهــا 
ــد.  ــه کنن ــود را ارائ ــات خ ــات و دفاعی ــد و توضیح ــدار کنن دی
ــي  ــوز بعض ــه هن ــزود:  البت ــس اف ــام در مجل ــت ج ــده ترب نماین
ــت  ــا رد صالحی ــده ی ــراز نش ــان اح ــه صالحیتش ــي ک از همکاران
ــان  ــوراي نگهب ــان ش ــا حقوق دان ــو ب ــه گفت وگ ــق ب ــدند موف ش
ــن  ــه ای ــده ک ــاز ش ــي ب ــاب تعامل ــال ب ــر ح ــه ه ــا ب ــدند ام نش

مالقات هــا صــورت گیــرد. 
اصالح طلبان نا امید نشوند

اصالح طلبــان ســعي دارنــد بــا آرام نگــه داشــتن فضاي کشــور در 
آســتانه انتخابــات از طــرق قانونــي شــکایات خــود را مطــرح کنند 
کــه در همیــن راســتا دیــروز رئیــس ســتاد ائتــالف اصالح طلبــان 
ســتاد  تعطیلــي  دربــاره  خبرســازي ها  رد  بــا  تهــران  اســتان 
ــتري در  ــت بیش ــا جدی ــرد: ب ــد ک ــان تاکی ــالف اصالح طلب ائت
حــال گســترش فعالیــت خــود در نقــاط مختلــف اســتان تهــران 
هســتیم. علــي صوفــي ضمــن تکذیــب تعطیلــي ســتاد ائتــالف 
تهــران  مختلــف  مناطــق  در  گفــت:  تهــران،  اصالح طلبــان 
ــت  ــه فعالی ــت ب ــوت و جدی ــا ق ــتیم و ب ــتقرار هس ــال اس در ح
خودمــان ادامــه مي دهیــم. ســخنگو و قائــم مقــام ســتاد ائتــالف 
ــات در برنامه هــاي  ــم انتخاب ــان گفــت: تحری ــر اصالح طلب فراگی
ــا  ــان ب ــر اصالح طلب ــالف فراگی ــس ائت ــدارد. رئی ــي ن ــا جای م
بیــان اینکــه مــا همــه بــه عنــوان یــک شــهروند موظفیــم همــواره 
در صحنه هــاي انتخابــات حضــور داشــته باشــیم، افــزود: در 
ــم کــه چــه طــور  ــاز شــد و دیدی ــات ســال 92 ایــن فضــا ب انتخاب

معجزه آســا توانســت در فضــاي بین المللــي تاثیــر بگــذارد. 
ــال  ــده س ــال آین ــي س ــاي داخل ــه در فض ــه اینک ــاره ب ــا اش وي ب
رشــد اقتصــادي اســت، خاطرنشــان کــرد: اصالح طلبــان و همــه 
ــراي  ــان را ب ــه تالشش ــه هم ــت ک ــال اس ــي دو س ــاالن سیاس فع
ــي  ــد، حت ــري مي کنن ــور حداکث ــا حض ــات ب ــزاري انتخاب برگ
ــد  ــرار ش ــد، ق ــن ش ــه تعیی ــتراتژي ای ک ــق اس ــتان ها طب ــود اس خ
در حوزه هــا خــود شــوراي منطقــه کاندیــدا را انتخــاب کننــد، امــا 
حقیقــت ایــن اســت کــه از طــرف هیــات نظــارت شــوک بزرگــي 
ــب  ــي اصالح طل ــال سیاس ــن فع ــد. ای ــان وارد ش ــر اصالح طلب ب
ــه  ــم و ب ــد نمایــش وحــدت و عقالنیــت بدهی ــا بای ــه داد: م ادام
ــان آن  ــردم خواه ــه م ــه هم ــم ک ــي داری ــم نظام ــالم کنی ــا اع دنی
ــه  ــان ب ــي از اصالح طلب ــه خیل ــان اینک ــا بی ــي ب ــتند. صوف هس
ایــن دلیــل رد صالحیــت شــدند کــه بــه قانــون اساســي اعتقــاد 
ندارنــد، گفــت: در قانــون اساســي آمــده هرکــس قانــون اساســي 
را قبــول دارد، اقــرار کنــد. اقــرار هــم کــه بــه زبــان اســت و مــا هــم 
کــه اقــرار کردیــم کــه بــه قانــون اساســي متعهدیــم و آن را قبــول 
ــش  ــي و آرام ــول و منطق ــم روال معق ــت امیدواری ــم. در نهای داری

ــه شــود.  بخــش در پیــش گرفت
شوک بزرگ در اردوگاه اصولگرایان

ــاره  ــتند و درب ــوک هس ــم در ش ــان ه ــود اصولگرای ــور مي ش تص
ــم  ــا ه ــون آنه ــد چ ــکوت کرده ان ــود س ــي خ ــاي انتخابات برنامه ه
ــه  ــب از صحن ــاي رقی ــد کاندیداه ــد 99 درص ــور نمي کردن تص
ــیون  ــو فراکس ــک عض ــدي ی ــرج عب ــوند. ای ــته ش ــار گذاش کن
اصولگرایــان رهــروان مجلــس شــوراي اســالمي مي گویــد: 
ایــن فراکســیون هنــوز بحثــي دربــاره ردصالحیــت برخــي 
ــه در  ــتاني ک ــت. دوس ــته اس ــس نداش ــي مجل ــدگان فعل نماین
ــراز  ــوز اح ــا هن ــت آنه ــا صالحی ــده ی ــت ش ــس رد صالحی مجل
ــري  ــاله را پیگی ــن مس ــي ای ــاري قانون ــا ازمج ــت قطع ــده اس نش
و  افــزود: رد صالحیــت شــده ها  نعمتــي  بهــروز  مي کننــد. 
ــري  ــي پیگی ــت قانون ــد از ظرفی ــده ها بای ــت نش ــراز صالحی اح

ــتفاده را  ــت اس ــده نهای ــي مان ــان باق ــدت زم ــان در م مطالبات ش
ــا ارائــه مســتندات قانونــي بتواننــد شــوراي نگهبــان را  بــرده و ب
قانــع کننــد. وي اظهــار کــرد: قطعــا ورود رئیس جمهــور و رئیــس 
مجلــس یــا ســایر مســئوالن نظــام کــه از آن بي خبریــد بــه مســاله 
رد صالحیت شــده ها مبتنــي بــر مســتنداتي انجــام شــده اســت. 
حمیدرضــا فوالدگــر نماینــده اصولگــراي مجلــس بــا تاکیــد بــر 
ــات  ــاي گرایش ــر مبن ــده ب ــام ش ــاي انج ــه رد صالحیت ه اینک
سیاســي نبــوده اســت، در توصیــه اي بــه شــوراي نگهبــان گفــت 
ــد و  ــیدگي کن ــکایات رس ــه ش ــده ب ــي مان ــت باق ــه در فرص ک
صالحیــت نامزدهــا را بــه گونــه اي مــورد بررســي قــرار دهــد تــا 

ــوند.  ــس ش ــح وارد مجل ــراد صال ــري اف ــدات رهب ــر تاکی بناب

حامیان دولت چه کردند
ــراد  ــون اف ــد چ ــه دارن ــا گالی ــن روزه ــم ای ــت ه ــان دول حامی
دیــروز  اســاس  همیــن  بــر  و  نشــدند  تاییــد  آنهــا  مدنظــر 
ســخنگوي حــزب اعتــدال و توســعه گفــت: امیدواریــم تــا 
ــون  ــه اکن ــرادي ک ــي از اف ــي، بخش ــاي تبلیغات ــان فعالیت ه زم
ــي  ــود. غالمعل ــد ش ــان تایی ــده اند صالحیتش ــت ش رد صالحی
دهقــان دربــاره رد صالحیــت اعضــاي حــزب اعتــدال و توســعه 
اظهــار کــرد: مــا در بیانیــه خــود تاکیــد کردیــم کــه حضــور همــه 
ســالیق مختلــف در انتخابــات پیــش رو از مصالــح کشــور 
ــا رایزني هــاي آقــاي الریجانــي و روحانــي  ــم ب اســت و امیدواری
ــا  ــن پرســش کــه آی ــه ای ــن مســاله حــل شــود. وي در پاســخ ب ای
اعضــاي رد صالحیت شــده حــزب اعتــدال و توســعه بــه شــوراي 
ــه  ــه کســي توصی ــا ب ــار کــرد: م ــد، اظه ــراض کرده ان ــان اعت نگهب
ــر  ــا در سراس ــد ام ــام کن ــت ن ــات ثب ــراي انتخاب ــه ب ــم ک نکرده ای
ــد در  ــک بوده ان ــا نزدی ــزب م ــه ح ــه ب ــادي ک ــراد زی ــور اف کش
ــد.  ــام کرده ان ــت ن ــعه ثب ــدال و توس ــزب اعت ــاي ح ــار اعض کن
ــه خــود افــراد  ــه شــوراي نگهبــان را ب اکنــون هــم مــا اعتــراض ب

رد صالحیــت شــده واگــذار کرده ایــم

گزارش ردصالحیت ها مشورت با رهبري

مشــاور ارشــد رهبــری در امــور سیاســت خارجــه صبــح پنجشــنبه بــه منظــور ترویــج علــوم 
شــناختی و دیــدار بــا مدیــران و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــای اســتان بــه کرمــان 

ســفر کــرد.
ــنبه  ــح پنجش ــرازی صب ــال خ ــید کم ــان، س ــتانداری کرم ــی اس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بــه منظــور ترویــج علــوم شــناختی و دیــدار بــا مدیــران و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه 

هــای اســتان بــه کرمــان ســفر کــرد.
ــز  ــد از مراک ــتان، بازدی ــای اس ــگاه ه ــی دانش ــات علم ــای هی ــران و اعض ــا مدی ــه ب جلس
ــاب  ــوم اعص ــجویان عل ــا دانش ــت ب ــناختی و نشس ــوم ش ــاب و عل ــوم اعص ــات عل تحقیق
ــه  و رشــته هــای مربوطــه از مهمتریــن برنامــه هــای ســفر یکــروزه ســید کمــال خــرازی ب

ــان مــی باشــد. کرم

ــالح  ــتمدار اص ــد. وی سیاس ــد ش ــران متول ــرازی در 10 آذر 1323 در ته ــال خ ــید کم س
ــاور  ــران، مش ــگاه ته ــی دانش ــوم تربیت ــی و عل ــکده روانشناس ــام دانش ــتاد تم ــب، اس طل
ارشــد رهبــری در امــور سیاســت خارجــه و سرپرســت و عضــو شــورای راهبــردی روابــط 

ــت. ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــی جمه خارج
ــران در دوران  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــور خارج ــابقه وزارت ام ــرازی س ــال خ ــید کم  س
ــازمان  ــران در س ــم ای ــی دائ ــفیری و نمایندگ ــات، س ــت اصالح ــوری دول ــت جمه ریاس

ــود دارد. ــۀ خ ــا 1997، را در کارنام ــال 1989 ت ــد از س ــل متح مل

او عضــو هیئــت علمــی دانشــکده روان شناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه تهــران بــا درجــه 
ــوم  ــکده عل ــای پژوهش ــت امن ــت هیئ ــت و ریاس ــام اس ــتاد تم ــا اس FULL professor ی

ــر عهــده دارد. شــناختی را ب
ــوری  ــیمای جمه ــای س ــه ه ــت برنام ــالب، مدیری ــد از انق ــمت های او بع ــتین س از نخس
ــرورش  ــون پ ــی کان ــر عامل ــه، مدی ــور خارج ــی وزارت ام ــاون سیاس ــران و مع ــالمی ای اس
ــود.  ــالمی ب ــوری اس ــزاری جمه ــی خبرگ ــر عامل ــان و مدی ــودکان و نوجوان ــری ک فک
خــرازی همزمــان بــا مدیرعاملــی خبرگــزاری جمهــوری اســالمی )ایرنــا( در زمــان جنــگ 
عــراق علیــه ایــران، مســئولیت ســتاد تبلیغــات جنــگ را نیــز بــر عهــده داشــت. وی پــس از 
جنــگ بــه ریاســت نمایندگــی دائــم جمهــوری اســالمی ایــران در ســازمان ملــل منصــوب 
شــد و پیــش از انتصــاب بــه ســمت وزیــر خارجــه، مــدت 8 ســال نماینــده دائــم و ســفیر 

ایــران در ســازمان ملــل متحــد بــود.

سفر یکروزه مشاور ارشد مقام معظم رهبری به کرمان
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به گزارش مکران :افتتاح مطب و دارو خانه بخش خصوصی بخش جازموریان بخش جازموریان و در شهر زهکلوت
 مطــب و دارو خانــه شــخصی جهــت حفــظ بهداشــت و ســالمت شــهروندان بخــش جازموریــان در شــهر زهکلــوت بــا حضــور فرمانــدار ، بخشــدار، شــهردار و اعضــای شــورای شــهر و جمعــی از شــهروندان 
افتتــاح شــد.عطا ناوکــی فرمانــدار شهرســتان رودبــار جنــوب در ایــن افتتاحیــه ضمــن بازدیــد از نحــوه خدمــات رســانی مطــب و داروخانــه از بیمــاران بســتری در مطــب عیــادت کردنــد و افزودنــد: کســانی کــه 

در  مســیر خدمــت رســانی بــه عمــوم مــردم قــدم بــر میدارنــد خدمتشــان خدمــت الهــی اســت و نــزد خداونــد بســیار ارزشــمند اســت و همــه بایــد قــدردان زحمــات ایــن قشــر باشــند.
ناوکــی همچنیــن افزودنــد: دولــت تدبیــر و امیــد در عرصــه ســالمت گامهــای بزرگــی بــرای رفــاه حــال مــردم برداشــته اســت و نقــش و فعالیــت پزشــکان در عرصــه ســالمت و بهداشــت جامعــه حائــز اهمیــت 

اســت .

    افتتاح اولین داروخانه بخش خصوصی شهر زهکلوت

شــورای  رئیــس  اطمینانــی  حسیــن 
کــرد تاکیــد  کهنــوج  شهرســتان 
شوراها عمران شهرستان را متحول کنند

ــک  ــوج در ی ــتان کهن ــورای شهرس ــس ش رئی
در  تحــول  برلــزوم  اختصاصــی  مصاحبــه 

عمــران شهرســتان تاکیــد کــرد 

حســین اطمینانــی بــا بیــان اینکــه شــهر نیازمند 
زیباســازی اســت تــا شــهروندان احســاس 
بهتــری از حضــور و تــردد در آن داشــته باشــند 
ــوراها  ــه ش ــه ب ــادی ک ــا اعتم ــردم ب ــت : م گف
ــا  ــن آن ه ــد بنابرای ــا رای دادن ــه آنه ــتند ب داش
بایــددر دوره چهــار ســاله مســئولیت خــود 

ــانی  ــات رس ــران خدم ــی در عم ــول اساس تح
شــهرها و روســتاها ایجادکننــد وی تصریــح 
کــرد : مــا ســرمایه هــای بزرگــی در شهرســتان 
ــزی  ــه ری ــدی و برنام ــت بن ــا الوی ــه ب ــم ک داری
ــردن  ــد ک ــا رص ــوراها ب ــژه ش ــه وی ــح ب صحی
مشــکالت موجــود و جــذب ســرمایه گــذاران 
مــی تواننــد در ایــن امــر ســهیم باشــند . رئیــس 
ــورای  ــو ش ــوج و عض ــتان کهن ــورای شهرس ش
ــع انســانی را یکــی از ســرمایه هــای  شــهر مناب
بــزرگ عنــوان کــرد گفــت :و ایــن مهــم در دنیــا 
حــرف اول را مــی زنــد. اطمینانــی بــا اشــاره به 
طــرح جامــع مطالعاتــی نــور پــردازی و مبلمان 
مبلمــان  و  نورپــردازی   : داد  ادامــه  شــهری 
شــهری از بخــش هــای بســیار مهــم در حــوزه 
ــه  ــد برنام اجتماعــی و شــهری هســتند کــه بای
خصــوص  ایــن  در  یکپارچــه  و  مــدون  ای 
ــانی در  ــت پریش ــهر را از حال ــده و ش ــاده ش پی
ایــن زمینــه خــارج کنیــم وی عملیــات اجــرای 
ــوراها  ــتاوردهای ش ــذر را از دس ــل کنارگ تکمی
وشــهرداری داشــت و گفــت : 70درصــد کنــار 
گــذر تســطیح وقیرپاشــی انجــام شــده و آمــاده 
فرمانــدار  از  پایــان  اســت .وی در  اســفالت 
ــتان را  ــورای شهرس ــات ش ــا مصوب ــت ت خواس
ــتان  ــعه ای شهرس ــای توس ــه ه ــدر برنام درص

حسین اطمینانی رئیس شورای شهرستان کهنوج تاکید کرد
شوراها عمران شهرستان را متحول کنند

هشــدارمهندس بهرامــی رئیــس آب و فاضــالب شــهری 
بــه مــردم

با یک گل بهار نمی شود

مهنــدس رضــا بهرامــی در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی بــر 
ــس  ــرد رئی ــرف آب تاکیدک ــی در مص ــه جوی ــزوم صرف ل
ــهر  ــک ش ــی در ی ــت : گاه ــهری گف ــالب ش آب و فاض
بــاران زیــاد مــی بــارد امــا خشکســالی دارنــد چــون در آن 
ــاران باریــده اســت کــه در تابســتان بــوده  شــهر زمانــی ب
و چــون تبدیــل بــه ســیل شــده بــه محصــوالت آن شــهر 
ــاورزی  ــالی کش ــه آن خشکس ــه ب ــرده ک ــارت وارد ک خس
مــی گوینــد امــا وقتــی مجموعــه بــارش کــم مــی شــود

 خشکســالی اقلیمــی بــه وجــود مــی آیــد مهنــدس 
ــد  ــدازه نیای ــه ان ــاران ب ــی ب ــرد : وقت ــح ک ــی تصری بهرام
یــا فقــط بــاران بیایــد و از بــرف خبــری نباشــد کــم کــم 
منابــع زیــر زمینــی کــم مــی شــود و بــا خشکســالی آبــی 
ــار اســت  ــان ب مواجــه مــی شــویم کــه اثراتــش بســیار زی

ــت در  ــن اس ــون ممک ــن چ ــاد م ــه اعتق ــت : ب . وی گف
ــد  ــیم بای ــه باش ــران مواج ــن بح ــا ای ــم ب ــد ه ــالهای بع س
ــی  ــون حت ــم چ ــت کنی ــی حفاظ ــع آب ــی از مناب ــه خوب ب
اگــر ســالی فــرا برســد کــه بــاران هــم خــوب بیایــد بــاز 
ــی  ــدس بهرام ــود . مهن ــی ش ــران نم ــی جب ــم آب ــم ک ه
دربــاره بــارش هــای امســال معتقــد اســت : بــا یــک گل 
بهــار نمــی شــود . وی ادامــه داد : ایــن هشــدارییی اســت 
ــراه  ــا را گم ــر آنه ــای اخی ــی ه ــه بارندگ ــردم ک ــرای م ب
ــد  ــه خواه ــی هاادام ــش بین ــر پی ــاران بناب ــه ب ــد البت نکن
یافــت امــا شــهروندان فکــر نکننــد کــه وضــع آب خــوب 
ــد  ــرف کنن ــد مص ــه بخواهن ــور ک ــر ط ــد ه ــده ومجازن ش
بنابرایــن اگــر مــردم در ایــن راه بــه مــا کمــک نکننــد هــر 
دولتــی هــم کــه باشــد نمــی توانــد مبحــث کــم آبــی را 

ــد .  ــت کن مدیری
ابتــکارات  از  را  آب  پلیــس  بهرامــی طــرح  مهنــدس 
اســتاندار در هفتــه عنــوان کــرد و ادامــه داد: فرهنــگ 
ــردم  ــذا م ــود ل ــج ش ــد تروی ــح از آب بای ــتفاده صحی اس
ــا 500لیتــر اســتحمام  هــم ایــن را مــی پذیرنــد کــه اگــر ب
مــی کننــد آن را بــه 200لیتــر برســانند و ایــن یعنــی صرفــه 
جویــی . مهنــدس بهرامــی در پایــان گفــت : بســیاری از 
ــره  ــت و به ــتباه در مدیری ــد اش ــاد دارن ــان اعتق کارشناس
ــد  ــروع ش ــی ش ــور از زمان ــی کش ــع آب ــرداری از مناب ب
ــه پدیــده هــای  ــار گذاشــتیم و ب کــه سیســتم قنــات را کن

ــم . ــع آب روی آوردی ــتخراج  توزی ــدرن اس م

هشدارمهندس بهرامی رئیس آب و فاضالب شهری به شهروندان کهنوجی :

با یک گل بهار نمی شود

وي  گفــت : 114 پــروژه فعــال درشــهركهنوج داریــم وي 
پیشــرفت فیزیکــي  ایــن پــروژ هــا را  52 درصــد عنــوان كــرد و 

ــم . ــرورش  داری ــوزش وپ ــروژه  در آم ــزود : 13پ اف
ــوج  ــاختهاي شــهري كهن ــاد زیرس ــه ایج ــاره ب ــوج بااش رمانداركهن
ــزرگ فاضــاب شــهري  كهنــوج درهیــچ جــاي  ــروژه ب ، گفــت : پ

ــه جــز كهنــوج اجــرا نشــده اســت . اســتان  ب
ــوان  ــوار عن ــداد مشــتركان فاضــاب شــهري را 8000  خان وي تع
كــرد و افــزود : تاكنــون 800 خانــوار شــهري  مشــترك  فاضلــاب 

شــهري  شــده انــد .
وي پیشــرفت فیزیکــي  پــروژه فاضــاب شــهري كهنــوج را بــاالي  
75 درصــد عنــوان كــردو افــزود : فاضــاب شــهري كهنــوج  بالــغ 

بــر 2%5  میلیــارد تومــان  بودجــه   دارد.
ــا پایــان مهــر مــاه ســال 95 همــه  فرمانداركهنــوج اظهــار كــرد: ت
مــردم كهنــوج ازنعمــت گاز بهــره منــد خواهند شــد.  وي پیشــرفت 
فیزیکــي پــروژه گاز شــهري را 75 درصــد عنــوان كــرد  و گفــت : 

از لحــاظ زیرســاختي كهنــوج آمــاده جهــش  توســعه اي اســت .
ــتان  ــودن شهرس ــا  ب ــه مهی ــاره ب ــن بااش ــوج همچنی فرمانداركهن
ــرد :  ــان ك ــر نش ــتي ، خاط ــز بهداش ــعه مراك ــد توس ــاظ رش از لح
كلنــگ زنــي  كلینیــك   و زایشــگاه وآموزشــگاه  علمــي ســامت  را 
یــك بســته ویــژه رفاهــي بــراي مــردم  عنــوان  كــرد .ســید محســن 
صمدانــي  وضعیــت آب شــهري  كهنــوج را نامناســب عنــوان كــرد 
ــم  ــش بروی ــي پی ــه ســمت صنعت ــد از كشــاورزي ب ــزود :بای و اف

.وي  بااشــاره بــه تبــادل 2000 میلیــارد ریــال موافقــت نامــه هــاي 
ســرمایه گــذاري دركهنــوج   گفــت : بالــغ بــر 30 میلیــارد تومــان  

از ایــن موافقــت نامــه هااجرایــي شــده اســت .
ــتان  ــودن شهرس ــا  ب ــه مهی ــاره ب ــن بااش ــوج همچنی فرمانداركهن
ــرد :  ــان ك ــر نش ــتي ، خاط ــز بهداش ــعه مراك ــد توس ــاظ رش از لح
كلنــگ زنــي  كلینیــك   و زایشــگاه وآموزشــگاه  علمــي ســامت  را 
یــك بســته ویــژه رفاهــي بــراي مــردم  عنــوان  كــرد .ســید محســن 
صمدانــي  وضعیــت آب شــهري  كهنــوج را نامناســب عنــوان كــرد 
ــم  ــش بروی ــي پی ــمت صنعت ــه س ــاورزي ب ــد از كش ــزود :بای و اف
ــه  ــت نام ــال موافق ــارد ری ــادل 2000 میلی ــه تب ــاره ب .وي  بااش
ــارد  ــر 30 میلی ــغ ب هــاي ســرمایه گــذاري دركهنــوج   گفــت : بال
ــن موافقــت نامــه هــا اجرایــي شــده اســت .ظرفیــت  تومــان  از ای
فــرآوری تیتانیــوم در ایــن معــدن 130 هــزار تــن كنســانتره و 70 
ــا  ــدرو ت ــرار اســت ایمی ــه ق ــت اســت ك ــن ســرباره پیگمن ــزار ت ه
مرحلــه تولیــد ســرباره در ایــن طــرح معدنــی مشــاركت كنــد.وی 
بیــان كــرد: معــدن تیتانیــوم شهرســتان كهنــوج بــا ذخیــره قطعــی 
150 میلیــون تــن وذخیــره احتمالــی 400 میلیــون تــن بزرگتریــن 

معــدن تیتــان در ســطح كشــور اســت.
ــن  ــادر ای ــاور م ــون مش ــه اكن ــن ك ــان ای ــا بی ــوج ب ــدار كهن فرمان
ــری  ــت: پیگی ــت، گف ــده اس ــاب ش ــزرگ انتخ ــی ب ــرح معدن ط
ــن  ــان و ای ــتاندار كرم ــارت، اس ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــای وزی ه
ســازمان بــا ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی 

ایــران )ایمیــدرو( موجــب شــد تــا فعالیــت ایمیــدرو بــرای احــداث 
ــود. ــی ش ــه اجرای ــوج وارد مرحل ــرآوری در كهن ــه ف كارخان

ــه  ــاخت كارخان ــرای س ــی ب ــه عموم ــون مناقص ــه داد: اكن وی ادام
هــای ســرباره و كانــه آرایــی تیتانیــوم آغــاز شــده اســت.وي افــزود 
:  معــدن تیتانیــوم كهنــوج بالــغ بــر 500 مییلیــارد ریــال بودجــه 
ــه   ــن ب ــوج همچنی ــدار كهن ــاز دارد فرمان ــي نی ــعه نهای ــراي توس ب
ــهرداري  ــزود : ش ــرد و اف ــاره ك ــوج  اش ــهرداري كهن ــکات ش مش
درایــن مــدت نیروهــاي زیــادي را جــذب نمــوده بــود   و بالــغ بــر 
چهارصــد میلیــون تومــان را بایــد هرمــاه صــرف پرداخــت  حقــوق 
ــر  600%1 میلیــون تومــان  از محــل  ــغ ب نمایــد  . وي افــزود : بال
اعتبــارات ارزش افــزوده اســتان  بــه شــهرداري كهنــوج اختصــاص 
داده شــده اســت . وي همچنیــن از اختصــاص مبلــغ  1%200   
ــهرداري  ــه ش ــتان ب ــارات شهرس ــل اعتب ــان  از مح ــون توم میلی
ــوج  ــذر كهن ــار گ ــرح كن ــراي ط ــزود :  اج ــر داد و اف ــوج خب كهن
ــر اســت واحــد  ــل ذك ــي اســت  . قاب ــان مراحــل نهای ــال پای درح
فــرآوری تیتانیــوم كهنــوج تنهــا واحــد معدنــی محســوب می شــود 
ــال  ــه س ــه بودج ــرای آن در الیح ــژه ب ــه صــورت وی ــت ب ــه دول ك
1394 كل كشــور اعتبــار در نظــر گرفتــه و از آن اســم بــرده اســت. 
كمــك بــه تامیــن زیربناهــای واحــد فــراوری تیتانیــوم كهنــوج جزو 
برنامــه اكتشــاف و راه انــدازی معــادن و اعتبــارات اختصــاص یافتــه 
ــن بخــش محســوب می شــود.براین اســاس هــدف كمــی از  ــه ای ب
ــه  ــوم كهنــوج احــداث كارخان ــراوری تیتانی اجــرای طــرح واحــد ف

ــوده و  ــن ب ــزار ت ــت 50 ه ــه ظرفی ــوم ب ــت تیتانی ــد پیگمن تولی
قــرار اســت اعطــای كمك هــای دولتــی بــه ایــن طــرح تــا ســال 

آینــده ادامــه پیــدا كنــد. آنطــور كــه در الیحــه بودجــه ســال 1394 
ــن طــرح 1383  ــده اســت، ســال شــروع اجــرای ای كل كشــور آم
بــوده و تــا پایــان ســال آینــده نیــز بــه ایــن طــرح كمــك دولتــی 
خواهــد شــد. اعتبــار مصــوب ایــن طــرح در ســال جــاری معــادل 
529 میلیــون تومــان بــود. ضمــن اینکــه در ســال های 1390 
ــان  ــون توم ــب 296، 200 و 210 میلی ــه ترتی ــز ب ــا 1392 نی ت
اعتبــار از ســوی دولــت بــه ایــن طــرح اختصــاص یافتــه بــود.

فرماندارکهنوج: زیرساخت هاي کهنوج براي سرمایه گذاري آماده است

تودیــع و معارفــه رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان  كهنــوج بــا حضــور 
فرمانــدار ایــن شــهر  ، معــاون مدیــر كل منابــع طبیعــی جنــوب  و جمعــی از مدیــران در محــل 

فرمانــداری ایــن شهرســتان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي فرمانــداري كهنــوج ، ســید محســن صمدانــي  فرمانــدار  شهرســتان  
كهنــوج در جلســه تودیــع و معارفــه رئیــس منابــع طبیعــی و آبخیــزداری  كهنــوج گفــت: اهمیــت 
منابــع طبیعــی بــه عنــوان میــراث ارزشــمند گذشــتگان بــر هیــچ كســی پوشــیده نیســت و همــه 
مــا بایــد بــرای حفــظ و حراســت و اســتفاده مطلــوب از منابــع طبیعــی تــاش كنیــم تــا ازایــن 

منابــع بهتریــن بهــره بــرداری را داشــته باشــیم.
وی ادامــه داد : حفــظ و حراســت از منابــع طبیعــی برعهــده یــك اداره ، یــك شــخص یــا گــروه 
خاصــی انجــام نخواهــد پذیرفــت  بایــد همــه مــا بــه ویــژه مــردم ودامــداران در خصــوص حفــظ منابــع  
همــکاری  منایندفرمانــدار كهنــوج  بــه اهمیــت خــاک و پوشــش گیاهــی و آب بعنــوان منابــع مهــم تامیــن کننــده 

ــه و یــک جانبــه  ــرداری بــی روی ــگاه منابــع طبیعــی و بهــره ب ــه جای حیــات برشاشــاره کــرد و افزود:عــدم توجــه ب

از منابــع طبیعــی آثــاری زیانبارخواهدداشــت کــه  بصــورت پدیــده هــای مخربــی ماننــد ســیل  و فرســایش خــاک 

ظاهــر میشــود  و زندگــی انســان هــا را بــا چالــش جــدی مواجــه خواهــد کرد.رمانــدار شهرســتان  كهنــوج بــا بیــان 

اینکــه توســعه بخــش کشــاورزی بــا حفاظــت از آب و خــاک میــر خواهــد شــد گفــت: حفاظــت آب و خــاک بــا 

مدیریــت حــوزه هــای آبخیز،اجــراي اقدامــات احيــاي پوشــش گياهــي و مديريــت مراتــع نقــش قابــل ماحظــه ای در 

تامــن معيشــت مــردم  خواهــد داشت.مســئول حراســت  منابــع طبيعــي  جنــوب كرمــان نیــز در ایــن جلســه الزمــه 

دســتیابی بــه توســعه پایــدار حفاظــت از منابــع طبیعــی بــه عنــوان بســر توســعه و زیربنــای توســعه همــه جانبــه 

کشــور دانســت و افــزود :حفــظ منابــع طبیعــی وظیفــه ای همگانــی در راســتای توســعه پایــدار و توجــه بــه نســل 

فعلــی و آتــی کشــور بشــار مــی آیــد و از تقــدس و ارزش واالیــی برخــوردار مــی باشــد.مهندس كرميــي رئیــس ســابق 

اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان  كهنــوج  نيــز در ایــن جلســه ضمــن ارائــه گزارشــی از عملکــرد منابــع 

ــر و تشــکر  ــت خــود  تقدی ــدار محــرم در دوران مدیری ــژه فرمان ــات وی ــزداری شهرســتان از توجه طبیعــی و آبخی

کرد.مهنــدس كرميــي گفــت : بحــث منابــع طبيعــي بحــث مالكيتــي اســت ؛ بحــث  حقوقــي و زمــن اســت .مهنــدس 

لورگــي رئيــس جديــد منابــع طبيعــي كهنــوج درايــن جلســه   اظهارداشــت : انشــالله كــه بتوانــم خدمتگزارخــويب بــراي 

مــردم باشــم در پایــان ایــن مراســم از

 زحات  مهندس كرميي تجلیل  و  مرتيض

 لورگي به عنوان رئیس جدید منابع طبیعی

 شهرستان  كهنوج  معريف گردید.

الزم به ذکر است  مرتيض لورگي از جوانان 

 كهنوجي است که  قبل از اين  مسئوليت

 اداره منابع طبيعي رودبار  جنوب  را در

 سابقه خود دارد .

لورگی آمد، کریمی رفت


