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از سال ۱۳۷۳ تعيين  شعار سال  از يک دهه  بيش 
توسط مقام معظم رهبرى موضوعات اقتصادى با توجه 
به شرايطی که کشور در آن قرار داشته، با عناوين مختلف 
اعالم شده، از قبيل حمايت ازکاالى ايرانی، همت مضاعف 
و کار مضاعف، توليد ملی، حمايت از کار و سرمايه ايرانی، 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی توليد و 
اشتغال تا اينکه امسال  شعار »رونق توليد« توسط ايشان 
به عنوان شعار سال برگزيده شد، از اهميت بيشترى 
برخوردار بود با توجه به تشديد تحريمهاى امريکا با 
خروج از برجام که ايجاد شده است همانگونه که ايشان 
در سخنرانی در حرم رضوى فرمودند : صرفا با نامگذارى 
شعارسال ، و بدون راهکار وبرمانه ريزى وايجاد ساختارها 
امکان تحقق شعار وجود نخواهد داشت لذا با برنامه ريزى 
و راهکارهاى عملی پيوسته، فراگير و مشمول و جامع می 
توان رونق توليد را محقق ساخت و اگر تعلل و قصورى در 
هرکدام ازبخشهاى باالدستی ايجاد شود اين شعار تحقق 
نخواهد پذيرفت لذا نيارمند به تحقيق و راهکار مبتنی 
برامکانات موجود بانگاه به امکانات درون و با رويکرد 

اقتصاد مقاومتی و ارائه نقشه راه امکان پذير خواهدبود 
لذا مواردى را جهت رونق توليد بايدمورد توجه قرار داد من 
جمله : ساماندهی واردات و صادرات و جلوگيرى جدى و 
عملی از واردات کاالهاى غيرضرورى و داراى توليد مشابه 
داخلی - مبارزه جدى با فساد اعم از؛ رانت خوارى، ارتشاء، 
اختالس و ساير موارد مشابه، با اولويت به پيشگيرى از 
بروز اين ناهنجارى ها، از طريق پاکسازى سيستم ادارى، 
تقويت شرکتهاى   - اقتصادى   به خصوص در بخش 
دانش بنيان -بومی سازى فناورى ها - بومی سازى ساخت 
ماشين آالت جديد صنعتی مورد نياز کارخانجات و کمک 
به تأمين قطعات موردنياز صنايع، با مشارکت نخبگان و 
متخصصين داخلی و دانشگاهيان - تمرکز بر بِرندسازى 
يک يا چند محصول خاص توليد داخل در هر بخش، 
در حد استانداردهاى جهانی. اصالح نظام بانکدارى و 
استمهال تسهيالت ارائه شده تا رسيدن به توليد وتوان در 
پرداخت - کاهش و يا به تاخير انداختن دريافت ماليات 
برتوليد - جلوگيرى از قاچاق کاال،تقويت پول ملی و بهبود 
فضاى کسب وکار - اولويت گذارى سياست هاى حمايتی 
- کاهش حجم نقدينگی - تقويت مشاغل خرد خانگی و 
کيفيت بخشيدن به توليدات داخل و رفع موانع توليد می 
تواند باعث رشد اقتصاد ى پايدار درجامعه گردد و فرهنگ 
استفاده از کاالى داخلی نهادينه شود و با مديريت انقالبی 

و جهادى و رعايت موارد مذکورتحقق ان شدنی است 
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                            حجت االسالم علوی وزیر اطالعات :

شناسایی 114 تیم تروریستی تکفیری 
در یک سال گذشته

                     مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان :

» رونق تولید«
 راه مقابله با  تحریم ها

بــا حضور دادســتان عمومــی و انقالب بردســیر 
وجمعــی از مســئوالن و اهالی منطقــه، اختالف 
ــتا های  ــی روس ــن اهال ــاله بی ــی 1۳ س ملک
صاحــب آبــاد و زارچوئیــه و میرشــادی بخــش 

گلــزار بردســیر حــل و فصــل شــد.
 اختــالف ملکــی ۱۳ ســاله بيــن اهالــی روســتا هاى صاحب 
ــا  ــزار بردســير ب ــه و ميرشــادى بخــش گل ــاد و زارچوئي آب
ــير،  ــالب بردس ــی و انق ــتان عموم ــی، دادس ــور نخع حض
نماينــده فرماندارى، رئيــس اداره منابع طبيعی، رئيــس اداره 
آب منطقــه اى وجمعــی از مســئوالن و اهالــی منطقــه حل 

و فصــل شــد.
دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان بردســير در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار گــروه حقوقــی و قضايی خبرگــزارى 
ميــزان گفــت: با ورود دســتگاه قضايــی به موضــوع و حضور 
در محــل مــورد تنــازع کــه در 9۰ کيلومتــرى شهرســتان 
بردســير در دامنــه کــوه هــزار قــرار دارد و دعــوت از طرفيــن 
و مســئولين و مذاکــره چنــد ســاعته بــا اهالــی و نمايندگان 
روســتا هاى صاحــب آبــاد، زارچوئيــه و ميرشــادى بــا ايجــاد 
ــده،  ــاد ش ــتا هاى ي ــی روس ــن اهال ــازش در بي ــح و س صل
بــه اختــالف چنديــن و چنــد ســاله اهالــی ايــن روســتا ها 

خاتمــه داده شــد.
ــاد شــده  محمداميــن نخعــی افــزود: اهالــی روســتا هاى ي
بيــش از ۱۳ ســال در خصــوص اراضــی و زمين هــاى 
کشــاورزى، آبراه هــا و مالکيــت قنــوات و نحوه انتقــال آب به 
مــزارع و حقابــه متعلقه خــود از رودخانه ميرشــادى اختالف 
ــی و  ــده  حقوق ــره پرون ــن فق ــه چندي شــديدى داشــته ک

        

افزایش 25 درصدی ظرفیت خطوط 
تولید کارخانه تا سال 99

کاهش 12 درصدی ازدواج و 
افزایش یک درصدی طالق

صفحه 4

                                        مهندس تقی زاده مديرعامل شرکت گل گهر خبر داد:

دکتر محمد امین نخعی دادستان عمومی و انقالب شهرستان بردسیر :
با ورود مدعی العموم و در راستای حفظ حقوق عامه

اختالف ملکی 13 ساله در بردسیر حل و فصل شد

کيفــرى در شــعب دادگاه و دادســرا و حتــی تعــدادى 
ــوح و  ــور مفت ــی کش ــوان عال ــا در دي ــن پرونده ه از اي
در حــال رســيدگی بــود کــه بــا انجــام مذاکــرات انجــام 
شــده بــا آنــان، طرفيــن بــه صلــح و ســازش رســيدند.

وى اعــالم کــرد: پــس از تنظيــم صورتجلســه و امضــاء 
طرفيــن، نماينــدگان و اهالــی روســتا هاى فــوق و 
ــت و  ــالم گذش ــا اع ــد ب ــرر ش ــی مق ــئولين محل مس
انصــراف طرفين، کليــه پرونده هــاى مفتــوح در محاکم 

قضايــی در خصــوص موضــوع مختومــه شــود.
گفتنــی اســت، ورود دادســتانی بــه اختالفــات مشــابه 
از طريــق حضــور در محــل و معاينــه محــل بــا حضــور 
ــه  ــيدن ب ــان بخش ــزايی در پاي ــرات بس ــن تاثي طرفي
اختالفــات فــی مابيــن اصحــاب دعــوا دارد کــه در موارد 
مشــابه نيــز اقدامــات الزم انجام شــده و در ادامــه نيز در 

دســتور کار دادســتانی اســت.
صفحه4

فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی: 

دست برادری ارتش و سپاه حرکتی زیبا 
پس از حرکت زشت آمریکایی ها بود

ــع  ــير و صناي ــهردارى بردس ــت ش ــه هم ب
ــکارى اداره  ــير( و هم ــان )بردس ــوالد کرم ف
ورزش و جوانــان همايــش بزرگ پيــاده روى 

خانوادگــی برگزارشــد
ــراه  ــوان هم ــارک بان ــمی پ ــکار رس ــاز ب آغ
ــا همايــش بــزرگ پيــاده روى خانوادگــی  ب
توســط شــهردارى و صنايــع فــوالد کرمــان 

)بردســير(
درايــن همايــش ۱2دســتگاه دوچرخــه ، 5۰ 
جايــزه نقــدى بــه قيــد قرعــه بيــن شــرکت 

ــدگان اهدا شــد  کنن

آغاز به کار ؛
فروشگاه زنجیره ای رفاه در بردسیر

ســرهنگ غضنفــرى فرمانــده نيروى 
انتظامــی شهرســتان بردســير در 
ــگار  ــا خبرن ــه اختصاصــی ب مصاحب
سپهربردســير درپاســخ بــه ايــن 
ســئوال که درحمايت از شــعار ســال 
» رونــق توليــد «  چــه حمايتهايــی 
دســتگاه انتظامــی مــی تواند داشــته 

باشــداظهار داشــت :
ــاد  ــد و اعي ــال جدي ــک س ــا تبري  ب
شــعبانيه بــه عمــوم شــهروندان 
ــعار  ــق ش ــتاى تحق ــی درراس گرام
امســال کــه از ســوى مقــام معظــم 
رهبــرى بــه نــام رونــق توليــد 
ــی  ــروى انتظام ــده ني ــذارى ش نامگ
شهرســتان ضمن حمايــت از تمامی 
توليــد کنندگان صنعتی، کشــاورزى 
ســطح  در  خانگــی  مشــاغل  و 
شهرســتان آمادگــی همــکارى خود 
را برابــر وظايــف محولــه اعــالم مــی 
نمايــد و بــه لطــف الهــی و همــکارى 
مردمــی امنيــت کــه بســتر توليــد و 
رونــق آن مــی باشــد در شهرســتان 
در ســطح مطلوبــی قــرار دارد وبنابــه 
وظايــف ذاتــی نيروهاى انتظامــی در 
حمايــت از رونــق توليــد تــالش ويژه 

ــت  ــم داش اى خواهي

فرمانــده انتظامی بردســير در پاســخ به 
عملکرد ســال 9۷  اظهارداشت: 

عمده فعاليــت آمار عملکــرد مجموعه 
انتظامی در ســال 9۷ شــامل کشــف  2 
تــن و 4۱6 کيلوگــرم انواع مــواد مخدر 
، صــدور ۱288 عــدد پــالک اتومبيــل 
، صــدرو ۱49۱ بــرگ گواهينامــه، 
دســتگيرى 24۷ نفــر ســارق ، توقيــف 
55۷ موتورســيکلت و توقيــف 969 
دســتگاه خودروهاى متخلــف، برخورد 
ــط  ــی توس ــی صوت ــا آلودگ ــدى ب ج
خودروهــا،  ســاماندهی مراســمات 
کاروانهــاى  و  تاالرهــا  در  عروســی 
ــور  ــاماندهی ام ــی،پيگيرى و س عروس
ــهر  ــز ش ــژه در مرک ــه وي ــی ب ترافيک
ــه  ــر ک ــاى ديگ ــيارى از فعاليته وبس
در مجمــوع بــا همــکارى مــردم 
ومســئولين امنيــت شهرســتان را بــه 
نقطــه مطلوبــی رســيده و انشــاء اهلل در 
ســال جديــد بــا اقدامــات همــه جانبه 
و مشــارکت همــه نهادهــا و مــردم اين 
رونــد بــه ســوى وضعيــت مناســب تر 

از ســال قبــل حرکــت نمايــد
ســرهنگ غضنفرى درپاســخ بــه نحوه 
رضايتمنــدى همشــهريان از نيروهاى 
انتظامــی گفــت: براســاس تحقيقــات 

واقعــی و ميدانــی از ۳6۰ نفــر 
ــهر  ــطح ش ــدف در س ــه ه جامع
ــی  ــات فرمانده ــورد اقدام در ۱۱ م
ــرض  ــتان در مع ــی شهرس انتظام
ــس،  ــن، جن ــردم از س ــاوت م قض
ــاوت  ــغلهاى متف ــالت و ش تحصي
قــرار گرفــت در نهايــت بــا امتيــاز 
خدمتگــزاران   2۰ از   ۱8/۷۰
ــت  ــم و امني ــه نظ ــود در عرص خ
را مــورد لطــف قــرار دادنــد. در 
ســال جديــد بــا تشــديد اقدامــات 
ــاير  ــازى س ــراه س ــی و هم انتظام

ــن  ــوزه تامي ــر در ح ــاى موث نهاده
ــورد  ــن برخ ــت ضم ــد امني و تولي
ــر  ــکنان در ســطح معاب ــا هنجارش ب
ــت  ــی، مزاحم ــی صوت ــم از آلودگ اع
موتورســواران متخلــف، فروشــندگان 
ــی ،  ــروبات الکل ــدر و مش ــواد مخ م
ســارقين بــا ادامه رونــد ارتبــاط موثر 
و اجتماعــی مــردم و پليس، شــهرى 
بــا نهايــت امنيــت و آســايش جهــت 
ــردم و حضــور مســافرين  زندگــی م
و گردشــگران در فصــول بهــار و 

ــيم.  ــته باش ــتان داش تابس

  آدرس: بردسیر بلوار شهید صانعی)سلورد(

به همت شهرداری بردسیر و صنایع فوالد کرمان )بردسیر( 
همایش بزرگ  پیاده روی خانوادگی برگزارشد
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی :

هویت شیعه در طول تاریخ : 
اعتقاد به نهضت عاشورا  ،امید 
و اعتقاد به آینده ای سبزدر 

انتظار منجی موعود 
حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه 
بردسیر در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن دعوت نماز 
گزاران به تقوای الهی گفت:تقواو گناه به مثابه اب و اتش است 
اگر تقوای الهی رعایت شود باعث زدودن گناهان ودوری از گناه 
می شود مثل آ ب ریختن براتش است که اتش را خاموش می 
کند زیرا قران کریم می فرماید » ان الذین تقوا إَِنّ الَِّذیَن اتََّقْوا إَِذا 
ُروا َفإَِذا ُهْم ُمْبِصُروَن « چون اهل  ْیَطاِن تََذَکّ ُهْم َطائٌِف ِمَن الَشّ َمَسّ
تقوا را از شیطان وسوسه و خیالی به دل فرا رسد همان دم خدا را 
به یاد آرند و همان لحظه بصیرت و بینایی پیدا کنند.یعنی با تقوا 

ویاد خدا شیاطین انس وجن بایاد خدا از انسان  دور می شوند 
امام جمعه بردسیر  در آستانه میالد خجسته امام عصر )عج( 
ضمن تبریک این ایام  بیان داشت:اعتقاد به موعود و منجی  
اختصاص به شیعه ندارد بلکه همه جهانیان وپیروان مکاتب و فرق 
اعتقاد به منجی دارند و هرچه ظلم وستم وگرفتاری بشر بیشتر 
شود اینها  باعث عقیده به موعود ومنجی می شود دردنیای امروز 
که مردم در ظلم وستم بسر می برند نیاز به منجی هم بیشتراست 
ایشان افزودند : اعتقادی که شیعیان به منجی وموعود دارند با بقیه 
مکاتب و مذاهب فرق می کند ومنجی و موعود شیعه برگرفته 
از مکتب اهل بیت علیهم السالم است که توسط پیامبر وائمه 
اطها ردرطول تاریخ بیان شده وخصوصیات منجی رابیان کرده اند 
چون بعضی از مذاهب  می گویند او خواهد امد ومتولدنشده اما 
شیعیان معتقدند ومی گویند متولد شده وحضور دارد حتی خیلی 
از علمای اهل سنت د رباره امام زمان کتاب نوشتند و معتقد به 

منجی هستند 
حجت االسالم کرمانی به نقل حدیثی پیرامون جانشینان پیامبر 
و منجی عالم بشریت گفت: ابن عباس نقل می کند :  » روزی 
پیامبر فرمودند: جانشینان و اوصیاء من و حجت هاي خداوند 
بعد از من، دوازده نفرند؛ اول آن ها برادرم و آخرین آن ها فرزندم 
است. گفت: اي فرستاده ي خدا! برادرت کیست؟ فرمود: علي بن 
ابي طالب. گفت: فرزندت کیست؟ فرمود: آن هدایتگري که زمین 
را پر از عدل و داد نماید. همچنانکه از ظلم و جور پر شده باشد. 
قسم به آن خدایي که مرا به حق برانگیخت، اگر یک روز بیشتر 
از عمر دنیا باقي نماند، در آن روز فرزندم مهدي ظهور و عیسي 
بن مریم از آسمان فرود مي آید و پشت سر وي نماز مي خواند 
و زمین را با نور پروردگار روشن مي نماید و سلطنت او شرق و 
غرب را فراخواهد گرفت.« بنابراین پیروان مکتب اهل بیت، نسبت 
به جریان مهدویت دچار اوهام و خیاالت گمراه کننده نبوده و 
همیشه حضور امام زمان)عج( را در اجتماع خود احساس نموده و 
عقیده دارند که او به عنوان حجت الهي، شاهد بر اعمال آنها است.

خطیب  جمعه بردسیر افزود:براساس روایات  امام عصر روزی 
که جهان پر از ظلم وجور شود ظهور خواهد نمودو جهان را پر 
از عدل و امنیت خواهد نمود حتی اگر یک روز از عمر جهان 
باقی مانده باشد و حکومتش شرق و غرب عالم رافرامیگیرد.وی 
علت عدم ظهور را غفلت و بی توجهی ما دانست و گفت :  ما 
غائبیم وما نیستیم وتوجه به امام نداریم وسرگرم امورات زندگی 
معمولی خودمان هستیم وغفلت ما باعث طوالنی ترشدن زمان 

ظهور است .
حجت االسالم کرمانی درادامه درباره هویت شیعه ومنجی 
بشریت افزود : درسال 1363 پنج سال بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی ،گروهی ماموریت یافتند که درباره شیعه و ایدولوژی 
مکتب شیعه تحقیق وبررسی  و کنفرانسی برگزارکنند . دبیر 
کنفرانس اعالم کرد:  ما به این نتیجه رسیده ایم که هویت شیعه 
در طول تاریخ  به دوعامل بستگی داشته و دارد یکی  قیام امام 
حسین علیه السالم  که قیام کردند وبا یاد یامهدی امیدوارانه به 
قیامشان ادامه می دهند وبا امید به منجی زندگی را ادامه می 
دهند وقیامشان را حفظ کردند لذا اعتقاد به گذشته سرخ )قیام 
امام حسین علیه السالم(  و آینده ای سبز) اعتقاد به ظهور منجی 

(عامل پویایی شیعه در طول تاریخ است
ایشان دربخشی دیگر از خطبه ها به سالروز دوم اردیبهشت 
وتاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزودند: امام خمینی 
در دوم اردیبهشت سال 13۵۸ طی فرمانی به شورای انقالب 
اسالمی رسماً تأسیس این نهاد را اعالم کرد و شورای انقالب 
با تأسیس شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، گام 
اساسی را در جهت سازماندهی این نهاد برداشت وسپاه پاسداران 
انقالب اسالمی که در نخستین روزهای پیروزی این انقالب 
تشکیل شد، در این چهل سال گذشته در نگهبانی از انقالب 
اسالمی و دستاوردهای آن در برابر توطئه های دشمنان ایستاد 
به گونه ای که امام فرمود: ای کاش من یک سپاهی بودم و یا اگر 
سپاه نبود مملکت نبود جایگاه و شان سپاه را در حفظ انقالب 

اسالمی راهویدامی سازد 
امام جمعه بردسیربپاس زحمات تالشها ، ایثارگریها و مجاهدتهای 
سربازان گمنام امام زمان تقدیر و تشکر نمود وگفت : امنیت را که 
از سرمایه های  ارزشمندهرجامعه ای است با تالش شبانه روزی 

ان عزیزان محقق گردیده است 

شناسایی ۱۱۴ تیم تروریستی تکفیری در یک سال گذشته
ــایی 11۴  ــرداد: شناس ــات خب ــر اطالع وزی
تیــم تروریســتی تکفیــری در یــک ســال 

گذشــته
وزیــر اطالعــات گفــت: در یــک ســال 
گذشــته با 11۴ تیــم تروریســتی تکفیری، 
116 تیــم مرتبــط بــا منافقیــن، ۴۴ تیــم 
ضدانقالبــی و 3۸۰ تیــم قاچاقچیــان مــواد 
مخــدر برخــورد شــده و عملیــات 1۸۸ تیم 

عملیاتــی خنثــی شــده اســت.
ــت  ــت و امام ــه حکوم ــان اینک ــا بی وی ب
ــات  ــه آی ــت، ب ــردم اس ــرای م ــالم ب در اس
ــرد و  ــاره ک ــت اش ــاره امام ــم درب قرآن کری
افــزود: تفــاوت نــگاه اســالم بــا دموکراســی 
ــت  ــی حکوم ــه دموکراس ــت ک ــن اس ای
ــت را  ــالم حکوم ــردم و اس ــر م ــردم ب را م
ــردم  ــرای م ــح ب ــدگان صال ــِت بن حکوم

می دانــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــوی ب ــالم عل حجت االس
مردم پایــه  کار  اطالعــات،  وزارت  در  کار 
و مردم مــدار اســت، اظهــار کــرد: کار در 
وزارت اطالعــات از مــردم، بــرای مــردم، بــا 
مــردم و بــا همراهــی مــردم اســت. امنیــت 
بــرای مــردم اســت  نــه بــر مــردم؛ امنیــت 
ــی،  ــی، سیاس ــای، امنیت ــام عرصه ه در تم
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگی و رســانه ای 
ــردم اســت.  ــروی م ــال و آب ــان و م و در ج
دســتاورد مجاهدت هــای خاموش ســربازان 
گمنــام امــام زمــان در وزارت اطالعــات 
در عرصه هــای مختلــف حماســه هایی 
رقــم زده کــه بیــان گوشــه ای از آن در ایــن 
فرصــت ممکــن نیســت و اشــارتی بــه ایــن 

دســتاوردها دارم. وی ادامه داد: در ســال گذشــته 
بــا 1۴۴ تیــم تکفیــری، 116 تیــم مرتبــط بــا 
منافقیــن، ۴۴ گــروه ضــد انقــالب، 3۸۰ تیــم 
قاچــاق مــواد مخــدر برخــورد شــده و عملیــات  
1۸۸ تیــم عملیاتــی خنثــی شــده کــه از جمله 
ــوب  ــر در جن ــتگیری ۴ نف ــِن آن، دس و آخری
ــزار  ــف 1۵ ه ــن کش ــور وهمچنی ــرب کش غ

فشــنگ کالشــینکف از آنــان بــود.
ــالش  ــا ت ــرد: صده ــد ک ــات تاکی ــر اطالع وزی
ــه  ــراد ب ــرای جــذب اف ــه ب ســرویس های بیگان
ــده  ــی ش ــایی و خنث ــوس شناس ــوان جاس عن
و ده هــا جاســوس کــه جــذب ســرویس ها 
ــد  ــه شــده بودن و دســتگاهای اطالعاتــی بیگان
ــه  ــایی و ب ــور شناس ــاس کش ــز حس در مراک
قــوه قضائیــه معرفــی شــده اند و گــزارش ایــن 
شناســایی مایــه بهــت و حیــرت همــه کســانی 
شــد کــه در جریــان عملکــرد وزارت اطالعــات 
قــرار گرفتنــد و ایــن کار، ســرویس های بیگانه را 

دچــار ســرگیجگی کــرد.
حجت االســالم علــوی خاطــر نشــان کــرد: در 
ضــد جاسوســی، راهبرد پدافنــدی را بــه راهبرد 
ضد جاسوســی آفنــدی تغییــر داده و در مصاف 
ــا ســرویس های اطالعاتــی بیگانــه و دشــمن  ب
ضربه هــای کاری وارد کردیــم. در برابــر آمریــکا، 
»ســی آی اِی« شــبکه جاسوســی این ســرویس 
29۰ جاســوس در کشــورهای مختلف از جمله 
ایــران شناســایی شــدند و تبــادل اطالعاتــی بــا 
کشــورهای دوســت صــورت گرفــت و ارتبــاط با 
آن بــا منابــع بهم ریخــت و کمیته شکســت در 
آمریــکا تشــکیل شــد و رئیــس »ســی آی اِی« 

ایــن ضربــه را تاییــد کــرد.

ــا 19 نفــر از  وی افــزود: »یاهــو نیــوز« ب
صاحب نظــران امنیتــی آمریکا مصاحبه 
داشــت کــه یکــی از آنهــا »ارویــن مکلو« 
ــت  ــی آمریکاس ــت مل ــر امنی تحلیل گ
گفــت ایــن اتفــاق فاجعه آمیزتریــن 
شکســت بعد از 11 ســپتامبر است. یکی 
دیگــر از مقامــات »ســی آی اِی« آمریــکا 
می گویــد وقتــی ایــن اتفــاق افتــاد، گویا 
هیــچ مســئله ای دیگــر بــرای مــا وجــود 
سوخت وســازهایی  وقتــی  نداشــت، 
ــک  ــد و تاری ــز ب رخ می دهــد همــه چی
ــوری  ــه ط ــن ضرب ــی رود. ای ــش م پی
ــه عنــوان  ــود کــه آمریکایی هــا از آن ب ب
افتضــاح اطالعاتــی یــاد کردنــد و در 
آینــده نزدیــک جزئیــات آن در مصــاف 
بــا »ســی آی اِی« در اختیــار مــردم قــرار 

خواهــد گرفــت.
ــح کــرد: چنیــن  ــات تصری ــر اطالع وزی
اقدامــی دربــاره »ام آی 6« انگلیــس هــم 
صــورت گرفتــه کــه بــه اســتحضار مردم 
خواهــد رســید. فرزنــدان مــردم در وزارت 
اطالعــات ســلطه اطالعاتــی خــود را در 
اعمــاق رژیــم اشــغالگر قــدس دارنــد که 
صــدای آنهــا درآمــد. در یکــی از اقدامات؛ 
ــوب را  ــات معی ــه قطع ــانی ک جاسوس
ــد  ــد، ض ــاس می آوردن ــز حس در مراک
ــه  ــق ب ــات موف جاسوســی وزارت اطالع

کشــف و خنثــی کــردن آن شــد.
ــه داد: وزارت  ــوی ادام حجت االســالم عل
اطالعــات در مبــارزه با مفاســد اقتصادی 
بــر مفســدان اقتصــادی بی رحمانــه 

ــاق ارز  ــا قاچ ــدی ب ــارزه ج ــه و مب تاخت
ــه وابســته  ــرکتی ک ــرده اســت. در ش ک
از  خــارج  در  بانک هــا  از  یکــی  بــه 
کشــور بــود، 2۰9میلیــون درهــم اماراتی 
ســرقت شــد و ســارق کــه خانــم بــود و 
در خــارج از کشــور فــراری بــود، او را بــه 
کشــور برگرداندیــم. فــردی 1۵۰ میلیارد 
ــه یکــی  ــردم را هــک کــرده و ب ــول م پ
ــود  ــه ب ــایه گریخت ــورهای همس از کش
ــه  ــوال ب ــده و ام ــه کشــور برگردان ــز ب نی
مــردم بازگردانــده شــد.وی بــا بیــان 
اینکــه همانطــور کــه مقــام معظــم 
رهبــری فرمودنــد کــه فعــال اقتصــادی 
بایــد احســاس امنیتــی اقتصــادی کنــد، 
ــت،  ــر ماس ــد نظ ــادی م ــت اقتص امنی
اظهــار کــرد: فرزنــدان شــما در حــوادث 
اخیــر ســیل همــراه مســئولین، نیروهای 
مســلح و نیروهای مردمــی حضور یافتند 
و بخشــی از حقــوق خــود را نیــز دادنــد.

جلسه هماهنگی برنامه عملیاتی 
و مداخله ای سال98 مراکز در 
مرکز بهداشت بردسیر برگزارشد

جلســه یــک روزه هماهنگــی برنامــه عملیاتــی و مداخلــه ای 
ســال9۸ مراکــز بهداشــت شهرســتان بردســیر، ســه شــنبه 
27فروردیــن در محــل ســالن ســالمت مرکــز بهداشــت ایــن 

شهرســتان برگــزار شــد.
ــر شــبکه بهداشــت ودرمــان،  ــا حضــور مدی  ایــن جلســه ب
پزشــکان ، ســوپروایزرهای مناطق وکارشناســان ستادی مرکز 
بهداشــت بردســیرو بــا محوریــت بررســی اولویــت مداخــالت 
مناطــق، نقــاط قــوت وضعــف ســال 97 ،اهــداف وانتظــارات 

واحــد هــای ســتادی در ســال 9۸ برگــزار شــد.
 مدیــر شــبکه در ایــن جلســه ضمن بیان اهمیت حساســیت 
نســبت به ســالمت جامعــه ولزوم تعهد شــغلی و مســئولیت 
پذیــری، به رعایت اســتانداردها وارتقاء کیفیــت خدمات،انجام 
مداخــالت بــه هنــگام، صرفــه جوئــی و جلوگیــری از هــدر 

رفــت منابــع وصرفــه جوئــی در ســال پیــش رو تأکیــد کرد.
برهانــی، همچنیــن بــا عنــوان نمــودن شــعارهفته ســالمت 
خواســتار اجــرای برنامــه هــای ایــن هفتــه بــا اولویــت تغذیه 

شــد.

میعانات گازی با ۴ میلیارد دالر در صدر صادرات سال 9۷ قرار گرفت
ــارد دالر در  ــا ۴ میلی ــات گازی ب میعان
صــدر صــادرات ســال 97 قــرار گرفــت

کارنامــه تجــارت خارجــی در ســال 97 
ــازاد  ــاس آن م ــه براس ــد ک ــر ش منتش
ــارد و  ــک میلی ــه ی ــی ب ــارت خارج تج

69۸ میلیون دالر رسید. 
اقتصــادی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــارت  ــه تج ــارس، کارنام ــزاری ف خبرگ
خارجــی در ســال 97 منتشــر شــد کــه 
ــی  ــارت خارج ــازاد تج ــاس آن م براس
ــارد و 69۸ میلیــون دالر  ــه یــک میلی ب

ــید. رس
حجــم تجــارت خارجی کشــور در ســال 
97 بــه 1۴9 میلیــون و 27۴ هــزار تــن 
ــون  ــارد و 922 میلی ــه ارزش ۸6 میلی ب
ــار  ــن آم ــاس تازه تری ــید. براس دالر رس
گمــرک از تجــارت خارجــی 12 ماهــه 
ــی  ــادرات غیرنفت ــم ص ــال 97، حج س

ایــران بــه 117 میلیــون و 22۸ هــزار تــن 
ــر  رســیده اســت کــه ارزش آن رقمــی براب
۴۴ میلیــارد و 31۰ میلیــون دالر می شــود. 
ــزان  ــدت می ــن م ــر در همی از ســوی دیگ
واردات قطعــی کاال بــه ایــران 32 میلیــون 
ــارد و  ــه ارزش ۴2 میلی ــن ب ــزار ت و ۴6 ه
612 میلیــون دالر بــوده اســت. بــر همیــن 
اســاس، مــازاد تــراز تجــارت خارجــی یــک 

میلیــارد و 69۸ میلیــون دالر شــد. 
بنابرایــن گــزارش، رونــد ترخیــص کاالهای 
وارداتــی بــه صــورت لحظــه ای بــه کمــک 
ســامانه جامــع گمرکــی در مرکــز پایــش 
ــه  ــی ک گمــرک رصــد می شــود و کاالهای
مجــوز ثبــت ســفارش و دیگــر مجوزهــای 
ــد و ارز ایــن کاالهــا تأمیــن  قانونــی را دارن
و تخصیــص داده شــده اســت در کمتریــن 
زمــان ممکــن از گمــرکات ترخیــص 

می شــوند.

اقالم عمده صادراتی:
ــن  ــران در ای ــی ای ــده صادرات ــالم عم اق
ــه  ــات گازی ب ــب، میعان ــه ترتی ــدت ب م
ــون دالر و  ــارد و 93۵ میلی ارزش ۴ میلی
ســهم ارزشــی 11 و 1۴ صــدم درصــد، 
گاز طبیعــی مایــع شــده بــه ارزش یــک 
ــهم  ــون دالر و س ــارد و 92۴ میلی میلی
ــان  ارزشــی ۴ و 3۴ صــدم درصــد، پروپ
ــارد و  ــک میلی ــه ارزش ی ــع شــده ب مای
ــی 3  ــهم ارزش ــون دالر و س 71۰ میلی
ــای  ــایر روغن ه ــد، س ــدم درص و ۸6 ص
ســبک و فرآورده هــا بــه جــز بنزیــن بــه 
ارزش یــک میلیــارد و ۴۵6 میلیــون دالر 
و ســهم ارزشــی 3 و 29 صــدم درصــد و 
متانــول بــه ارزش یــک میلیــارد و 3۵۰ 
میلیــون دالر و ســهم ارزشــی 3 و ۵ 

ــوده اســت. صــدم درصــد ب
ــی از آن  ــران حاک ــرک ای ــزارش گم گ

اســت کــه در 12 ماهه ســال گذشــته، 31 
و 93 صــدم درصــد از ارزش کل صــادرات 
ایــران مربــوط بــه پتروشــیمی ها، 11 و 1۴ 
صــدم درصــد مربوط بــه میعانــات گازی و 
۵6 و 93 صــدم درصــد مربــوط بــه ســایر 

کاالهــا بــوده اســت.

در اولین روز هفته سالمت و با حضور وزیر بهداشت؛

ــدی  ــرت مه ــی حض ــاد فرهنگ ــداف بنی ــن اه ــم  تری از مه
ــارف مهــدوی ،  ــغ فرهنــگ و مع ــج و تبلی ــج( تروی موعود)ع
تعظیــم شــعائر اهل بیــت )ع( و تبییــن و گســترش فرهنــگ 
صحیــح انتظــار و نشــر معــارف مهــدوی اســت بــه همیــن 
جهــت و باســتناد روایت متعــدد از معصومین علیهم الســالم 
پیرامــون عظمــت شــب میالدامــام عصــر )عــج( کــه همطراز 
بــا شــبهای قــدر نامیــده شــده اســت زیــرا کــه شــب قــدر 
شــب نــزول قــرآن مکتــوب وشــب نیمــه شــعبان شــب تولد 
ــذا از شــب میــالد امــام  قــران ناطــق )امــام عصــر( اســت ل
عصــر بــه شــب قــدر یــاد شــده و اهمیــت شــب قــدر را دارد 
وبــرای درک عظمــت ایــن شــب و اهتمــام بــه برگــزاری ایــن  
ســنت حســنه بیــش از یک دهــه بنیاد مهــدی موعــود )عج( 
شهرســتان بردســیراقدام بــه برگزاری احیا و شــب زنــده داری 
در صحــن وســرای امامــزاده محمــد)ع( نمــوده اســت کــه بــا 
اســتقبال گســترده همشــهریان منتظــرو دوســت داران اهل 
بیــت علیهــم الســالم قــرار گرفتــه اســت و هرســال شــاهد 
ــران  ــتیم  و منتظ ــان هس ــص جوان ــتر وباالخ ــور بیش حض
ومهــدی بــاوران  تعجیــل در ظهــور حضرتــش را از خداونــد 

متعــال درخواســت نمودنــد

مدیرعامل شــرکت معدنــی و صنعتی 
گل گهــر  جهــش تولیــد از 13 بــه 27 
میلیــون تــن را موفقیتــی مهــم بــرای 
ایــن شــرکت و کارکنــان آن دانســت 
و گفــت: افزوده شــدن 7 تــا ۸ میلیون 
تــن بــه ظرفیــت فعلــی گل گهــر تــا 
ســال 99،امــکان اســتفاده از ظرفیــت 
۴.۵ میلیــون تنــی آهن اســفنجی گل 
گهــر بــرای بازارهای داخلــی و خارجی 
ــر  ــه هــای گل گه ــن برنام از مهمتری

اســت.
ــر،  ــه کوی ــنا منطق ــزارش ایس ــه گ ب
مهنــدس »ناصــر تقــی زاده« در دیدار 
صمیمــی بــا کارکنــان، مدیــران و 
مســئولین این شــرکت ضمن تشــکر 
ــی  ــای تمام ــی ه ــالش و همراه از ت
ــه  ــاس وظیف ــت: احس ــان گف کارکن
ــان آن در  ــر و کارکن ــرکت گل گه ش
ــه تدبیــر مقــام معظــم  ســالی کــه ب
ــام  ــق تولیــد ن ــه ســال رون رهبــری ب
ــتر  ــب بیش ــه مرات ــت، ب ــه اس گرفت

ــود. ــد ب خواه

ــا  ــراه ب ــالی هم ــد را س ــال جدی وی س
ــت  ــار از موفقی تالشــی ســخت و سرش
بــرای شــرکت گل گهــر و کارکنــان آن 
خوانــد و افــزود: افزایــش تولیــد شــرکت، 
نقــش بــه ســزایی در تحقــق فرمایــش 
مقــام معظــم رهبــری در رونــق تولیــد 
و بــه طبــع آن تاثیــر در زندگــی مــردم 
ــه  ــت ک ــه ماس ــت؛ وظیف ــد داش خواه
بــرای توســعه و پیشــرفت مملکــت 
ــاد  ــور ایج ــرای کش ــرده و ب ــالش ک ت

ــم. ــروت کنی ث
تقــی زاده ادامــه داد: بــا تمامــی تــوان از 
تولیدکننــدگان داخلــی حمایــت کــرده 
ــات  ــی ســاخت قطع ــر کــس توانای و ه
مــورد نیــاز شــرکت هــای منطقــه گل 
گهــر را دارد، در زمینه ســاخت از ایشــان 

حمایــت خواهیــم کــرد.
مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی 
ــان  ــا کارکن ــدار ب گل گهــر در ادامــه دی
ــا ســاخت  ــم ب شــرکت افزود:قصــد داری
ــا  ــدی ب ــکونی ۵۰۰۰ واح ــهرک مس ش
اولویــت کارکنــان کارفرمــا و پیمانــکاران 

مهندس ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت گل گهر خبر داد:

پیشرفته ترین واحد تولید قرص و 
کپسول کشور به بهره برداری رسید

مراسم احیای شب نیمه شعبان  در 
امامزاده محمد بردسیر  برگزار شد

ــد  ــه جدی ــا اولیــن روز از هفتــه ســالمت، کارخان همزمــان ب
تولیــد داروهــای جامــد اکتــوور )اکتــوور2( بــه عنــوان 
پیشــرفته ترین واحــد تولیــد قــرص و کپســول کشــور 
بــا حضــور وزیــر بهداشــت بــه بهره بــرداری رســید.

بــه گــزارش ایســنا، کارخانــه داروســازی اکتــوور2 دارای بیــش 
ــن روم  ــع کلی ــا، ۴2۰۰ مترمرب ــع زیربن ــر مرب ــزار مت از 1۰ ه
)اتــاق تمیــز( و شــامل ســه خــط گرانوالســیون، 6 خــط تولید 
ــت. ــرعت اس ــته بندی پرس ــط بس ــول و ۵ خ ــرص و کپس ق

ایــن کارخانــه کــه بــه رغــم موانــع و محدودیت هــای 
ــداث  ــان اح ــی Merck آلم ــارکت کمپان ــا مش ــم ب تحری
ــرص  ــدد ق ــارد ع ــاالنه 6 میلی ــد س ــت تولی ــده، از ظرفی ش
و کپســول برخــوردار اســت و می توانــد نیــاز ایــران و 
منطقــه بــه داروهــای ایــن کمپانــی را تامیــن کنــد.

ــتم  ــوور2، سیس ــه اکت ــرد کارخان ــه ف ــر ب ــی منحص ویژگ
کامــال بســته و کنتــرل شــده انتقــال مــواد و تولیــد 
آن اســت کــه تمامــی پارمترهــای محیطــی از قبیــل 
پیشــرفته ترین  بــا  آن  در   ... و  دمــا  فشــار،  اختــالف 
تجهیــزات و سیســتم های روز دنیــا کنتــرل می شــود.

ایــن کارخانــه بــه جدیدتریــن و پرســرعت ترین دســتگاه های 
پــرس قــرص و بســته بنــدی مجهــز اســت و تولیــد 
ــت. ــده اس ــاز ش ــته آغ ــال گذش ــر س ــی آن از اواخ آزمایش

در ایــن ســایت داروســازی بیــش از 19۰ قلــم دارو در 1۴ حوزه 
ــد، ام اس،  ــرطانی، پیون ــروق، س ــب و ع ــاران قل ــی بیم درمان
اعصــاب، داخلــی، زنــان و بیماری هــای خــاص تامین می شــود 
و از ظرفیــت تولیــد بیــش از 7 میلیــارد عــدد قرص و کپســول 
و حــدود 1۰۰ میلیــون آمپــول، ســرنگ از پیــش پــر شــده، 
ویــال تزریقــی و لیــو فیلیــزه برخــوردار اســت و در ســه ســال 
گذشــته موفــق بــه احــداث، تجهیــز و بهره بــرداری از بیــش 
از 3۰ هــزار متــر مربــع فضــای تولیــدی جدیــد شــده اســت.

افزایش 25 درصدی ظرفیت خطوط تولید کارخانه تا سال 99
با تمام توان از تولیدکنندگان داخلی حمایت می کنیم

ــن  ــان ای ــا بی ــان ب ــتان کرم ــن اس ــر کل راه آه مدی
ــان  ــل »کرم ــط ری ــداث خ ــروژه اح ــه پ ــب ک مطل
- بردســیر - ســیرجان« در ۴ فــاز اجــرا می شــود، 
ــروژه از  ــن پ ــاز اول ای ــرد: در حــال حاضــر ف ــار ک اظه
ســمت شهرســتان ســیرجان بــه بردســیر آغــاز شــده 
کــه فــاز اول ایــن پــروژه 6۰ کیلومتــر می باشــد

»فیروزکوهــی« در گفت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا 
منطقــه کویــر، در تشــریح آخریــن وضعیــت احــداث 
خــط ریــل »کرمــان - بردســیر - ســیرجان« گفــت: 
عملیــات اجرایــی خــط راه آهــن »کرمــان - بردســیر- 
ســیرجان« اواخر اســفندماه ســال 97 آغاز شــده اســت.

وی بــا بیــان ایــن مطلب کــه ایــن پــروژه در ۴ فــاز اجرا 

ــن  ــاز اول ای ــرد: در حــال حاضــر ف ــار ک می شــود، اظه
پــروژه از ســمت شهرســتان ســیرجان بــه بردســیر آغــاز 
شــده کــه فــاز اول ایــن پــروژه 6۰ کیلومتــر می باشــد.

مدیــر کل راه آهــن اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
براســاس تفاهمنامــه این پروژه بایســتی ســه ســاله اجرا 
شــود، تصریــح کــرد: 6۵ درصد هزینــه این پــروژه بخش 
خصوصــی شــرکت گل گهــر و 3۵ درصــد دیگــر آن را 
شــرکت راه آهــن جمهــوری اســالمی ایران متقبل شــده 
کــه پــس از اتمــام ایــن پــروژه بــه مــدت 7 ســال راه آهن 
هزینــه ای از بابــت قطارهــا ازشــرکت صنعتــی معدنــی 
گل گهــر نمی گیــرد تــا هزینــه اولیــه ای کــه گل گهــر در 
ایــن پــروژه هزینــه کرده؛ طی 7 ســال مســتهلک شــود.

حجت االسالم علوی وزیر اطالعات: 

موگرینی: حاکمیت اسرائیل بر جوالن 
را به رسمیت نمی شناسیم

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روسیاالیوم، 
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا 
طی سخنانی در جلسه استماع پارلمان اروپا درباره مسائل سیاست 
خارجی گفت: »مواضع اتحادیه اروپا در قبال به رسمیت شناختن 
حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جوالن توسط آمریکا ساده و روشن 
است. اتحادیه اروپا حاکمیت اسرائیل بر هر سرزمینی که آن را 
اشغال کرده به رسمیت نمی شناسد و این در مورد ارتفاعات 
جوالن نیز صدق می کند. در حال حاضر ۵ کشور اتحادیه اروپا 
در شورای امنیت گرد هم آمده اند. ما در بیانیه ای مشترک مواضع 

خود در قبال ارتفاعات جوالن را ابراز داشتیم«.
این مقام اروپایی توسعه ساخت شهرک های صهیونیست نشین در 
سرزمین های اشغالی کرانه باختری را غیر قانونی و بر خالف قوانین 

بین الملللی دانست.
موگرینی در ادامه گفت:» اتحادیه اروپا معتقد است که صلح در 
خاورمیانه باید مبتنی بر حل صلح آمیز بحران بر اساس اصل 
تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین به پایتختی قدس باشد. 
هدف استراتژیک ما حمایت از این طرح برای تشکیل دو دولت 

و حفظ امکان مذاکرات جدید بین فلسطینیان و اسرائیل است«.

اصلــی منطقــه گل گهــر فاقد مســکن گامی 
اساســی در جهــت تامیــن مســکن تمامــی 
افــراد شــاغل در منطقــه گل گهــر برداریــم 
کــه برنامــه ریــزی هــای الزم در ایــن راســتا 

انجــام شــده اســت.
ــد و  ــش تولی ــرد: افزای ــار ک ــی زاده اظه تق
توســعه اکتشــافات اولویــت اصلــی شــرکت 
در ســال جدیــد اســت چراکــه بــرای آینــده 
شــرکت امــری حیاتــی اســت کــه در ایــن 
راســتا امیدواریــم در اکتشــاف هــا بتوانیم به 
ذخایــر بیشــتری در منطقه گل گهر و ســایر 

نقــاط کشــور، دســت پیــدا کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل 
گهــر  جهــش تولیــد از 13 بــه 27 میلیــون 
تــن را موفقیتــی مهــم بــرای ایــن شــرکت و 
کارکنــان آن دانســت و گفــت: افزوده شــدن 
ــی  ــت فعل ــه ظرفی ــن ب ــون ت ــا ۸ میلی 7 ت
ــتفاده از  ــکان اس ــال 99،ام ــا س ــر ت گل گه
ظرفیــت ۴.۵ میلیــون تنــی آهــن اســفنجی 
گل گهــر بــرای بازارهــای داخلــی و خارجــی 
از مهمتریــن برنامــه هــای گل گهــر اســت.

وی در پایــان بــا اشــاره بــه توفیقــات ســتاد 

بازســازی مناطــق ســیل زده اهواز توســط 
اســتان کرمان گفت: ســتاد اســتان کرمان 
در مناطق ســیل زده اســتان خوزستان به 
خوبــی فعــال مــی باشــد و مایــه افتخــار 
ــر  اســت کــه شــرکت گل گهــر عــالوه ب
اهــدای کمــک نقــدی بــه ســیل زدگان، 
ــزام  ــا و اع ــک ه ــم کم ــترین حج بیش
ماشــین آالت بــه ایــن مناطــق را داشــته 

اســت

آغاز عملیات اجرایی فاز اول احداث راه آهن »کرمان - بردسیر - سیرجان«
مدیر کل راه آهن استان کرمان

سه کالهبردار در کرمان 
دستگیر شدند

ســردار رضــا بنــی اســدی فــر در گفــت و گو بــا خبرنــگار ایرنا 
افــزود: کارآگاهــان اداره مبــارزه بــا جعل و کالهبــرداری پلیس 
آگاهــی بــا انجــام اقدامــات اطالعاتی مطلع شــدند اشــخاصی 
بــا ایجــاد شــرکت کاغــذی تحــت عنــوان فــروش لیزینــگ 
کامیــون در ســطح شــهر کرمــان اقــدام بــه کالهبــرداری می 
کننــد کــه به صــورت ویــژه موضــوع را تحــت رســیدگی قرار 

دادند.
وی ادامــه داد: مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی و پلیســی، در 
ایــن رابطــه ســه متهــم را دســتگیر کردنــد کــه متهمــان در 
بازپرســی هــای بــه عمــل آمــده بــه کالهبــرداری در قالــب 
شــرکت لیزینــگ کامیــون های نیمه ســنگین و ســنگین به 

مبلــغ 32۰ میلیــارد ریــال از ۸۵ نفــر معتــرف شــدند.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بیــان داشــت: متهمــان در 
ــا وعــده فــروش لیزینگــی  ــد، ب اعترافــات خــود بیــان کردن
کامیــون هــای نیمــه ســنگین و ســنگین با اقســاط، شــرایط 
و تســهیالت بانکــی بــا کمتریــن ســود و اقســاط طوالنــی، 

مبالغــی را از شــهروندان دریافــت مــی کردنــد.
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حکومت  جهانی عدالت

عدالت اجتماعی هدف حکومت مهدوی
اسالم ناب، اسالمی است که باید ابوجهل ها از آن بترسند. اگر 
اسالمی بود که ابوجهل ها و ابوسفیان ها از آن نترسیدند و با آن 
دشمن نبودند، باید در اسالم بودنش شک کنیم. آن اسالمی هم 
که طبقات مستضعف و محروم به آن امیدوار نشوند و دل ندهند، 
اسالم نیست. اسالمی که نتواند آرزوهای خفته و فرو کشته ی 
قشرهای مظلوم را در سطح دنیا نه فقط در سطح کشور خودمان 
زنده و احیا کند، شک کنید در اینکه این دین، اسالم باشد. 
همه ی بشریت متدین، منتظر مصلح است و همه ی مسلمین، 
منتظر مهدی موعودند و خصوصیت مهدی موعود )عج( در نظر 
مسلمانان این است که: »یمال اهلل به االرض قسطا و عدال کما 
ملئت ظلما و جورا«. عدل و داد، استقرار عدالت در جامعه، از بین 
بردن ظلم از سطح زمین، خصوصیت مهدی موعود)عج( است. 
اسالمی که در آن، تالش برای عدالت و مبارزه با ظلم نباشد، چه 
طور میتواند اسالم باشد و بشریت به سمت آن حرکت کند؟بشر 
به سمت آن چیزی حرکت میکند که مظهر آن، وجود مقدس 
مهدی)عج( باشد و او کسی است که در احادیث متواتر وارد شده 

که دنیا را از عدل و داد پر میکند و ظلم را ریشه کن میسازد.
وقتی شما روایات مربوط به امام زمان)عج( و همچنین دعاها و 
زیارت های مربوط به ایشان را میخوانید، می بینید که روی چه 
چیزی تکیه میشود:» وانت الذی تمال االرض قسطا و عدال بعد 
ما ملئت ظلما و جورا«. کلمه ی »بعد« در یکی دو دعا بیشتر 
نیست. من یک وقت در نماز جمعه گفتم که »تمال االرض قسطا 
و عدال بعد ما ملئت ظلما و جورا« را در جایی پیدا نکردم. گفتم: 
به جز دو جا، در روایات »کما ملئت ظلما و جورا« آمده است. 
یکی از آن دو جا زیارت غیر معتبری است و دیگری که زیارت 
نسبتا خوبی است، سند درستی ندارد. »سالم اهلل الکامل التام«، 
آنجا هم »بعد ما ملئت ظلما و جورا« است. در همه ی این روایات 
و دعاها، مسئله ی آمدن امام زمان )عج( معلل به این شده که 
آن بزرگوار بیاید و در دنیا قسط و عدل بیاورد. اصال مشکل دنیا 
در این است که قسط و عدل نیست. مشکل دنیا روز به روز هم 

زیادتر میشود.

عدالت، زمینه ساز گسترش توحید
روز والدت مهدی موعود ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، حقیقتا روز 
عید همه ی انسانهای پاک و آزاده ی عالم است. فقط کسانی 
در این روز ممکن است احساس شادی و خرسندی نکنند که 
یا جزو پایه های ظلم، یا جزو پیروان طواغیت و ستمگران عالم 
باشند، و اال کدام انسان آزاده ای است که از گسترش عدالت، 
از برافراشته شدن پرچم دادگری و رفع ظلم در سراسر جهان، 
خرسند نشود و آن را آرزو نکند. آنچه مسلم است، همه ی 
پیغمبران و اولیا برای این آمدند که پرچم توحید را در عالم به 
اهتزاز در آورند و روح توحید را در زندگی انسانها زنده کنند. بدون 
عدالت، بدون استقرار عدل و انصاف، توحید معنایی ندارد. یکی 
از نشانه ها یا ارکان توحید، نبودن ظلم و نبودن بی عدالتی است. 
لذا شما می بینید که پیام استقرار عدالت، پیام پیغمبران است. 

تالش برای عدالت، کار بزرگ پیغمبران است.
بشریت در انتظار عدالت مهدوی

بشریت که با عطش تمام منتظر امام زمان )عج( است و میخواهد 
مهدی بیاید و چشم انتظار آن حضرت است، برای این است که 

او بیاید تا دنیا را از عدل  و داد پر کند.
قیام مهدوی و طرح عدالت پیش از دیانت

در تمام آثار دینی که شما نگاه میکنید، هدف و غایت برای 
حرکت جامعه ی اسالمی، تشکیل جامعه ی عادله است. راجع 
به امام زمان )عج( این همه اثر هست و در اغلب اینها گفته 
میشود که آن بزرگوار تشریف بیاورند تا اینکه جهان را پر از عدل 
کنند. بیش از آنچه که گفته شده » پر از دین حق کنند« گفته 
شده » پر از عدالت کنند.« یعنی آنچه که در درجه ی اول مطرح 

است. »عدالت« است که باید انجام گیرد.
ما وقتی میگوییم منتظر امام زمان)عج( هستیم، بیشترین 
خصوصیتی که برای امام زمان ذکر میکنیم، این است که » یمال 
اهلل به االرض قسطا و عدال«؛ نمیگوییم:» یمال اهلل دینا و صاله و 
صوما«. با اینکه آن هم هست و قسط و عدل در چارچوب دین، 
بهترین و بیشترین تحقق را پیدا میکند، لیکن معلوم میشود که 

این عدل، یک مصرع بلند درخواستهای انسان است.

 آیه 32 سوره آل عمران :

بگو خدا و پیامبر ]او[ را اطاعت کنید پس اگر رویگردان شدند قطعا 
خداوند کافران را دوست ندارد.

1-منظور از »اطیعوا اهلل و الرسول« چیست؟
منظور این است که اطاعت خدا و پیامبر از هم جدا نیستند. اطاعت 

پیامبر)ص( اطاعت خداست و اطاعت خدا اطاعت پیامبر است.
2- نتیجه سرپیچی از اطاعت خدا و رسول خدا)ص( چیست؟

اگر انسان ها از اطاعت خدا و رسول خدا)ص( سرپیچی کنند و به 
دستورات آنها به درستی عمل نکنند، در اظهار محبت خود صادق 
نیستند و به خدا ایمان نیاورده اند و خداوند چنین اشخاصی را 

دوست نمی دارد.
3- کافر کیست؟

مطابق این آیه شریفه، هر کسی از دستور »اطیعوا اهلل و الرسول؛ 
ازخدا و رسول او اطاعت کنید.« سرپیچی کند، کافر است. همچنان 
که سایر آیاتی هم که از دوستی کفار نهی می کند، بر این معنا 
داللت دارد. آیه قبلی در صدد اثبات دوستی خدا برای مومنین 
است که باید تسلیم فرمان خدا و رسول خدا باشند و این آیه 
پس از دستور به اطاعت خدا و رسول می فرماید: خداوند کافران و 
منحرفین از امر خدا و کسانی که تسلیم فرمان او نیستند را دوست 

نمی دارد.
آیه 33 سوره آل عمران:

به یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر 
مردم جهان برتری داده است.

1-منظور از » اصطفی« چیست؟
»اصطفی« از نظر لغت ازماده »صفو« بر وزن »عفو« گرفته شده 
است که به معنای »خالص چیزی« است.. اگر می بینیم سنگ 
صاف را در لغت عرب »صفا« می گویند، به خاطر خلوص و پاکی 
آن است. بنابراین »اصطفی« به معنای انتخاب کردن قسمت 

خالص چیزی می باشد.
2- چرا خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر 

جهانیان برگزید؟ فلسفه این انتخاب و گزینش چیست؟
این انتخاب و برگزیدن، ممکن است هم از نظر »تکوینی« و هم از 
نظر »تشریعی« باشد. به این معنا که خداوند آفرینش آنها را از آغاز، 
آفرینش ممتازی قرار داد. ولی با داشتن این آفرینش ممتاز، مجبور 
به انتخاب راه حق نبودند، بلکه با اراده و اختیار خود این راه را می 
پیمودند، و آفرینش مخصوص آنها، در ایشان زمینه مساعدی برای 
هدایت نوع بشر به وجود آورده بود. سپس به خاطر اطاعت فرمان 
خدا تقوی،پرهیزکاری، تالش و کوشش در راه هدایت انسان ها یک 
نوع امتیاز را کسب نمودند که این امتیاز اکتسابی با امتیاز ذاتی آنها 

آمیخته شد و به صورت انسان هایی برگزیده در آمدند.
3- آیا امتیاز ذاتی پیامبران تبعیض نیست؟

برخی می پرسند این امتیاز ذاتی، اگر چه آنها را مجبور به پیمودن 
راه حق نمی کند و با مساله اختیار و اراده منافات ندارد، ولی یک 

نوع تبعیض محسوب می شود.
در پاسخ باید گفت، آفرینش آمیخته با نظام صحیح، چنین تفاوتی 
را ایجاب می کند. بدن انسان یک آفرینش منظم است و برای 
تامین این نظام تفاوت هایی در میان اعضاء بدن باید باشد. اگر 
تمام سلول های بدن انسان به ظرافت سلول های چشم و یا با 
استحکام و قدرت سلول های ساق پا و یا به حساسیت سلول 
های مغز و یا تحرک سلول های قلب باشد، مسلما سازمان بدن 
انسان برهم می خورد. بلکه باید سلول هایی همچون مغز در بدن 
باشند ورهبری عضالت و اعضای بدن را به عهده گیرند و سلول 
های محکم استخوانی استقامت بدن را حفظ کنند و سلول های 
ظریف و حساس ازکوچک ترین حرارت آگاه کردند و سلول های 
متحرک، جنبش بیافرینند. ولی نکته قابل توجه اینجاست که این 
امتیاز ذاتی که برای ایجاد یک سازمان منظم نهایت لزوم را دارد، 
ساده نیست، بلکه توام با یک مسئولیت عظیم به اندازه یک امتیاز 
می باشد. وجود این مسئولیت سنگین تعادل کفه های ترازوی 
خلقت آنها را تامین خواهد کرد. یعنی به همان نسبت که پیامبران 

و رهبران بشر امتیاز دارند، به همان اندازه مسئولیت نیز دارند.
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وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفت: 
در تعامــل بــا بانــک مرکــزی و گمــرک، 
رویــه واردات در مقابــل صــادرات، بــرای 
تامیــن مــواد اولیــه و واســطه ای بخش 
تولیــد بــه جــای انتقــال ارز بــه داخــل 

کشــور عملیاتی شــد.
بــه گــزارش ایرنــا از تارنمــای وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت، »رضــا 
رحمانی« ســه شــنبه در جلسه کنترل 
پــروژه هــای برنامــه ای امســال افــزود: با 
پیگیــری انجــام شــده، بانــک مرکــزی 
ــال  ــران در س ــرد صنعتگ ــت ک موافق
ــوب  ــادرات، در چارچ ــل ص 98 در مقاب
ــل از  ــت ارز حاص ــتورالعمل بازگش دس
صــادرات بــه کشــور، بــه جــای انتقــال 
ــش  ــطه ای بخ ــه و واس ــواد اولی ارز م

تولیــد وارد کننــد.
ــه عــراق را 12 میلیــارد  وی صــادرات ب
دالر عنــوان کــرد و ادامــه داد: صــادرات 
ایــران بــه روســیه فقــط 300 میلیــون 
بــه هیــچ وجــه  دالر اســت کــه 

ــی نیســت. پذیرفتن

چه شده است روزگارت که چنین در انتظاری
و شدی چنین گرفتار وکنی تو بیقراری
همه هست آرزویم که جمال دل ربائی

که برون شود زغیبت و نشان دهد ردائی
شده دیده تو بردرو کشی تو انتظاری
زفروغ روی ماهش بنماید او نگاهی

زخدای خود طلب کن که هم او زدر، درآید
بکند ظهور و این دل غم وغصه اش سرآید

تو بگو نسیم رحمت بنمای روی خود را 
تو بیا نشان ده ، ای مه رخ مشک بوی خود را

سراسر دو گیتی همه جا سخن از او گو
بزمین و آسمانها اثری زپای او جو

بود او همای رحمت همه عدل و داد از او هست
که به تیغ ذوالفقارش چو برد باذن او دست

چه سعادتی برایم که ببینم از تو روئی
چو جهان نموده روشن هم هست آرزوئی
چو نشان دهی رخت را بشود آفتاب پنهان

شود این جهان منور زفروغ روی جانان
گل و بوستان معطر زوجود بی مثالت
دل دوستان منور زجمال و هم کمالت

چو خوش است آنکه بینی رخ دلربای او را
بزنی تو چنگ وگیری گره ردای او را

گله و شکایتی زفراق روی ماهش
نظری نماید آن شه که شفاست آن نگاهش

بفدای روی زیبا و جمال دلربایت
قدمی بچشم ما نه نگهی بزیر پایت

و تو ای نسیم رحمت برسان پیام بی شک
که تو رحمت خدائی و تولدت مبارک

                                                              بهرام خسروی

بــه گفتــه وی، بایــد راهکارهــای افزایــش 
صــادرات بــه 15 کشــور همســایه را 
ــازه زمانــی  اســتخراج کنیــم و در یــک ب

ــم. ــه کار ببری مشــخص ب
ــه  ــژه ب ــگاه وی ــر ن ــد ب ــا تاکی ــی ب رحمان
ــا گفــت:  ــن و آفریق ــد، چی بازارهــای هن
کشــورهای همســایه برای صادرات را باید 
بــه صــورت یــک بســته در نظــر داشــت، 
ــراق  ــازار ع ــیر ب ــال از مس ــور مث ــه ط ب
مــی تــوان بــه ســوریه و لبنــان و عمــان 
ــازار یمــن دسترســی بــه  راه یافــت و از ب
عربســتان و شــمال آفریقــا گشــوده مــی 
شــود و از طریــق ترکیــه بــه بــازار اتحادیه 

اروپــا دســت مــی یابیــم.
ــرزی و  ــای م ــتان ه ــت اس ظرفی

ــادی  ــان اقتص رایزن
ــه  ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــرای  ــرزی ب ــای م ــتان ه ــت اس ظرفی
ــرد:  ــه ک ــاره و اضاف ــعه صــادرات اش توس
باید اســتان هــای همجــوار با کشــورهای 
همســایه را فعــال کنیــم، همانطــور کــه 
اســتان هایــی آذربایجــان شــرقی و غربی 

ارتباط بیشــتری بــا تجار ترکیــه و جمهوری 
ــتان و  ــان سیس ــد، بازرگان ــان دارن آذربایج
بلوچســتان بــا پاکســتان و فعــاالن اقتصادی 

خراســان بــا آســیای میانــه و افغانســتان.
وی ارمنســتان را بــه دلیــل ارتباطــات تجــار 
ایــن کشــور بــا دیگــر کشــورها، دارای 
ظرفیــت هــای بالقــوه بــرای دســتیابی بــه 
ــه،  ــون فرانس ــورهایی همچ ــای کش بازاره
کانــادا و غیــره توصیف کرد و گفــت: در همه 
کشــورهای همســایه بایــد رایزنــان اقتصادی 
فعــال شــوند و در پایان ســال نتیجه فعالیت 
آنــان را بررســی و متناســب با عملکــردی که 

داشــتند، تصمیــم گیــری کنیــم.
ایــن مســوول بر اســتفاده از ظرفیــت بازارچه 
هــای مــرزی تاکیــد کــرد و افــزود: آمــوزش 
ــای  ــبکه ه ــاد ش ــار و ایج ــی تج تخصص
مویرگــی در بازارهــای هــدف ضــرورت دارد.

صادرات کاال نباید به هر بهایی باشد
ــارد دالری  ــادرات 22 میلی ــه ص ــی ب رحمان
ــرد  ــاره ک ــه کشــورها همســایه اش ــران ب ای
کــه فقــط 2 درصــد از واردات آنها را تشــکیل 
مــی دهــد و گفــت: هدفگــذاری مــا افزایــش 

تو رحمت خدائی
  تولدت مبارک

با واردات کاال به جای انتقال ارز موافقت شد

کاهش 12 درصدی ازدواج و افزایش یک درصدی طالق 
مدیــرکل ثبــت اســناد و امالک اســتان 
ــال 97  ــه در س ــان اینک ــا بی ــان ب کرم
ــورد ازدواج  ــزار و 805 م ــش از 21 ه بی
ــه ثبــت رســیده اســت، گفــت: ایــن  ب
تعــداد در مقایســه بــا ســال 96 بــا آمــار 
)23 هــزار و 969مــورد(، 12 درصــد 
ــد  ــد رش ــک درص ــالق ی ــش و ط کاه

داشــته اســت.
بــه گزارش ایســنا منطقــه کویــر، »رضا 
ــتاندار  ــا اس ــدار ب ــی زاده« در دی طالب
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــان در گزارش کرم
طرح کاداســتر توانسته اســت اختالفات 
مــرزی را برطــرف کنــد، افزود: کاداســتر 
از طــرح های پیشــگیرانه ســازمان ثبت 
اســناد و امالک کشــور در حــوزه مبارزه 
بــا زمیــن خــواری و نیــز افزایــش دقــت 
نقشــه هــای ثبتــی و تصویــب و اجرایی 
کــردن قانــون جامــع حدنگار اســت که 
اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان 
کرمــان در اجــرای ایــن طرح در کشــور 

پیشــگام بــوده اســت.
طالبــی زاده بــا تشــریح چگونگــی 
خدمــات رســانی و کســب رتبــه هــای 
ــد:  ــادآور ش ــور، ی ــن اداره کل در کش ای

ــتان  ــالک اس ــناد و ام ــت اس اداره کل ثب
کرمــان در زمینــه تثبیــت اراضــی ملــی، 
بــرای چهارمیــن ســال پــی در پــی رتبــه 
برتــر کشــوری را بــه دســت آورده اســت.

ــر اینکــه از مجمــوع 17  ــا تاکیــد ب وی ب
میلیــون و 200 هــزار هکتــار اراضــی 
دولتــی در اســتان کرمــان، 13 میلیــون و 
100 هــزار هکتار تثبیت مالکیــت اراضی 
ــه و ســند  ــی و دولتــی صــورت گرفت مل
ــار  ــرگ صــادر شــده اســت، اظه ــک ب ت
ــز  ــان نی ــتان کرم ــوب اس ــرد: در جن ک
تاکنــون 3 میلیــون و 400 هــزار هکتــار 
تثبیــت مالکیــت اراضــی ملــی و دولتــی 
انجــام شــده و از مجمــوع 135 میلیــون 
ــور، 42  ــی در کش ــی دولت ــار اراض هکت
میلیــون هکتــار تثبیــت مالکیــت اراضی 
ملــی و دولتــی شــده کــه بخــش عمــده 
ای از ایــن آمــار مربــوط بــه اســتان کرمان 

اســت.
طالبــی زاده بــه نقــش مهــم پرونــده هــا 
و اوراق ثبتــی در دفــاع از حقــوق مالکانــه 
دولــت و مــردم اشــاره و خاطرنشــان کــرد 
: 80 درصــد اوراق و پرونــده هــای ثبتــی 
ــذف  ــا ح ــکن و ب ــم ، اس ــتان ترمی اس

توصیه پلیس  در خصوص مراقبتهای 
الزم از منزل

ــه قفــل درب خروجــی  در صــورت خــروج از منــزل تنهــا ب
اکتفــا نکــرده و تمــام درهــای داخلــی را نیــز قفــل کنیــد. 
ــار هــم کلیــد خــود را روی قفــل درب  حتــی بــرای یــک ب

جــای نگذارنــد. 
از قــرار دادن کلیــد در زیــر جاکفشــی، داخــل کفــش و ســایر 

نقــاط قابــل دسترســی خــودداری کنید. 
کلیــد منــزل خــود را در دســترس افــراد غیــر مطمئــن قــرار 
نــداده و حتــی االمــکان از خالــی گذاشــتن منــزل خــودداری 

 . کنید
تــا حــد امــکان از خالــی گذاشــتن منــزل خــودداری کــرده و 
بــرای اطمینــان بیشــتر، بــر روی دیوارهــا، تمــام پنجــره هــا 
و نقــاط قابــل نفــوذ ماننــد نورگیــر، پاســیو، حفــاظ محکم و 

مقــاوم نصــب کنید. 
در پشــت بــام منــزل خــود را در اســرع وقــت بــه حفــاظ نرده 

ای و قفــل آویــز مطمئــن مجهز کنید. 
هنــگام خــروج از منــزل تنهــا بــه قفــل کــردن در خروجــی 
اکتفــا نکــرده ، تمــام درهــای داخلــی ســاختمان اعــم از در 
پشــت بــام، هــال، اتــاق هــا، آشــپزخانه، حمام، حیــاط خلوت 

ــل کنید.  را قف
بــرای جلوگیــری از ســرقت منــزل خود بــه روش توپــی زنی، 
توپــی قفــل را بــا بدنــه در همســطح کــرده و در صــورت عدم 

امــکان لولــه ای فلــزی بــه دور آن جــوش دهید. 

دانسنتیهای حقوقی
ســفته : بــرای آن کــه دارنده ســفته بتوانــد از مزایــای قانونــی آن برخــوردار شــود، باید 
نکاتــی را مــورد توجــه قــرار دهــد. دارنده ســفته بایــد در سررســید ســفته را مطالبه کند. 
اگــر وجــه ســفته پرداخــت شــد که مشــکلی وجود نــدارد، امــا در صــورت عــدم پرداخت، 

دارنــده ســفته بایــد ظــرف ده روز از تاریخ سررســید، ســفته را واخواســت کند.
واخواســت اعتراضــی رســمی، بــه ســفته ای اســت کــه در سررســید آن پرداخــت نشــده 
و علیــه صادرکننــده ســفته بــه عمــل می آیــد. از آنجایــی کــه ایــن اعتــراض بایــد رســما 
ــرف وزارت  ــه از ط ــی ک ــای چاپ ــود، واخواســت در برگه ه ــالغ ش ــده اب ــادر کنن ــه ص ب

دادگســتری تهیــه شــده اســت، نوشــته می شــود.
ســفته بــدون واخواســت، ســند عــادی محســوب شــده و دعــوی علیــه ظهرنویــس یــا 
ضامــن پذیرفتــه نمی شــود. از تاریــخ صــدور واخواســت، خســارت تأخیــر تادیه به ســفته 
تعلــق می گیــرد. در غیــر ایــن صــورت خســارت تأخیــر از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 

محاســبه خواهد شــد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان خبر داد:

آگهی گواهی حصروراثت

              

ســاره خســروی مشــیزی فرزنــد یدالــه دارای شناســنامه 3170021249  بــه شــرح دادخواســت 
شــماره 9809983489100020 مــورخ 1398/01/21 تقدیــم ایــن شــورا نمــوده توضیــح داده 
شــادروان یداله خســروی مشــیزی فرزند گرگعلی به شــماره شناســنامه 1 درتاریخ  1397/07/27 
در شــهر کرمــان فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-حســین خســروی 
مشــیزی فرزنــد یــداهلل به شناســنامه شــماره 454 صــادره از بردســیر متولد 1360 نســبت فرزند

2- اســماء خســروی مشــیزی فرزنــد یــداهلل به شناســنامه شــماره 510 صــادره از بردســیر متولد 
1363 نســبت فرزند3- اعظم خســروی مشــیزی فرزند یداهلل به شناســنامه شــماره 511 صادره 
از بردســیر متولــد 1363 نســبت فرزنــد4- ســاره خســروی مشــیزی فرزنــد یداهلل به شناســنامه 
شــماره 3170021249 صــادره از بردســیر متولــد 1368 نســبت فرزند5- فاطمه شــیروانی فرزند 
شــکراهلل بــه شناســنامه شــماره 7 صــادره از بردســیر متولد 1339 نســبت همســرلذا مراتب یک 
نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلی آگهــی می  شــود چنانچه کســی اعتــراض دارد یا 
وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظرف مــدت یک مــاه از نشــر آگهی به شــورای 
حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی 

وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبار ســاقط اســت.
                                              دفتر شــورای حل اختالف شــماره یک شهرســتان بردســیر/10 

آگهی مزایده مرحله اول نوبت دوم فروش چوب های خشک
.

روابط عمومی شهرداری بردسیر

شــهرداری بردســیر براســاس مجوز 2/10 مورخ 98/1/20 شــورای محترم اســالمی شــهر بردســیر در نظر دارد که 
چوب های خشــک حاصل از تعریض معابر ســطح شــهر از طریق مزایده محلی به فروش برســاند لذا از عالقمندان 
جهــت شــرکت در مزایــده دعوت به عمل می آید از تاریــخ درج آگهی به مدت ده روزکاری جهت اخذ فرم شــرکت 
در مزایــده بــه واحــد فضای ســبز شــهرداری مراجعه ونســبت بــه تکمیل فرم فــوق اقدام نماینــد همچنین هزینه 
و وســایل مــورد نیــاز جهــت برش، بارگیــری و حمل و نیروی انســانی مــورد نیاز برعهــده برنده مزایده میباشــد.در 
ضمــن شــهرداری در رد یــا قبول کلیه پیشــنهادات مختــار بوده و هزینــه درج آگهی برعهده برنده مزایده میباشــد

2 برابــری ایــن رقــم اســت کــه دســت یافتنی 
اســت امــا بــه کار مطالعاتــی و اعمــال برخــی 
سیاســت هــای تجــاری نیــاز دارد.بــه اعتقــاد 
وی، واردات کاالهــای مــورد نیــاز کشــور بایــد 
ــه آنهــا صــادرات  از کشــورهایی باشــد کــه ب
داریــم. ایــن مســوول بــا بیــان اینکــه صــادرات 
کاال نبایــد بــه هــر بهایی باشــد، گفت: کیفیت 
کاالهــای صادراتــی بــرای حفــظ برنــد ایرانــی 
اهمیــت زیــادی دارد، همچنیــن برنامــه ریزی 
بایــد بــرای صــادرات کاالهایی باشــد که مــازاد 

نیــاز بــازار داخــل اســت.

ــیاری  ــده، از بس ــی پرون ــردش فیزیک گ
تخلفــات، جعــل و ســرقت پرونــده هــای 

ثبتــی پیشــگیری شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه بهــره بــرداری از 3 
ــیرجان و  ــان، س ــد کرم ــاختمان جدی س
رفســنجان در کمتــر از 20 مــاه در ســال 
گذشــته بــا هــدف تســهیل رونــد خدمت 
ــداث  ــا اح ــت: ب ــردم، گف ــه م ــانی ب رس
ــتحکم،  ــد و مس ــای جدی ــاختمان ه س
ــی  ــر حوادث ــی از خط ــای ثبت ــده ه پرون
ــه در امــان خواهنــد  ماننــد ســیل و زلزل

ــود. ب
مدیــرکل ثبــت اســناد و امــالک اســتان 
کرمــان دربــاره اســناد ســردفتران و ثبــت 
شــرکت هــا، یــادآور شــد: 209 دفترخانــه 
ــه ازدواج و  ــمی، 120 دفترخان ــناد رس اس
38 دفترخانــه طــالق در اســتان مشــغول 
ــتند و  ــردم هس ــه م ــانی ب ــت رس خدم
اســناد متعــددی بــه وســیله ایــن دفاتــر 

صــادر مــی شــود.
طالبــی زاده بــا بیــان اینکــه در ســال 97 
بیــش از 21 هــزار و 805 مــورد ازدواج بــه 
ثبت رســیده اســت، گفــت: این تعــداد در 
مقایســه بــا ســال 96 بــا آمــار )23 هــزار 

و 969مــورد(، 12 درصــد کاهــش و طــالق 
یــک درصــد رشــد داشــته اســت.

ــتان  ــالک اس ــناد و ام ــت اس ــرکل ثب  مدی
میــزان  از رشــد 83 درصــدی  کرمــان 
ــتان در  ــای اس ــک ه ــات بان ــول مطالب وص
یکســال گذشــته نســبت بــه ســال 96 
خبــر داد و افــزود: طــی یکســال گذشــته در 
اســتان کرمــان 42 هــزار شــرکت دولتــی و 
خصوصــی بــه ثبــت رســیده کــه ایــن آمــار 
در ســال 97 در مقایســه بــا ســال 96 ، رشــد 

ــت ــته اس ــدی داش 6 درص

اشعارآیینی میالد امام عصر)عج(

انتخابات 
مجلس  و 
خبرگان 

دوم 
اسفندماه 

برگزار می 
شود

ــس  ــور در مجل ــی کش ــوراها و امورداخل ــیون ش ــس کمیس ریی
زمانبنــدی ثبت نــام و برگــزاری یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس 

شــورای اســالمی در ســال 98 را تشــریح کــرد.
محمدجــواد کولیونــد، رییــس کمیســیون شــوراها و امــور داخلی 
کشــور، در گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری برنــا گفــت: در 
خصــوص تعییــن زمان آغــاز رونــد برگــزاری انتخابــات یازدهمین 
ــورای  ــور و ش ــن وزارت کش ــالمی بی ــورای اس ــس ش دوره مجل

نگهبــان هماهنگــی و توافــق صــورت گرفتــه اســت.
وی در ایــن خصــوص افــزود: جــدول زمان بنــدی برگــزاری 
یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس توســط وزارت کشــور تدویــن 
و بــرای بررســی و تاییــد بــه شــورای نگهبــان ارائــه شــده اســت.

کولیونــد در ایــن خصــوص تصریــح کــرد: براســاس توافــق صــورت گرفتــه 
بیــن شــورای نگهبــان و وزارت کشــور دربــاره یازدهمیــن دوره انتخابــات 
مجلــس شــورای اســالمی و میــان دوره ای پنجمیــن دوره مجلــس خبرگان 
ــات جمعــه دوم اســفند ســال جــاری -98-  رهبــری، هــر دو ایــن انتخاب

برگــزار مــی شــود.
رییس کمیســیون شــوراها و امورداخلی کشــور در مجلس شــورای اسالمی 
همچنیــن بــا اشــاره بــه جــدول زمانبنــدی برگــزاری انتخابــات دور یازدهم 
مجلــس گفــت: طبق جــدول زمان بنــدی رونــد برگــزاری یازدهمیــن دوره 

انتخابــات مجلــس از دوم خردادمــاه آغــاز می شــود.
کولیونــد تاکیــد کــرد: مقاماتــی کــه قصــد کاندیداتــوری در ایــن دوره از 
انتخابــات را دارنــد بایــد در اولیــن مرحلــه از ســمت خــود اســتعفا دهنــد.
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ــت اهلل  ــرت آی ــنیم، حض ــزاری تس ــی خبرگ ــروه سیاس ــزارش گ ــه گ ب
خامنــه ای فرمانــده معظــم کل قــوا در دیــدار فرماندهــان ارتــش جمهوری 
اســامی ایــران و نیــروی زمینــی، ارتــِش امــروز را متدین تــر و کارآمدتــر از 
همیشــه خواندنــد و با تجلیــل از حضــور مؤثر و حیاتــی ارتــش و نیروهای 
مســلح در امدادرســانی بــه ســیل زدگان، و همچنیــن بــا تأکیــد بــر لــزوم 
اتحــاد روزافــزون نیروهــای مســلح و زیبــا خوانــدن دســت بــرادرِی ارتش و 
ســپاه پــس از اقــدام زشــت آمریکایی هــا علیــه ســپاه، خاطرنشــان کردند: 
هــر کاری کــه دشــمن را عصبانــی کنــد، خوب و درســت اســت و در مقابل 
همــگان بایــد از هــر کاری کــه دشــمن را جــری و روحیــه آن را تقویــت 

کنــد، اجتنــاب کنند.
ــش و  ــک روز ارت ــا تبری ــدار ب ــن دی ــه ای در ای ــت اهلل خامن ــرت آی حض
نیــروی زمینــی بــه کارکنــان خــدوم و افتخار آفریــن ارتــش و خانواده هــای 
آنــان، نیروهــای مســلح را از »مظاهــر و عناصــر قــدرت ملــی« خواندنــد و 
خاطرنشــان کردنــد: البتــه در بســیاری از کشــورها حتــی در کشــورهای 
مدعــی آزادی و حقــوق بشــر، نیروهای مســلح عنصــر اقتــدار دیکتاتورها و 
برخــورد بــا ملتها هســتند، همچنان که ایــن روزهــا نمونــه ی آن در قضیه 

شــنبه های پاریــس قابــل مشــاهده اســت.
رهبــر انقــاب اســامی، نیروهــای مســلح را در منطــق اســام و جمهوری 
اســامی، »حصارهایــی امــن بــرای ملــت« برشــمردند و افزودنــد: نیروهای 
مســلح در زمــان جنــگ، در مقابــل تهاجــم دشــمن بــا دانــش، تجربــه و 
فــداکاری، ســینه ســپر و آن را منکــوب و وادار بــه عقب نشــینی می کننــد 
و در زمــان صلــح نیــز بــا کارآمــدی و آمادگــی کامــل، مایــه اطمینــان و 
آرامــش خاطــر ملــت هســتند، و بــه همیــن دلیــل، دشــمنان به دنبــال بر 
هــم زدن آرامــش مــردم از طریــق مضطــرب نشــان دادن نیروهای مســلح 

. هستند
ــوادث  ــردم در ح ــه م ــلح ب ــای مس ــش و نیروه ــانی ارت ــان امدادرس ایش
طبیعــی را یــک حضــور مؤثر و حیاتــی خواندنــد و گفتند: در ســیل اخیر، 
نیروهــای مســلح با همه وجــود و امکانــات در اختیارشــان به کمــک مردم 
شــتافتند، به طــوری کــه در اســتان گلســتان، ارتــش حتی قبــل از حضور 

ســتاد مدیریــت بحــران، در محــل حادثــه حاضر شــد.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای، ثبت تصاویری از خدمــات متواضعانه نیروهای 
ارتــش بــه مــردم را موجــب مانــدگاری ایــن برگ هــای زریــن در حافظــه 
تاریــخ دانســتند و افزودنــد: این کــه یــک ســرهنگ ارتــش خــم شــود تــا 
فــردی ســالخورده بــا قــدم گذاشــتن بر دوش او ســوار وســیله نقلیه شــود، 
جلوه هایــی از صداقــت ارتــش در بیــان شــعار »ارتــش فــدای ملت« اســت.

رهبــر انقــاب اســامی ارتــش را به برکــت جمهــوری اســامی، ارتشــی 
»مکتبی« و »نمایشــگاهی از ارزشــهای اسامی« برشــمردند و خاطرنشان 
کردنــد: نمونه هایــی همچــون شــهیدان بابایــی و صیادشــیرازی در ارتــش 
ــع،  ــد، تواض ــال تعه ــن ح ــدی و در عی ــاظ کارآم ــه از لح ــود دارد ک وج
فــداکاری و گریختــن از نــام و نشــان، قابــل ارائــه و الگــو بــرای ملــت و بلکه 
امــت اســامی هســتند و ایــن روحیــه و ارزشــها بایــد روز بــه روز تقویــت 

شــود.

ایشــان ارتــِش امــروز را متدین تــر و کارآمدتــر از همیشــه برشــمردند و گفتنــد: امــروز زمام 
ارتــش در دســت نیروهــای متدیــن و انقابــی اســت، البتــه افــرادی که همــواره عــادت به 
تحقیــر ملــت و تکریــم خائنــان را دارنــد، مــدام از »ارتــش مــدرن رضاخــان« دم می زننــد، 
در حالــی کــه آن ارتــش به اصطــاح مــدرن، حتــی یــک روز نتوانســت در مقابــل هجــوم 
بیگانــگان دوام بیــاورد، امــا ارتــش مقتــدر جمهــوری اســامی هشــت ســال در یک جنگ 
منظــم مقاومــت و ایســتادگی کــرد و امــروز نیــز دانــش، تجربــه، روحیــه، توانایــی، تدین و 

امانتــداری ارتــش بیــش از گذشــته و مایــه افتخار اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه حضــور منطقــه ای ارتــش و نیروهــای مســلح و 
مقابلــه آنــان بــا فتنه هــای دشــمنان، ایــن ســؤال را مطــرح کردنــد: اگــر ارتــش و ســپاه در 
مبــارزه بــا داعــش وارد نمی شــدند، امــروز منطقه و کشــورهای همســایه مــا چه وضعیتی 

داشــت و چه کســانی بــر آن حکومــت می کردنــد؟
رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد: البته هر یــک از کشــورهای درگیر نیــز مقابلــه و اقدامات 
الزم را انجــام دادنــد امــا نقــش نیروهــای مســلح ایــران قابــل اغمــاض نیســت و امــروز در 
واقــع بــرکات نیروهــای مســلح، عــاوه بــر ملت ایــران، شــامل کشــورهای دیگر نیز شــده 

است.
فرمانــده کل قــوا همچنیــن اتحــاد روزافــزون نیروهــای مســلح را الزم و موجــب عصبانیت 
دشــمن دانســتند و گفتنــد: دســت بــرادری دادن ارتــش و ســپاه، حرکتــی زیبــا پــس از 
حرکــت زشــت آمریکایی هــا بــود. ایشــان تأکیــد کردند: هــر کاری کــه دشــمن را عصبانی 
کنــد، خــوب و درســت اســت و در مقابــل، هــر کاری کــه دشــمن را جــری و روحیــه آن 
را تقویــت، و روحیــه جبهــه خــودی را تضعیــف کنــد، بــد و ناپســند اســت و همه بایــد در 

ســخنان و کارهــای خــود از آن اجتنــاب کننــد.
رهبــر انقــاب اســامی، هــدف از ســخنان بی پایــه آمریکایی هــا علیــه جمهوری اســامی 
ایــران را تضعیــف روحیــه عمومــی دانســتند و خاطرنشــان کردند: آمریــکا گرفتار هــزاران 
میلیــارد بدهــی و گرفتاری هــای متعــدد اســت و بــا گذشــت چند ســال از ســیل و طوفان 
در مناطقــی ماننــد کارولینــا هنوز نتوانســته اند آن مشــکات را رســیدگی و جبــران کنند 

امــا بــرای تضعیــف روحیــه ملــت ایــران، یاوه ســرایی می کننــد.
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در ســال هــزار و ســیصد و چهــل و پنــج در روســتای دیشــکان بــه دنیــا آمــد. ســه 
ســال اول دبســتان را در همــان روســتا بــه مدرســه رفــت و بــرای ادامــه تحصیــل به 
درونوئیــه بردســیر خانــه یکــی از اقــوام آمــد. دوری از خانــواده، ســختی هــا و کمبود 
امکانــات ســبب گشــت تــا مدرســه را در همــان دوران ابتدائــی رهــا نمایــد. بــرادر 
بــزرگ ازدواج کــرده و حســین  کــه دیگــر پســر بــزرگ خانــه محســوب می گشــت، 
نمــی توانســت پــدر را در ســختی هــای زندگــی تنهــا بگــذارد؛ از این رو بعنــوان تنها 
بــازوی کمکــی آقــا محمــد حســین، بــا کار و تــاش بــه یــاری پــدر شــتافت. کــم 
کــم روزگار از حســین مــردی ســاخت تــا در زمانــی کــه دشــمن به کشــور حمله ور 
شــده بــود، خــود را بــه میــدان نبــرد رســاند و بــرای دفــاع از دین و ناموســش ســینه 

ــپر کرد.  س
 پــس از گذرانــدن دوران آموزشــی در پــادگان ۰۵ کرمــان، بــه لشــکر۲۱ حمزه تهران 
منتقــل شــد و از آن جــا عــازم میمــک و باختــران گردیــد. ســرانجام پــس از حــدود 
هجــده مــاه خدمــت در مناطــق عملیاتــی در تاریــخ 66/۲/۱3 در منطقــه میمــک 
بــا اصابــت ترکــش خمپــاره بــه ســر، بــه شــهادت رســید و پــس از تشــییع پیکــر 

مطهــرش در گلــزار شــهدای شــهر بردســیر بــه خــاک ســپرده شــد.
توانــی نداشــت امــا وقتــی ظلــم اربــاب رعیتــی زمــان شــاه رو مــی دیــد، مــی گفت: 
خدایــا! یــه روزی بشــه مــن بتونــم جلــوی ظلــم ایــن اربــاب هــا رو بگیرم کــه اینقدر 

مــردم رو اذیــت نکننــد.       راوی: محمــود مرادی)دوســت شــهید(
بابــا کــه از کســی طلبــکار بــود، گاهــی حســین رو دنبــال طلبــش مــی فرســتاد. 
حســین هــم وقتــی مــی دیــد طــرف وضــع مالــی خوبــی نــداره، مــی نشســت یــه 

چایــی مــی خــورد و بــدون اینکــه چیــزی بگــه، برمــی گشــت. 
راوی: ناصر ساالری)برادر شهید(

یکــی از اقــوام نزدیکشــون موتــور ســواری بلــد نبــود. حســین خجالــت مــی کشــید 
جلــوی ایــن آقــا رو موتــور بشــینه. بــه همیــن خاطــر می نشســت پشــت ســرش، و 
از عقــب گاز و کاچ موتــور رو مــی گرفــت. گاهــی هــم تــا رســیدن بــه مقصــد زمین 

مــی خــورد...     راوی: محمــود مرادی)دوســت شــهید(
هیئــت ســید عبــاس بــا هــم شــرکت مــی کردیــم. طبــل و ســنج مــی گرفتیــم اما 
تــو دســته راهمــون نمــی دادنــد؛ بــه همیــن خاطر مــی رفتیــم ته صــف و عــزاداری 
مــی کردیــم. حســین مــی گفــت: کــی باشــه خودمــون بــزرگ بشــیم و بتونیــم 
هیئتــی تشــکیل بدیــم. بعــد از شــهادت حســین بــا کمــک حــاج آقــا قلنــدری، تــو 

روســتای درونوئیــه بــه یــاد شــهید حســین ســاالری هیئتــی تشــکیل داده شــد.
راوی: محمود مرادی)دوست شهید(

همیشــه ســفارش مــی کــرد: اگــه ایــن ســه تــا رو رعایــت کنــی همیشــه موفقــی: 
۱- پنــدار نیــک ۲- گفتــار نیــک 3- کــردار نیــک

راوی: محمود مرادی)دوست شهید(
 بــرادر بزرگمــون بایــد خدمــت ســربازی مــی رفــت.    همســرش پــا بــه مــاه بــود و 
چیــزی بــه تولــد فرزندشــان نمانــده بــود. دو ســالی به موعــد  ســربازی اصغــر مانده 
بــود؛ بــا ایــن وجــود گفــت: بــرادر مــن میرم، شــما بچــه ت کــه بدنیا آمــد، بیــا. مادر 
مخالــف جبهــه رفتنــش بــود. مــی گفــت: شــهید مــی شــی! امــا اصغــر از حرفــش 
کوتــاه نمــی آمــد و مــی گفــت: اگــه مــا جبهه نریــم، کــی بره! اگه شــهادت قســمتم 

باشــه، اگــه ســعادت داشــته باشــم شــهید می شــم...
راوی: ناصرساالری)برادر شهید(

شهید معظم    حسین ساالری 

مسابقه پیامکی )18(
ازدانشــمندان و بــزرگان ایرانــی معاصــر, ادیــب و اســتاد 
دانشــکده ادبیــات و علوم انســانی دانشــگاه تهــران . وی 
ــه دنیــا آمــد و  در بیســت و نهــم ربیــع االول ۱3۰۱ ب
ــی و  ــن کوهبنان ــزد آقامیرزاحس ــی را ن ــوم مقدمات عل
ــدر و  ــزد پ ماغامرضــا رباطــی فراگرفــت ؛ ســپس ن
بــرادرش ، آقامحمدعلــی و آقامحمدجــواد که هــر دو به 
»ُمَعلِّــم « معــروف بودنــد، بــه تحصیــل صــرف و نحــو 
و علــوم و معــارف متــداول پرداخــت و شــانزده ســاله 
بــود کــه خــود نیــز بــه تدریــس اشــتغال یافت .ازســال 
۱33۲ش ، در هفتادســالگی ، بــه چند ســاعت تدریس 
عربــی در دوره دکتــری اکتفــا کــرد و تــا پایــان زندگــی 
ــه  ــه داد. او در روز جمع ــوی ادام ــت معن ــن خدم بدی
دوازدهــم آبــان ۱33۴ درگذشــت و روز پنجشــنبه 
هجدهــم آبــان همــان ســال در کربــا، در وادی ایمــن 

، بــه خــاک ســپرده شــد 
پاســخ مســابقه شــماره )17(اســتاددکتر احمد 
بهمنیــار کــه 93 نفــر پاســخ صحیــح پیامــک 
ــه ای  ــدگان  هدی ــر از برگزی ــه نف ــد وس نمودن
ــا  ــا انه ــه ب ــت هدی ــت دریاف ــه جه ــق ک تعل

تمــاس حاصــل خواهدشــد 

فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی: 

دست برادری ارتش و سپاه حرکتی زیبا  ، پس از حرکت 
زشت آمریکایی ها بود

معرفی کتاب 
»پایی که جا ماند«

نویسنده: »سید ناصر حسینی پور   « 
ــر  ــید ناص ــه س ــت های روزان ــد« یادداش ــا مان ــه ج ــی ک ــاب »پای کت
حســینی پــور از زندان هــای مخفــی عــراق اســت. ســید ناصر حســینی 
پــور ایــن کتــاب را بــه گروهبــان عراقــی »ولیــد فرحــان« ســرنگهبان 
ــکنجه و آزار  ــیار ش ــارت، او را بس ــان اس ــه در زم ــت  ک اردوگاه 16 تکری
داده، تقدیــم کــرده است.ســید ناصــر چهــارده ســاله بــود کــه بــه جبهه 
ــره  ــگ، در جزی ــای جن ــن روز ه ــالگی در آخری ــانزده س ــت و در ش رف
مجنــون بــه اســارت عراقی هــا درآمــد، وقتــی اســیر شــد یــک پایــش 
تقریبــاً قطــع شــده و بــه رگ و پوســتی بنــد بــوده اســت. بــا ایــن حــال 
ــان اتفاقــات  ــاز هــم دیده ب تصمیــم می گیــرد در دوره بعــد از اســارت ب
ــا و  ــن و دکل. او دیده ه ــدون دوربی ــار ب ــن ب ــا ای ــد، ام ــوادث باش و ح
ــا  ــیه روزنامه ه ــه از حاش ــی ک ــای کوچک ــنیده هایش را در کاغذ ه ش
ــرده  ــع آوری ک ــق جم ــن خل ــازمان مجاهدی ــالی س ــای ارس و کتاب ه
ــد. ــازی می کن ــش جاس ــه عصای ــد و در لول ــز می نویس ــا رم ــت، ب اس

*بــا ســام در آســتانه نیمــه شــعبان و میــاد منجــی 
عالــم بشــریت ضمــن تبریــک عــرض کنــم امــروزه با 
تکثیــر وتنویــر افــکار  خرافه باید فرهنــگ مهدویت در 
خانــواده هــا نهادینه گــردد و فرزندان ونســل بعــدی را 
بــا ان اشــنا کنیــم تنهــا راه نجــات فــردی و اجتماعــی 
اســت باتشــکر                                   9۱3----7۱

ــل  ــن پ ــار از ای ــا ســام مســئولین هــر روز چندب *ب
ــد  ــی کنن ــور م ــان عب ــد احــداث ورودی از کرم جدی
چــرا چالــه ایجــاد شــده و فــرو رفتن اســفالت خروجی 
از پــل را حــس نمــی کننــد یــا ماشــین مــدل بــاال و 
بــا کاس دارنــد و یــا ماشــین دولتــی اســت برایشــان 
اهمیــت نــداره ولــی اگربــا ماشــین شــخصی خودتان 
عبــور کردیــد حتمــا ضربــه ای کــه در اثر شســتگی و 
فــرو رفتگــی بوجــود میاید و حــس کردیــد اصاحش 

کنیــد ممنــون از ســپهر               9۱36۰----9۱
ــه  ــدازی کارخان ــر از راه ان ــا خب ــام در خبره ــا س *ب
ــه  ــدار توج ــژه فرمان ــئولین بوی ــد مس ــتیل دادی اس
بفرماینــد کــه از نیروهای بردســیری اســتفاده کنند از 
همیــن حــاال چــاره ای بیندیشــید ممنــون از همت و
توجهتان                                          9۱9۵----3۴

*ســام بــرای اولیــن بــار در امامــزاده محمــد بردســیر 
جشــن روز جوانــان بــا حضــور حداکثــری مســئوالن 
ــت  ــات اس ــه مباه ــه مای ــد ک ــزار ش ــان برگ وجوان
مســئوالن توجــه خاصــی بــه ایــن قطــب فرهنگــی 
شــهر داشــته باشــند خوشــبختانه شــهردار و شــورای 
شــهر قــدم خوبــی برداشــتند کــه باعــث امیــدواری 
تغییــر نگرشــها بــه ایــن قطــب فرهنگــی اســت ولــی 

متاســفانه کنــدی کار و...                9۱3۲----۴۱
*ســام ایــا خیابــان را بســتند و ترافیک ایجــاد کردند 
ــربت را  ــه ش ــربت دادن نمیش ــرای ش ــتیه ب کاردرس
درمکانهــای مذهبــی ، ورزشــی و یــا درپیــاده روهــا داد 
حتمــا بایــد بــا مانــع شــدن ماشــینها بــه انها شــربت 

بدیــد ایــن رعایــت حقــوق شــهروندی نیســت ؟
7۱----9۱۲۴                                                     

ــا  ــرای جشــنهای نیمــه شــعبان خیابانه *امســال ب
ــن  ــم تزیی ــا ه ــازه ه ــد و ادارات و مغ ــی نش چراغان
نشــدند بــرای ایــن اســت کــه ســتاد برگــزاری اعیــاد 
شــعبانیه تشــکیل نمــی شــود و تذکــرات خــاص داده 
نمــی شــود کی مســئوله ؟ خودتــان مســئول را بیابید

 باتشکر                                                     9۱9۰----۵3 
ــال  ــاا... امس ــپهر نوشتیدانش ــه س ــاتی ک ــا گزارش *ب
شــاهد راه انــدازی ســه پــروژه : ذوب جهــان فــوالد ، راه 
آهــن و کارخانه اســتیل هســتیم پــس انشــاا/ بیکاری 
دربردسیرریشــه کــن خواهدشــد لــذا توجــه و تدبیــر 
فرمانــدار محتــرم همچــون گذشــته دربــکار گیــری 
بردســیریها را مــی طلبــد خداقــوت   936۰----۴۰

ــا ســام شــنیدم کــه درروســتای هــراران طــرح  *ب
ــتای  ــن روس ــه ای ــت خوب ــال اجراس ــاب درح فاض
ــی  ــی م کوچــک از االن داره طــرح فاضــاب را اجرای
کنــه چــرا در شــهر بردســیر طــرح فاضاب شــهری و 
اســتفاده از پســماند ان اقدام نمی شــود 9۱3۲----۲۱

*علــی رغــم توصیــه هــای پلیــس در صــدا و ســیما 
، رســانه هــا و هشــدار نســبت بــه موسســات مالــی و 
لیزینــگ و فضــای مجــازی وآگاهــی  به کاهبــرداری 
افــراد فرصــت طلــب ، بــاز هــم مکــررا شــاهد فریــب 
خــوردن بعضــی از مردممــان هســتیم چرا قبــل از  هر 
عملــی بــا خبــرگان و کارشناســان مشــاوره نمیگیــرد 
وبــدون تحقیــق و شناســایی توســط مراجــع ذیربــط 

اقــدام بــه کاری مــی کنیــد             9۱3۴----۲6
* باســام اداره بهداشــت محیــط نســبت بــه رعایــت 
ــیر را  ــود دربردس ــتخرهای موج ــتی اس ــور بهداش ام
ــامت آب  ــه س ــه چگون ــد ک ــی بده ــام و گزارش اع
ــی  ــی و کارشناس ــروب بررس ــدم وجودمیک ــا و ع انه
میشــود تــا ضمــن اگاهــی از کــم وکیــف بــا خاطــری 
آســوده فرزندانمــان را به اســتخرها بفرســتیم باتشــکر
۰۵----9۱3۲                                                       

42 بار به اتاق عمل رفتم/ از راهی که رفته ام پشیمان نیستم
                          جانباز عزیز  70 درصد ، آقای ضیاءالدینی: 

ــا  ــازان و ی ــی از جانب ــای درددل یک ــه پ ــی ک گاه
همســران آن هــا می نشــینیم، ایمــان می آوریــم کــه 

ــت. ــو زده اس ــا زان ــل آن ه ــار در مقاب واژه  ایث
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، جانبــازان 
ــود را  ــاه خ ــی و رف ــامتی و راحت ــه س ــزی ک عزی
ــد و  ــدا کردن ــز ف ــردم عزی ــاب، کشــور و م در راه انق
ــده اند و  ــر ش ــت و ویلچ ــین تخ ــت همنش سال هاس
وقتــی از آن هــا ســوال می کنــی چــه انتظــاری داری؟ 
ــؤولین  ــه مس ــد ب ــی می گوین ــادگی و زیبای ــه س ب
بگوییــد بــه مشــکات مــردم بیشــتر توجــه کننــد.

به مناســبت فرارســیدن ســالروز میــاد جانبــاز کربا، 
ابالفضــل العبــاس )ع( بــه دیدن یکــی از جانبــازان 7۰ 
درصــد و قطــع نخــاع کرمــان رفتیــم، تمــام حرفــی 
ــت؛  ــه گف ــد در دو ســه جمل ــه می خواســت بزن را ک
ــه ام پشــیمان نیســتم،  ــه رفت ــه از راهــی ک اول اینک
ــار بــه  دوم اینکــه مســؤولین و رســانه ها ســالی یک ب
مناســبت روز جانبــاز ســراغ مــا می آیند و ســوم اینکه 
انتظــار ما از مســؤولین، رســیدگی به مشــکات مردم 

اســت.
ــاز بزرگــوار غامرضــا  ــک ســاعت در محضــر جانب ی
ضیاءالدینــی نشســتیم و مخلــص کامــش را در آن 
ــوان  ــه عن ــا هــم ب ــه شــنیدیم، گرچــه م ســه جمل
خبرنــگار شــرمنده شــدیم کــه از 36۵ روز ســال، یک 
روز بــه یــاد جانبــازان عزیــز می افتیــم، امــا ایــن یــک 
روز و ایــن دیــدار هــم غنیمتــی بــود بــرای مــا کــه 

حاصــل شــد.
۱۵ ســال بیشــتر نداشــتم کــه تصمیــم گرفتم به 

ــروم جبهه ب
آقــای ضیاءالدینــی متولــد ســال ۱3۴7 در کرمــان 
اســت از ایشــان خواســتیم کــه بگویند کــی و کجا 

مجــروح شــده  اســت که چنیــن شــرح داد:
ــتر  ــال بیش ــه ۱۵ س ــی ک ــال ۱36۲ در حال س
نداشــتم تصمیــم گرفتــم بــه جبهــه بــروم، 
اطرافیــان و آشــنایان گفتنــد دفــاع بــر تــو واجــب 
نیســت تــو االن بایــد درس بخوانــی تــا بتوانــی در 
آینــده بــه مملکــت خــودت خدمــت کنــی و مــن 
در جوابشــان گفتــم: امــام فرموده انــد »هــر کــس 
می توانــد اســلحه بــه دســت بگیــرد، بــه جبهــه 
بــرود«، و ایشــان کســی را اســتثناء نکرده انــد مــن 
هــم چــون می توانــم اســلحه بــه دســت بگیــرم 
می خواهــم بــه جبهــه بــروم، االن مملکــت مــن 
زیــر چکمــه دشــمن و مــورد تجــاوز اســت، مــن 
بایــد اول در آزادی مملکــت شــرکت کنــم بعــد به 

فکــر آینــده اش باشــم.
ــه  ــال ۱36۲ ب ــب س ــن ترتی ــه ای ــزود: ب وی اف
همــراه تیــپ رزمــی مهندســی جهــاد ســازندگی 
ــیاری از  ــن و بس ــا م ــم، آن روزه ــه رفت ــه جبه ب
دوســتان رزمنــده دور هــم کــه جمــع می شــدیم 
در مــورد مجروحیــت، شــهادت و یــا اســارت 
صحبــت می کردیــم امــا برداشــت خاصــی از 

آن هــا نداشــتیم، مجروحیــت و شــهادت رزمنــدگان را 
ــا اینکــه بهمــن  ــم، ت ــم امــا درک نمی کردی می دیدی
ــاده  ــدر آم ــات ب ــرای عملی ــه  را ب ســال ۱363 منطق
می کردیــم، در ضلــع غربــی جزیره مجنــون و ســه راه 
مــرگ، مشــغول بودیــم و آبــی کــه در منطقــه بــود با 
دســتگاه به ســمت جبهــه دشــمن پمپــاژ می کردیم، 
ــود و  ــد ب ــی بلن ــمن خیل ــی دش ــای دیده بان دکل ه
تحــرکات مــا را کنتــرل می کردنــد مــا هــم متقابــًا 
آن هــا را زیرنظــر داشــتیم، شــهر القرنــه عــراق مقابــل 
ــلیک  ــرف ش ــا از دو ط ــت، توپخانه ه ــرار داش ــا ق م
ــود. ــه نب ــی در منطق ــش و آسایش ــد و آرام می کردن

                                                          ادامه دارد 

گزارش تصویری بزرگداشت روز جوان توسط شورای فرهنگی 
امامزاده محمد )ع( 

اشعار ویژه میالد امام زمان )عج( 
به این غبار، نگاهی که آفتاب شود
بسوز قلِب مرا، کز غمت ُمذاّب شود
دوباره روِی تو را آسماِن جمعه ندید
کدام جمعه، جماِل تو ماهتاب شود؟
برای آمدنت، شب به شب دعا کردم
اشاره کن به دعایم که مستجاب شود

زمان به خاطِر ما دیر دیر می گذرد
براِی خاطِر تو کاش پُرشتاب شود

امیِد گریه، مرا هم صحابه ی خود کن
که آسماِن نگاهم پر از سحاب شود
نباید اشِک تو بر صورِت زمین بچکد

سرشِک چشِم تو بایست که گالب شود
من آمدم که سالِم مرا جواب دهی
سالم می کنم و وای اگر جواب شود

اگر اجازه دهی روضه خوان شوم امشب
که قلِب سوخته ات بیشتر کباب شود

براِی کودِک خود آب خواست، اّما حیف
همین دلیل بر این شد، حسین آب شود

                                       از محمدعلی بیابانی
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