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یکی از مواردی مهمی که در بیانیه راهبردی و مهم رهبر 
معظم انقالب اسالمی با عنوان »گام دوم انقالب« مورد توجه 
ویژه قرار گرفته است با توجه به مشکالت اقتصادی وتحریمها 
همچنان که مقام معظم رهبری قبال بمناسبتهای مختلف 
مکرر بیان داشتند ، راه حل برون رفت از این مشکالت، 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد 
و استفاده از همه ظرفیت هاست . و بارها به مسئولین توصیه 
نمودند که راه برون رفت از مشکالت اقتصادی توجه به توان 
داخلی و ظرفیت های موجود کشور است و قریب یک دهه 
بیشتر تاکید وتوصیه براین موضوع داشتند و به جهت اهمیت 
و جایگاه اقتصاد در پیشرفت وتوسعه کشور و دست یابی به 
استقالل  اقتصادی در این بیانیه توجه خاصی گردیده است. 
در این بیانیه راه  حّل  مشکالت اقتصادی را، اعمال سیاست 
های اقتصاد مقاومتی دانستند  که باید برنامه های اجرائی 
برای همه ی بخشهای آن تهّیه و با قدرت و نشاط کاری و 
احساس مسئولّیت، در دولتها پیگیری و اقدام شود. وطرح 
اقتصاد مقاومتی باید به گونه ای باشد که در برابر تهدید اقتصاد 
خارجی و تحریمها و یا همان جنگ اقتصادی مقاومت کند 

و اقتصاد مقاومتی  می توان در مقابل تهدیدها مقاومت کرد 
که از استقالل برخوردارباشد وبتواند در بخشهای مختلف به 
خودکفایی واقعی برسد و از مسائلی همچون از هم پاشیدگی 
اقتصاد جلوگیری کند. زیرا که تالش جنگ اقتصادی برای 
از هم پاشیدگی اقتصاد ماست ،تا  دشمن به اهدافش دست 
یابد. لذا مسئولین ومردم کشور ما باید به دنبال اهداف اقتصاد 
مقاومتی باشند یعنی اقتصادی که یک اقتصاد غیرشکننده و 
در عین حال پاسخگو در زمینه های مختلف باشد تا بتواند 
ضمن خود کفایی وابستگی کشور را به نفت تقلیل دهد و 
زمانی می توانیم ادعا کنیم که به اقتصاد مقاومتی دست 
یافتیم که نه تنها مصرف کننده نباشیم بلکه در برابر اقتصاد 
سلطه خواهان ،ایستادگی و مقاومت کنیم آنچه را که امروز 
درصنایع دفاعی وفضایی ، شرکتهای دانش بنیاد دست یافتیم  

نمونه ای از ایستادگی ومقاومت دربرابر اقتصاد سلطه است 
یکی دیگر از راهکارهایی که مدنظر مقام معظم رهبری 
دربعد اقتصاد مقاومتی است عدم وابستگی به نفت و توجه 
به بخش خصوصی است بنابراین از جمله مهم ترین راه کارها 
برای توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور گسترش حضور 

بخش خصوصی است
مقام معظم رهبری در  این بیانیه با توجه به مشکالت 
اقتصادی کشورچنین  اظهار داشتند:» مهم ترین عیوب، 
وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد 
که در حیطه ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به 
توان و ظرفّیت داخلی، استفاده  اندک از ظرفّیت نیروی انسانی 
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  توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی 
دربیانیه ›گام دوم انقالب‹ 

ــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری بردســیر، شــهردار  ب
ــکات جمــع آوری و هدایــت آبهــای  ــا تشــریح ن بردســیر ب
ــوع  ــری از وق ــیر و جلوگی ــاران در بردس ــرف و ب ــی از ب ناش
خطــر ســیالب در شــهر گفــت: هرچنــد تکمیــل و اتمــام 
کانــال هدایــت آبهــای ســطحی همچنــان ادامــه دارد، اما اگر 
ایــن کانــال بــه موقعیــت کنونــی نرســیده بــود، در بارندگــی 
روز ســه شــنبه، مناطقــی از ضلــع شــمالی بلــوار 22 بهمــن 
بــه شــدت دچــار آب گرفتگــی می شــد. ایشــان بــا اشــاره بــه 
نقــش کانــال هدایــت آبهــای ســطحی در بــارش بــاران در 
روزهــای اخیــر گفــت: پــروژه احــداث کانــال در ناحیــه بلــوار 
22 بهمــن  بــا هــدف جمــع آوری آبهای ســطحی در خیابان 
و معابــر انشــعابی آن، کــه در زمــان  بــارش بــاران موجب بروز 
مشــکالتی بــرای شــهروندان میشــد اجرایــی گشــته اســت.

دکتــر خطیبــی یــادآوری کــرد، در ســالیان گذشــته، فقــدان 
کانــال جمــع آوری آب هــای ســطحی موجــب می شــد کــه 
آبگرفتگی هایــی در قســمتهایی از شــهر ببینیــم، امــا ایــن 
ــارش  ــع شــده اســت. وی ب ــد مرتف مشــکل در ســال جدی
نــزوالت آســمانی بــاران و بــرف را قصــه ای شــیرین عنــوان 
نمــود کــه بــا تــداوم و طوالنــی شــدن زمــان آن، خســارت 
بــه منــازل و خیابــان هــا رســیده و بــه یــک »قصــه پرغصه« 
مبــدل می گــردد. وی تصریــح کــرد: هــدف از تعبیــه کانــال 
هدایــت آبهــای ســطحی، این می باشــد کــه در حالت ســیل 
و بارش هــای شــدید، از آبگرفتگــی معابــر در شــهر بردســیر 
ــارش هــم  ــا کمتریــن میــزان ب کــه در ســالیان گذشــته ب
شــهروندان بــا بحــران روبــرو می شــدند، جلوگیــری شــود.

بــه گفتــه این مدیــر و عضــو هیئت علمی دانشــگاه، بــا بیان 
ایــن کــه، بارش مســتمر بــاران در مــدت زمان طوالنــی و گاه 
حتــی کوتــاه باعــث ایجــاد مشــکالت زیــادی به شــهروندان  
بردســیری می شــود، اظهــار داشــت: دســتگاههاي مــوازی به 
ــه موقــع  ویــژه آب و فاضــالب شــهري و شــهرداری بایــد ب
پیــش بینــي هــاي الزم را انجــام دهنــد و براي جلوگیــري از 

بــروز ســیل و آبگرفتگــی اتاق فکــری برگــزار نمایند.
 وی ادامــه داد: امــکان دارد قســمتی از کانــال انتقــال آبهــای 
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دکترخطیبی شهردار بردسیر :

کاهش قصه ی پرغصه ی آبگرفتگی با 
احداث کانال آبهای سطحی

ســطحی، بــه دلیــل ریزش بــرگ درختــان و همینطور 
عــدم رعایــت شــهروندان در ریختن زبالــه، قابلیت خود 
را بــرای ســرویس دهی از دســت دهــد، لــذا بــا احــداث 
داالن از ایــن مشــکل مقــداری کاســته شــده اســت که 
خطــر ســقوط و آســیب بــه شــهروندان را هــم به صفر 

ــاند.         می رس
شــهردار بردســیر در پایــان افــزود : چنــد نقطــه 
بحرانــی در ســطح شــهر شناســایی شــده اســت کــه 
رفــع ایــن نقــاط بحرانــی، نیازمنــد تامیــن اعتبــارات 
الزم و همــکاری همــه مســئوالن و دســتگاه های 
خدمت رســان اســت. و بــا شناســایی نقــاط انباشــتگی 
و تجمع آب در ســطح شــهر، جمــع آوری آنهــا و انتقال 
ــی  ــارت احتمال ــه خس ــی از هرگون ــه اصل ــه رودخان ب
ــد،  ــم می باش ــه مه ــد. آنچ ــل آی ــه عم ــری ب جلوگی
ــانی  ــرای خدمت رس ــی ب ــی و اساس ــات زیربنای اقدام
مطلــوب بــه شــهروندان و مقابلــه بــا حــوادث 
غیرمترقبــه، از مــوارد ضــروری پیشــرفت یــک شــهر 
بــوده که امید اســت بــا همکاری و حمایتهــای معنوی 
شــهروندان عزیز بردســیری بتوانیــم در ادامه با خدمت 
رســانی هــر چــه بیشــتر بــه ایــن عزیــزان، در راســتای 
آبادانــی و پیشــرفت تــالش مضاعفــی داشــته باشــیم

                                              با حضور  مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان ومسئوالن:

خط ریلی سیرجان به بردسیر و کرمان وارد فاز اجرایی شد

 احداث راه آهن سیرجان به بردسیر وکرمان قرار است 
طی مدت 30 ماه به اتمام برسد

برگزاری دومین دوره مسابقه نقاشی کودکان به همت شهرداری بردسیر
بیش از  ۱۰۰۰ نفر از کودکان و دانش اموزان رشکت کردند 

 بازدید دکتر زاهدی از پروژه های عمرانی  شهرداری بردسیر 

اختتامیــه دومیــن  دوره مســابقه بــزرگ نقاشــی کــودکان به همت شــهرداری 
ــا حضــور مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار، حجــت االســالم  شــهر بردســیر ب
ــی امــام جمعه،دکتــر خطیبــی شــهردار،اعضای شــورای  والمســلمین کرمان
اســالمی شــهر و تنــی چنــد از مســئوالن بــا شــرکت بیــش از  1۰۰۰ نفــر از 

کــودکان و دانــش امــوزان در محــل ســالن ورزشــی دانشــگاه ازاد اســالمی 
واحــد بردســیر بــا موضوعــات نمــاز وصرفــه جویــی در مصــرف آب نیــز 
برگــزار شــد کــه ضمن اهــدا جوایــز به برنــدگان ایــن دوره از اتش نشــانان 

و پــارک بانــان شــهرداری بردســیر هــم تجلیــل شــد

وضعیت معابر قبل از احداث کانال احداث کانال  جهت هدایت آبهای  سطحی 
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نمازجمعه بردسیر 
حجت االسالم  والمسلمین  کرمانی  اما م جمعه  بردسیر: 

آسیبهای  از  ماندن  درامان  برای 
به  عمل  مجازی  فضای  اجتماعی 
سبک زندگی اسالمی ضروری است 
حجت االسالم حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه بردسیر در 
خطبه های نماز جمعه این هفته و در ادامه سلسله گفتار شرح 
دعای مکارم اخالق صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السالم 
پیرامون راههای کسب عزت گفت : یکی از راههایی که می تواند 
انسان را صاحب عزت نماید عفو وبخشش از خطاهای دیگران 
است زیرابا بخشش ازخطای دیگران در جامعه عزیز می شوید 
زیرا خداوند متعال هم رحیم است و گناه بندگان را می بخشد و 
انسانی که بدنبال کسب عزت می باشد باید درامورات زندگیش 

بخشش داشته باشد و از خطای دیگران در گذرد. 
وی عامل بعضی از خانواده ها را عدم گذشت وبخشش همسران 
درخانواده ها دانست و گفت: با اندک مورد اختالف کوچکی وعدم 
بخشش یکدیگر و عذر خواهی باعث فروپاشیدن خانواده ها می 
شوند .چرا همسران حاضرنیستند از رفتار یکدیگر تعریف و تمجید 

واز خطاها و اشتباهات یکدیگر چشم پوشی کنند .
دوم عاملی که باعث کسب عزت می شود حسن خلق یعنی 
اخالق نیکو است که فرد نه در ظاهر خنده رو و بشاش باشدبلکه 
در عمل هم چنین باشد و با الگو قرار دادن رفتار وسیره ائمه 
علیهم السالم با مردم واهل خانواده رفتار کند و ارزشهای اخالقی و 
انسانی و اسالمی را رعایت کند و در  جامعه ای که اخالق اسالمی 

رایج باشداین جامعه عزیز و باعزت است 
خطیب جمعه درادامه افزود: دریکی از جنگها ، پیامبر مکرم اسالم 
صلی ا... علیه وآله یکی از اسرا را بخشید و آزاد کرد برای همه 
این سوال پیش آمد که چرا این فرد عفو شد چون درجنگ 
وکشتارمسلمانان شرکت داشته و خودفردهم خیلی تعجب کرد 
و آن فرد از پیامبر علت را جویا شد پیامبرفرمود: توبخاطر پنج 
ویژگی اخالقی که داشتی آزاد شدی االن جبرئیل امین امد و از 
سوی خود دستور به ازادی تو داد زیرا خداوند فرمود: این بنده من 
پنج خصلت دارد و بخاطر انها ازاد شود و این پنج خصلت عبارت 
بودند از: غیرت داشتن نسبت به ناموس وخانواده اش ، راستگویی 
، شجاعت ، سخاوتمندی و حسن خلق و اینها صفاتی است که 
تو داری وانها را خدا و  رسول خدا دوست دارد و شما آزادید و 
آن مردبخاطر این خصائصی که دردین اسالم موردتوجه و احترام 
است مسلمان شد ویکی از مسلمانان ناب گردید و در یکی از 

جنگها هم به شهادت رسید .
وی پیرامون داشتن حسن خلق  افزود : پیامبر مکرم اسالم صلی 
ا... علیه وآله می فرماید : چه بسا انسانهای عزیزی که خوار و 
ذلیل شدند بخاطررفتار و اخالق بد زیرا انسانها بخاطر انجام گناه 
وسوءخلق از عزت به ذلت تنزل می یابند لذا باید همواره به داشتن 
اخالق نیکو و دوری از گناه توجه داشته باشیم تا گرفتار ذلت 

نشویم.
خطیب جمعه بردسیر بمناسبت میالد حضرت زهرا سالم ا... 
علیها ضمن تبریک روز زن و مادر به مادران و زنان جامعه اسالمی 
گفت: زنان ماباید حضرت فاطمه رالگوی خود درهمه موارد بویژه 
درهمسرداری وتربیت فرزند قرار دهند .گرچه ما نمی توانیم مانند 
انها باشیم ولی می توانیم تا انجایی که می شود خودمان ورفتار و 
زندگیمان را به انها نزدیک کنیم اگرانها را قله فرض کنیم که ما 
نمی توانیم به قله برسیم تالش کنیم هرقدرکه امکان دارد خود را 
به قله نزدیک کنیم چون امروز فضای مجازی بدنبال فرو پاشیدن 
کانون گرم خانواده های مسلمان است و تبلیغات مسموم فراوانی 
بکار می برد و متاسفانه بعضی خانواده ها را گرفتار نموده است .باید 
زندگی  بر اساس صمیمت و صفا و بر معیارهای دینی و ایمانی 
استوارباشد . وبرای درامان ماندن از آسیبهای اجتماعی فضای 

مجازی عمل به سبک زندگی اسالمی ضروری است .
حجت االسالم کرمانی در بخشی دیگر از سخنان خود به بیانیه 
مقام معظم رهبری »گام دوم انقالب «این سوال را مطرح کرد 
که  چرا این بیانیه خطا ب به جوانان است؟ گفت: توجه خاص 
مقام معظم رهبری در بیانیه به جوان ، چون جوانان آینده سازان 
کشورند و در آینده جوانان مومن و انقالبی باید اداره امور کشور را 
دردست بگیرند و در دهه پنجم نقش وحضورجوانان باید پررنگ 

تر باشد .
خطیب جمعه بردسیر پیرامون سخنان مقام معظم رهبری 
در دیدارمردم آذرباییجان و عدم اعتماد به اروپا گفت : خیلی 
امیدنداشته باشند سنگ اندازی واز البالی سخنان اروپایی بجایی 
برسدبه نفع ما باشد اشاره داد به اختال ف تاکتیکی دربرجام 
وهدف هردو در باره جمهوری اسالمی یکی است که ازبرجام 
استفاده نشود و برای فشار درهسته های دیگر حقوق بشر و صنایع 
موشکی استفاده کنند پون مرکل صدراعظم المان در کنفرانس 
امنیت مونیخ گفته بود : »تنها چیزی که در این موضوع بر سر آن 
اختالف داریم این است که آیا با خروج از تنها توافق باقی مانده به 
هدف مشترکمان، هدف فرونشاندن خطر یا پیشرفت مشکل ساز 
ایران کمک می کنیم یا از طریق نگه داشتن تکیه گاه کوچکی که 
شاید برای اعمال فشار در زمینه های دیگر می توان از آن استفاده 

کرد، به آن )هدف مشترکمان( کمک بیشتری کنیم؟«

اجرای پروژه های عمرانی شهری به تنهایی باعث رضایتمندی مردم نمی شود
ــه اجــرای  ــان اینک ــا بی ــان ب اســتاندار کرم
ــی  ــه تنهای ــهری ب ــی ش ــای عمران پروژه ه
باعــث رضایتمنــدی مــردم نمی شــود گفت: 
بایــد دالیــل تاخیــر در اتمــام پروژه هــا برای 

ــود. ــازی ش ــردم شفاف س م
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، 
محمدجــواد فدایــی  در آئیــن افتتــاح پروژه 
زیرگــذر میــدان آزادی کرمــان بــا تشــکر از 
همــه کســانی کــه در احــداث ایــن پــروژه 
ــد  ــد دی نقــش داشــتند اظهــار داشــت: بای
ــهری  ــی ش ــای عمران ــرای پروژه ه ــه اج ک
بــه تنهایــی می توانــد باعــث رضایت منــدی 

مــردم شــود یــا کافــی نیســت؟ 
ــای  ــه بعضــی از جنبه ه ــان اینک ــا بی وی ب
جنبه هــای  بــه  مــردم  رضایتمنــدی 
ــزود:  ــردد اف فرهنگــی و شــهروندی برمی گ
ــی و  ــائل اجتماع ــه مس ــردم ب ــرش م نگ

ــر  ــهروندی تاثی ــف ش ــه وظای ــا ب ــی آنه آگاه
ــهروندی دارد. ــت ش ــای رضای ــادی در ارتق زی

اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه بخشــی 
ــا  ــه نگــرش م ــا در شــهر ب از رضایتمنــدی م
بــه دیگــر شــهروندان برمی گــردد گفــت: 
بایــد در کنــار حقــوق شــهروندی بــه وظایــف 
شــهروندی هــم توجــه کنیــم و در کنــار 
کارهــای عمرانــی بایــد بــه مســائل فرهنگی و 
تاثیــر آن در توســعه و اقتصــاد هم توجه شــود.

ــی و کســبه  ــد از اهال ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــه ب ــم ک ــکر کن ــدان آزادی تش ــراف می اط
شــکیبایی آنهــا ایــن پــروژه بــه اتمــام رســید 
گفــت: مــا بایــد یــک آسیب شناســی در 
ــیم  ــته باش ــا داش ــرای پروژه ه ــدی اج زمان بن
ــا را  ــر راه پروژه ه ــر س ــل و مشــکالت ب و دالی

ــم. بررســی کنی
ــت  ــار حال ــه چه ــن ک ــوان ای ــا عن ــی ب فدای

پروژه هــا  اتمــام  در  تاخیــر  بــرای 
وجــود دارد و در حالــت اول ممکــن 
ــدا اشــتباه  ــا از ابت اســت زمان بنــدی م
ــم  ــا عل ــت دوم ب ــزود: در حال ــد اف باش
ــروژه در  ــرای پ ــکان اج ــه ام ــه اینک ب
ــا  ــدارد ام ــود ن ــده وج ــالم ش ــان اع زم
بــرای دلخوشــی عــده ای این مســئله را 

مطــرح می کنیــم.
ــوم  ــت س ــه در حال ــان اینک ــا بی وی ب
بــرآورد ما درســت اســت و امــکان اتمام 
پــروژه در زمــان اعالم شــده وجــود دارد 
امــا تعهــدی بــه اتمــام پــروژه در زمــان 
اعــالم شــده نداریــم گفــت: در حالــت 
آخــر اتفاقــات و عوامــل غیرمترقبــه ای 
ــا  پیــش می آیــد کــه اتمــام پــروژه را ب

ــد. ــه رو می کن مشــکل روب
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب اســتاندار کرمــان ب

شرکت ۹ هزار کرمانی در بزرگترین 
رویداد قرآنی کشور

     بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
اســتان کرمــان، حجت االســالم مختــار یعقوبی رییــس اداره 
قرآنــی اوقــاف و امــور خیریــه اســتان کرمــان اظهــار داشــت: 
دومیــن آزمــون حفــظ و مفاهیــم تخصصــی قــرآن کریــم، 
پنجشــنبه ۹ اســفند مــاه همزمان بــا سراســر کشــور در ۲۷ 

حــوزه امتحانــی در سراســر اســتان برگــزار مــی شــود.
    وی افــزود: طبــق آخریــن آمــار ثبــت شــده در ســامانه 
مرکــز قرآنــی کشــور  ۹ هــزارو ۱۶۷ نفــر در اســتان کرمــان 
ــد کــه ۴  ــام کردن ــون ثبــت ن ــن آزم جهــت شــرکت در ای
هــزارو ۷۷۵ نفــر درمرحلــه  کتبــی ،۳ هــزارو ۵۱۴ نفــر در 
مرحلــه شــفاهی،۶۰۸ نفــر در مراکــز و کانــون هــای اصــالح 
تربیــت و مــدد جویــان زنــدان هــای اســتان و ۲۷۰ نفــر بــه 

صــورت الکترونیکــی در ایــن آزمــون شــرکت دارنــد.
   حجــت االســالم یعقوبــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن آزمــون 
بــه عنــوان بزرگتریــن آزمــون حفــظ قــرآن کریم در ســطح 
کشــور مطــرح مــی باشــد، افــزود: امســال بــرای اولیــن بــار 
بــا همــکاری ادارات ارشــاد و آمــوزش و پــرورش ایــن آزمــون 
بــه صــورت مشــارکتی بــا ســازمان اوقــاف  برگــزار می شــود.

ــاه  ــم اســفند م ــی در روز نه ــون کتب ــه داد: آزم      وی ادام
و بــه صــورت سراســری برگــزار مــی شــودو آزمــون شــفاهی 
بــا همــکاری اداره آمــوزش و پــرورش از یازدهــم تــا بیســت و 

ســوم اســفند برگــزار خواهــد شــد.
ــی شهرســتان هــای کرمــان و       حجــت االســالم  یعقوب
رفســنجان را بــه عنــوان بیشــترین آمارثبــت نــام  شــرکت 
کننــده در ایــن آزمــون ذکــر کــرد و گفــت: به قبول شــدگان 
ایــن آزمــون عــالوه بــر هدایــای در نظــر گرفته شــده مدرک 

معتبــر قرآنــی اهــداء خواهد شــد.
    رییــس اداره قرآنــی اوقــاف اســتان بــا اشــاره بــه همزمانــی  
اجــرای طــرح قرآنــی بشــارت ۱۴۵۲ در کنارآزمــون حفــظ و 
مفاهیــم تصریــح کــرد: ایــن طــرح شــامل حفــظ جــزء ۳۰ 
قــرآن کریــم می باشــد و جهــت شــرکت در این طــرح هیچ 

گونــه محدودیــت ســنی وجود نــدارد.
   وی افــزود: جهــت تشــویق عالقــه منــدان بیــش از ۳۵ هزار 
جایــزه نفیــس   بــه ارزش ۳۰ میلیــارد ریــال شــامل،کمک 
ــه ســفر  ــی، کمــک هزین ــد ۱۰ خــودروی مل ــه خری هزین
زیارتــی، جوایــز نقــدی و جوایز فرهنگــی به برنــدگان در این 

طــرح قرآنــی اهــداء خواهــد شــد.

بایــد بــرای مــردم شــفاف صحبــت کرد 
و دالیــل تاخیــر در اتمــام پــروژه را بــرای 
آنهــا مطــرح کنیــم افــزود: امــروز بایــد 
ــوذر  ــل اب ــروژه پ ــام پ ــدم اتم ــل ع دالی
ــود  ــرار ب ــه ق ــان ک ــن کرم ــه کابی و تل
اســفندماه بــه اتمــام برســند بــرای مردم 

ــود. ــح داده ش توضی

پژوهشگر ارشد چتم هاوس:40 سالگی انقالب نقطه عطف در تاریخ ایران به شمار می رود
ایرنــا،  جمعــه  بامــداد  گــزارش  بــه 
»صنــم وکیــل« کــه در میزگــردی در 
ــی  ــخن م ــاوس س ــم ه ــکده چت اندیش
ــا بایســتی  ــه دنی ــح کــرد ک گفــت، تصری
دســت از تــالش بــرای مخالفــت بــا 
ــای آن از  ــته و به ج ــران برداش ــالب ای انق
اصالحــات در ایــن کشــور حمایــت کنــد. 
وی توضیــح داد کــه مــردم ایران در ســالروز 
ــت  ــالم حمای ــرای اع ــالب ب ــروزی انق پی
خــود از حکومــت، در خیابان هــا راهپیمایی 
ــران کشــور،  ــه ســخنرانی رهب ــد و ب کردن
ــی  ــر عال ــه ای رهب ــت اهلل خامن ــژه آی به وی
گــوش دادنــد. مقام هــای نظامــی هــم بــه 
گفتــه وکیــل ظرفیت هــای دفاعــی خــود 
در  به این ترتیــب  و  کشــیده  رخ  بــه  را 
جشــن و شــادمانی مــردم شــرکت کردنــد.

ــه  ــد ک ــاوس یادآورش ــم ه ــگر چت پژوهش
ایــران  سیاســی  مقام هــای  همزمــان 

بــه کشــورهای جهــان ســفرکرده و 
ــد. ــغ کردن ــالب را تبلی ــتاوردهای انق دس

ظریــف  محمدجــواد  ســفر  بــه  وی 
ــان  ــه آلم ــران ب ــه ای ــور خارج ــر ام وزی
بــرای شــرکت در کنفرانــس مونیــخ 
اشــاره کــرد کــه ›در مقابــل جامعــه 
ــه  ــت ک ــار داش ــتاد و اظه ــی ایس جهان
ایــران کشــور متمدنــی بــوده و ایــن 
آمریکاســت کــه بــا تهــران مشــکل دارد.

ــال  ــل س ــران در چه ــه ای ــزود ک وی اف
گذشــته بــه لحــاظ سیاســی و اقتصــادی 
متحول شــده و مردم در جریــان انتخابات 
مختلــف دیدگاه هــای خــود را مبنــی بــر 
انجــام اصالحــات، دسترســی بــه آزادی و 
رابطــه بــا دنیــای خــارج مطــرح کرده انــد.

جمعیــت  بــه  همچنیــن  وکیــل 
ادامــه  و  کــرد  اشــاره  ایــران  جــوان 
داد کــه بالغ بــر ۵۰ درصــد جمعیــت 

    دکترفدایی  در آئین افتتاح پروژه زیرگذر میدان آزادی کرمان :

کتاب های طرح کتاب خوان 
اسفندماه ۱۳۹۷ معرفی شدند 

کتاب هــای »۸ قصــه از امــام جــواد علیه الســالم بــرای 
ــید«،  ــاط باش ــان در ارتب ــدان نوجوان ت ــا فرزن ــا«، »ب بچه ه
»روایتــی ســاده از ماجرایــی پیچیــده« و »شــیر کتابخانه« به 
ــفندماه  ــوان اس ــرح کتاب خ ــده در ط ــه ش ــار ارائ ــوان آث عن

معرفــی شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل کتابخانــه هــای عمومی 
اســتان کرمــان، طــرح کتاب خــوان مــاه توســط کتابخانه های 
عمومــی ، هرمــاه ۴ کتــاب از بین کتابهاي تازه منتشــر شــده، 
معرفــي و فعالیت هــاي متنوعــي ماننــد جلســات نقــد کتاب، 
مســابقات کتابخوانــي و نشســت کتابخــوان و ... بــا محوریــت 
ایــن کتــاب هــا در کتابخانــه هــای عمومی برگــزار می شــود.

»۸ قصــه از امــام جــواد علیــه الســالم بــرای بچه هــا«،  
نوشــته : حســین فتاحــی ، زندگــی امامــان مــا شــیعیان، پـُـر 
ــا  ــن حادثه ه ــت. ای ــب اس ــوز و جال ــد آم ــای پن از حادثه ه
ــۀ  ــواران آشــنا می ســازد. مجموع ــی آن بزرگ ــا زندگ ــا را ب م
»۸ قصــه از امــام جــواد علیه الســالم« همــراه بــا تصویرهــای 
زیبــا، مخاطــب را بــا گوشــه هایی از زندگــی امــام جــواد علیه 
ــا  ــه، ب ــت قص ــاب هش ــن کت ــد. در ای ــنا می کن ــالم آش الس
محوریــت زندگــی و ســیره آن حضــرت گــردآوری و تدویــن 

شــده اســت.
»بــا فرزنــدان نوجوان تــان در ارتبــاط باشــید«، نوشــته: مایکل 
ــتانی،  ــرب قهس ــریعت زاده و داود ع ــم: الدن ش ــرا، مترج رای
ایــن کتــاب ســعی دارد تــا بــا تعاریــف دقیــق و علمــی از دورۀ 
نوجوانــی، والدیــن را بــا خصوصیــات این دورۀ حســاس آشــنا 
ــای  ــان، نیازه ــای جســمی و روحــی نوجوان ــد. ویژگی ه کن
آن هــا، خــواب و الگوهــای زیســتی، عزت نفس، شــوخ طبعی، 
شــیوه های درســت برقــراری ارتبــاط و تعامــل بــا آن هــا، بلوغ 
ــارۀ مســائل جنســی، عاطفــی، تحصیلــی  و حــرف زدن درب
ــون، از  ــای گوناگ ــا در زمینه ه ــه آن ه ــی ب ــی بخش و آگاه
مهم تریــن موضوعــات کتــاب بــه شــمار مــی رود. ایــن کتــاب 
بــا ارائــۀ راهکارهــای مفیــد و توصیه هــای علمــی و کاربــردی 
مناســب  بــه والدیــن، راهنمای بســیار خوبی اســت در جهت 

ارتقــای کیفیــت روابطشــان بــا نوجوانان.
ــم  ــته: ابراهی ــده«، نوش ــی پیچی ــاده از ماجرای ــی س »روایت
حســن بیگی؛ کتــاب »روایتــی ســاده از ماجرایــی پیچیــده«، 
شــرح حــوادث و اتفاقاتــی اســت از دوران اربــاب رعیتــی، کــه 
در منطقــۀ ترکمــن صحــرا می گــذرد. ابراهیــم حســن بیگی 
داســتان پســر نوجوانــی بــه نــام الیــاس را روایــت می کند که 
درگیــر عشــق نافرجــام »صفــورا« دختــر خــان روستایشــان 

می شــود و ...
ــم:  ــن، مترج ــل نودس ــته: میش ــه«، نوش ــیر کتابخان »ش
ــه« داســتان  ــاب »شــیر کتابخان ــی؛ کت ــه نجف خان محبوب
زیبایــی اســت کــه کــودکان را بــا جذابیت هــای کتابخانــه، 
ــازد.این  ــنا می س ــف آن آش ــمت های مختل ــن و قس قوانی
اثــر تاکنــون بســیاری از معتبرتریــن جوایــز بین المللــی را 
بــرای نویســنده خــود بــه ارمغــان آورده اســت! پیشــنهاد 
ــذاب را از  ــاب ج ــن کت ــدن ای ــم خوان ــما ه ــم ش می کنی

دســت ندهیــد!
کتــاب هــاي معرفــي شــده در طــرح کتــاب خــوان مــاه 
در کتابخانــه هــاي عمومــي سراســر اســتان قابل دســترس 
بــوده و همچنیــن دسترســي به فایــل PDF کتابهــا نیز در 
بخــش کتــاب خــوان مــاه ســایت اداره کل کتابخانــه هــاي 
عمومــي اســتان  بــه آدرس www.kermanpl.ir    امــکان 
پذیــر مــي باشــد. عالقه منــدان بــرای بهــره منــدی از ایــن 
مجموعــه ارزشــمند می تواننــد بــه نزدیــک تریــن کتابخانه 

محــل خــود مراجعــه کنند.

جوانان فریب آدرس های غلط در مواجهه با مشکالت اقتصادی را نخورند
حجــت االســالم مهــری امــام جمعــه نگار 
در خطبــه هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه با 
ــده  ــه مائ ــه ۵۱ســوره مبارک ــه آی اشــاره ب

بیــان داشــت:
ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد  یهــود و 
نصــاری را سرپرســت و یــاور نگیریــد زیــرا 
بعضــی از آنــان یــار و یــاور بعض دیگرنــد...

وی افــزود: والیــت هیــچ کافــری را نبایــد 
ــه بهــره گیــری از غذاهــای  ــت البت پذیرف
غیرگوشــتی اهــل کتــاب, یــا ازدواج موقت 
بــا انــان, یــا دادوســتد و زندگــی مســالمت 
آمیــز بــا انــان جایــز اســت و هیــچ یــک از 
ایــن مســائل بــه معنــای ســلطه پذیــری 

آنــان نیســت
حجــت االســالم مهــری تبــری از دشــمن, 
را از شــرایط ایمــان دانســت و ابرازداشــت: 
وقتــی یــاری گرفتــن از کفار در قــرآن نهی 
ــط و سیاســت  ــا در رواب شــده اســت قطع
ــلطه ی  ــت و س ــرش والی ــی, پذی خارج

اهــل کتــاب و کفــار ممنــوع اســت
والیــت کفــار و دشــمنان را نبایــد پذیرفت 
چــون انهــا تنهــا بــه فکــر هــم مســلکان 

برخــی اعضــای دولــت ترامــپ بصــورت محرمانــه در حــال 
ــتند. ــام هس ــات برج ــه حی ــرای ادام ــا ب ــا اروپ ــره ب مذاک

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، پایــگاه آمریکایــی واشــنگتن 
فــری بیکــن از مذاکــرات محرمانــه برخــی مقامــات امنیتی 
دولــت ترامــپ بــا اروپــا برای حفــظ برجــام خبر داده اســت.

ــل  ــی در داخ ــن، مقامات ــری بیک ــنگتن ف ــه واش ــه گفت ب
بــا  آمریــکا  رئیس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد  دولــت 
ــرای  ــت ب ــدور معافی ــه ص ــت هایی از جمل ــرای سیاس اج
مشــتری های نفــت ایــران و دسترســی تهــران بــه بازارهای 
جهانــی، در تــالش بــرای کاهــش فشــار تحریم هــای 
ــا هــدف حفــظ برجــام  اقتصــادی و نفتــی علیــه ایــران، ب
ــی  ــات آمریکای ــن مقام ــات ای ــه شــده اقدام هســتند. گفت
ــکل گیری  ــث ش ــران باع ــر ای ــارها ب ــش فش ــرای کاه ب
ــادی در داخــل دولــت ترامــپ شــده اســت. اختالفــات زی

در ایــن گــزارش همچنیــن بــه اقدامــات برخــی از اعضــای 
ــی  ــق کانال های ــه از طری ــده ک ــاره ش ــپ اش ــت ترام دول
محرمانــه بــا اروپــا در تــالش بــرای حفــظ برجــام 
هســتند، هرچنــد در مقابــل، ترامــپ، فشــار زیــادی 
ــت. ــته اس ــکار بس ــته ای ب ــق هس ــودی تواف ــرای ناب را ب

افشای مذاکرات محرمانه مقامات 
دولت ترامپ با اروپا برای حفظ برجام

حجت االسالم  یعقوبی رییس اداره قرآنی اوقاف و امور خیریه 

دارنــد.  ســن  ســال   ۳۰ زیــر 
به گفتــه وی، جمعیــت پرجنب وجوش 
و  ثبــات  جویــای  میان ســال، 
امنیــت هســتند کــه نشــان دهنده 
پویــا بــودن جامعــه ایــران اســت. 
ــام را  ــرای برج ــن ماج ــل همچنی وکی
یــک تــراژدی خوانــد کــه به رغــم 
ــه  ــران و اینک ــی در ای ــت داخل حمای
مــردم بــه همیــن دلیل حســن روحانی 
ــوری  ــت جمه ــه ریاس را در دوره دوم ب
انتخــاب کردنــد، آمریــکا تصمیــم 
گرفــت کــه از ایــن توافــق خــارج شــود.

ــادآور شــد  پژوهشــگر چتــم هــاوس ی
کــه برجــام قــرار بــود ›نه خیلی ســریع 
ــای  ــران مزای ــرای ای ــج‹ ب ــا به تدری ام
اقتصــادی داشــته باشــد و جامعــه 
جهانــی امیــدوار بــود به این ترتیــب 
ایــران رفتــار خــود را در منطقــه تغییــر 

دهــد، امــا با خــروج آمریــکا از ایــن توافق، 
هیچ کــدام از ایــن دو هــدف محقق نشــد.

ایــن پژوهشــگر برجــام را همچنــان 
ســندی مهــم توصیــف کــه ایــران 
ــن  ــا از ای ــت ت ــداوم آن اس ــتار ت خواس
طریــق به اهــداف اقتصــادی خود برســد.

وی مدعــی شــد کــه بزرگ تریــن چالــش 
ــد زدن  ــام پیون ــا برج ــه ب ــران در رابط ای
ــی  ــت خارج ــادی باسیاس ــع اقتص مناف
ایــن کشــور اســت کــه در ۴۰ ســال 
بوده انــد. جــدا  یکدیگــر  از  گذشــته 

ــدارد  ــل ن ــران تمای ــل، ای ــه وکی ــه گفت ب
کــه اســتقالل سیاســت خارجــی خــود 
ــه بهــای منافــع اقتصــادی از دســت  را ب
ــق  ــر از طری ــن خاط ــه همی ــد و ب بده
ــا اروپــا، چیــن، روســیه و  روابطــی کــه ب
ترکیــه دارد تــالش می کنــد تــا شــاهراه 
دارد. نگــه  زنــده  را  کشــور  اقتصــاد 

حجت االسالم مهری امام جمعه نگار :

ــدید  ــات ش ــود اختالف ــند وباوج خویش
ــودی  ــه خاطــر ناب ــان خودشــان ب در می
ــه  ــدی متحدان ــد پیون ــی توانن ــالم م اس
ــه  ــبت ب ــا نس ــند.کفار تنه ــته باش داش
تعهــدات خودشــان وفادارنــد ولی نســبت 
بــه تعهدات با مســلمانان پایبند نیســتند

حجت االســالم مهــری اظهارداشــت: این 
آیــه تکلیــف همــگان را مشــخص کــرده 
لــذا کســانی کــه دم از رابطــه و مذاکــره 
بــا آمریــکا مــی زننــد پیــام ایــه بازیابــی 
تمــام ایــن موضــوع را مطــرح مــی کنــد 
ــان  ــدات می ــه تعه ــط ب ــار فق ــه کف ک
خودشــان وفادارنــد و نســبت بــه تعهدات  
بــا مســلمانان پایبنــد نیســتندلذا این بد 
عهــدی هــا را همیشــه از طــرف دشــمن 

)امریــکا( شــاهد بودیــم
ــه  ــراز داشــت: نمون ــگار اب امــام جمعــه ن
بــارز ایــن مطلب را مــی توان در ســخنان 
ــس  ــان در کنفران ــم آلم ــر صدراعظ اخی
ــوع  ــا موض ــه ب ــخ در رابط ــی مونی امنیت
ایــران کــه بیــان داشــت بیــن مــا اروپائی 
ــران  ــا درخصــوص ای ــی ه ــا و آمریکائ ه

تصریــح کــرد کــه هــدف نهایــی هــر دو 
ــوری  ــا جمه ــه ب ــا در مواجه ــرف م ط
اســالمی ایــران یکــی اســت و نیــز حــق 
موجودیــت اســرائیل را جزئــی از مصالــح 
ملــی آلمــان دانســت لــذا یکــی از دالیلی 
ــا هــم اعتمــاد کــرد  ــه اروپ ــد ب کــه نبای
همیــن مطلــب اســت کــه امریــکا و اروپــا 
مــی تواننــد در موقــع لــزوم خــود فقــط 
بــه تعهــدات خــود  وفــادار باشــند نــه بــه 

مصالــح اســالم و نظــام اســالمی مــا .
ــات رهبــر معظــم  ــه بیان ــا اشــاره ب وی ب
انقــالب در رابطــه بیانیــه گام دوم انقــالب 
بــا تاکیــد بــر داشــتن امیــد واقــع بینانــه 
بــه آینــده و نقــش بــی بدیــل جوانــان به 
ســمت آرمــان ها بــا مخاطــب قــرار دادن 
ــده  ــدر در آین ــران مقت ــرای ای ــان ب جوان
هفــت توصیــه رهبــری را بیــان نمودنــد؛

و  ۲-معنویــت  پژوهــش  و  ۱-علــم 
اخالق۳-اقتصادمقاومتی)نقطــه کلیــدی( 
۴-عدالــت ومبــارزه بــا فساد۵-اســتقالل 
ــی  ــزت ملی۷-ســبک زندگ و آزادی ۶-ع
ــان  ــران زی ــج آن در ای ــه تروی ــی ک غرب

ــال دارد ــه دنب ــادی را ب ــای زی ه
ــه  ــه توصی ــری ب ــالم مه ــت االس حج
ــالب  ــه گام دوم انق ــوم بیانی ــماره س ش
ــاره  ــت اش ــی اس ــاد مقاومت ــه اقتص ک
وعامــل تهدیــد اصلــی اقتصاد کشــور را 
ــت ــی دانس ــط خارج ــای غل آدرس ه

مانعــی  قــوی  اقتصــاد  افــزود:  وی 
نفوذدشــمن و  در مقابــل ســلطه و 
اقتصادضعیــف زمینــه ســاز نفــوذ و 

دخالــت دشــمن خواهــد بــود
امــام جمعــه نــگار بیــان داشــت: 
ــام  ــت نظ ــدم موفقی ــل در ع چهارعام
اســالمی در حــوزه اقتصــاد موثــر اســت 
کــه دو عامــل یعنــی تحریــم و وسوســه 
ــی و دو  ــل بیرون ــمن از عوام ــای دش ه
عامــل عیــوب ســاختاری و ضعــف 
عــدم  درونــی  عوامــل  از  مدیریــت 
ــتند. ــاد هس ــوزه اقتص ــت در ح موفقی

وی راه حــل مشــکالت اقتصــادی را 
پیگیــری اقتصادمقاومتــی و حضــور 
مدیــران انقالبــی, جــوان و کارآمــد 

دانســت.

           سردار ابوحمزه فرمانده سپاه استان کرمان :

220 پروژه محرومیت زدایی در کرمان اجرا می شود
ــزه در  ــی ابوحم ــر، ســردار غالمعل ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
همایــش بــزرگ رزمنــدگان و آزادگان دفــاع مقــدس ضمــن 
تبریــک به مناســبت ایــام والدت حضــرت فاطمه زهــرا )س( و 
رهبــر کبیــر انقــالب )ره( و روز زن بیــان داشــت: یــاد و خاطــره 
شــهدای دفــاع مقــدس و شــهدای مدافــع حــرم همچنیــن 

شــهدای حملــه تروریســتی اخیــر را گرامــی می داریــم.
وی افــزود: سوم اســفند مصــادف اســت بــا عملیــات خیبــر که 
در ســال ۶۲ انجــام و هــزار و ۲۸۰ کیلومتــر از ایــران اســالمی 
آزاد شــد و تعــدادی از فرماندهــان در ایــن عملیــات از جملــه 
شــهید زجاجــی، باکــری و یاقچیــان بــه درجــه رفیع شــهادت 

ــل آمدند. نائ
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــه نقــش رزمنــدگان، 
ایثارگــران و آزادگان اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: مردم شــما را 
ســرلوحه خــود قــرار مــی دهنــد. شــما ایثارگــران و رزمندگان 
ــی سیاســی  ــای اقتصــادی فرهنگ ــه ه ــه زمین ــد در هم بای
نظامــی و... الگــو باشــید زیــرا مــردم شــما را قبــول دارنــد و مــا 

مــی توانیــم از ایــن ظرفیــت اســتفاده کنیــم.
ابوحمــزه ابــراز داشــت: اولین کنگره شــش هزار و ۵۰۰ شــهید 
اســتان کرمــان ۲۰ ســال پیــش برگــزار شــد؛ کاری کــه در این 
کنگــره بــا کمــک ســپاه بســیج و دولــت انجــام دادیــم ایــن 
اســت کــه ابتــدا ســخنان رهبر معظــم انقــالب طی ۲۰ ســال 
اخیــر را جمــع آوری کردیــم و بــه ۵۸ محور از ســخنان ایشــان 

رســیدیم کــه ایــن ســخنان را در شــش رویکــرد آوردیم.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان تصریــح کرد: این شــش 
رویکــرد در قالبهایــی از جملــه رویکــرد فرهنگــی، آموزشــی، 
حفــظ و نشــر آثــار، علمــی و پژوهشــی، اجتماعــی و رویکــرد 

گرامیداشــتی و تجلیلی اســت.
ــه  ــن شــش رویکــرد ترســیم شــد و نزدیــک ب ــزود: ای وی اف
یــک ســال و نیــم گذشــته ۲۰ کمیتــه تشــکیل شــد و در این 

کمیته هــا ۹۲ برنامــه را ترســیم کردیــم.
ابوحمــزه بــه رویکــرد خدماتــی اجتماعــی اشــاره کــرد و اظهار 

داشــت: جهــت گیــری ایــن کنگــره در راســتای چنــد هدف 
برنامه ریــزی شــد کــه ابتدا بازســازی مــوزه دفاع مقــدس بود 

کــه بعــد از ۲۰ ســال نیــاز بــه بازســازی داشــت.
ــاخت ۷۴۶  ــپاه؛ س ــه س ــدف دوم در مجموع ــزود: ه وی اف
مســکن بــرای مــدد جویــان کمیتــه امــداد اســت کــه در هر 
کجــا ســاخته شــده بــه نــام شــهیدی نامگــذاری می شــود.

فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بیــان داشــت: از جمله 
ــق  ــرای مناط ــروژه ب ــزار پ ــرح ۴۰ ه ــر ط ــای دیگ برنامه ه
محــروم در جهــت محرومیــت زدایــی داریــم که هــزار و ۲۲۰ 
پــروژه مربــوط بــه اســتان کرمــان اســت و قــرار اســت بــه نام 

یک شــهید نامگــذاری شــود.
ــون  ــه ۵۰۰ وام ۳۰ میلی ــک ب ــد: نزدی ــادآور ش ــزه ی ابوحم
ــده  ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــتغال محروم ــرای اش ــی ب تومان
اســت همچنیــن در ایــن هفته بــه مناســبت والدت حضرت 
فاطمــه )س( مراســم عقــد حــدود هــزار و ۲۰۰ زوج برگــزار 
ــه ارزش  ــی ب ــه ابتدای ــرای ۸۴ زوج جهیزی ــد شــد و ب خواه

ــان اهــدا می شــود. ــون توم ــا ۹ میلی حــدود هشــت ت
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان گفــت: نزدیک بــه ۵۰ 
نفــر زندانــی غیــر عمــد در این طرح بــا برنامــه گلریــزان آزاد 
شــدند همچنیــن در ۴۰ مدرســه بــه  ۲ هــزار دانــش آمــوز 
نیازمنــد کمک هایــی از جملــه پوشــاک و خــوراک اهدا شــد 
ــام شــهدا از  ــه ن و نیــز کاشــت شــش هــزار و ۵۰۰ نهــال ب

جملــه اقدامــات اجتماعــی ایــن طــرح اســت.

چه خورشیدی برآمد
به بانوان سرآمد ، زنان را رهبر آمد

به شیعیان مبارک شفیع محشر آمد
نبوت را بشارت زعرش آید اشارت 

که بانوی دو عالم بتول اطهر آمد
گل سرخ معطر یگانه کفو حیدر

به شاخ سبز طوبی بلطف حق برآمد
طراوت بین به بستان صفای هر گلستان

بکوش چرخ گردون نگین و زیور آمد
جمال پر زنورش دل سنگ صبورش 

توگویی بهر خلقت یکی انگشتر آمد
محمد چون مسیحا بخواندام ابیها
به تهنیت روانه زنان را سرور آمد

سر عروس گردان مه تابان چو مجنون
به تعظیم جمالش از آسمان در آمد
چو خورشیدی برآمد عبیر عنبر آمد

گل یاس محمد زعرش داور آمد
به سرخی جمالش نبوت از کمالش

توگویی عاشقانه به نفی ابتر آمد
ربیع طاهر آمد یگانه دختر آمد

در آغوش خدیجه مه خوش منظر آمد
زجنت آدم آمد به پایان هر غم آمد

ز مریم مژده بر شد به سعی اش هاجر آمد
به سد ره منتهی شه زاده مصطفی
به مادران مقتدا دخت پیمبر آمد

بر ختم پیغمبران فاطمه شد روح جان
صدیقه و طاهره برامت افسر آمد

شمس وجود احمد جان و تن محمد
چون فجر صبحگاهان خورشید وش برآمد

ثریا خاک کویش حورا محو رویش
نسیمی ارغوان را نشان دلبر آمد

از حرم عرشیان گلشن فردوسیان 
زهره و زهرا عیان کسوت اخضر آمد
مشعله داران عشق تیز سواران عشق

مژده بر اهل زمین اول و آخر آمد
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حکومت  جهانی عدالت

لقب قائم و مهدی چرا؟
چرا امام زمان)ع( با کلمه »قائم« و »مهدی« خوانده می شود، و 
چرا بعضی با شنیدن لقب »قائم« بر می خیزند و می ایستند؟ در 
بسیاری از روایات، آن حضرت با لقب قائم و مهدی، یاد شده و در 
مورد قائم، بسیار می شد که ائمه )ع( بر اثر ظلم و فساد حاکمان 
غاصب به یاد امام زمان )ع( می افتادند و می فرمودند:»قائم ما 

علیه السالم انتقام ما را خواهد گرفت«.
قائم یعنی قیام کننده، نظر به اینکه قیام و نهضت حضرت مهدی 
)عج( جهانی است و در تمام تاریخ بشر چنین قیام و حکومتی 

نبوده، آن حضرت با این عنوان خوانده می شود.
اما اینکه پیروان آن حضرت با شنیدن این لفظ و یا با تلفظ به این 
کلمه بر می خیزند و می ایستند، این کار یک نوع عمل مستحبی 
است و احترام و اظهار پیوند و انتظار آن حضرت است و ضمنا 
مردم را به یاد نهضت و قیام حضرت مهدی)ع( می اندازد و برای 
آنها تلقین عملی می شود که باید برخاست، نهضت کرد،امیدوار 
بود و به زمینه سازی برای ظهور و قیام جهانی رهبری معصوم و 
قاطع که امید پیامبران و امامان و همه مستضعفان جهان و قلب 

تپنده هستی است، پرداخت.
این کار حتی در زمان امام صادق)ع( در میان شیعیان معمول 
بوده حتی نقل شده در خراسان در حضور امام رضا)ع( کلمه 
»قائم« ذکر شد، امام رضا)ع( برخاست و دستش را بر سر نهاد 
و فرمود:»خداوندا بر فرجش شتاب کن، و راه ظهور و نهضتش 

را آسان گردان.«
اما در مورد واژه مهدی، از این روست که امام زمان)ع( هدایت 
شده و هدایت کننده است. امام صادق)ع( در ضمن حدیثی 
فرمود:»آن حضرت را مهدی گویند، زیرا او مردم را به امری که 
گم کرده اند هدایت می کند، و قائم گویند چون به حق قیام 

کند.«
از امام باقر)ع( سوال شد: چرا قائم را »قائم« خواندند؟ فرمود: 
»زیرا یاد او فراموش می شود و بسیاری از معتقدان به امامت آن 
حضرت، راه ناصحیح می روند«. از آن حضرت )ع( سوال شد: چرا 
او را »منتظر« گویند؟ فرمود:»زیرا برای او غیبتی طوالنی است 
که روزهایش بسیار است، افراد مخلص و پاک در انتظارش به سر 
می برند، ولی افراد شکاک و مردد او را انکار می کنند، منکران 
نامش را به مسخره می گیرند وتعیین کنندگان وقت ظهور 
بسیارند، عجله کنندگان در او به هالکت می رسند و مسلمانان 

به او نجات می یابند«
اقامت گاه حضرت مهدی)ع( کجاست؟

امام قائم )ع( کجاست و آیا فرزند و همسر دارد؟ پاسخ: از قواعد 
و روایات معصومین)ع( استفاده می شود که امام قائم)ع( هم 
اقامت گاه مخصوص دارد و هم زن وفرزند. درمورد اقامت گاه آن 
حضرت)ع(، نخست باید توجه داشت که آن حضرت)ع( همه 
ساله در مراسم عظیم حج شرکت می کند و بعضی از سعادت 
مندان در مراسم حج به محضرش شرفیاب شده اند. همچنین 

هرجا که بخواهد از مشاهد مشرفه و ... خواهد رفت. 
اما در مورد اقامت گاه آن حضرت و فرزندان و بستگان و یاران 
مخصوص )اوتاد( چندین مکان مانند: مدینه، دشت حجاز، کوه 

رضوی، کرعه و سرزمین های دوردست و ... گفته شده است.
در میان این گفتار آنچه بیشتر نظرها را جلب می کند، این 
است که اقامت گاه آن حضرت و فرزندانش و گروهی از خواص 
یارانش در جزیره ای از دریای بزرگ می باشد.از امام هادی)ع( 
داستانی نقل شده که خالصه اش این است:»حضرت مهدی)ع( 
و فرزندانش در جزیره هایی بسیار بزرگ و پهناور در دریا زندگی 
می کنند و عدد شیعیان آنجا بسیار زیاد است، و فرزندان وی هر 

یک حاکم جزیره ای هستند و خدا بهتر می داند« 

آیه 26 سوره آل عمران :
بگو بار خدایا تویی که فرمانفرمایی، هر آن کس را که خواهی 
فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی فرمانروایی را باز ستانی و 
هرکه را خواهی عزت بخشی و هرکه را خواهی خوار گردانی همه 

خوبی ها به دست توست و تو بر هر چیز توانایی.
1-شان نزول آیه شریفه چیست؟

در تفاسیر »مجمع البیان« و »فخر رازی« می خوانیم که پیامبر 
اسالم بعد از آنکه مکه را فتح نمود، وعده فتح ایران و روم را به 
مسلمانان داد. در آن موقع منافقان با تعجب به یکدیگر نگاه می 
کردند که این آیه نازل شد. گروهی دیگر نیز نزول آیه را در موقع 
حفر خندق گفته اند. آن زمان که پیامبر کلنگ را به سنگ محکم 
زد واز آن جرقه ای بلند شد، فرمود:» من در این جرقه ها فتح کاخ 
های مدائن و یمن را از جبرئیل دریافت کردم.« منافقان با شنیدن 
این سخن لبخند می زدند که این آیه نازل شد.هنگامی که پیامبر 
اکرم مکه را فتح نمود به مسلمانان نوید داد که به زودی کشور ایران 
وروم نیز زیر پرچم اسالم قرار خواهند گرفت. منافقانی که دلهایشان 
به نور ایمان روشن نشده بود و روح اسالم را درک نکرده بودند، این 
مطلب را اغراق آمیز تلقی کرده و با تعجب گفتند:»محمد)ع( به 
مدینه و مکه قانع نیست و طمع در فتح ایران وروم دارد.« در این 

هنگام آیات فوق نازل شد.
2- مالک عزت و ذلت چیست؟

مالک عزت و ذلت انسان ها اعمال نیک وبد آنهاست. آنچه در این 
آیه شریفه در مورد اعطا عزت و ذلت از جانب خداوند آمده است. 
طبق قوانین و سنت الهی است وگرنه بدون جهت و دلیل خداوند 
کسی را عزت نمی بخشد و یا دیگری را ذلیل نمی سازد.مثال در 
روایت می خوانیم هر کس برای خداوند تواضع و فروتنی کند، 
خداوند او را عزیز می کند و هرکس تکبر نماید، خداوند او را ذلیل 
می گرداند. بنابراین عزت و ذلت از خدا است ولی ایجاد زمینه های 

آن به رفتار انسان ها بستگی دارد.
3- براساس آیه شریفه خداوند متعال یهودیان را به چه چیزی 

تهدید می کند؟
براساس آیه شریفه خداوند متعال یهود را در دنیا و آخرت تهدید 
به عذاب می کند. یکی از عذاب ها این است که ملک را از ایشان 
سلب می کند و دیگران را جایگزین آنان می کند و تا روز قیامت 

ذلت را بر آنان حتمی می کند.
4-منظور از اینکه خداوند مالک است وخیر در دست اوست، 

چیست؟
براساس آیه شریفه مالک ملک ها خدا است و خیر در دست اوست. 
او توانای مطلق است و در همه حال باید به او پناه برد. زیرا مالک 
حقیقی موجودات آن کسی است که خالق و پروردگار آنها است 
چنانکه در آیه 2 سوره مومن می خوانیم :»این است خدا پروردگار 
شما]که[ آفریننده هر چیزی است.« اوست که ملک ها و حکومت 
ها را به هر کس بخواهد می بخشد یا می گیرد. عزت می دهد و 
یا بر خاک ذلت می نشاند. همه اینها در قبضه قدرت او است و 
تحت سیطره فرمان او می باشد. او در افعالش مجبور نیست و فاعل 

باالختیار است؛ نه فاعل باالجبار.
5- منظور از بیان مشیت واراده چیست؟

منظور از بیان مشیت و اراده در این آیات این نیست که بدون 
حساب و بی دلیل چیزی به کسی ببخشد یا از او بگیرد. بلکه 
مشیت او آمیخته با حکمت و مراعات نظام و مصلحت عمومی 
جهان آفرینش و جهان انسانیت است. بنابراین هر کاری از او صورت 

می گیرد در نوع خود بهترین و صحیح ترین است.
6- منظور از لفظ خیر در آیه شریفه چیست؟

لفظ »خیر« که معادل فارسی آن »بهتر« است، صفت تفضیلی می 
باشد و برای بیان برتری چیزی بر چیز دیگر بیان می شود. ولی به 
هر موضوع خوبی نیز گفته می شود. مثال در سوره مبارکه بقره آیه 
23 می خوانیم:»ازدواج با بنده با ایمان از ازدواج با بنده بت پرست 
بهتر است.« روشن است که مشرک خوب نیست که بگویم او 
خوب است و مومن از او بهتر است. بنابراین معنای جمله چنین می 
شود:» تمام نیکی ها تنها بدست تو است.« تنها از جمله »بیدک 
الخیر« استفاده می شود که خداوند سرچشمه هر گونه خیر و 
سعادتی است و اگر جایی عزت می بخشد یا ذلت می دهد همه بر 

طبق قانون عدالت است و هیچ کدام »شر« نیست.
7- آیا می توان از آیه شریفه نتیجه گرفت که هرکس به حکومتی 
می رسد و یا از حکومت سقوط می کند خواست خدا بوده است؟

در پاسخ می گوییم تمام حکومت های خوب و بد مطابق مشیت 
خدا است ولی با این توضیح که خداوند یک سلسله عوامل و اسباب 
برای پیشرفت و پیروزی در این جهان آفریده است و استفاده از آثار 
این اسباب همان مشیت خدا است. بنابراین خواست خدا یعنی 
آثاری که در آن اسباب و عوامل آفریده شده است. حال اگر افراد 
ستمگر و ناصالحی )همچون چنگیز، یزید، فرعون و مانند اینها( از 
آن وسایل پیروزی استفاده کردند و ملت هایی ضعیف و زبون و 
ترسو به آن تن دادند و حکومت ننگین آنها را تحمل کردند، این 
نتیجه اعمال خود آنها است که گفته اند »هر ملتی الیق حکومتی 

است که دارد.«
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در بازدیــد مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان و 
فرمانــدار و مدیرعامــل گل گهر و نیز برخی مســئوالن 
ــل  ــط ری ــی خ ــات اجرای ــتانی از عملی ــه اس مربوط
سیرجان-بردســیر-کرمان، این پــروژه وارد فــاز اجرایی 

شــد.
در بازدیــد از عملیــات اجرایــی خــط ریــل ســیرجان - 
بردســیر - کرمــان باحضور مدیــرکل راه و شهرســازی 
اســتان، حجــت االســالم والمســلمین حســینی امــام 
جمعه، شــهباز حســن پــور نماینــده مردم ســیرجان و 
بردســیر در مجلــس، دکتر مکی آبــادی فرمانــدار ویژه، 
مهنــدس ناصر تقــی زاده مدیرعامل شــرکت معدنی و 
صنعتــی گل گهــر، مدیرعامل شــرکت اطلــس عمران 
گل گهــر و جمعــی از مســئولین اســتان و شهرســتان 

ایــن پــروژه وارد فــاز اجرایــی شــد.
 مهنــدس تقــی زاده مدیرعامــل شــرکت گل گهــر در 
ایــن مراســم گفــت: ایــن پــروژه بــا توجــه بــه توســعه 
منطقــه گل گهــر و نیــاز بــه تامیــن مــواد اولیــه مورد 
نیــاز از ســایر معــادن کشــور و اتصــال ســیرجان بــه 

ــار اجــرا می شــود. چابه
مدیرعامــل گل گهــر افــزود: ایــن پــروژه اولیــن پــروژه 
ــا  ــه ب ــت ک ــران هس ــن ای ــی راه آه ــش خصوص بخ
مشــارکت گل گهــر بــه طــول تقریبــی 2۰۰ کیلومتر 

 کالس درس ابوریحان بیرونی
ــه  ــت ک ــی گف ــاگردان م ــه ش ــان درس ب روزی ابوریح
خونریــز و قاتلــی پــای بــه محــل درس و بحــث نهــاد .

شــاگردان بــا خشــم بــه او مــی نگریســتندو در دل هــزار 
دشــنام بــه او مــی دادنــد کــه چــرا مزاحــم آموختــن آنها 

شــده اســت .
ــه حکیــم نمــوده چنــد ســئوال  آن مــرد رســوا ، روی ب

ــت . ســاده نمــود و رف
ــای  ــار، پ ــرای درب ــه س ــاعری مدیح ــردای آن روز، ش ف
بــه محــل درس گــذارده تــا ســئوالی از حکیــم بپرســد 
شــاگردان به احترامش برخواســتندو او را مشــایعت نموده 
تــا بــه پــای صندلــی اســتاد برســد. کــه دیدنــد از اســتاد 
خبــری نیســت هــر طــرف را نظــر کردند اثــری از اســتاد 

نبــود .
یکــی از شــاگردان کــه از آغــاز چشــمش بــه اســتاد بــود 
و او را دنبــال مــی نمــود در میانــه کوچــه جلــوی اســتاد 
ــه  ــروز آدمکشــی ب ــه و پرســید:چگونه اســت دی را گرفت
دیدارتــان آمــد پاســخ پرســش هایــش را گفتیــدو امــروز 
شــاعر و نویســنده ایــی سرشــناس آمــده ، محــل درس را 

رهــا نمودیــد ؟!
ابوریحــان گفت:یــک بزهــکار تنها بــه خــودش و معدودی 
لطمــه میزنــد ،امــا یــک نویســنده و شــاعر خــود فروخته 

کشــوری را بــه آتــش می کشــد.
ــت  ــی نگریس ــتاد م ــمان اس ــه چش ــر ب ــاگرد متحی ش
کــه ابوریحــان بیرونــی از او دور شــد . ابوریحــان بیرونــی 
دانشــمند آزاده ایــی بــود کــه هیچگاه کســب قــدرت او را 

وسوســه ننمــود
و همــواره عمــر خویــش را وقــف ســاختن ابوریحــان های 

دیگــر کــرد ، روانــش شــاد !
یکــی از  بــزرگ اندیشــمند یگانــه کشــورمان مــی گوید : 
هنرمنــد و نویســنده مــزدور ، از هــر کشــنده ای زیانبارتــر 

ست  ا

و بــا ســرمایه حــدود ده هــزار میلیــارد ریالــی در حــال 
انجــام اســت که در ســفر ســال قبــل ریاســت جمهوری 
بــه مجموعــه گل گهــر، عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه 

شــروع شــد.
مدیرعامــل گل گهــر بــا بیــان اینکه مــدت زمــان اجرای 
فــاز اول ایــن پــروژه حــدود 3۰ مــاه برآورد شــده اســت، 
گفــت: منطقــه گل گهــر بــا شــتاب در حال پیشــرفت و 
تکمیــل پروژه هــای زنجیــره تامیــن فــوالد اســت و در 
همیــن راســتا ســال آینــده حــدود 15۰ هــزار میلیــارد 

ریــال پــروژه بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
حجــت االســالم و المســلمین حســینی امــام جمعــه 
ســیرجان نیــز در این مراســم ابــراز کــرد: راه انــدازی این 
پــروژه باعــث رونق هرچه بیشــتر شهرســتان ســیرجان 
ومنطقــه گل گهــر شــود.وی در ادامــه ضمــن تشــکر از 
مدیرعامــل گل گهــر افــزود: ایــن شــرکت جــزو پیــش 

قــراوالن توســعه و صنعــت کشــور و اســتان اســت.
شــهباز حســن پور نماینده مــردم ســیرجان در مجلس 
شــورای اســالمی نیــز در ادامــه ایــن مراســم با اشــاره به 
اهمیــت ایــن پــروژه افــزود: خــط ریلــی عامــل اتصــال 
ــه  ــود و حلق ــد ب ــی در کشــور خواه ــتان های مهم اس
مفقــوده راه آهــن جنوب کشــور را تکمیل خواهــد کرد.

حســن پــور ادامــه داد: ضمــن تشــکر از مهنــدس تقــی 

زاده، بایــد دســت تمامــی معاونیــن ومدیــران منطقه گل گهــر را به 
گرمــی فشــرد کــه کار هــای بزرگــی در حــال انجــام دارنــد کــه این 

پــروژه بزرگ یکــی از آنهاســت.
محمدرضــا بنــی واهــب رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت عمــران 
اطلــس گل گهــر کــه مجــری ایــن طــرح ریلــی اســت گفــت: در 
ایــن دوره 3۰ ماهــه اجــرای طرح، 17۰ کیلومتر عملیات زیرســازی 
و ریــل گــذاری داریــم و پیش بینــی جابجایی و حمــل 11 میلیون 
ــافر را  ــل مس ــت و برگشــت حم ــن خــط رف ــار و همچنی ــن ب ت

بصــورت روزانــه انجــام خواهیــم داد.

داستان  آموزنده

خط ریلی سیرجان به بردسیر و کرمان وارد فاز اجرایی شد

آگهی گواهی حصر وراثت
ــه شــرح دادخواســت شــماره  ــم امیراســماعیلی دارای شناســنامه 317۰۰64381  ب ــم مری خان
ــه  ــی امیراســماعیلی ب 97۰99834892۰۰719 مــورخ 1397/11/29 توضیــح داده شــادروان عل
ــوت شــده و وراث  ــگار ف ــخ  1397/۰8/21 در شــهر ن ــنامه 6۰7۰۰۰8952 درتاری شــماره شناس
منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-امیرعلی امیراســماعیلی فرزند علی به شناســنامه شــماره 
3۰1۰175396 متولد 1397 نســبت پســر2- مریم امیراســماعیلی فرزند ســیف اله به شناســنامه 
شــماره 317۰۰64381 متولــد 1371 نســبت همســر3- شــکراهلل امیراســماعیلی فرزنــد فیض اله 
بــه شناســنامه شــماره 3  متولــد 135۰ نســبت پدرلذا مراتــب یک نوبــت در روزنامه هــای کثیراال 
نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یا وصیــت نامــه ای از متوفــی نزد 
اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابراز 

شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
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ادامه سرمقاله ...
یکــی دیگــر از راهکارهایــی کــه مدنظر مقام معظــم رهبری 
دربعــد اقتصــاد مقاومتــی اســت عــدم وابســتگی بــه نفــت 
ــه  ــن از جمل ــه بخــش خصوصــی اســت بنابرای و توجــه ب
ــرای توســعه اقتصــادی و اجتماعــی  ــن راه کارهــا ب مهم تری

یــک کشــور گســترش حضــور بخــش خصوصــی اســت
مقــام معظــم رهبــری در  ایــن بیانیه بــا توجه به مشــکالت 
اقتصــادی کشــورچنین  اظهار داشــتند:» مهم تریــن عیوب، 
ــودن بخشــهایی از  ــه نفــت، دولتــی ب وابســتگی اقتصــاد ب
اقتصــاد کــه در حیطــه ی وظایــف دولــت نیســت، نــگاه بــه 
خــارج و نــه بــه تــوان و ظرفّیــت داخلــی، اســتفاده  انــدک 
از ظرفّیــت نیــروی انســانی کشــور، بودجه بنــدی معیــوب 
ــی  ــات سیاســتهای اجرائ ــدم ثب ــوازن، و ســرانجام ع و نامت
اقتصــاد و عــدم رعایــت اولویّتهــا و وجــود هزینه هــای زائــد 
و حّتــی مســرفانه در بخشــهایی از دســتگاه های حکومتــی 
اســت.« لــذا درایــن بیانیه نقشــه راه اعمال اقتصــاد مقاومتی 
و تحقــق آن بیــان شــده بنابراین بهانــه ای بــرای عدم تحقق 

ایــن موضــوع قابــل دفــاع و پذیرفتنــی نیســت 

راه اندازی مجدد کارخانه روغن نباتی گلناز و بازگشت به کار 1000 نیروی کار
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: در صــورت همــکاری مدیــران شــرکت 
روغــن نباتــی گلنــاز، بیــش از یک هــزار نفر نیــروی این 

ــد. ــاز می گردن ــه کار ب ــه ب کارخان
ــد از  ــان، بع ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــاز در  ــی گلن ــن نبات ــرکت روغ ــه ش ــی دو ماه تعطیل
جلســه ای کــه بــه منظــور بررســی مشــکل و راه انــدازی 
ــا پیگیری هــای پورابراهیمــی  ــه ب ــن کارخان مجــدد ای
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس صــورت 
ــز  ــا و نی ــاعدت بانک ه ــا مس ــد ب ــرر ش ــت، مق گرف
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــان وزرای صنع ــکاری معاون هم
ــن  ــره ای، ای ــگاه های زنجی ــاورزی و فروش ــاد کش و جه
کارخانــه در آینــده ای نزدیــک مجــددا بــه بهره بــرداری 

برســد.
ــره شــرکت  ــأت مدی ــس هی ــی رئی ــده کار طهران ورزی
روغــن نباتــی گلنــاز بــا اشــاره بــه مشــکالت ناشــی از 
نقدینگــی و نیــز حادثــه آتش ســوزی در ایــن شــرکت 
گفــت: اتفاقــات رخ داده مشــکالت گســترده ای از جمله 
تعدیــل یــک هــزار نفــر از نیروها بــرای مجموعــه ایجاد 
کــرد و متاســفانه در دو مــاه گذشــته بــا تعطیلــی کامل 

خــط تولیــد مواجــه شــده اســت.
وی یکــی از مشــکالت شــرکت روغــن نباتــی گلنــاز را 
نیــاز بــه روغــن خام بــه منظــور تولید دانســت و افــزود: 
ــی ایجــاد شــده، تســهیالت  ــه دلیــل مشــکالت مال ب
بانکــی شــرکت معــوق شــد و رقــم ایــن معوقــات در 

ــاال رفتــه اســت. ــه شــدت ب ســال های اخیــر ب
محمدرضــا پورابراهیمــی نماینده مــردم کرمــان و راور و 
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس در این نشســت 
ــن  ــروی ای ــر نی ــزار نف ــک ه ــل ی ــه تعدی ــاره ب ــا اش ب
شــرکت بــه دلیــل مشــکالت ســال های گذشــته گفت: 
بــرای مــا بــه هیــچ عنــوان پذیرفتــه نیســت کــه ایــن 

شــرکت تعطیــل شــود.

وی بــا انتقــاد از مدیرعامــل و اعضــای هیأت مدیره شــرکت 
روغــن نباتــی گلنــاز افــزود: عــدم بیان مشــکالت شــرکت 
ــن مشــکالت  ــش ای ــر موجــب افزای طــی ســال های اخی
و تعطیلــی کارخانــه شــده و در ایــن رابطــه مدیرعامــل و 

اعضــای هیــأت مدیــره بایــد پاســخگو باشــند.
پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه ظرفیــت بــاالی تولیــد شــرکت 
و نیــاز بــه محصــول روغــن بــه عنــوان کاالی اساســی در 
کشــور، ســه مکانیــزم را بــرای راه انــدازی مجــدد کارخانــه 
ــه کــرد و گفــت: تامیــن مــواد اولیــه روغــن شــرکت  ارائ
توســط شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی وزارت 
جهــاد کشــاورزی بــا عقــد قــرارداد و تامیــن مالــی از طریق 
ــوالت در  ــد محص ــن خری ــا تضمی ــل و ب ــای عام بانک ه
مرحلــه اول بــه منظــور راه انــدازی خــط تولیــد شــرکت، 

راهــکار اساســی اســت.
وی ادامــه داد: همــکاری و هماهنگــی معاونــت بازرگانــی 
داخلــی وزارت صنعــت، بــه منظــور عقــد قــرارداد خریــد 
ــکار  ــور راه ــن در کش ــع روغ ــرکت های توزی ــط ش توس
دوم خواهــد بــود و بــه ایــن منظــور کــه رابطــه تضمیــن 
قراردادهــای خریــد و پیــش پرداخت هــای آن را عملیاتــی 
ــواد  ــت م ــکان اســتفاده از ظرفی ــکار ســوم ام ــد و راه کن
اولیــه روغــن بــه صــورت عبــور موقــت بــه داخــل کشــور 
بــه منظــور تولیــد و صــادرات اســت کــه توســط ســازمان 
توســعه تجــارت وزارت صنعــت و همــکاری گمــرک 

ــل انجــام اســت. جمهــوری اســالمی ایــران قاب
ــس در  ــری مجل ــزام پیگی ــه ال ــاره ب ــا اش ــی ب پورابراهیم
ــاز از لیســت  ــی گلن ــن نبات ــرکت روغ ــروج ش ــه خ زمین
ســیاه بانک هــا از طریــق بانــک مرکــزی گفــت: بــا 
توجــه بــه بدهــی بســیار زیــاد ایــن شــرکت بــه سیســتم 
بانکــی، بایــد توافقــی بیــن روغــن نباتــی گلنــاز، بانک هــا 
و وزارتخانه هــای صنعــت، معــدن و تجــارت و جهــاد 
کشــاورزی انجــام شــود تــا شــرکت روغــن نباتــی گلنــاز 

ــد. ــته باش ــردش را داش ــرمایه در گ ــت س ــکان دریاف ام

وی بــا اشــاره به لزوم راه اندازی هرچه ســریعتر شــرکت 
روغــن نباتــی گلنــاز گفــت: با توجــه به مســاعدت های 
صــورت گرفتــه و نیــز وجــود ظرفیت هــای بســیار زیاد 
ــدم  ــه ع ــی در زمین ــچ توجیه ــرکت، هی ــن ش در ای

راه انــدازی ایــن کارخانــه قابــل پذیــرش نیســت.
ــن  ــزار ت ــد، 3۰ ه ــرر ش ــت مق ــن نشس ــان ای در پای
از مخــازن شــرکت روغــن نباتــی گلنــاز بــرای 
ــادر  ــرکت م ــی توســط ش ــن دولت ــازی روغ ذخیره س

ــود. ــاره ش ــی اج ــی دولت ــی بازرگان تخصص
ــن روغــن تولیــد شــده  ــه 5 هــزار ت همچنیــن ماهان
ــورت  ــه ص ــاز ب ــی گلن ــن نبات ــرکت روغ ــط ش توس
کارمــزدی بــرای توزیــع در فروشــگاه های زنجیــره ای، 

ــود. ــداری می ش ــگاه ها خری ــن فروش ــط ای توس
ارائــه پیشــنهاد توســط فروشــگاه های زنجیــره ای بــه 
منظــور اجــاره پنــج ســاله کارخانــه گلنــاز و راه انــدازی 
مجــدد تولیــد در ایــن کارخانــه، واردات روغــن خــام و 
مــواد اولیــه بــا واســطه گری فروشــگاه های زنجیــره ای 
بــه منظــور تولیــد روغــن در کارخانــه روغــن نباتــی 
گلنــاز و اســتمهال تســهیالت معــوق شــرکت روغــن 

نباتــی گلنــاز از مصوبــات ایــن نشســت بــود.

توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی 
دربیانیه ›گام دوم انقالب‹ 

شــخصی خدمــت امــام حســین علیــه الســالم آمــد و گفت: 
مــن فــردی گنــاه کارم و در برابــر گنــاه تــاب نمــي آورم مــرا 
نصیحتــي بفرمایید.حضرت ســید الشــهدا علیه الســالم به او 
فرمودنــد: پنــج کار را انجــام بــده و ســپس هرچــه خواســتي 
گنــاه کــن!اول: روزی خــدا را نخــور و هرچــه خواســتی گنــاه 
ــرو و هرچــه  کــن!دوم: از قلمــرو فرمانروایــی خــدا بیــرون ب
خواســتی گنــاه کن!ســوم: بــه جایــی بــرو کــه خــدا تــو را 
نبینــد و هرچــه خواســتی گنــاه کن!چهــارم: هــرگاه فرشــته 
مــرگ آمــد تــا جانــت را بگیــرد  او را از خــود بــران و هرچــه 
خواســتی گناه کن!پنجــم: هرگاه مالــک دوزخ خواســت تو را 
در آتــش افکنــد در آتــش نــرو و هرچــه خواســتی گنــاه کن!

نکته

اداره کل ثبت اسنادوامالك استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسیر

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي تجدیــدی موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي واراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي پیــرو آگهــی شــماره 13976۰319۰11۰۰11۰۰- 
97/9/1۰   و برابــر رای شــماره 13976۰319۰11۰۰1۰99 - 97/9/1۰ هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحد ثبتي 
حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفات مالکانــه بال معــارض متقاضی آقای یاســر نژادکهنوجــی فرزند 
محمــد بشــماره شناســنامه 317۰۰19317  صــادره از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
24۰/83  مترمربــع پــالک 558  فرعــی از 864  اصلــی واقــع در بردســیر کریــم آبــاد بخــش 2۰ 
کرمــان خریــداري از مالــک رســمي آقــای محمدعلــی رنجبرکریــم آبــادی محــرز گردیــده کــه در 
آگهــی فــوق الذکــر پــالک فرعــی بــه اشــتباه 3 فرعــی قیــد شــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتي که اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالکیــت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ  انتشــار اولین آگهي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مدت یــک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایي تقدیــم نمایند در صــورت انقضای 

مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد.
تاریخ انتشار نوبت اول :97/12/6 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/2۰

                                                     حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسنادوامالک/89 م الف
آگهی مزایده خودرو               

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 93۰۰33 اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد 
یــک دســتگاه ســواری پرایــد جی.تی.ایکــس بــه شــماره پــالک 24-336ب 34  مــدل 83 بــه رنگ 
نارنجــی متالیــک کــه الســتیک هــا فرســوده و فاقد باطــری و ســپرهای جلو و عقــب در اثــر آفتاب 
ســوختگی از انتفــاع خــارج و بنــگ خــودرو براثــر افتــاب ســوخته و موتور نیــاز به تعمیر و بازســازی 
دارد کــه طبــق نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )معــادل چهار 
میلیــون تومــان( بــرآورد قیمــت گردیــده از طریــق مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه  1397/12/21 
ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخرید می باشــند 
مــی تواننــد جهــت بازدیــد خــودرو وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام 
مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد 
مبلــغ پیشــنهادی ارائــه نماینــد هزینه آگهــی وکلیــه هزینه هــای مربوط به نقــل و انتقال رســمی 
خــودرو  برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام 
مزایــده نســبت بــه واریــز مابقی مبلغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده به نفــع دولت ضبط 

خواهدشــد                          اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بردســیر /172 م الــف

آگهی مزایده ملک )نوبت دوم(
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 97۰199  اجــرای احکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد دو 
ســهم مشــاع از 112 ســهم پــالک ثبتــی 6293 اصلــی بخــش 2۰ کرمــان متعلــق بــه آقای ســید 
مصطفــی میرحســینی بنــام امیرآباد بــا کاربــری کشــاورزی )زراعــی - بــاغ( بمســاحت 663481/5 
مترمربــع یــا66 هکتارمیباشــد و ارزش دو ســهم آن طبــق نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 
11۰/۰۰۰/۰۰۰ تومــان بــرآورد قیمــت گردیــده از طریــق مزایــده در تاریخ شــنبه 98/1/17 ســاعت 
12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی 
تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی 
مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ 
پیشــنهادی ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیه هزینــه های مربــوط به نقــل و انتقال رســمی ملک 
برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریخ انجام مزایده نســبت 
بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده به نفــع دولــت ضبط خواهدشــد 

                                                  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر/173 م الف

آگهی مزایده ملک)نوبت دوم(
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 97۰153  اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد 
پنــج هکتــار زمیــن مزروعــی و هشــت حبــه آب واقــع در عبــاس آبــاد بردســیر متعلــق بــه آقــای 
علــی مســتعلی زاده فرزنــد قلنــدر بــا عرصــه و اعیــان بشــماره شــش فرعــی از 5755 اصلی قطعه 
ســه تفکیکــی مفــروز و مجــزی شــده از 3 فرعــی از اصلی مذکور بخش بیســت کرمان بمســاحت 
99۰74 مترمربــع بــه تقســیم شــماره 23718 مــورخ 96/8/9 و هشــت حبــه آب کــه طبــق عرف 
منطقــه و هــر ســم زمیــن بــا آب براســاس حبــه بمبلــغ 315/۰۰۰/۰۰۰ ریال که جمعــا طبق نظر 
کارشــناس 2/52۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )دو میلیاردو پانصد و بیســت میلیــون ریال( بــرآورد گردیده در 
تاریــخ چهارشــنبه 97/12/22 ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند لذا افــرادی که طالب شــرکت 
درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدید ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه 
یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیــش بانکی 
دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی ارائــه نمایند هزینــه آگهی وکلیــه هزینه هــای مربوط 
بــه نقــل و انتقــال رســمی ملک برعهــده برنــده مزایده مــی باشــد و درصورتی کــه برنده ظــرف ده 
روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ ســپرده 

بــه نفــع دولــت ضبط خواهدشــد 
                                                 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر/17۰ م الف

    محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :

آگهی گواهی حصروراثت
آقــای حبیــب الــه بهــزادی گــودری دارای شناســنامه 11  بــه شــرح دادخواســت شــماره 
97۰99834892۰۰733 مــورخ 1397/12/۰4 توضیــح داده شــادروان ذبیــح الــه بهــزادی گــودری بــه 
شــماره شناســنامه 13 درتاریــخ  1395/۰9/۰5 در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن 
الفــوت وی عبارتنــد از :1-حبیــب الــه بهــزادی گــودری فرزنــد ذبیــح الــه بــه شناســنامه شــماره 11 
متولــد 1355 نســبت فرزنــد2- حمــداهلل بهــزادی گــودری فرزنــد ذبیح اله به شناســنامه شــماره 889 
متولــد 1356 نســبت فرزنــد3- رحمــت الــه بهــزادی گــودری فرزنــد ذبیــح اله به شناســنامه شــماره 
3 متولــد 136۰ نســبت فرزنــد4- هــل نســاء بهــزادی گــودری فرزنــد ذبیح اهلل به شناســنامه شــماره 
329 متولــد 135۰ نســبت فرزنــد5- نرگــس بهــزادی گــودری فرزند ذبیح اله به شناســنامه شــماره 5 
متولــد 1358 نســبت فرزنــد6- مریــم بهــزادی گــودری فرزند زلفعلی به شناســنامه شــماره 43 متولد 
1312 نســبت همســر لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  
شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مدت 
یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر 
وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجه اعتبار ســاقط اســت.
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Soroush-eitaa

بــه گــزارش گروه سیاســی خبرگــزاری 
ــه ای  ــت اهلل خامن تســنیم، حضــرت آی
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در 
ــتان  ــردم اس ــر از م ــزاران نف ــدار ه دی
آذربایجــان شــرقی، ضمــن تشــکر 
صمیمانــه از حرکــت بــزرگ و آگاهانــه 
ملــت ایــران در راهپیمایــی 22 بهمــن 
امســال، نظام جمهــوری اســامی را در 
بهتریــن موقعیــت و جبهــه اســتکبار و 
ــن  ــکا را در ضعیف تری در رأس آن آمری
ــردم  ــد: م ــتند و گفتن ــرایط دانس ش
به ویــژه جوانــان و همچنین مســئوالن 
بایــد بــا وقت شناســی و اقــدام بهنــگام، 
از ظرفیت هــای فــراوان به منظــور حــل 

مشــکات کشــور اســتفاده کننــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ابتدای 
ســخنان خود بــا اشــاره بــه راهپیمایی 
عظیــم 22 بهمــن امســال افزودند: من 
ــردم  ــش از م ــد روز پی ــه چن در بیانی
ــکر  ــا آن تش ــردم ام ــکر ک ــران تش ای
خیلــی کمتــر و کوچکتــر از حــق ملت 
ایــران اســت زیــرا مــردم در راهپیمایــی 
22 بهمــن امســال، کار بزرگــی انجــام 

دادنــد.
ایشــان بــا اشــاره بــه حضــور پرحجــم 
راهپیمایــی  در  مــردم  گســترده  و 
22 بهمــن، تأکیــد کردنــد: گزارشــها و 
ــر  ــد، در اکث ــا نشــان می دهن ارزیابی ه
شــهرهای کشــور حضور مردم نســبت 
بــه ســالهای قبــل، بیشــتر و متراکم تــر 
ــود از  ــه وج ــا هم ــه ب ــت ک ــوده اس ب

ــم. ــگزاری می کن ــردم سپاس م
رهبر انقــاب اســامی افزودنــد: اگرچه 
دشــمن در تبلیغــات خــود ایــن حضور 
را کتمــان و یــا ســعی در کوچک نمایی 
آن می کنــد، امــا ایــن واقعیــت را 
می بیننــد و معنــای ایــن حضــور 
عظیــم مردمــی را متوجــه می شــوند.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد 
بــر اینکــه هــر کشــوری کــه مــردم آن 
ــته  ــور داش ــدان حض ــه در می این گون
باشــند، از ِکیــد و آســیب دشــمن 

ــور  ــد: حض ــود، گفتن ــد ب ــون خواه مص
گســترده مردمــی در راهپیمایی 22 بهمن 
امســال، در واقــع یــک حرکــت سیاســی، 
امنیتــی، انقابــی، آگاهانــه و پرمعنــا بود و 
مــردم همــان شــعار اصلــی یعنــی »مرگ 
ــر  ــای مــرگ ب ــکا« را کــه به معن ــر آمری ب
ــری  ــری و تجاوزگ ــلطه گری و توطئه گ س
و دســت اندازی بــه حقــوق ملتهــا اســت، 

ســردادند.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکید بــر اینکه 
مــردم آذربایجــان بایــد در گام دوم انقــاب 
ــل پیشــگام و  ــز همچــون مراحــل قب نی
ــام  ــروز نظ ــد: ام ــند، افزودن ــتاز باش پیش
ــت و  ــاظ فرص ــامی از لح ــوری اس جمه
موقعیــت و از لحــاظ زمــان اقــدام و حرکت 

در بهتریــن شــرایط قــرار دارد.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای گفتنــد: امروز 
روز کار و حرکــت دولــت، مســئوالن، ملت 
ــد  ــه بای ــت ک ــان اس ــوص جوان و به خص
ظرفیت های بااســتفاده فراوان و گســترده 
کشــور را شناســایی و بهره بــرداری کننــد.

ایشــان اســتفاده از ظرفیت هــای کشــور را 
نیازمنــد حرکــت آتــش به اختیــار جوانــان 
دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: گروه های 
ــد هــر کاری  ــی بای جــواِن مؤمــن و انقاب
ــوب  ــت در چارچ ــر اس ــه امکان پذی را ک
قوانیــن و مصلحــت کشــور انجــام دهند و 

معطــل کســی نبایــد بمانند.
ــق  ــزاری ناموف ــه برگ ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
نشســت ورشــو گفتنــد: دولتمــردان 
ضعیف العقــل آمریــکا از برخــی دولتهــای 
همــکار خــود و دولتهای ضعیــف و مرعوب 
برای نشســت ورشــو و تصمیم گیــری ضد 
ایــران دعــوت کردنــد امــا ایــن نشســت به 
هیــچ نتیجه ای نرســید و همه اینها نشــانه 
ــت  ــه در حال ــمن ک ــت و دش ــف اس ضع
ضعــف دچــار عصبانیــت می شــود، شــروع 

ــد. ــه جنجــال و فحاشــی می کن ب
ــد:  ــد کردن ــامی تأکی ــاب اس ــر انق رهب
ایــن جنجال هــا کــه از روی ضعــف اســت، 
ــا  ــی و ی ــان مســئول را خال ــد دل ف نبای

فــان جــوان را دچــار خطــا کنــد.

حضــرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان 
کردنــد: آن روزی کــه ایــن انقــاب یک 
ــه دشــمنان  ــود، هم ــف ب ــال ضعی نه
متحــد شــدند ولــی نتوانســتند کاری 
بکننــد، بنابرایــن امــروز کــه آن نهــال 
تبدیــل بــه یــک درخــت تنــاور شــده 
اســت، هیچ غلطــی نمی تواننــد بکنند.

ایشــان بــا یــادآوری ســخنان حضــرت 
ــار یزیــد،  زینــب ســام اهلل علیها در درب
ــمن  ــه دش ــا ب ــم م ــروز ه ــد: ام گفتن
ــی  ــی می توان ــر غلط ــم، »ه می گویی
ــچ  ــه هی ــدان ک ــا ب ــن ام ــی، بک بکن

ــی«. ــی بکن ــی نمی توان غلط
رهبــر انقــاب اســامی، نشســت 
ــینی  ــو و هم نش ــت خورده ورش شکس
مقامــات کشــورهای به ظاهر مســلمان 
بــا رژیــم صهیونیســتی و هم پیمانــی با 
آمریــکا را موجــب رفتــن آبــروی آنــان 
دانســتند و تأکیــد کردنــد: ایــن افــراد 
در میــان ملــت خود نیــز هیــچ آبرویی 

ــد. ندارن
دلهــای  بدانیــد،  افزودنــد:  ایشــان 
دشــمنان بســیار بیشــتر از حرفهایــی 
کــه بــر زبــان می آورنــد، مملــو از 
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در پنجــم اســفند ســال هــزار و ســیصد و چهــل و پنــج در شــهر راور بــه دنیــا آمــد. 
پســر آروم و خــوش مشــرب احمدآقــا ، ســه ســاله بــود که به همــراه خانــواده بخاطر 
شــغل پــدر، بــه بردســیر آمدنــد. پــدر کارمنــد ثبــت احــوال بــود و وضعیــت زندگی 
از لحــاظ اقتصــادی متوســط بــود. پــدر انســانی شــریف و مقیــد بــود و مــی کوشــید 
همــواره فرزنــدان را بــا تربیــت نیکــوی اســامی رشــد دهــد. علیرضا نیز ماننــد دیگر 
فرزنــدان از ســن کودکــی و قبــل از شــروع تکلیــف، مقید بــه رعایت مســائل و احکام 
شــرعی بــود؛ از همیــن رو در بحبوحــه انقــاب بــی تفاوت ننشســت و همراه بــا برادر 
از فعالیــن انقابــی و عامــل تکثیــر و پخش اعامیــه های امام در شــهر بردســیر بود. 
از آنجــا کــه روحیــه مشــکل گشــایی را از پدر بــه ارث بــرده بــود، همــواره در کارهای 
عــام المنفعــه حضــور داشــت. عضو انجمن اســامی مدرســه بــود و بخاطــر گذراندن 
دوره امــداد و نجــات هــال احمــر، ســه روز در منطقــه گلبافــت بــه مــردم زلزلــه زده 
خدمــت رســانی مــی کــرد. پــس از پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی ایــران، 
در قالــب اردوهــای جهــادی بــه همــراه اکیپــی از نیروهــای بســیجی بــه روســتاها و 
مناطــق اطــراف بردســیر رفتــه و بــدون اینکــه حتــی صاحبــان مــزارع کســی از این 
بچــه هــا را بشناســند، در درو و دیگــر کارهــای کشــاورزی بــه کشــاورزان یــاری مــی 
رســاندند و بــه بازســازی مــدارس و ســاخت مســاجد مناطــق محــروم همــت مــی 
گماردنــد. ســال ۶2-۶۱ بــود کــه ضمــن تحصیــل در رشــته فرهنــگ و ادب در حوزه 
علمیــه ثبــت نــام کــرد امــا تقدیــر الهــی بــه گونــه ای رقم خــورد تــا علیرضــا بتواند 
راه صــد ســاله را یــک شــبه طــی نمایــد؛ از ایــن رو بــا شــروع جنــگ تحمیلــی عراق 
علیــه ایــران، مدرســه و تحصیــل را رهــا کــرد و علــی رغــم ســن کــم و مخالفــت 
اطرافیــان راهــی جبهه شــد. ســه مرتبــه در مناطق عملیاتــی حضور یافــت و بعنوان 
امدادگــر بــه یــاری رزمنــدگان مــی شــتافت و معمــوال از مکبرانــی بــود کــه بــرای 
برپایــی نمــاز اردوگاه پیــش قــدم میشــد. همزمــان بــا دفــاع از میهن عزیز اســامی، 
در کاس هــای درســی کــه بــرای دانــش آموزان از ســوی اســاتید و معلمــان رزمنده 

در جبهــه برگــزار مــی شــد، نیــز شــرکت مــی کرد. 
ســرانجام در مرحلــه ســوم کــه بــرای بازســازی شــهر بســتان بــه خوزســتان اعــزام 
شــده بــود، در تاریــخ هشــتم شــهریور ســال هزار و ســیصد و شــصت و ســه بــه مقام 

رفیــع شــهادت دســت یافت.
بابــا بــه همــه مــا قبــل از مدرســه رفتــن، قرآن یــاد مــی داد. علیرضــا خیلی از ســوره 
هــای کوچــک قــرآن رو حفــظ بــود. قــرآن صبحــگاه مدرســه رو از حفظ مــی خوند. 
بــا اینکــه ســن کمــی داشــت، در ادارات و جلســات مختلفــی از علیرضــا بــرای قرائت 

قــرآن دعــوت مــی شــد.      راوی: حمیدرضــا عســکری راد)برادر شــهید(
پشــت ســر بابــا مــی ایســتادم و بــه جماعــت نمــاز مــی خوندیــم. علیرضــا هــم بــا 
اینکــه هنــوز مدرســه نمــی رفــت، کنــار بقیه مــی ایســتاد و حــرکات نمــاز رو تقلید 

مــی کــرد.
قبــل از ســن تکلیــف، بــرای گرفتــن روزه، ســحرها بیــدار مــی شــد اما وقتــی بخاطر 
جثــه ضعیفــش بــا مخالفــت خونــواده روبــرو شــد، مجبــور شــد روزه هــای کلــه 

گنجشــکی بگیــره.                  راوی: حمیدرضــا عســکری راد)بــرادر شــهید(
مقیــد بــه خمــس بــود. از غذایــی کــه احتمــال مــی داد ســهم امــام درش هســت، 
پرهیــز مــی کــرد. خمــس هــزار تومنــی کــه بعنــوان اولیــن حقــوق دریافــت کــرده 

بــود، رو هــم حســاب کــرد.           راوی: حمیدرضــا عســکری راد)بــرادر شــهید(
اوائــل جنــگ بــود و علیرضــا ُمصــر بــرای رفتــن بــه جبهــه بــود. امــا بخاطــر ســن 
کمــش، بــا ایــن خواســته ش موافقــت نمــی شــد. از طــرف دیگــه هــم پــدر و مــادر 
بهــش مــی گفتــن: وقتــی برادرهــات جبهــه هســتن، شــما دیگــه بمــون و درســتو 
بخــون. امــا علیرضــا جــواب مــی داد: هــر کســی مســئولیت خودشــو داره، ثــواب 
شــماها رو پــای مــن نمــی نویســن؛ همــه در قبــال انقــاب و نظــام مســئولند. اگــه 
درس بخونــم و مــدرک بگیــرم، وقتــی شــهید شــدم بــه تابوتم مــی زنن کــه مدرکم 
ایــن هســت؟! مــدرک اصلــی دســت خداســت؛ االن مهمترین مســئله، بیــرون راندن 

دشــمن از کشــوره، بعــد، ادامــه تحصیــل ... 
راوی: حمیدرضا عسکری راد)برادر شهید(

بهــش گفتــم: مــن مــی دونــم االن عملیــات نیســت. شــما بــرو، هــر وقــت قرار شــد 
عملیــات بشــه، بهــت اطــاع میــدم. قبــول نکــرد و گفت: مــن بــرای خدمــت اومدم، 

نیامــدم کــه برگــردم؛ تــا پایــان مأموریــت مــی مانم.
راوی: حمیدرضا عسکری راد)برادر شهید(به نقل از همسر خواهر،سردار عسکری.

برادر بزرگمون حاج مهدی از طرف ارتش تو جبهه خدمت می کرد. از جبهه آمده بود 
مهمانسرای اهواز، من هم آمدم دنبال علیرضا داخل اردوگاه تا با هم بریم مهمانسرا، 

همدیگه رو ببینیم. وقت غذا، علیرضا لب به غذا نزد.  وقتی دلیلشو پرسیدم، گفت: شاید 
حاج مهدی از آشپزخونه ارتش)سهمیه غذای

 رزمنــده هــای ارتشــی( ایــن غــذا رو آورده. وقتــی بــه داداش مهــدی گفتــم، گفــت: 
اتفاقــا بــه خاطــر همیــن مســئله غــذا رو جــای دیگــه ســفارش دادم و از ســهمیه 
ارتــش اســتفاده نکــردم. راوی: حمیدرضا عســکری راد)بــرادر شــهید(آخرین دیداری 
کــه بــا هــم داشــتیم تــو مرخصــی کــه اومــده بود، انگشــتر عقیقشــو بــه زحمــت از 
دســتش درآورد و داد بــه مــن. انگشــتری کــه خــودش ســفارش داده بــود و خیلــی 

دوســتش داشــت. گفتــم: خــودت دوســتش داری! گفــت: دیگــه نیــازش نــدارم،

شهید معظم     علیرضا عسکری 

معرفی کتاب     » ما   منتظریم«  

مسابقه پیامکی )11(
عــارف ســالک، عالــم ربّانــی، حکیــم فرزانــه، مجتهــد 
عــادل، فقیــه نامــدار، در خانوادهــای اصیــل و مذهبــی 
ــد  ــرزا محّم ــد می ــان گشــود. او فرزن ــه جه چشــم ب
بهــاری، از ســتارگان تابنــاک آســمان علــم و عرفــان 
ــار از  ـ . ق. در شــهر به اســت. وی در ســال ۱2۶۵ هــ

توابــع همــدان متولــد شــد.
ــن شــاگردان  از شــاگردان مشــهور و از برجســته تری

آخونــد مــا حســینقلی همدانــی بــود.
ـ . ق. روحــش  در نهــم مــاه مبــارک رمضــان ۱۳2۵ هــ
بــه رضــوان الهــی پر میکشــد و پیکــر پاکش در شــهر 

بهــار به خــاک ســپرده میشــود.
پاســخ مســابقه شــماره ۱۱آیــت اهلل حســنعلی 
ــر پاســخ  ــه ۱0۱ نف ــود ک ــی«,  ب ــی» نخودک اصفهان
صحیــح ارســال نمودنــد کــه بــه قیدقرعــه به ســه نفر 
از برگزیــدگان  هدیــه ای تعلــق کــه جهــت دریافــت 

ــا انهــا تمــاس حاصــل خواهدشــد  هدیــه ب

رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از مردم استان آذربایجان رشقی

اروپایی ها خدعه می کنند؛ مسئوالن فریب نخورند

بغــض و کینــه نســبت بــه اســام 
و مســلمانان و جمهــوری اســامی 
ایــران اســت، بنابرایــن نبایــد خدعه 

ــرد. ــول ک ــمن را قب دش
ــار و  ــامی، رفت ــاب اس ــر انق رهب
به معنــی  را  غربی هــا  اقدامــات 
واقعــی کلمــه خدعه آمیــز خواندند 
و گفتنــد: تکلیــف آمریکایی هــا 
کــه مشــخص اســت زیرا شمشــیر 
ــب  ــد مراق ــا بای را از رو بســته اند ام
ــا  ــز ب ــرا آنهــا نی ــود زی اروپایی هــا ب

ــد. ــل می کنن ــه عم خدع
خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
افزودنــد: مــن بــه مســئولین و 
ــد  ــه کنن ــم چ ــا نمی گوی دولتی ه
امــا بایــد بنشــینند، فکــر کننــد و 
به گونــه ای عمــل کننــد کــه فریب 
ــه  ــد آنک ــد و  به امی ــا را نخورن آنه
»حــاال کاری بکنیــم«، خودشــان و 

ــد. ــکل نکنن ــار مش ــت را دچ مل
ایشــان خطــاب بــه مســئوالن 
ــم  ــت ه ــمن وحش ــد: از دش گفتن
نکنیــد و بدانیــد کــه دســت خــدا 
بــاالی همــه دســت ها اســت .

شــهرداری نــگار در نظــر دارد تعــدادی قطعــه زمیــن مســکونی در نقــاط مختلف شــهر بــر طبق مجــوز شــاره 29 مورخ 

1397/11/21 شــورای محــرم اســالمی شــهر نــگار و به اســتناد مــاده 13 آیین نامه مالی قانــون شــهرداری از طریق مزایده 

عمومی  بــه فروش برســاند.

1-متقاضیــان مــی تواننــد پیشــنهاد خــود را تحویــل دبیرخانــه محرمانــه شــهرداری منــوده و رســید دریافت مناینــد و زمان 

بازگشــایی پیشــنهادات رســیده روز یکشــنبه 1397/12/19 می باشــد.

2-متقاضــی مــی بایســت مبلــغ 10 ده درصــد ارزش پایــه زمیــن را به عنــوان ضانت رشکت در مزایده به حســاب ســپرده 

شــهرداری310003627003 واریــز فیــش مربوطــه را همــراه با تقاضانامه در پاکت در بســته ارائه منایند.

3-در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واریز وجه تا مدت یک هفته از بازگشایی پاکت ها به حساب درآمد 

شهرداری,شهرداری سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم سوم اقدام 

خواهد شد.

4-به پیشنهاداتی که مخدوش و یا مرشوط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-کلیه هزینه نقل و انتقال و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

6-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7-متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات در ســاعات اداری بــه شــهرداری مراجعــه و یــا بــا شــاره تلفــن هــای 

ــد ــل مناین ــاس حاص 03433558111 و03433558112و03433558401مت

آگهی مزایده زمین        )نوبت دوم(

روابط عمومی شهرداری نگار

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

قالی شویی گلساب    مشیز 

شست وشوی انواع : قالی دست بافت ، ماشینی 
، موکت ، مبل ، روفرشی ، پتو 

با بیش از10 سال سابقه درشهرستان

بردسیر: کیلومر2جاده دشتکار 
تلفن» 33541535- 09135894498 خواجه پور 

دلم قرار نمی گیرد از فغان بی تو
سپند وار زکف داده ام عنان بی تو
ز تلخ کامی دوران نشد دلم فارغ

زجام عشق لبی تر نکرد جان بی تو
چون آسمان مه آلوده ام زتنگ دلی
پر است سینه ام ز اندوه گران بی تو
نسیم صبح نمی آورد ترانه ی شوق

سر بهار ندارند بلبالن بی تو
لب از حکایت شبهای تار می بندم

اگرامان دهدم چشم خونفشان بی تو
چون شمع کشته ندارم شراره ای به زبان

نمی زند سخنم آتشی به جان بی تو
ز بی دلی و خموشی چون نقش تصویرم

نمی گشایدم از بی خودی زبان بی تو
عقیق سرد به زیر زبان تشنه نهم

چو یادم آید از آن شکرین دهان بی تو
گزارش غم دل را مگر کنم چو امین

جدا از خلق به محراب جمکران بی تو  

شعر از رهبر فرزانه انقالب  
در جمکران

ــام معظــم  ــه فکــری مق ــت در منظوم خورشــید مهدوی
رهبــری  کــه بــه اهتمــام اقــای حســن مایــی تدویــن 
وتوســط بنیــاد فرهنگــی حضــرت مهــدی موعــود ) عج( 
چــاپ ومنتشــر شــده و درپاییز 97 به چاپ ســوم رســیده 
اســت ایــن کتــاب برگرفتــه ازســخنان،   بیانــات ، پیــام ها 
، نامــه هــا و مکتوبــات حضــرت آیــت اهلل العظمــی ســید 
علــی خامنــه ای  مقــام معظــم رهبــری  در حــوزه معارف 
مهــدوی اســت کــه درطــی چهــل ســال ازســال ۱۳۵۳ 
تــا ۱۳9۳ ایــراد شــده اســت کــه آگاهــی ازنظــرات ایشــان 
در موضوعــات مختلــف مهــدوی درزمینــه مســائل فردی 
بــرای منتظــران ظهــور مفید وهمچنیــن برای مســئوالن 
ومدیــران در حــوزه هــای فرهنگــی ، اجتماعــی ، سیاســی 
و اقتصــادی رهگشــا و ایــده آفریــن اســت و خوانــدن ایــن 

کتــاب رابــه عمــوم توصیــه مــی نماییم 

*ســام راه انــدازی مجــدد کارخانــه روغــن نباتی گلناز 
و بازگشــت بــه کار ۱000 نیــروی کار توســط نماینــده 
ــرا  ــد چ ــام ش ــم اع ــر پورابراهی ــان دکت ــردم کرم م
نماینده بردســیر ومســئولین فکــری بــرای راه انــدازی 
کارخانــه قنــد نمیکننــد اگــرآن کارخانــه راه انــدازی 
شــدپس ایــن کارخانــه هــم را مــی تــوان راه انــدازی 
کــرد د رگذشــته فقــط بــا تکــه تکــه کــردن کارخانــه  
ــه  ــت کردندک ــای ان را پرداخ ــی ه ــی از بده و بخش
ــود                       9۱۳۳----7۱ ــدی ب ــیار ب کاربس

ــم  ــو ه ــان درال ــا کارکن ــکات م ــا از مش *خواهش
بنویســید  بردســیر فقــط مهنــدس نجف پــور تو فکر 

معــدن هســت بقیــه کجــا هســتند !
*ســام مــا کارکنــان درالــو روزی چهــار ســاعت تــو 
راهیــم در حالــی کــه مســیر درالــو بردســیر بــا احداث 
جاده شــیرینک -اللــه زار-پشــت رود پنجــاه کیلومتر 

ــه.. نزدیک میش
*ســام از اقــای مهنــدس نجــف پــور تقاضــا داریــم 
جــاده معــدن درالــو بــه بردســیر بــا احــداث مســیری 
دیگــر کوتاهتــر شــود )بــا توجــه بــه نزدیکــی معــدن 
بــه بردسیر(خواهشــا صــدای مــا کارکنــان بردســیری 
ــور برســانید                                                                                                                                           ــه مهنــدس نجــف پ ــو رو ب معــدن درال
۳0----9۱۳2                                                  

* ســام میگــن فقــط نــون تــو بردســیر وســیرجان 
گــران شــده دربقیــه اســتان خبــری نیســت فرمانــدار 
ــان را   ــا ن ــه م بردســیر درفضــای مجــازی  هــم گفت
گــران نکردیــم پــس کــی گــران کــرده مگــر دولــت 
ــی و  ــا اداره بازرگان ــر م ــداره مگ ــارت ن ــا نظ برنانواه

تعزیــرات نداریــم                           9۱۳2---40
ــم  و  ــی میری ــوردن نم ــت نخ ــا گوش ــام ب ــا س *ب
حاضریــم ســختیها را تحمل کنیــم ایا بعــدش فرجی 
ــوردن ،  ــت نخ ــاه گوش ــد از چندم ــی بع ــه یعن میش
ــل دالر  ــا مث ــه ی ــن میش ــی ۵0 توم ــت کیلوی گوش
ــه ؟                                                                                                                                                 ــتر میش ــان و بیش ــره و صدتوم ــر روز باالترمی ه

99----9۳۶2                                               
* ســام بیانیــه مقــام معظــم رهبــری کــه گــذری 
درگذشــته و برنامــه ای بــرای اینــده دارد وامیدخاصــی 
بــه جوانــان دارد چــون جوانــان آینــده ســازان جامعــه 
ــروزی حــق  ــد پی ــت امی ــاب هســتند و درنهای وانق
ــراری حکومــت عــدل الهــی توســط  ــر ق برباطــل وب
امــام عصــر )عــج( را مــی دهــد انشــااهلل کــه بوقــوع
 بپیوندد                                              90۳۶----۶۵

* باســام بدینوســیله از دکترخطیبی شــهردارمحترم 
بردســیر و همکارانــش ، اعضای  شــورا ی شــهر جهت 
برگزاری دومین مســابقه نقاشــی تشــکر میکنم  برای 
اینکــه باعــث شــادی و نشــاط واقعــی ودرونــی ونبــوغ 

اســتعدادها ی کــودکان ونوجوانــان مــی شــود
0۱----9۳۳9                                                        

* رهبــری نقشــه راه حــال و آینــده نظــام را ترســیم 
ــاد  ــی ، اقتص ــات خارج ــه ارتباط ــد و در زمین نمودن
مقاومتــی و مراقبــت خدغــه دشــمنان و همــه 
مواردمــورد نیــا زیــک جامعــه را بیــان نمودنــد . حــاال 
نوبــت مســئوالن در همــه رده ها ســت که این نقشــه 
ــد                              9224---۶۳ ــی کنن راه راعمل

ــه  ــرگردان نگ ــارا س ــا م ــاط خارجــی غربیه *در ارتب
داشــتند و کار خاصــی کــه گــره گشــای مشــکات ما 
باشــدندارند و از طرفــی مــا هــم شــرقیها را نیمــه بنــد 
کردیــم تــا ببینیــم کــه غربیهــا چه گلی بســر مــا می 
زننــد از اینجــا رانــده و از آنجــا مانــده      9۱79----۱9

ــردم حضــوری  ــا ســایر م ــردم بردســیر همــراه ب *م
پرشــکوه در راهپیمایــی داشــتند امید انکه مســئولین 
ایــن پیــام را درک کننــد                    9۱۳۳----0۶


