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سفر دکتر روحانی با هیات عالی رتبه  همراه در بخش های 
مختلف سیاسی ، اقتصادی در چنین شرایطی که بعد از 
حضور بشار اسد به ایران انجام شد بیانگر پیروزی جبهه 
متحد الشکل مقاومت منطقه  است که دربرابر جنگهای 
نیابتی امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه  که برا ی 
فروپاشی جبهه مقاومت انجام شده بود ومیلیاردها دالر 
بنا به اعتراف خودشان در منطقه هزینه کردند ودست 
با  مجاهدتهای همه  این نتیجه  خالی برگشتند  که 
نیروهای جبهه مقاومت و همسویی و همیاری آنها ، باعث 
تضعیف و شکست جبهه نیابتی استکبار درمنطقه شد لذا 
این سفر درنوع خود باعث افتخار و سرافرازی و پیروزی 
سیاست منطقه ای ایران اسالمی در برابر سیاستهای امریکا 
وعواملش است زیرا که رئیس جمهور امریکا علی رغم 
حضور نیروهای بیشماری که درعراق و سوریه با  داشتن 
پایگاهها ی زمینی وهوایی ولجستیکی بشکل مخفیانه و 
با هواپیمای جنگی به عراق انهم درنیمه های شب که 
شناسایی نشود وارد عراق می شود که مورد استقبال 
مسئوالن رده باالی عراق هم قرار نگرفت و رئیس جمهور 
آمریکا پس از آن سفر گالیه کرد که با وجود هزینه ۷ 
میلیارد دالری آمریکا در غرب آسیا، او برای سفر به عراق 
مجبور است چراغ هواپیما را خاموش کرده و مخفیانه این 

سفر را انجام دهد.
اما رئیس  جمهور کشورمان با اعالم برنامه بصورت اشکار 
که همه دنیا از سفر و جزئیات وتوافقات انها باخبر شدند 
نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایران اسالمی داشت که 
برگرفته ازاخالص ،  تدبیر و آینده نگری مقام معظم 

رهبری است 
لذا با کمی تامل در این موعد و حضور بشار در تهران 
وسفر روحانی به عراق می تواند پیام بزرگتری گذشته از 
موفقیتهای اقتصادی و سیاسی حاضرداشته باشد و آن 
یک پیام بزرگترهم داشت و ان اینکه جبهه مقاومت آینده 
منطقه را مهندسی می کند و انهایی که می خواستند 
با حضور شان با اشغال گری منطقه را مهندسی کنند 
شکست مفتضحانه خوردند و به شکستشان هم اعتراف 
کردند وتصمیم به بازگشت نیروهایشان گرفتند لذا طرح 
جدید اقتصادی، سیاسی ،دفاعی و امنیتی توسط جبهه 
مقاومت درآستانه تجلی وحضور وگستردگی است که بنا به 
اظهارنظرکارشناسان امریکایی » دولت آمریکا از ماه ها پیش 
عراق را برای کاهش روابط تجاری و سیاسی با ایران تحت 
فشار قرار داده است. واشنگتن همچنین تالش زیادی کرده 
تا بغداد را از واردات انرژی از ایران بازدارد، اما مقام های 

عراقی این خواسته آمریکا را رد کرده اند.«
کارشناس های غربی در تحلیل های خود در مورد سفر 
                                                      ادامه صفحه3

423

توسط معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاداسالمیکرمان: 

رئیس جدید اداره فرهنگ وارشاد 
اسالمی بردسیر معرفی شد 

   دکترفدایی  استاندار کرمان:

سفرر وحانی به عراق نتیجه 
پیروزی جبهه مقاومت بود 

ــا  ــو ب ــیر در گفتگ ــهردار بردس ــی ش ــر خطیب دکت
خبرنــگار ســپهر بردســیر پیرامــون  وصــول عــوارض 
ــه رفســنجان اظهــار داشــت:  خطــوط انتقــال آب ب
ــون  ــد صدمیلی ــوارض چن ــار ع ــتین ب ــرای نخس ب
تومانــی مربــوط بــه خطــوط انتقــال آب رفســنجان 
ــا پیگیــری قضایــی  توســط شــهرداری بردســیر و ب

وصــول شــد 
ــه  ــای مجدان ــا پیگیریه ــزود: ب ــیر اف ــهردار بردس ش
واحدحقوقــی شــهرداری باالخــره بعــد از ســالها بــه 
یکــی از مطالبــات دیرینه مــردم بردســیر جامه عمل 

پوشــانده شــد .
 وی خاطرنشــان کــرد: خطــوط انتقــال آب بردســیر 
براســاس تعرفــه عــوارض مصــوب شــورای اســالمی 
شــهر درســنوات گذشــته مشــمول پرداخت عوارض 
هســتند و شــرکت آب و فاضــالب رفســنجان مکلف 
ــوده اســت امــا  ــه پرداخــت عــوارض ایــن حــوزه ب ب
متاســفانه بــه دالیــل مختلــف علــی رغــم پیگیــری 
موضــوع در شــش ســال گذشــته ایــن مهــم محقــق 

نگردید.
ــان  ــی از اقای ــن قدردان ــگاه ضم ــتاد دانش ــن اس ای
شــاحیدری و شهســواری شــهرداران دو دوره اخیــر و 
اعضای شــورای اســالمی شــهر بردســیر در ســه دوره 
اخیــر  بدلیــل تصویــب وپیگیــری این موضــوع اعالم 
کــرد:  بــا دقــت نظــر و پیگیــری حقوقــی مســتمر 
موضــوع از طریــق مراجــع ذیصــالح در یکســال اخیر 
نهایتــا بــرای اولیــن بــار عــوارض خطــوط انتقــال آب 
بــه رفســنجان وصــول شــد و ازایــن پس شــرکت آب 
و فاضــالب رفســنجان مکلــف بــه پرداخــت ســالیانه 

        

دولتمردان گرانی های کمرشکن را در 
سال 98 مهار کنند
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               نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

دکتر خطیبی شهردار بردسیر:

وصول عوارض خطوط انتقال آب به رفسنجان 
توسط شهرداری بردسیر 

ایــن عــوارض خواهــد بــود .
وی درادامــه بــا سپاســگزاری از واحدحقوقــی 
شــهرداری و مســئولین شهرســتان بویــژه نماینــده 
محتــرم مــردم در مجلــس شــورای اســالمی ، 
فرمانــدار محترم شهرســتان و ریاســت محتــرم اداره 
ثبــت و اســناد و اعضــای محتــرم شــورای اســالمی 
شــهر بدلیــل همــکاری بــا شــهرداری در پیگیــری 
ایــن موضــوع گفــت : اخــذ ایــن عــوارض حداقــل 
اســتحقاق شــهروندان بردســیر در مقابل انتقــال آب 

ایــن شــهر اســت .
ــور  ــت : بط ــار داش ــان اظه ــی درپای ــر خطیب دکت
جــدی مطالبــات عمومی شــهروندان در حــوزه های 
ــا شــهرداری در حــال پیگیــری اســت و  مرتبــط ب
انشــااهلل بــه زودی خبرهــای خوبــی به اطــالع مردم 

شــریف بردســیر خواهیــم رســاند . صفحه4

رهربمعظم  انقالب در دیدار با اعضای مجلس خربگان:

آمریکا دست به تهاجم حداکرثی 
زده/ سنگین ترین شکست تاریخ 

آمریکا را نصیب شان می کنیم

حسین رضایی رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان بردسیر :

اجرای طرح آرامش بهاری در پنج امامزاده بردسیر 
حجت االســالم والمســلمین حســین رضایــی رئیس 
اداره اوقــاف وامورخیریه شهرســتان بردســیر در گفتگو 
بــا خبرنــگار سپهربردســیر  ضمــن تبریک هلــول ماه 
رجــب وتقــارن ایــام البیــض و میــال د خجســته امــام 
علــی علیــه الســالم بــا اغــاز ســال9۸ ، ســالی میمون 
ومبــارک را بــرای ملــت رشــید ایــران وبویــژه مــردم 
نجیــب وشــهید پــرور شهرســتان بردســیر از خداونــد 
متعــال مســالت نمــود . وی پیرامــون طــرح  آرامــش 
بهــاری وبرنامــه هــای بقــاع متبرکــه اظهــار داشــت: 
طــرح آرامــش بهــاری در شهرســتان بردســیر از 
ــاه 9۸ در ۵  ــن م ــت 14 فروردی ــاه لغای ۲۸ اســفند م
امامــزاده و زیارتگاه ســطح شهرســتان همــراه با برنامه 

بقاع متربکه شهرستان بردسیر 

گزارش عملکرد بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان بردسیردرسال 97 
آقــای ایمانــی رئیــس بنیــاد شــهید و امورایثارگــران بردســیر در 
معیــت اقــای برهانــی مســئول فرهنگــی بنیــاد بــا حضــور در 
دفتــر ســپهر بردســیر ضمــن گفتگو بــا مدیر مســئول نشــریه از 
همــکاری و نشــر زندگی نامــه وخاطــرات ووصایای شــهیدان که 
طــی یــک دهــه در تمامــی نســخ چاپی تهیــه ومنتشــر گردیده 

ــی نمودند اســت قدردان
 شــجاعی مدیر مســئول نشریه ضمن تشــکراززحمات مسئوالن 
جهــاد ی و تالشــگر بنیــاد شــهید از برگــزاری یــادواره شــهدای 
شهرســتان که بــا زحمات فــراوان وکیفیتــی عالــی در ارج نهادن 
بــه مقام شــامخ شــهیدان واالمقام برگزارشــده بود گفــت: وظیفه 
رســانه هــا در جنــگ نــرم کــه همــراه بــا جنــگ اقتصــادی تــوام 
گردیــده بــا تکــرار  یــاد وخاطــرات شــهدا ی گرانقــدر و تجلیل از 
خانــواده هــای  معــزز آنــان ، کمتریــن کاریســت کــه در برابرایثار 
و مجاهــدت انــان انجــام مــی شــود. و انچــه را کــه در چهل ســال 
ــه ثمــر  ــم از ب ــف بدســت اوردی ــه هــای مختل انقــالب درزمین

نشســتن خــون شــهیدان واالمقام اســت 
درایــن دیــدار اقــای برهانــی مســئول فرهنگــی بنیــاد ضمــن 
برشــمردن نحــوه فعالیتهــای بنیــاد درامــور فرهنگــی ،گــزارش 
مختصــری از عملکــرد بنیــاد را در زمینــه هــای مختلــف را ارائــه 

نمــود کــه عبارتنــد از :
خالصه گزارش عملکرد واحد تعاون ، درمان ومسکن : 

بهداشت ودرمان:
1-ارســال پرونــده متقاضیــان کمیســیون مجدد جهت بررســی 

توســط پزشــک مشــاور کمیســیون:۲۵ مورد
۲- برقراری حق پرستاری جانبازان : 3نفر

3- بــر قــراری حق پرســتاری والدین شــهید وپرداخــت همزمان 
بــا مســتمری : ۵1 نفر

4- واگــذاری تجهیــزات و لــوازم توانبخشــی امانتــی بــه جامعــه 
هــدف :۸  مــورد

۵- تعــداد افــراد تحــت پوشــش بیمــه همگانــی: ۷3۸ نفــر- - 
بیمــه تکمیلــی: 1۲4۷ نفــر

6-انعقــاد قــرارداد بــا مراکــز درمانــی وداروخانــه جهــت اســتفاده 
جامعــه هــدف: ۲ مــورد.

۷- کمیسیون پزشکی تعیین درصد و اشتغال: 10 نفر
ــغ  ــال 96 : مبل ــی س ــون درمان ــای دی ــه ه ــت هزین ۸- پرداخ
1۸/990/000 ریــال - هزینــه هــای تجهیــزات درمانی ســال 9۷: 

ــال ۵/000/000 ری
تسهیالت : 

1-ارسال پرونده جهت معافیت و کسر خدمت :1۷ مورد
۲- ارسال پرونده جهت پرداخت غرامت فوت  :۵  مورد 

3- تکمیــل پرونــده جهــت تابعیت خانــواده هــای ایثارگــر اتباع 
خارجــی : 4۸ خانــوار

4- افــراد تحــت پوشــش بیمــه عمــر بنیــاد: 4۲۵  نفــر - بیمــه 
حــوادث غیرمترقبــه : ۵1۷ نفــر 

۵- صدور معرفینامه تخفیف برق مصرفی: 6 نفر
صندوق شاهد: 

1-  پرداخت 60 فقره وام  صندوق شاهد با بهره۲ درصد
پذیرش:1-اســکن پرونــده جهــت کمیســیون احــراز جانبازی 

فقره  16
۲- برقراری مستمری جانبازان زیر ۲۵- : 4 نفر

3- ثبت درخواست کارت شناسایی هوشمند ایثارگری : ۲۲1 مورد

4- پرداخت هزینه مراسم اولیه شهدای مدافع : 9 نفر به مبلغ ۲۷0000000 ریال
۵- ثبــت اطالعــات افــراد جدیــد در ســامانه ســجایا و اصــالح اطالعــات هویتــی، ارســال 

تغییــرات حقوقی 
6- ثبت پرونده متقاضیان حالت اشتغال در سجایا : 4 نفر

مددکاری:  
1-دیدار از خانواده های شاهد و ایثارگر : ۲۲۲ مورد

۲-برگزاری جلسه اموزش خانواده : ۲ مورد
3-برگزاری جلسه کمیته مددکاری : 6۵ مورد

4-انجام مشاوره ازدواج: 1 مورد
۵-انجــام مــددکاری عمومــی :3۲ مــورد - انجــام مــددکاری تخصصــی: 3 مــورد - انجام 

مشــاوره تلفنــی : ۲3۸ مــورد - انجــام مشــاوره گروهــی: ۲۷ نفر
اشتغال: 1-صدور معرفینامه جهت اشتغال بکار در شرکت ها وکارخانجات: ۵0 مورد.

۲-مشاوره به فرزندان جهت اشتغال: 63 مورد
3-پرداخت وام  اشتغال : ۷ نفر

مسکن : 1-سهمیه پرداخت وام مسکن : 4 فقره
۲-معرفی جهت صدور امتیاز انشعاب اب و برق وگاز:  ۲9مورد

3- معرفی جهت واگذاری زمین 3۷ مورد

هاتف: ) ارتباطات ومراجعات( 
1-ثبت درخواست های جامعه هدف و پاسخگویی  درسامانه سجایا :  10۵۸  مورد

۲- صــدور کــد کاربــری و رمــز عبــور ســامانه خدمــات الکترونیــک ایثــار جهــت جامعه 
هــدف: 1۷9  مــورد

عملکرد حوزه فرهنگی بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان بردسیر سال97
1-برگزاری اردوی زیارتی همسران به مشهد)30نفر(9۷/6/۲۷

1-برگزاری اردوی زیارتی مشهدجانبازان)۲۵نفر( 9۷/۷/۷
۲-برگزاری اردوی سیاحتی و فرهنگی ویژه همسران شاهد وایثارگر)سایت گردشگری الله 

زار(
3-اردوی یکروزه دانش آموزی

4-اعزام به حج تمتع به تعداد 3نفر
۵-قرارداد با مراکزآموزشی)کامپیوتر وزبان انگلیسی(

بخش فعالیت های  قرآنی:
1-برگزاری مسابقات غیرحضوری ))قرآن درخانه وماه مبارک رمضان وماه محرم (

۲-برگزاری مسابقات قرآنی مرحله استانی در رشته های )مفاهیم ،تفسیر ،روخوانی وحفظ (
3-برگزاری محافل خانگی قرآنی آزادگان وجانبازان هرهفته دوشنبه ها

4-برگزاری جلسات روخوانی وتفسیر قرآن ویژه همسران شاهد وایثارگر)در محل بنیاد(

هــای متنــوع و برپایــی خیمــه هــای معرفــت بــا حضور 
روحانیــون محتــرم اعزامــی از اســتان قــم و روحانیــون 
بومــی شهرســتان شــامل غرفه هــای مشــاوره - کودکان 
و نوجوانــان - چنــد رســانه ای - نقاشــی چند رســانه ای 
و ...در امامــزاده ســید محمــد )ع( -امامزاده عبــداهلل )ع( - 
امامــزاده ســید حمیــد)ع( - زیارتــگاه خواجــه بدرالدیــن 
)س(معــروف بــه شــاه علمــدار اجــرا مــی شــود .در طول 
طــرح امامــزادگان و بقــاع متبرکــه و حتــی مســاجد و 
ــرای مســافرین و میهمــان هــای  اماکــن مذهبــی پذی
نــوروزی هســتند کــه بــا همــه عوامــل اجرایی جلســه و 
شــیوه هــای اجرایــی انجــام شــده اســت . در طــول طرح 
همــه هیئــت امنــاء و خادمیــن و ... بصورت شــیف بندی 

خدمــات الزم را بــه میهمانان نــوروزی و 
زائریــن محتــرم ارائــه مــی دهنــد .
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شعر )طنز زیبا( 

همه را شکل یار می بینم...
دائم از غصه میزنم برسر زندگی مشکل است بی دلبر
دوستانم پدرشدند ولی بنده هستم هنوز بی همسر

پیرمردی مجردم که همه می دهندم نشان به یکدیگر
زرگر از قدر زر خبر دارد گوهری می داند ارزش گوهر

وای بر من روز با مرغ است شده ام از خروس هم کمتر
نه جگر دارم نه دندانی بس که دندان گذاشتم به جگر
گرچه در بین جمع خاموشم دارم آتش به زیر خاکستر

گفت به یک بچه دبستانی میم مثل چه گفتمش محضر
با تواز راز خویش می گویم گرچه آن را نمی کنی باور

همه را شکل یار می بینم پیرزن را نگار می بینم
همه عمر در تب بودن از غم غصه جان به لب بودن
با هزاران کمال، فضل و ادب بین افراد بی ادب بودن
از مرضهای سخت در بستر روز شب در تنور تب بودن
با یکی از اجنه تنهایی کنج یک غار نصف شب بودن
در جهنم هزارو ششصد سال با ابوجهل و بولهب بودن
هست اینها وبدتر از اینها بهتراز مثل من اذب بودن
همه را شکل یار می بینم پیرزن را نگار می بینم

خواب دیدم شبی که زن دارم کت و شلوار نو به تن دارم
جشن بر پا شد از تو هر سو میهمانان مردو زن دارم

جای یک زوجه و شانزده زوجه جای ماشین عروس ون دارم
صبح وقتی که چشم وا کردم باز دیدم بی نهن دارم

نه کسی در برم نه شلواری نه اگر جان  دهم کفن دارم
همه را شکل یار می بینم پیرزن را نگار می بینم

دوش رفتم به سوی خانه وی زنگشان را فشار دادم هی
بخت با من نبود یار انگار جای او در گشود مادر وی

گفته ای نازنین قبولم کن غالمی که عمر من شد طی
گفت هستی نجیب گفتم هان گفت مومنی چطور گفتم ای
گفت کار تو چیست گفتم هیچ گفت سرمایه تو  گفتم هی

گفت پس بیش از این نکن اصرار 
گفت پس بعداز این نشو پاپی
 گفتم ای بر سرت بال آرد
صبر براین بال کنم تاکی 
همه را شکل یار می بینم 

پیرزن را نگار می بینم
درد عشق که کشیدم که مپرس 
زهر هجری چشیده ام که مپرس

بارها از دهان مادر او فحش ها شنیده ام که مپرس
پدرش تا دویده دنبالم تا به آنجا دویده ام که مپرس

هر کجا گفته اند مادر زن طوری از جا پریده ام که مپرس
حال از درد عشق افتاده در دو دیده ام مرضی که مپرس

همه را شکل یار می بینم پیرزن را نگار می بینم
حشمت آید به چشم من نسرین قدرت آید به چشم من آید پروین

اکنون بشنو حکایتی جالب گرنداری به حرف بنده یقین
می گذشتم زکوچه ای دیدم برگی از مجله روی زمین

روی آن عکس از دو دختر بود چهره هر دو عین حورالعین
نیم ساعت به دیده حیرت خیره بودم برآن ورق همچین زنی آمد 

که چیست این گفتم که چه بگویم خودت بیا و ببین
روی زیبا حوریان بهشت کرده است این مجله را تزیین
گفت یارو  خدا شفات دهد باز از این به بعد بهتر از این

اینکه عکس فرشته می بینی هست عکس لنین و استالین
گفتم امروز چون تو را می بینم همه را ای نگار ماه جبین 

گفت بس کن نگار سیری چند شده ای پاک خل منم افشین 
 همه را شکل یار می بینم پیرزن را نگار می بینم

تا بگویی :))که این چه ترکیبیست؟((
میشوی بی کالس و بی فرهنگ!

در چنین دوره ای که هر ده ما
گفته زکی به شهر های فرنگ

تا زمانی که پیر صد ساله
صورتش خوشگل است و رنگارنگ

همه را شکل یار میبینم
پیرزن را نگار میبینم

))حشمت((اید به چشم من ))نسرین((
))قدرت((اید به چشم من))پروین((

بشنو اکنون حکایتی جالب
گر نداری به حرف بنده یقین
میگذشتم ز کوچه ای دیدم

برگی از یک مجله روی زمین
روی ان عکسی از دو دختر بود

چهره هر دو مثل حورالعین
نیم ساعت به دیده حسرت

خیره بودن بر ان ورق همچین
زنی امد که:))چیست این؟((گفتم:
))چه بگویم خودت بیا و ببین
روی زیبای حوریان بهشت

کرده است این مجله را تزئین((
گفت:))یارو خدا شفات دهد

باشی از این به بعد بهتر از این
اینکه عکس فرشته میبینی

هست عکس لنین و استالین...((
گفتم:))امروز چون تو میبینم
همه را.ای نگار ماه جبین((

گفت:))بس کن! نگار سیخی چند؟
شده ای پاک خل.منم! افشین!...((

همه را شکل یار میبینم
پیرزن را نگار میبینم!

از:  محمد نظری ندوشن 

»همه را شکل یار می بینم...«
شعر برگزیده ی بخش شعر ششمین جشنواره ی طنز مکتوب

وی رتبه نخست ششمین جشنواره طنز مکتوب ) تهران 90( 
را کسب کرده است و این طنز را در محضر مقام معظم رهبری 

قرائت کرده است 
محمدنظری متولد 1363 میبدیزد و دانشجوی دکترای فقه 

وحقوق جزا ء می باشد واکثر اشعارش طنز و فکاهه است 

نرخ بیکاری استان کرمان 11/5 درصد است
اســتاندار کرمــان نــرخ بیــکاری ایــن اســتان 
ــت  را 11.۵ درصــد ذکــر کــرد و گفــت: دول
تــوان ســرمایه گذاری بــرای رفــع مشــکالت 

اشــتغال را نــدارد.
ــواد  ــر، محمدج ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
فدایــی در جلســه شــورای گفتگــو دولــت و 
بخــش خصوصــی اســتان در اتــاق بازرگانــی 
ــان گفــت: شــورای گفتگــو در اســتان  کرم
کرمــان شــورای فعالــی بــوده و جمــع بندی 

نتایــج آن قابــل قبــول اســت.
وی افــزود: کرمــان به لحــاظ منابــع، امکانات 
خوبــی دارد بــه طــوری کــه ایــن اســتان در 
بخــش معــدن بــه بهشــت معــادن معــروف 
اســت و ۴0 درصــد ارزش افــزوده کشــور را به 

خــود اختصــاص داده اســت.
ــان در بخــش  ــتان کرم ــرد: اس ــان ک وی بی

ــرده  ــب ک ــی کس ــای خوب ــاورزی رتبه ه کش
ــی  ــعه خوب ــع توس ــش صنای ــت و در بخ اس
ــش  ــت. در بخ ــه اس ــورت گرفت ــتان ص در اس
گردشــگری شــرایط مناســبی داریــم به گونه ای 
کــه یــک ســوم آثــار ثبــت جهانــی کشــور در 
اســتان کرمــان اســت و حــدود 6۵0 اثــر ثبــت 

ملــی داریــم.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه 
بــه منابــع و امکانــات از شــرایط مناســبی 
برخــوردار نیســتیم، افــزود: اســتان کرمــان در 
شــاخص های توســعه و بــه لحــاظ درآمــد 
ســرانه کمتــر از متوســط کشــوری اســت و این 

ــی نیســت. شــرایط خوب
وی ادامــه داد: نــرخ بیــکاری اســتان 11.۵ درصد 
اســت کــه در ســال جاری تعــداد ایجاد اشــتغال 
نســبتاً قابــل قبولی بــوده اســت اما متأســفانه با 

ــتغال ها  ــن اش ــد ای ــکاران جدی ورود بی
ملموس نیســت.

ــوان ســرمایه گذاری  وی افــزود: دولــت ت
بــرای رفع مشــکالت اشــتغال را نــدارد و 
در ایــن زمینــه بایــد از ظرفیــت بخــش 

خصوصــی اســتفاده کرد.
فدایــی عنــوان کــرد: در برنامــه ششــم 
توســعه اســتان کرمــان رشــد اقتصــادی 
۸.۵ درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت 
کــه باید در ایــن دوره 1۲۲ هــزار میلیارد 
تومــان ســرمایه گــذاری در اســتان انجام 
شــود از ایــن میــزان ســهم بخــش 
ــه  خصوصــی ۸۷ درصــد در نظــر گرفت
ــورد  ــن م ــفانه در ای ــه متأس ــده ک ش

شــرایط خوبــی نداریــم.
وی در خصــوص رفــع مشــکالت بخــش 

برگزاری کارگاه راه اندازی کانون های 
سالمت محله در شهرستان بردسیر

کارگاه راه انــدازی کانون های ســالمت محله، چهارشــنبه ۲۲ 
اســفند مــاه در ســالن ســالمت مرکــز بهداشــت شهرســتان 

بردســیر برگزار شــد.
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان بردســیر، در این کارگاه که جمعی از کارشناســان 
مرکــز بهداشــت وســوپروایزرین مناطــق حضــور داشــتند 
مطالــب مربوطــه توســط مدرس اســتانی آمــوزش داده شــد.

گفتنــی اســت کانــون ســالمت محلــه، تشــکل اجتماعــی 
محلــی اســت کــه در آن مــردم بــا هــدف ارتقــاء ســالمت 

خود،خانــواده محلــه وجامعــه مشــارکت مــی کننــد.
ــی و  ــر انتفاع ــی، غی ــر دولت ــکیالتی غی ــون تش ــن کان ای
داوطلبانــه اســت کــه در یــک حــوزه جغرافیایــی مشــخص 

ــرد. ــا روســتا( شــکل مــی گی ــه ی خصوصــی تاکیــد کــرد و گفــت: در )محل
ــتان  ــوزات در اس ــدور مج ــوص ص خص

ــت. ــبی رخ داده اس ــات مناس اقدام

                               دکترفدایی  استاندار کرمان:

بازدید از 199 مرکز تهیه و توزیع 
مواد غذایی شهرستان بردسیر  

بازدیــد از 199 مرکــز تهیــه و توزیــع مــواد غذایی شهرســتان 
بردســیر بــا آغــاز اجــرای طرح بســیج ســالمت نــوروزی

بــا آغاز طرح بســیج ســالمت نوروزی در شهرســتان بردســیر 
و اجــرای مانــور یــک روزه، 199 مرکــز تهیــه و توزیــع مــواد 
غذایــی ایــن شهرســتان بازدیــد و 1۵۵ کیلوگرم مــواد غذایی 

غیــر قابــل مصــرف جمــع آوری شــد.
بــه گــزارش روابط عمومی شــبکه و مرکز بهداشــت بردســیر، 
طرح بســیج ســالمت نــوروزی بــا مشــارکت 1۲ تیم عملیاتی 
بــا مشــارکت ۴۸نفــر از پرســنل مرکــز بهداشــت بردســیر۲0 

اســفندماه آغاز شــده اســت. 
طــرح تشــدید بازرســی ونظارت بــر مراکز تهیــه وتوزیــع مواد 
غذایــی هماننــد ســال های گذشــته در تعطیــالت نــوروزی با 
مانــور گســترده یــک روزه آغــاز و با انجــام بازدیدهــای میدانی 
ــق معمــول  ادامــه مــی یابد.همچنیــن در ایــن مــدت مطاب
پاســخگویی و پیگیری سیســتمی شــکایات مردمی از طریق 

ســامانه 190 در دســتور کار قــرار دارد.

در اصالح ساختار اقتصادی کشور هر چه دیرتر تصمیم بگیریم فرصت های 
بیشتری را از دست خواهیم داد

ــی ایــران گفــت: در  ــاق بازرگان رئیــس ات
ــر  اصــالح ســاختار اقتصــادی کشــور ه
چــه دیرتــر تصمیــم بگیریــم فرصت های 

بیشــتری را از دســت خواهیــم داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از 
کرمــان، غالمرضــا شــافعی در چهــل 
ــوی  ــورای گفتگ ــت ش ــن نشس و یکمی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان 
کرمــان بــا بیــان اینکــه کرمــان نســبت 
ــز  ــه تمای ــک وج ــتان ها ی ــایر اس ــه س ب
ــرافت و  ــه ش ــت: درج ــار داش دارد اظه
ــاد  نجابــت کرمــان در کشــور خیلــی زی
اســت و حفــظ ایــن درجــه بایــد مقصــد 

ــد. ــتان باش ــای اس ــام برنامه ه تم
ــان  ــاق کرم ــه ات ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
یــک اتــاق فاخــر اســت و نقــش محــوری 
در بیــن اتاق هــای بازرگانــی کشــور دارد 
گفــت: اتاق هــای ســایر اســتان ها از اتــاق 
ــال  ــوند و در س ــد می ش ــان بهره من کرم
90 کار متفاوتــی در کشــور انجــام شــد 
کــه نقــش اصلــی آن را مجلــس برعهــده 
ــون بهبــود فضــای  داشــت و آن هــم قان

کســب و کار بــود.
ــان  ــا بی ــران ب ــی ای ــاق بازرگان ــس ات رئی

اینکــه متاســفانه در اجــرای قانــون 
بهبــود فضــای کســب و کار دچــار 
ــاس  ــر اس ــزود: ب ــتیم اف ــکل هس مش
بــرآوردی کــه شــده تاکنــون فقــط ۲0 
درصــد از قانــون بهبــود فضای کســب و 

ــت. ــده اس ــی ش ــور اجرای کار در کش
وی بــا اشــاره به اینکــه قانــون الزم االجرا 
اســت و مجریــان قانون موظف هســتند 
پیــش از هــر کســی آن را اجــرا کننــد 
ــرات ارزی  ــث تغیی ــرد: در بح ــان ک بی
هشــدارهایی داده شــد کــه بــه آن توجه 
نشــد و بعــد از ضررهایــی کــه کردیــم 
بــه پیشــنهادات اولیه بخــش خصوصی 

رسیدند.
ــر  ــارت ب ــه نظ ــان اینک ــا بی ــافعی ب ش
ــد  ــس بای ــط مجل ــون توس ــرای قان اج
ــا شــاهد ایــن اتفاقــات  بیشــتر شــود ت
نباشــیم افــزود: مشــکالت مــا باالتــر از 
ســطح اقتصــاد خــرد هســت و وقتــی 
در کشــور مجموعــه همه سیســتم های 
پاداش دهــی بــه کارهــای غیرمولــد 
ــه  ــم ب ــا می توانی ــد، کج ــی باش و دالل
ــم. ــدی بروی ــتم های مول ــال سیس دنب

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد به شــرایط 

خــاص اقتصــادی کشــور توجــه داشــت و 
امــروز مــا در شــرایط عــادی نیســتیم که 
ــا تصمیمــات عــادی اقتصــاد کشــور را  ب
اداره کنیــم گفــت: مدیران اســتانی جرات 
تصمیم گیری هــای  بــرای  جســارت 
ــور را  ــادی کش ــادی اقتص ــرایط غیرع ش

ــد. ــازه نمی ده ــا اج ــد و نظارت ه ندارن
ــان  ــا بی ــران ب ــی ای ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــت  ــدر محدودی ــا آنق ــه نظــر م ــه ب اینک
ــا چگونگــی  ــم و مشــکل م ــع نداری مناب
مصــرف و تخصیــص منابــع اســت عنوان 
ــی  ــع در جاهای ــا مناب ــرد: در کشــور م ک
هزینــه می شــود کــه گاهــی اوقــات هیچ 
نتیجــه ای نــدارد و منابــع قابــل توجهــی 
کــه به اشــتغال روســتایی اختصــاص داده 

شــده، اثربخــش نبــوده اســت.
ــن  ــا در تدوی ــه م ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــار  ــور دچ ــعه ای در کش ــای توس برنامه ه
مشــکل شــدید هســتیم افــزود: آیــا 
می شــود در تهــران نشســت و بــرای 
اســتان های بــا تنوع هــای اقلیمــی و 
قومیتــی برنامــه نوشــت و دیکتــه کــرد تا 

ــود. ــرا ش اج
شــافعی بــا بیــان اینکــه در طــول تاریــخ 

ایــن موضــوع بیانگــر اســت کــه اگــر اســتانی 
در مرکــز فــرد بــا نفــوذی داشــته موفــق بوده 
و اگــر غیــر از ایــن بــوده آن اســتان محــروم 
مانــده اســت گفــت: نــگاه بــه اســتانداران در 
کشــور یــک نــگاه هزینــه ای بــوده و اســتاندار 

تنخــواه دار اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتاندار بایــد والــی 
ــه  ــد ک ــه باش ــد اینگون ــد و نبای ــتان باش اس
ــی از  ــر کار کوچک ــرای ه ــتان ب ــران اس مدی
مرکــز اجــازه بگیرنــد افــزود: بخــش صنعــت 
مــا بــه جــای اینکــه بــه منبــع ارزآور تبدیــل 
ــل شــده  ــر تبدی ــع ارزب ــک منب ــه ی شــود ب

اســت.

آغاز مهمترین تحوالت اقتصادی کشور در سال 98
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد نــگاه ویــژه در 
حــوزه اقتصــادی پدیــد آیــد، گفــت: بــه 
نظــر می رســد ســال 9۸ آغــاز مهمترین 

تحــوالت اقتصــادی در کشــور باشــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمان، 
محمدرضــا پورابراهیمــی در شــورای 
گفت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
اســتان کرمــان بــا حضــور رئیــس اتــاق 
ــار داشــت: اســتان  ــران اظه ــی ای بازرگان
کرمــان جــزو استان هایی ســت کــه 

ــا را دارد. ــترین تعاونی ه بیش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد نــگاه ویــژه 
ــان  ــد، بی ــد آی ــادی پدی ــوزه اقتص در ح
ــال 9۸  ــد س ــر می رس ــه نظ ــت: ب داش
آغــاز مهمتریــن تحــوالت اقتصــادی در 

کشــور باشــد.

ــس  ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
شــورای اســالمی ابــراز کــرد: اقدامــات اتــاق 
بازرگانــی اســتان کرمــان زبانزد اســت و رتبه 
نخســت را در ســطح کشــور بنــا بــه گفتــه 

ــران دارد. ــاق ای رئیــس ات
ــزان  ــن می ــه داد: میانگی ــی ادام پورابراهیم
ــای  ــوع واحده ــی مجم ــرداری واقع بهره ب
تولیــدی اســتان کرمــان نســبت بــه میــزان 
ــت. ــد اس ــا ۵۵ درص ــدود ۵0 ت ــمی ح اس

وی اضافــه کــرد: دولــت مــا اطــالع جامــع 
ــال  ــدارد و در ح ــش ن ــم دارایی های از حج
شناســایی و به روزرســانی اطالعات خــود در 

ایــن زمینــه اســت.
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــده مجل ــن نماین ای
و  بالاســتفاده  دارایی هــای  افــزود: 
کم اســتفاده دولــت 6 برابــر حجــم نقدینگی 
اســت و متوســط نــرخ بازدهــی دارایی هــای 

وقفــی در اقتصاد ایــران 3.۵ درصد اســت.
ــمن  ــت: دش ــار داش ــی اظه پورابراهیم
ــران را  ــاد ای ــی اقتص ــد فروپاش می خواه
رقــم بزنــد بنابرایــن بــر روی نفــت تمرکز 
ــزی  ــم، بودجه ری ــا می توانی ــم و م کرده ای
بــدون نفــت را برنامه ریــزی کنیــم و ایــن 

ــت. ــر اس امکان پذی
وی بــا بیان اینکــه ادبیات پوپولیســتی بر 
اقتصــاد ایــران حاکم شــده اســت، تصریح 
ــوزه  ــور در ح ــیر کش ــه مس ــرد: ادام ک
اقتصــادی بــا ادبیــات ســنتی امکان پذیــر 

. نیست
ــا ۵0  ــت: ۴0 ت ــان داش ــی بی پورابراهیم
هــزار میلیــارد تومــان فــرار مالیاتــی و ۵0 
هــزار میلیــارد تومــان معافیــت مالیاتــی 
در کشــور طــی ســال داریــم و 900 هــزار 
میلیــارد تومــان یارانــه در اقتصــاد ایــران 

ــود دارد. وج
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
شــورای اســالمی تصریــح کــرد: بــا توجــه 
بــه ظرفیت هــای اقتصــادی، نیروهــای موثر 
ــم  ــم می توانی ــه داری ــی ک و توانمندی های
ــدار  ــه اقت ــه ده ــالب را ب ــم انق ــه پنج ده

جمهــوری اســالمی تبدیــل کنیــم.

بیش از 5 هزار مددجوی 
زندان های کرمان مشمول 

عفو رهبری شدند
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
به مناســبت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب 
اســالمی، تاکنــون ۵ هــزار و ۲۲9 نفــر از مددجویان 
زندان هــای کرمــان مشــمول عفــو واقــع شــده اند.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، یــداهلل 
ــی کــه  ــار زندانیان ــات آم موحــد در تشــریح جزئی
ــام معظــم رهبــری  ــا کنــون مشــمول عفــو مق ت
ــزار  ــون ۵ ه ــار داشــت: تاکن ــد، اظه ــرار گرفته ان ق
و ۲۲9 نفــر از مددجویــان زندان هــای اســتان 
کرمــان مشــمول عفــو رهبــری شــده و بــه آغــوش 
خانواده هــای خــود بازگشــتند و از رافــت اســالمی 

برخــوردار گشــتند.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان ادامــه داد: 
از ایــن تعــداد ۲ هــزار و 6۷0 نفــر از افــراد مشــمول 
تخفیــف مجــازات و ۲ هــزار و ۵۵9 نفــر مشــمول 
عفــو منجــر بــه آزادی از زنــدان شــده اند و بالفاصله 
ــام معظــم  پــس از  اعــالم دســتورالعمل عفــو مق
ــن  ــاد ای ــرای مف ــرای اج ــات الزم ب ــری، اقدام رهب
دســتورالعمل در سراســر اســتان کرمان در دســتور 

کار قــرار گرفــت.
موحــد خاطرنشــان کــرد: با تــالش و تعامــل خوب 
ــات  ــا، اقدام ــتری و اداره کل زندان ه ــن دادگس بی
ارزشــمندی در ایــن رابطــه صــورت گرفتــه اســت.

محمدرضا وفائی مدیرکل سیاسی، استانداری کرمان 

محمدرضــا وفائــی مدیــرکل سیاســی، انتخابات و تقســیمات 
کشــوری اســتانداری کرمــان گفــت: بــا مصوبات اخیــر هیات 
وزیــران دو بخــش ، پنــج شــهر و ســه دهســتان جدیــد بــه 

تقســیمات کشــوری اســتان افزوده شــد.
ــا  ــی ب ــا وفائ ــر، محمدرض ــه کوی ــزارش ایســنا منطق ــه گ ب
اعــالم ایــن خبــر افــزود: بــر اســاس ایــن مصوبــات روســتای 
جوادیــه الهیــه در تابعیــت بخش نوق شهرســتان رفســنجان 
بــه شــهر تبدیــل و بــه عنــوان شــهر جوادیــه الهیه شــناخته 
شــد، همچنیــن روســتاهای علــی آبــاد عمــران و عبــاس آباد 
در تابعیــت بخــش مرکــزی شهرســتان جیرفــت نیز پــس از 

ادغــام بــه عنــوان شــهر علــی آبــاد شــناخته مــی شــود.
وی بــا بیان اینکه روســتای رمشــک مرکز دهســتان رمشــک 
بخــش چــاه دادخــدای شهرســتان قلعــه گنــج نیز بــه عنوان 
شــهر رمشــک شــناخته مــی شــود تصریــح کــرد: بر اســاس 
مصوبــه هیــات وزیــران، روســتاهای ســیریز، ده خواجــه، فتح 
آبــاد، ده بــاال، موروئیــه و ده نــو در تابعیــت دهســتان ســیریز 
بخــش یــزدان آبــاد شهرســتان زرنــد پــس از ادغام بــه عنوان 

شــهر ســیریز شــناخته می شــود.
مدیرکل سیاســی، انتخابات و تقســیمات کشــوری استانداری 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه روســتای دهکهــان در تابعیــت 
بخــش مرکــزی شهرســتان کهنــوج بــه شــهر تبدیــل و بــه 
عنــوان شــهر دهکهــان شــناخته مــی شــود، اظهــار کــرد: 
بخــش جدیــد دهبکــری بــه مرکزیــت روســتای ده بیــد از 
ترکیب دهســتان جدیــد ابــارق )مرکزیــت ابارق( و دهســتان 
دهبکــری در شهرســتان بــم ایجــاد شــد.همچنین دهســتان 
ــز در  ــان نی ــتای دریج ــت روس ــه مرکزی ــان ب ــد دریج جدی

شهرســتان بــم ایجــاد شــد.
ــه هیــات وزیــران در  ــر اســاس مصوب وفایــی تاکیــد کــرد: ب
حــوزه تقســیمات کشــوری، بخــش اســفندقه بــه مرکزیــت 
روســتای دولــت آبــاد از ترکیــب دهســتان هــای اســفندقه و 
دهســتان جدیــد فــردوس )مرکزیت فــردوس( در شهرســتان 

جیرفــت  ایجــاد شــد.

شرکت نیروی برق کرمان رتبه دوم اتصال نیروگاه خورشیدی را کسب کرد
شــرکت نیــروی بــرق کرمان رتبــه دوم 
اتصــال نیــروگاه خورشــیدی را کســب 

د کر
ــا - مدیرعامــل شــرکت  کرمــان - ایرن
ــتان  ــمال اس ــرق ش ــروی ب ــع نی توزی
کرمــان گفــت: ایــن شــرکت رتبــه دوم 
اتصال بیشــترین نیــروگاه خورشــیدی 
ــرق و بهینه ســازی  ــع ب مدیریــت توزی
ــب  ــور کس ــرژی را در کش ــرف ان مص

کــرد.
شــرکت نیــروی بــرق کرمان رتبــه دوم 
اتصــال نیــروگاه خورشــیدی را کســب 

د کر
ــا  ــو ب ــت و گ ــهبا  در گف ــود ش محم
ــن دســتاورد  ــزود: ای ــا اف ــگار ایرن خبرن
همزمــان بــا برگــزاری یازدهمیــن 
ــای  ــرژی ه ــی ان ــگاه بین الملل نمایش
تجدیدپذیــر، بهــره وری و صرفه جویی 
انــرژی ایــران در تهــران بــرای صنعــت 

ــد. ــان بدســت آم ــرق اســتان کرم ب
وی تصریــح کــرد: ایــن رتبــه بــا انجــام 
ــای  ــعه انرژی ه ــد توس ــی مانن اقدامات
تجدیدپذیــر در حــوزه فضــای ســبز و 
پارک هــا، معرفــی انــرژی تجدیدپذیــر 
ــردم، ایجــاد زیرســاخت  ــه عمــوم م ب
و تســریع در انعقــاد خریــد تضمینــی 
ــد  ــه فرآین ــیدن ب ــام بخش ــرق، نظ ب
نصــب ســامانه هــای خورشــیدی 
ــب و راه  ــری و نص ــترکین، پیگی مش

ــیدی در  ــای خورش ــامانه ه ــدازی س ان
ــذار  ــرمایه گ ــب س ــه و جل ادارات، توجی
جهــت ورود بــه مــزارع خورشــیدی 

ــت.  ــده اس ــق ش محق
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق شــمال 
ــتان  ــت: اس ــار داش ــان اظه ــتان کرم اس
ــران  ــیدی ای ــه خورش ــان در ذوزنق کرم
قــرار دارد و پتانســیل بســیار بــاال جهــت 
ــر  ــاک و تجدیدپذی ــرژی پ ــری ان بکارگی

ــت. ــیدی را دارا اس خورش
وی ادامــه داد: بــا تــالش کارکنــان 
ــمال  ــرق ش ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ش
ــن  ــری از ای ــی نظی ــتقبال ب ــان اس کرم
موهبــت الهی در جهت ســرمایه گــذاری 
ــیدی در  ــای خورش ــروگاه ه ــداث نی اح
محــدوده تحــت پوشــش ایــن شــرکت 
صــورت پذیرفتــه کــه درارزیابی ســازمان 
ساتبا)ســازمان انــرژی هــای تجدید پذیر( 
منجــر به اخــذ رتبــه دوم بــا امتیــاز 339 
در میــان شــرکت هــای بــرق منطقــه ای 
و توزیــع در زمینــه توســعه انــرژی هــای 

تجدیدپذیــر و پــاک شــود.
شــهبا تاکیــد کــرد: این شــرکت از ســال 
9۴ تاکنــون گامهای موثــری در خصوص 
انعقــاد قراردادهــای خرید تضمینــی برق 
ــه  ســامانه هــای خورشــیدی محــدود ب

ظرفیت انشــعاب برداشــته اســت.
وی افــزود: از میــان قریــب بــه ۸00 
ــگاوات  ــش از 10 م ــوان بی ــا ت ــرارداد ب ق

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:

رئیس کل دادگستری کرمان خبر داد:

دو بخش ، پنج شهر و سه دهستان جدید به 
تقسیمات کشوری استان افزوده شد

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:

تاکنون ۲۸۲ ســامانه خورشــیدی بــا توان 
مجموعــاً ۴.۲۴ مــگاوات بــه بهره بــرداری 
رســیده و اتصــال بــه شــبکه ایــن ظرفیت 
تولیــدی ســاالنه بیــش از هشــت هــزار و 
۵۲۵ مــگاوات ســاعت تولیــد انــرژی را به 

همــراه داشــته اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق شــمال 
اســتان کرمــان گفــت: ایــن شــرکت طی 
ســال هــای 9۲ تــا 93 نیــز از طریــق 1۵ 
هــزار و 9۵0 میلیــون ریــال اعتبــار، 1۴۵ 
کیلووات ســامانه خورشــیدی در مســاجد 
و مدارس شهرســتانهای رفســنجان، زرند 
و کرمــان نصــب و راه انــدازی نمــوده کــه 
نصــب ایــن ظرفیت ســاالنه بیــش از ۲91 
مــگاوات ســاعت تولید انــرژی را بــه همراه 

ــت. خواهد داش
ــا  ــامانه ه ــن س ــب ای ــدف از نص وی ه
را اســتفاده از پتانســیل هــای اســتان 
در زمینــه اســتفاده از انــرژی پــاک و 
فرهنگســازی در زمینــه اســتفاده از انرژی 
ــزرگ و مســاجد  ــدارس ب ــو در م هــای ن

ــمرد. برش
شــهبا اظهــار داشــت: احــداث 1۵۴ 
در  خورشــیدی  ســامانه  کیلــووات 
ــارکت  ــا مش ــای اداری و ب ــاختمان ه س
ــزار و  ــت ه ــار هش ــا اعتب ــترکان ب مش
۴۷0 میلیــون ریــال از دیگــر فعالیت های 
انجــام شــده در حوزه برق شــمال اســتان 

ــی رود.  ــمار م بش

هنگام خروج طوالنی مدت از منزل، وسایل برقی 
را از مدار خارج کنید

ــا اشــاره  ــن ب ــان آنالی ــا کرم ــو ب ــی عســکری در گفت وگ عل
ــزود:  ــالت اف ــام تعطی ــی در ای ــوارد ایمن ــت م ــزوم رعای ــه ل ب
آتــش ســوزي ممکــن اســت بــه علــت ایجــاد فشــار اضافــي 
ــا رخ  ــا اتصال ه ــیم ها ی ــدن س ــرم ش ــرق و گ ــدار ب روي م
دهــد. ضمــن ایــن کــه  نقــص فنــي دســتگاه ها و ابزارهــاي 
ــز  ــیم ها نی ــق روي س ــیدگي عای ــن  پوس ــي و همچنی برق
ــگام  ــد هن ــهروندان بای ــه ش ــت ک ــوزی اس ــش س ــل آت عام
خــروج از منــزل ایــن مــوارد را مدنظــر قــرار دهنــد.

وی بــه رعایــت نــکات ایمنــی در ســفر اشــاره و خاطرنشــان 
کــرد: شــهروندان از چــادر زدن و بــازی کــردن در کنار جــاده و 
محل هایــی کــه احتمــال ریــزش کــوه وجــود دارد و همچنین 
ــی در خــودرو،  ــک نیک ــیلندرهای گاز پی ــردن س ــراه ب از هم
ــد. ــودداری کنن ــدی خ ــور ج ــه ط ــد ب ــوس بای ــار و اتوب قط
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حکومت  جهانی عدالت

آیا امام زمان)عج( همسر و فرزندی دارند؟)1(
یکی از مسائلی که در حوزه مباحث عمومی مهدویت است و 
موضع ما نسبت به آن هر چه باشد، به اصل مطلب ضرری نمی 

رساند، این است که آیا امام عصر همسر و فرزند دارند یا نه؟
متن زیر جلسه چهل و سوم از سلسله مباحث مهدویت است 
که توسط حجت االسالم سیدمحمدباقر علوی تهرانی ایراد شده 

است.
یکی از مسائلی که در حوزه مباحث عمومی مهدویت است 
و موضع ما نسبت به آن هر چه باشد، به اصل مطلب ضرری 
نمی رساند، این است که آیا امام عصر همسر و فرزند دارند یا نه؟

در جلسه قبل عرض کردیم که در این مسئله چهار نظریه وجود 
دارد. قول اول این است که امام ازدواج کرده اند و دارای فرزند 
هستند. قول دوم این است که امام ازدواج نکرده اند. قول سوم 
این است که امام ازدواج کرده اند ولی فرزند ندارند. برخی نیز 
نسبت به این مسئله سکوت کرده اند. چون فایده ای در آن وجود 

ندارد.
قول اول را در جلسه قبلی کامل بحث کردیم. قول دوم که 
می گوید امام همسر و فرزندی ندارد به شش نوع دلیل استناد 
کرده است. همان دالیلی که برای قول اول بیان شد برای قول 

سوم نیز قابل استناد است.
اول اینکه می گویند ازدواج و صاحب اوالد شدن امام با یکی از 
مهمترین فلسفه های غیبت او که خفا و شناخته نشدن امام 
است، سازگار نیست. زیرا کسی که ازدواج می کند و صاحب 
فرزند می شود، مورد شناسایی خانواده اش قرار می گیرد و این 

با غیبت و خفاء ناسازگار است.
ما روایاتی داریم که بر غیبت کامل امام داللت می کند. مثل 
فرمایش امام صادق که فرمودند »صاحب هذا األمر تعمی والدته 
علی هذا الخلق لئال یکون ألحد فی عنقه بیعة إذا خرج.« یعنی 
والدت صاحب األمر به این دلیل بر خلق پوشیده است تا چون 

ظهور کند بیعت احدی بر گردنش نباشد.
لذا والدت حضرت را مخفی کرده اند، چه برسد به بحثی مانند 

ازدواج. چون نباید کسی به امام دسترسی پیدا کند.
امام در فرمایش دیگری می فرمایند »ان للقائم غیبة قبل ان یقوم 
انه یخاف )واوما الی بطنه یعنی القتل(« که یکی از ادله غیبت این 
است که جان امام در خطر نباشد. لذا مسئله ازدواج امام با این 

فلسفه در تعارض است.
امام باید غایب باشد تا بیعت طاغوتی بر گردنش نباشد. اگر امام 
با کسی بیعت کند، بیعت شکن نیست. لذا ازدواج حضرت با این 

دو فلسفه در تعارض است.
دومین دلیلی که وجود دارد این است که وکالی امام در دوران 
غیبت صغری که ۶۹ سال به طول کشید، هیچ یک به ازدواج 
امام و همسر و فرزند ایشان اشاره نکردند. این خود قرینه ای قوی 

است که این مسئله اتفاق نیفتاده باشد.
دلیل سوم این است که ما روایاتی داریم که صراحتاً به این مطلب 

اشاره کرده است که حضرت اوالدی ندارند.
قاعده در اثبات امامت یک امام این است که امام باید حتماً فرزند 
پسر داشته باشد که امامت به نسل بعدی انتقال پیدا کند و چون 
امام رضا در طول ۲۰ سال امامت ۱۲ سال فرزند نداشتند، واقفیه 
آمدند و با استناد به این روایات می خواستند امامت حضرت را زیر 
سوال ببرند. علی ابن حمزه که رئیس واقفیه است به امام رضا 
می گوید:ما روایت کردیم که امام )ع( از دنیا نمی رود مگر اینکه 
عقبه خودش را ببیند، امام رضا )ع( فرمودند: آیا سخنی که من 
برای تو گفتم چیزی غیر از این بود؟ علی بن ابی حمزه گفت: 
نه، امام )ع( فرمودند: بله شما این را روایت کردید ولی نفهمیدید 
معنای این روایت چیست و چرا گفته شده »ان االمام ال یمضی 
حتی یری عقبه اال القائم«، ابن ابی حمزه گفت: من نمی دانم، به 
خدا در حدیث چنین چیزی آمده است، امام رضا )ع( فرمودند: 
وای بر تو چطور جرأت می کنی برای من چیزی را بگویی که 
بعضی از آن را رها می کنی، سپس فرمودند: ای شیخ از خدا 
بترس و تقوای خدا را پیشه کن و از کسانی نباشد که جلو دین 

خدا را می گیرند.                                     ...ادامه دارد

آیه 29 سوره آل عمران :
بگو اگر آنچه در سینه های شماست نهان دارید یا آشکارش کنید 
خدا آن رامی داند و ]نیز[ آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین 

است می داند و خداوند برهر چیزی تواناست.
۱- اگر آنچه از تقیه سوء استفاده می کنند؟

براساس آیه شریفه کسانی در مواردی به بهانه تقیه با اینکه جای 
تقیه نیست، کافران را به دوستی برمی گزینند و یا به والیت و 
سرپرستی آنان تن می دهند و به عبارت دیگر از عنوان تقیه سوء 
استفاده کرده و در پناه آن با دشمنان اسالم رابطه برقرار می سازند.

۲- منظور از علم خداوند در آیه شریفه چیست؟
در آیه شریفه به افرادی که به دنبال سوء استفاده هستند، هشدار 
می دهد که علم نامتناهی خداوند را فراموش نکنند. آن خدایی 
که از اسرار درون سینه ها همچون مطالب آشکار آگاه است. در 
حقیقت این آیه برای متوجه ساختن افراد به آگاهی پروردگار از 
اسرار نهانی دلها، به این اشاره می کند که خداوند نه تنها این اسرار 
را می داند، بلکه این مطلب بخش مختصری از علم بی پایان او است 
که پهنه زمین و آسمان ها را گرفته و عالوه بر آگاهی ، توانایی و 

قدرت برای کیفر گناه اران را دارد. 

 آیه 30 سوره آل عمران :
روزی که هر کسی آنچه کار نیک به جای آورده و آنچه بدی 
مرتکب شده حاضر شده می یابد و آرزو می  کند کاش میان او و 
آن ]کارهای بد[ فاصله  ای دور بود و خداوند شما را از ]کیفر[ خود 

می  ترساند و ]در عین حال[ خدا به بندگان ]خود[ مهربان است
این آیه تکمیلی است بر آنچه در آیه قبل آمد، و از حضور اعمال 
نیک و بد در قیامت پرده بر می دارد، می فرماید: )به یاد آورید 
روزی را که هر کس آنچه را از کار نیک انجام داده حاضر میبیند و 
همچنین آنچه را از کار بد، انجام داده است ( )یوم تجد کل نفس ما 

عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء(.
)در حالی که دوست می دارد میان او و آن اعمال بد فاصله زمانی 
زیادی باشد( )تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا(.نمیگوید آرزو می 
کند اعمال بدش نابود شود زیرا می داند چیزی در جهان نابود 
نمی شود، بلکه آرزو می کند با آن فاصله بگیرد.)امد( در لغت به 
معنی زمان محدود است ، و تفاوت آن با )ابد( این است که ابد، 
زمان نامحدود را می گوید، و غالبا امد توجه به انتهای زمانی و سر 
رسید مدتدارد، هر چند به معنی زمان محدود )در برابر نامحدود( 

نیز به کار می رود .
آری گناهکاران ، و نیکوکاران همگی اعمال خود را در آن روز حاضر 
میبینند، با این تفاوت که نیکوکاران از مشاهده اعمال خویش 
خوشحال و مسرور می شوند و بدکاران از مشاهده اعمال خود 
چنان در وحشت فرو می روند که آرزو می کنند از آن فاصله بگیرند 
نه فاصله مکانی ، که فاصله زمانی دور و دراز که برای ابراز تنفر از 
فاصله مکانی رساتر است ، زیرا در فاصله مکانی احتمال حضور نزد 

او وجود دارد، ولی در فاصله زمانی به هیچ وجه امکانپذیر نیست .
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نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کرمــان از دولتمــردان 
خواســت کــه گرانی هــای کمرشــکن را در ســال 

آینــده مهــار کننــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حجــت االســالم حســن 
ــه  ــاز جمع ــای نم ــلیمانی در خطبه ه ــدادی س علی
کرمــان ضمــن توصیــه خــود و نمازگــزارن بــه رعایت 
ــر کاری  ــالک و شــاخص ه ــت: م ــی، گف ــوای اله تق
رضــای خدوانــد اســت لــذا اگــر در جایــی قصــد انجام 
فعلــی را داشــتیم اگــر خدوانــد رضایــت نداشــت نباید 

ــام بدهیم. انج
ــاد  ــه منکــر مع ــه اینکــه کســانی ک ــا اشــاره ب وی ب
ــود  ــه وج ــان ب ــی آن ــومی در زندگ ــار ش ــتند آث هس
ــاوت  ــز متف ــی نی ــه زندگ ــا ب ــرد آنه ــد و رویک می آی
ــوح  ــه وض ــه ب ــت هم ــزود: در روز قیام ــود، اف می ش
ــد  ــد کــه حاکمیــت فقــط در دســت خدوان می بینن
اســت هــر چنــد در ایــن دنیــا نیــز اینچنیــن اســت 
ــدا  ــن موضــوع هوی ــه ای ــر هم ــا در روز واپســین ب ام

می شــود.
ــا بیــان ایــن  حجــت االســالم علیــدادی ســلیمانی ب
مطلــب کــه فــردی کــه منکــر معــاد و قیامــت باشــد 
ــز  ــان نی ــا یتیم ــورد ب ــون برخ ــور همچ ــام ام در تم
متفــاوت عمــل می کنــد، تصریــح کــرد: دیــن مبیــن 
اســالم بــه رفتــار درســت بــا یتیــم همــراه بــا تکریــم 
تأکیــد زیــادی دارد؛ چــرا کــه فــرد یتیــم در دو 
زمینــه عاطفــی و اقتصــادی دچــار آســیب می شــود 
امــا فــردی کــه اعتقــادی بــه معــاد و روز قیامت نــدارد 
بــه ایــن شــکل بــه فــرد یتیــم توجــه نمی کنــد و چه 

بســا کــه برخــورد ناشایســتی بــا وی داشــته باشــد.
ــید  ــاج س ــت ح ــالروز رحل ــلیت س ــن تس وی ضم
احمــد فرزنــد امــام و همچنیــن رحلــت همســر امــام 

 ثروتمند بی پول
 هــوا بدجــورى توفانــى بود و آن پســر و دختر کوچولو حســابى از 
ســرما مچالــه شــده بودنــد. هــردو لباس هــاى کهنه و گشــادى 

بــه تــن داشــتند و پشــت در خانــه مى لرزيدند.
پســرک پرســيد: »ببخشــين خانــم! کاغذ باطلــه داريــن« کاغذ 
باطلــه نداشــتم و وضــع مالــى خودمــان هم چنگى بــه دل نمى 
زد و نمــى توانســتم بــه آن هــا کمکــي کنــم. مى خواســتم يک 
جــورى از ســر خــودم بازشــان کنــم کــه چشــمم بــه پاهــاى 
کوچــک آن هــا افتــاد کــه تــوى دمپايى هاى کهنه کوچکشــان 

ــود. قرمز شــده ب
گفتــم: »بياييــن تــو يــه فنجــون شــيرکاکائوى گــرم براتــون 
درســت کنــم.« آن هــا را داخــل آشــپزخانه بــردم و کنــار بخارى 
ــا پاهــاي شــان را گــرم کننــد. بعــد يــک فنجــان  نشــاندم ت
شــيرکاکائو و کمــى نان برشــته و مربا بــه آن ها دادم و مشــغول 
کار خــودم شــدم. زيــر چشــمى ديدم کــه دختر کوچولــو فنجان 
خالــى را در دســتش گرفــت و خيــره بــه آن نــگاه کــرد. بعــد 
پرســيد: »ببخشــين خانم! شــما پولداريــن؟ «نگاهى بــه روکش 
نــخ نمــاى مبل هايمــان انداختــم و گفتم: »مــن اوه نــه!« دختر 
کوچولــو فنجــان را بــا احتيــاط روى نعلبکــى گذاشــت و گفــت: 

»آخــه رنــگ فنجــون و نعلبکــى اش بــه هــم مــى خــوره.«
آن هــا درحالــى کــه بســته هاى کاغــذى را جلــوى صورتشــان 

گرفتــه بودنــد تــا بــاران بــه صورتشــان شــاق نزنــد، رفتند.
فنجــان هــاى ســفالى آبــى رنــگ را برداشــتم و بــراى اوليــن 
بــار در عمــرم بــه رنــگ آن هــا دقــت کــردم. بعــد ســيب زمينى 
ــى،  ــيب زمين ــم زدم. س ــم و ه ــت ريخت ــل آبگوش ــا را داخ ه
آبگوشــت، ســقفى بــاالى ســرم، همســرم، يــک شــغل خــوب 
و دائمــى، همــه ايــن هــا بــه هــم مــى آمدند.صندلــى هــا را از 
جلوى بخارى برداشــتم و سرجايشــان گذاشــتم و اتاق نشــيمن 
ــاى کوچــک  ــردم. لکــه ه ــب ک ــان را مرت ــه م کوچــک خان
دمپايــى را از کنــار بخــارى، پــاک نکــردم. مــى خواهم هميشــه 
آن هــا را همــان جــا نگــه دارم کــه هيــچ وقــت يــادم نــرود چه 
آدم ثروتمنــدى هســتم.دلم مــي خواهــد بــراي فردايــي بهتــر 

تــاش کنــم.
وقتی که اومرد!

وقتــى کــه مــرد، حتــى يــک نفر هــم تــوى محــل مــا ناراحت 
ــه  ــد مرف ــته بودن ــمش رو گذاش ــل اس ــاى مح ــد. بچه ه نش
بــى درد و بى کــس. و ايــن لقــب هــم چقــدر بــه او مى آمــد نــه 

زن داشــت نــه بچــه و نــه کــس وکار درســتى.
شــنيده بوديــم کــه چنــد تايــى بــرادرزاده و خواهــرزاده دارد کــه 
آنهــا هــم وقتــى ديــده بودنــد آبــى از اجــاق عموجــان و دايــى 

جــان برايشــان گــرم نمى شــود، تنهايــش گذاشــته بودنــد.
وقتــى کــه ُمــرد، مــن و ســه چهــار تــا از بچه هــاى محــل کــه 
مى دانســتيم ثــروت عظيــم و بى کرانــش بى صاحــب مى مانــد، 
بــدون اينکــه بگذاريــم کســى از همســايه ها بفهمد، شــب اول 
بــا تــرس و لــرز زيــاد وارد خانــه  اش شــديم و هــر چــه پــول نقد 
داشــت، بلنــد کرديــم. بعــد هــم بــا خــود کنــار آمديــم کــه: اين 
کــه دزدى نيســت تــازه او بــه ايــن پول هــا ديگر هيــچ احتياجى 
ــا را از  ــن پول ه ــم از اي ــى ه ــم کم ــازه مى تواني ــدارد. ت ــم ن ه
طرفــش صــرف کار خيــر کنيــم تــا هــم خــودش ســود بــرده 
باشــد و هــم مــا... امــا دو روز بعــد در مراســم خاکســپارى اش که 
بــا همــت ريــش ســفيد هاى محــل بــه بهشــت زهــرا رفتيــم، 

مــن و بچه هــا چقــدر خجالــت کشــيديم.
موقعــى کــه ١۵٠ بچــه يتيــم از بهزيســتى آمدند باالى ســرش 
ــا را  ــه آنه ــتى هم ــرج سرپرس ــى درد خ ــه ب ــم مرف و فهميدي
مــى داده، بچه هــاى يتيــم را ديديــم کــه اشــک مى ريختنــد و 
انــگار پــدرى مهربــان را از دســت داده انــد از خودمــان پرســيديم: 

او تنهــا بــود يــا مــا؟

خمینــی )ره(، افــزود: ســالروز حادثــه انفجــار بمــب در 
ــم  ــش رو داری ــال ۶۳ را پی ــران در س ــه ته ــاز جمع نم
کــه منجــر بــه شــهادت جمعــی از نمازگــزاران شــد اما 
ــه یادماندنــی شــد و از  ــا ایــن حــال آن نمازجمعــه ب ب
ــا شــهدای  خداونــد می خواهیــم کــه ایــن شــهیدان ب

کربــال محشــور شــوند.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کرمان حمله شــیمیایی 
ــه  ــراق ک ــث ع ــم بع ــط رژی ــه توس ــهر حلبچ ــه ش ب
هیچگونــه بیانیــه ای توســط داعیــه داران حقوق بشــر را 

بــه همــراه نداشــت را محکــوم کــرد.
وی ضمــن تبریــک والدت امــام جــواد )ع( و حضــرت 
علــی )ع( و روز مــرد، عنــوان داشــت: در حــال نزدیــک 
شــدن بــه ایــام اعتــکاف هســتیم کــه خوشــبختانه این 
ســنت حســنه در کشــور احیــا شــده اســت کــه جــای 
شــکر آن باقــی اســت و امیدواریــم بــه برکــت ایــن ایــام 

خداونــد همــه بالهــا را از کشــور ایــران دور کنــد.
امــام جمعــه کرمــان بــا اشــاره بــه ایــام نــوروز و درس 
و عبرت هــای ایــن ایــام، تصریــح کــرد: همــه چیــز در 
ایــن دنیــا زوال پذیــر اســت و اگــر بهــاری وجــود دارد، 
زمســتانی نیــز هســت لــذا اگــر عمــر مــا بهــاری دارد 
زمســتانی نیــز در پیــش رو داریــم همچنیــن ایــن ایــام 
مــا را بــه یــاد قیامــت می انــدازد بنابرایــن همــه مــا باید 

ــه ایــن درس هــا و عبرت هــا توجــه کنیــم. ب
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در ایــام نــوروز بایــد صله 
رحــم انجــام بدهیــم و بــه کســانی کــه حقی بــه گردن 
مــا دارنــد توجــه کنیــم، افــزود: بایــد بــه فقرا و کســانی 
کــه بــه گــردن مــا حقــی دارنــد بــه خصــوص در ایــن 

شــرایط توجــه بکنیم.
امــام جمعــه کرمــان ابــراز داشــت: در ایــن ایــام بایــد به 
خصــوص بــا توجــه بــه وضعیــت بــد اقتصادی، بیشــتر 

بــه ایتــام و قشــر آســیب پذیر توجــه بکنیم.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان بــا اشــاره به اعطــای نشــان ذوالفقار 
باالتریــن نشــان نظامــی به شــخصیتی مخلص و متعهــد همچون 
حــاج قاســم ســلیمانی، تصریــح کــرد: اعطــای ایــن نشــان، نتیجه 
اخــالص، پاکــی، صداقــت، شــجاعت و شــهامت این فرمانــده بزرگ 
جبهــه مقاومــت اســت کــه در صحنه هــای ســخت بــرای دفــاع از 
نظــام و رهبــری گام برداشــته اســت لــذا ایــن اتفاقی مبارک اســت.

ــه  ــس ک ــن ب ــلیمانی همی ــردار س ــالص س ــه داد: در اخ وی ادام
ــان را  ــی ایش ــت جابجای ــگ مأموری ــه در جن ــانی ک ــی از کس یک
بــر عهــده داشــت اســت، گفــت کــه هــر وقــت ایشــان را جابجــا 
ــن  ــه م ــازه ب ــت اج ــچ وق ــه هی ــرد ب ــای س ــردم در روزه می ک
ــم  ــتفاده کن ــین اس ــده ماش ــرم کنن ــیله های گ ــی داد از وس نم
همچنیــن در روزهــای گــرم هــم اجــازه نمــی داد کــه از وســایل 
سرمایشــی اســتفاده کنــم کــه دلیــل آن را از ســردار پرســیدم و 
ــدون  ــا ب ــن شــرایطی در جبهه ه ــدگان در چنی ــه رزمن ــت ک گف
هیــچ وســیله گرمایشــی و سرمایشــی دارنــد مجاهــدت می کننــد 
مــن نیــز کــه فرمانــده هســتم بایــد بــه همین شــکل عمــل کنم.

داستان   های آموزنده

دولتمردان گرانی های کمرشکن را در سال 9۸ مهار کنند

بردسیر با قدمت بیش از 5000سال عنوان  بام ایران 
شهرســتان بردســیر از شهرســتان های 
ــز  ــری مرک ــان در 5۰ کیلومت ــتان کرم اس
اســتان بــا قدمــت 5هــزار ســال و بــه عنوان 

ــود. ــوب می ش ــران محس ــام ای ب
شهرســتان بردســیر در روزگاران قدیــم بــه 
ــا  ــوده و ب ــان ب ــت کرم ــز والی ــوان مرک عن
آثــار تاریخــی و مواریــث گرانقــدر فرهنگی، 
روســتاها و کوهســتان های خــوش آب و 
هــوا، گلزارهــای زیبــا و تماشــایی، مناطقــی 
کــه بعضــا در تمــام ســال دارای بــرف 
ــد  ــتان می توان ــژه در زمس ــه وی ــوده و ب ب
ــکی  ــرای ورزش اس ــی ب ــوان مکان ــه عن ب
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. عــالوه بــر ایــن، 
بردســیر بــه دلیــل اشــاعه فرهنــگ و تنویر 
افــکار عمومــی دارای پایگاه معتبــر تاریخی 
بــوده، آن  گونــه کــه بــزرگان و آزادمردانــی 
محمدبردســیری،  شــمس الدین  چــون 
میرمحمدســعید  مشــیزی، میــرزا آقاخــان 
بردســیری، دکتــر جــواد برومنــد ســعید و... 

از ایــن دیــار برخاســتند.
تحقیقــات انجــام شــده بــه وســیله اســاتید 
دانشــگاه هــاروارد در ۴۰ ســال قبــل نشــان 
ــی  ــرزمین مردم ــن س ــه در ای ــد ک می ده

زندگــی می کرده انــد کــه بیــش از 5 هــزار 
ــه  ــه ب ــرای نخســتین مرتب ســال پیــش ب
ــد و در  ــت یافتن ــس دس ــت ذوب م صنع
محــل »تــل ابلیــس« ایــن کوره هــا را فعال 
کــرده و رونــق اقتصــادی آن زمــان را همــت 

ــد. گماردن
جاذبه هــای شهرســتان بردســیر را می تــوان 
بــه چنــد دســته تقســیم کــرد؛ جاذبه های 
کهــن و تحقیقاتــی، طبیعی و گردشــگری، 
و  باســتانی  و  فرهنگــی  جاذبه هــای 
جاذبه هــای مذهبــی از ایــن موارد هســتند.

ــتانی و  ــار باس ــه آث ــس« از جمل ــل ابلی »ت
مواریــث گرانقــدر که حدیــث تاریخ هــزاران 
ســاله بردســیر را بیــان می کنــد در ۷۴ 
ــان و در  ــی کرم ــوب غرب ــری جن کیلومت
دشــت بردســیر و ســه کیلومتــری دهکــده 

ــع شــده اســت. دشــت کار واق
ایــن شهرســتان در زمینــه جاذبه هــای 
فرهنگــی و آثــار باســتانی دارای غنــای 
ــوان  ــن می ت ــه از آن بی ــت ک ــراوان اس ف
بــه ارگ بردســیر، خانــه بهادرالملــک، خانه 
مازولــی، بــرج نــگار، قلعــه و بــرج ماهونــک، 
قلعــه کهــن، قلعــه جالآبــاد، مســجد جامع 

ــید  ــزاده س ــوز، امام ــر جارس ــیر، پی بردس
ــید  ــزاده س ــدا..، امام ــزاده عب ــد، امام محم

ســلطان حمیــد  و... اشــاره کــرد.
وجــود جاذبه هــای طبیعــی و گردشــگری 
ــه  ــیر ب ــتان بردس ــای شهرس ــای ج در ج
ایــن بخــش از خــاک اســتان کرمــان ارزش 
خاصی بخشــیده اســت که شــکوه بیشــتر 
ــه زار  ــه الل ــوان در منطق ــت را می ت طبیع

ــد. دی
ــل  ــه در فص ــت ک ــه ای اس ــه زار، منطق الل
زمســتان و تابســتان زیبایــی خــود را دارد؛ 
در تابســتان خنــکای نســیمی کــه از 
ارتفاعــات بیــش از ۴ هــزار متــری کوه هــای 
همجــوار مانند تخت عبدالبیگــی و منطقه 
کوه شــاه مــی وزد، گرمــای ایــن فصــل را بــه 
فراموشــی می ســپارد و بهــار را بــه ارمغــان 

مــی آورد.
ــه زار از شــکوه  ــز الل در فصــل زمســتان نی
ــه  ــت ک ــوردار اس ــی برخ ــی خاص و زیبای
ــرف و  ــر از ب ــای پ ــا و دره ه ــود کوه ه وج
ــی مناســب  ــپیدپوش مکان دشــت های س
بــرای ورزش اســکی دلیلــی بــر ایــن ادعــا 

ــت. اس

ــه  ــراق نتیج ــه ع ــی ب ــفرر وحان س
ــود  ــت ب ــه مقاوم ــروزی جبه پی

ادامه سرمقاله ...
کارشــناس های غربــی در تحلیل هــای خــود در مــورد ســفر 
ســه روزه روحانــی بــه عــراق، ایــن ســفر را بــه ســفر مخفیانه 
»دونالــد ترامــپ« رئیس جمهــور آمریــکا بــه عــراق مقایســه 
ــا  ــود ب ــور ب ــپ مجب ــه ترام ــی ک ــرده و نوشــته اند در حال ک
هواپیمــای بــا چــراغ خامــوش و بــدون اســتقبال مقام هــای 
عراقــی بــه ایــن کشــور ســفر کنــد، رئیس جمهــور ایــران بــا 
اســتقبال رســمی و بــا برنامــه از پیــش اعالم شــده، بــه ایــن 

کشــور رفتــه اســت
روزنامــه آمریکایــی در گزارشــی دربــاره ســفر رئیس جمهــور 
ایــران بــه بغــداد، بــه چرایــی دســت برتــر و نفــوذ تهــران در 
عــراق در قیــاس بــا واشــنگتن پرداختــه و از قــول یــک مقــام 
عراقی نوشــت، برخــالف ایــران، آمریــکا دارای جثــه ای بزرگ 
امــا مغــزی کوچــک اســت. نیویورک تایمــز می گویــد، ایــران، 
برنــده واقعــی انتخابــات پارلمانــی ســال گذشــته در عــراق 
بــود: گروه هــای مرتبــط بــا الحشــد الشــعبی کــه اکثــر آنهــا 
بــا ایــران پیوندهایــی دارند، به عنــوان بازیگــران تاثیرگــذار در 

صحنــه سیاســت عــراق ســر برآوردنــد«
شــبکه الجزیــره هــم در گزارشــی ســفر روحانــی بــه عــراق 
ــد  ــت و تاکی ــادی دانس ــط اقتص ــعه رواب ــدف توس ــا ه را ب
کــرد کــه ایــن ســفر پیامــی قــوی بــرای آمریــکا و متحــدان 

ــه ای اش دارد. منطق
آیــا همــه ایــن دســتاوردها و عزتها وســرافرازیها جــز با حضور 
مستشــاران نظامــی ایــران اســالمی تحــت عنــوان مدافعــان 
حــرم اهــل البیــت در ســوریه وعــراق ونبردبــا تکفیریهــا و بــا 
مدیریت وتدبیرسردارســرافراز اســالم قاســم ســلیمانی امکان 
ــه کســانی اســت کــه مــی  ــود ؟ و پاســخی هــم ب ــر ب پذی
گفتنــد چــرا مابایــد برویــم در کشــورهای دیگر هزینــه مالی 

و جانــی داشــته باشــیم .و... 

دانسنتیهای حقوقی
دقت در تنظیم قرارداد اجاره: 

بــا توجــه بــه اینکــه قوانیــن مختلفــی در مــورد اجــاره )بــه ویــژه اجــاره محــل کســب و 
تجارت(وجــود دارد موجــران و مســتاجران حتمــا بایــد از وکال و مشــاورین حقوقــی یــا 
حقوقدانــان در تنظیــم قــرارداد اجــاره بهــره منــد شــوند زیــرا در صــورت عــدم دقــت 
در تنظیــم قــرارداد و رعایــت نکــردن شــرایط قانونــی ممکــن اســت موجــر دیگــر قــادر 
بــه تخلیــه ملــک خــود نباشــد و یــا بــرای تخلیــه مجبــور شــود مبلــغ کالنی ســر قفلی 

بــه مســتاجر بپــردازد .
یــا ممکــن اســت مســتاجر بــا عــدم دقــت در تنظیــم قــرارداد حق ســر قفلــی خــود را از 

دســت بدهــد و ضــرر جبران ناشــدنی بــر او وارد شــود
ســرگردانی در دادگاههــا: بنابرایــن بــرای پیــش گیــری از ضایــع شــدن حقــوق موجــر و 
مســتاجر و همچنیــن جلوگیــری از ســرگردانی آنهــا در راهروهــای دادگســتری عاقالنــه 
ایــن اســت کــه در تنظیــم اجــاره از نظــر و کمــک وکیــل یــا مشــاوره حقوقــی حتمــا 

اســتفاده شــود .
و امــا توصیــه حقوقــی مــا در ایــن زمینــه : همــواره قراردادهــای اجــاره خــود را بــا امضای 
ــط موجــر و  ــون رواب ــای قان ــر اینصــورت از مزای ــد در غی ــم نمایی دو نفــر شــاهد تنظی

مســتاجر ســال ۷۶ )تخلیــه فــوری ملــک( بهــره منــد نخواهید شــد.

آگهی گواهی حصروراثت
ــماره  ــت ش ــرح دادخواس ــه ش ــنامه ۱۴  ب ــی دارای شناس ــن الدین ــا معی ــای رض آق
۹۷۰۹۹8۳۴8۹۲۰۰۷۹۹ مــورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲5 توضیــح داده شــادروان مریــم شــاه 
حیــدری پــور بــه شــماره شناســنامه ۴۰ درتاریــخ  ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ در شــهر بردســیر فوت 
شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :۱-رضــا معیــن الدینــی فرزند محمد 
بــه شناســنامه شــماره ۱۴ متولــد ۱۳58 نســبت فرزنــد۲- مهــدی معین الدینــی فرزند 
محمــد بــه شناســنامه شــماره ۲۶ متولــد ۱۳5۹ نســبت فرزنــد۳- هادی معیــن الدینی 
فرزنــد محمــد به شناســنامه شــماره ۲5 متولد ۱۳۶۱ نســبت فرزند۴- اســماعیل معین 
الدینــی فرزند محمد به شناســنامه شــماره ۳۰۶۲ متولد ۱۳۶۶ نســبت فرزنــد5- ابراهیم 
معیــن الدینــی فرزند محمد به شناســنامه شــماره ۳۱۷۰۰۴۴5۳۲ متولد ۱۳۶۹ نســبت 
فرزنــد۶- صدیقــه معیــن الدینــی فرزنــد محمد به شناســنامه شــماره ۴۴ متولــد ۱۳۶۳ 
نســبت فرزنــد لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه های کثیراال نتشــار محلــی آگهی می  
شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نزد اشــخاصی باشــد 
ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهی 
صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جز رســمی وســری که بعــد از ایــن موعــد ابراز 

شــود از درجــه اعتبار ســاقط اســت.
                              دفتر شورای حل اختالف شماره ۲ شهرستان بردسیر/۱85 م الف

نماينده ولى فقيه در استان کرمان:

بیدخــوان نیــز بــه عنــوان بهشــتی 
کیلومتــری جنــوب  در ۳۶  سرســبز 
غربــی بردســیر قــرار گرفتــه و بــا داشــتن 
کوه هــا و دره هــای زیبــا یکــی از خــوش 
ــان  ــتان کرم ــق اس ــن مناط آب و هواتری
ــردوی  ــت گ ــی رود، درخ ــمار م ــه ش ب
۲۰۰۰ ســاله و غــار یخــی از جاذبه هــای 

ــت. ــوان اس ــگری بیدخ گردش
آری، بردســیر بــا قدمــت 5هزارســاله 
پذیــرای قــدوم ســبز تمامــی هموطنــان 

ــت. ــوروز اس ــام ن ــی درای گرام
جلیــل کاظمی مســئول روابــط عمومی 

ــامی بردسیر  دانشگاه آزاد اس

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:

112 دستاورد جدید هسته ای کشور در فروردین سال آینده رونمایی می شود
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی ایــران 
گفــت: از ۱۱۲ دســتاورد جدیــد هســته ای 
ــده  ــال آین ــاه س ــن م ــور در فروردی کش

رونمایــی خواهــد شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، بهــروز 
کمالونــدی در حاشــیه افتتــاح ســاختمان 
جدیــد مــوزه دکتــر علــی اکبــر صالحــی 
ــا  ــار داشــت: ب ــگاران اظه در جمــع خبرن
شــرایطی کــه ایجــاد شــده فکــر می کنیم 
شــاید ســال آینــده فشــار تحریم هــا 
بیشــتر شــود لذا دنبــال راهکارهایــی برای 

کاهــش ایــن فشــارها هســتیم.
ــه  ــم از هم ــر بتوانی ــرد: اگ ــان ک وی بی
امکانــات داخلــی بخوبــی اســتفاده کنیــم 
ــق  ــر مشــکالت فائ ــود ب قــادر خواهیــم ب

ــم. ــد کنی ــمن را ناامی ــده و دش آم
ــدی بیــان کــرد: البتــه تحریــم چیــز  کمالون
جدیــدی بــرای ملــت مــا نیســت و از همــان 
ابتــدای انقــالب شــاهد مخالفــت و توطئــه و 
تحریــم بــه اشــکال مختلــف بوده ایــم و شــاید 
ــه و  ــی شــدت گرفت ــر کم ــال های اخی در س

آشــکارتر شــده اســت.
ــور  ــی کش ــرژی اتم ــازمان ان ــخنگوی س س
یــادآور شــد: بــا اتحــاد و صبــوری مــردم ایــن 
شــرایط را بــه یــاری خــدا پشــت ســر خواهیم 

گذاشــت و از تنگناهــا عبــور خواهیــم کــرد.
وی در خصــوص رونمایــی از دســتاوردهای 
ــت: در  ــم گف ــور ه ــته ای در کش ــد هس جدی
فروردیــن مــاه ســال آینــده از ۱۱۲ دســتاورد 
هســته ای رونمایــی خواهیــم کرد تا دشــمنان 

بــه اقتــدار و دانــش ایــن ملت بیشــتر پی 
ببرنــد.وی یــاد آورشــد: ایــن دســتاوردها 
ســوخت،  چرخــه  بخش هــای  در 
نیروگاهــی، لیــزر، اکتشــاف و امــور فنــی 
اســت.وی افــزود: رونمایی از دســتاوردهای 
جدیــد هســته ای پیام روشــنی بــه آمریکا 
ــه  ــت ک ــالمی اس ــران اس ــمنان ای و دش
بداننــد ملــت ایــران ضمــن ایســتادگی و 
ــته  ــا توانس ــر تحریم ه ــت در براب مقاوم
توانمندی هــای خود را بیشــتر از گذشــته 

بــروز دهــد.
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی گفــت: 
ــه  ــگ ب ــن جن ــکا در ای ــد آمری ــر چن ه
کشــورهای متحــد خــود فشــار آورده کــه 
بــا تحریــم ایــران از معامــالت اقتصــادی 

ــا از  ــا کشــورمان خــودداری کننــد ام ب
ایــن شــرایط نیــز بــا هدایــت رهبــری 
و ایســتادگی مــردم بــه ســالمت عبــور 

خواهیــم کــرد.
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Soroush-eitaa

در مقابــل ایــران دســت بــه تهاجــم حداکثــری زده انــد امــا اگــر مــا بــه 
بســیج حداکثــری امکانــات و توانایی هــای خــود اقــدام کنیــم، بــه فضــل 
ــن کشــور  ــکا را نصیــب ای ــخ آمری ــن شکســت تاری الهــی ســنگین تری

خواهیــم کــرد.
بــه گــزارش مشــرق، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی در دیــدار نمایندگان منتخب ملــت در مجلس خبــرگان رهبری، 
بــا تأکیــد بــر ضــرورت ایجاد یــک گفتمــان و فهم عمیــق عمومــی درباره 
»نــوع و چگونگــی مواجهــه کشــور و افــراد مؤثــر بــا چالشــها و حــوادث« 
بــه تبییــن یــازده دوگانــه مطــرح در ایــن زمینــه پرداختنــد و خاطرنشــان 
کردنــد: در مقابــل تهاجــم حداکثــری دشــمنان بایــد به بســیج حداکثری 
امکانــات و توانایی هــا و نیروهــای خــود اقــدام کنیــم تــا در پرتو بــاور عمیق 
مــردم و مســئوالن بــه ذکــر الهــی و تــوکل بــه خــدا، پــروردگار وعــده های 

صــادق خــود را دربــاره ملــت بــزرگ ایــران محقــق ســازد.
رهبــر انقــاب اســامی در ابتــدای ســخنان خــود بــا ابــراز تأســف از فقدان 
ــان را  ــن، آن ــات هاشــمی شــاهرودی و مؤم ــه، حضــرات آی ِــم فقی دو عال
اســتوانه های واقعــی بــرای کشــور و حــوزه هــای علمیــه خواندنــد و تأکید 
کردنــد: هــر دوی ایــن بزرگــواران همــواره بــدون هیــچ چشم داشــتی در 

خدمــت اهــداف انقــاب بودنــد.
رهبــر انقــاب اســامی محور اصلی ســخنان خــود یعنی نحــوه مواجهه با 
چالــش هــا و حــوادث و همچنین اتفاقــات مثبــت را در قالب یــازده دوگانه 
بیــان کردنــد و گفتنــد: گاهــی اوقــات برخــورد مــا در مواجهه با حــوادث و 
رویدادهــا »فعــال« و چــاره جویانــه اســت و برخــی مواقــع نیــز برخــورد ما 

»انفعالــی« و مبتنــی بــر گایــه صــرف و بی تحرکی اســت.
ــس  ــه عک ــکاری« و »مواجه ــه ابت ــه ای »مواجه ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــد: در مواجهــه  العملــی« را یکــی دیگــر از دوگانه هــا برشــمردند و افزودن
ــا در  ــی از حرکــت دشــمن اســت ام ــا تابع ــت م ــی، حرک عکــس العمل
مواجهــه ابتــکاری، ابتــکار عمــل را به دســت مــی گیریــم و از ناحیــه ای که 

دشــمن تصــور نمــی کنــد، بــه او ضربــه مــی زنیــم.
ــا اشــاره بــه »مواجهــه مأیوســانه« و »مواجهــه امیدوارانــه« بــه  ایشــان ب
عنــوان یکــی دیگــر از دو گانــه هــای مطــرح در مقابــل حــوادث و چالشــها 
گفتنــد: یــک دوگانه دیگــر »مواجهــه از روی تــرس« و »مواجهــه با دلیری 

و شــجاعت« اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکه یکــی دیگــر از دوگانــه ها، 
مواجهــه بــا »حــزم و تدبیــر« و »مواجهــه از روی ســهل اندیشــی و ســهل 
انــگاری« اســت، گفتنــد: بــه عنــوان مثــال در موضــوع فضای مجــازی می 
تــوان دو نــوع برخــورد داشــت؛ یــک برخــورد همــراه بــا تدبیــر و دقــت و 
ــدن پیچیدگــی هــای  ــا ســهل اندیشــی و ندی برخــورد دیگــر همــراه ب

موضــوع و ســهل انــگاری و بــی تفاوتــی نســبت بــه آن.
ایشــان »نــگاه جامــع بــه تهدیدهــا و فرصتهــا« و »نــگاه یکجانبــه ی صرف 
بــه تهدیدهــا و یــا فرصــت هــا« را، دوگانــه دیگری دانســتند و خاطرنشــان 
کردنــد: یــک نمونــه بــرای ایــن دوگانــه، موضــوع نحــوه مقابله با دشــمنی 
آمریــکا اســت کــه مــی تــوان تهدیدهــا و فرصتهــا را با هــم دید و یــا اینکه 
فقــط تهدیدهــا و یــا فقــط فرصتهــا را دیــد کــه هریــک از ایــن دو نــوع 

برخــورد، قطعاً پیامدهــا و آثــاری دارد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه »شــناخت واقعیــت میــدان« 
و یــا »نشــناختن واقعیــات« یکــی از دوگانه هــای اساســی در مواجهــه بــا 
چالــش هــا و حــوادث اســت، افزودنــد: در مســائل داخلی، دشــمن و دنباله 
هــای او تــاش زیــادی مــی کننــد تــا جایــگاه خــودی را ضعیــف و جایگاه 
دشــمن را قــوی نشــان دهنــد و در نهایــت اینگونــه القــاء کنند که کشــور 
بــا مشــکات الینحــل فراوانــی مواجــه شــده و امــکان هیــچ اقدامــی نیــز 

وجــود نــدارد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای گفتنــد: یــک نمونــه دیگــر، مســائل منطقــه 
اســت؛ اگــر مــا از موقعیــت و جایــگاه خــود را در منطقــه و از ایــن واقعیــت 
کــه دشــمن در منطقــه از مــا حســاب مــی بــرد، مطلــع نباشــیم، یک جور 

عمــل خواهیــم کــرد امــا اگــر نســبت بــه ایــن واقعیــات آگاهــی داشــته باشــیم، جــور 
دیگــری عمــل خواهــد شــد.

ــاره حضــور جمهــوری  ــد: کســانی کــه درب ایشــان در همیــن خصــوص تأکیــد کردن
اســامی ایــران در منطقــه مطالــب و ســخنان نادرســت و نابجایــی را مطــرح می کنند، 

در واقــع در حــال کمــک بــه نقشــه دشــمن هســتند.
رهبــر انقــاب اســامی در بیــان یکــی دیگــر از دوگانه هــا بــه »مواجهــه مبتنــی بــر 
ــاره و  ــات« اش ــدگی احساس ــا رهاش ــه ب ــات« و »مواجه ــرل احساس ــت و کنت مدیری
خاطرنشــان کردنــد: یکــی از مــواردی کــه ممکــن اســت کشــور دچــار آســیب شــود، 
موضــوع عــدم کنتــرل احساســات عمومــی اســت. مــن بارهــا تأکیــد کــرده ام کــه بــه 
جوانــان اعتقــاد و اعتمــاد دارم امــا ایــن بــه معنــای کنتــرل نشــدن احساســات جوانــان 

در جامعــه، نیســت.
ایشــان همچنیــن در تذکــری دربــاره معنای حقیقــی جوانگرایــی افزودنــد: برخی گفته 
انــد تأکیــد اینجانــب بــر »جوانگرایــی« بــه معنــای »پیرزدایی« اســت امــا این برداشــت 

غلــط اســت و بایــد دربــاره معنــای جوانگرایــی فکــر و تعمــق کرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، »رعایــت ضوابــط و حــدود شــرعی و رعایــت نکــردن ایــن 
مــوارد« در مواجهــه بــا حــوادث و چالشــها را از دیگــر دوگانــه هــا برشــمردند و گفتنــد: 
یــک نــوع دیگــر مواجهــه، دوگانــه »بهــره گیــری از تجربه هــا« در مقابــل »دوبــار از یک 

ســوراخ گزیــده شــدن« اســت.
ایشــان در همیــن زمینــه بــه موضــوع نحــوه مواجهــه بــا آمریــکا و اروپــا اشــاره کردند و 
افزودنــد: تجربیــات مــا از نحــوه عملکــرد آمریکایی هــا و اروپایی هــا بســیار زیاد اســت اما 
تجربــه اخیــر مربــوط بــه برجــام و تعهداتــی کــه آمریکایی هــا بایــد انجام مــی دادنــد اما 
زیــر آن زدنــد، در برابــر دیــدگان مــا اســت و بایــد در برخــورد بــا آمریــکا و جبهــه مقابل، 

از ایــن تجربیات اســتفاده شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بیــان آخریــن دوگانــه گفتند: یــک دوگانه این اســت که 
در مواجهــه بــا حــوادث، بــه یکدیگر حملــه کنیم و هرکــس دیگری را مقصر جلــوه دهد 
و یــا اینکــه از درگیــری داخلــی پرهیــز کنیــم و به تعبیــر امــام )ره( هرچــه فریــاد داریم 
بــر ســر آمریــکا بکشــیم. ایشــان خاطرنشــان کردنــد: دشــمن واقعی مــا آمریکا اســت و 

مــا در شــناخت دشــمن خــود دچار خطــا نخواهیم شــد.
رهبــر انقــاب اســامی ســپس بــا اســتناد بــه آیــات قرآنــی، نــکات مهمــی را دربــاره 

مواجهــه صحیــح بــا چالشــها بیــان کردنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه در منابــع دینــی مــا نحــوه مواجهــه با 
پیروزی هــا و رویدادهــای مثبــت بیــان شــده اســت افزودند: قــرآن می گویــد در مواجهه 
بــا پیروزی هــا دچــار غــرور نشــوید و بــا تســبیح و اســتغفار، آن پیــروزی را مربــوط بــه 

خــدا بدانیــد و نــه مربــوط بــه خودتــان.
ایشــان بــا اشــاره بــه بیانــات امــام )ره( کــه همواره دســت قــدرت الهــی را در ایــن انقاب 
و حــوادث مربــوط بــه آن متذکــر مــی شــدند، گفتنــد: امــام بزرگــوار در مواجهــه بــا 
پیروزی هــا، آن را نتیجــه لطــف و عنایــت خداونــد متعــال مــی دانســتند همانگونــه که 

گفتنــد »خرمشــهر را خــدا آزاد کــرد«.
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ــا آمــد.  ــه دنی ــه ســلورد بردســیر ب ــه در محل در ســال هــزار و ســیصد و ســی و ن
تحصیــات ابتدائــی را پشــت ســر گذاشــت و دیگــر بــه مدرســه نرفــت. فرزنــد دوم 
آقــا غامرضــا از همــان کودکــی نســبت بــه محیــط پیرامونــش بــی تفــاوت نبــود و 
بــرای اینکــه کمــک حــال خانواده باشــد بــه کار و تــاش مــی پرداخت. امــا رانندگی 
بــا ماشــین ســنگین از جملــه مشــغله هایــی بــود کــه علی بــا عاقــه انجامــش می 
داد. پــس از اتمــام دوران ســربازی تصمیــم گرفــت تــا در ادامــه همــان فعالیــت های 
انقابــی، امــا در قالــب پاســدار بــه انقــاب و امامــش خدمــت نمایــد؛ لــذا وارد ســپاه 
پاســداران شــد تــا اینبــار در مقابــل دشــمنان خارجــی، از دیــن و میهنــش بــه دفاع 

ــد. پرداخته باش
مدتــی دوره هــای آموزشــی را در روســتاهای اطــراف بردســیر، طــی کــرد و پــس از 
آن بــه مناطــق عملیاتــی اعــزام شــد. ســرانجام در ســال هــزار و ســیصد و شــصت و 
یــک در منطقــه کوشــک در عملیــات رمضــان، بــا مــدال زیبــای شــهادت بــه دیــدار 

ــتافت. معبود ش
پیکــر مطهــر شــهید پــس از تشــییع در گلــزار شــهدای شــهر بردســیر بــه خــاک 

ســپرده شــد.
صبــح بابــا از کارخونــه قنــد اومــد خونــه، گفــت:  بــرای چــی صبــح زود نــوار قــرآن 
گذاشــتید؟ گفتــم: بابــا نــوار نیســت، علــی داره قــرآن می خونــه. هر صبح بعــد نماز 

صبــح قرائت قــرآن داشــت.
راوی: فاطمه میرزایی)خواهر شهید(

از ســفر برامــون عطــر، قــرآن، مفاتیح، چــادر نمــاز و ... می آورد. ســفارش بــه خوندن 
قــرآن و ادعیــه مــی کــرد. یکــی از سفارشــات همیشــگی ش ســفارش بــه حجــاب 
بــود. کســی درِ خونــه در مــی زد، بهمــون مــی گفــت: چــادر فراموشــت نشــه؛ حتی 

بــه مــادر توصیــه مــی کــرد هــر جــا میــری بــا چــادر بــرو.
راوی: فاطمه میرزایی)خواهر شهید(

خیلــی مــادری بــود. مــادر کــه از دنیــا رفــت، دگرگــون شــد. مثــل ســابق خیلــی 
شــوخی نمــی کــرد. خیلــی تنها شــده بودیــم. ده ســال بیشــتر نداشــتم. بــرام چرخ 
خیاطــی و پارچــه خریــد و گفــت: تمریــن کــن بــرا آینــده ت خوبه. خیاطــی هم بلد 
نبــودم ولــی بــا ایــن کار کــم کــم هــم خیاطــی یــاد گرفتــم و هــم احســاس تنهایی 

و غــم و غصــه کمتــر بــه ســراغم مــی آمــد.
راوی: فاطمه میرزایی)خواهر شهید(

طرفدارهــای شــاه تــو کوچــه بــا چــوب و چماق بــه جانــش افتــاده بودند. معلــوم بود 
حضــور علیرضــا در فعالیــت هــای انقابــی، راهپیمائــی هــا، نصب عکــس امــام به در 

و دیــوار شــهر، طرفــداران رژیــم طاغــوت رو عصبانــی و کافه کــرده بود.
راوی: فاطمه میرزایی)خواهر شهید(

 بــه حــال شــهدا غبطــه مــی خــورد. بــا ورود بــه ســپاه بــرای رفتــن بــه جبهــه مهیا 
ــو اتاقــش. مــی گفــت: مــن کــه  ــزرگ کــرد و گذاشــت ت ــود.  عکسشــو ب شــده ب
ســعادت نــدارم شــهید بشــم امــا اگــه بــا تصــادف و ... از دنیــا رفتــم، ایــن عکســو 

بگذاریــد بــاالی قبــرم.
راوی: فاطمه میرزایی)خواهر شهید(

شهید معظم    علی میرزایی

  
رضا رجایی نژاد به عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و 

ارشاد اسامی شهرستان بردسیر معرفی شد

مسابقه پیامکی )15(
از دانشــمندان و بزرگان ایرانی معاصر شــعاری برجسته 
معاصــراز شــعرای قــرن چهاردهم)معاصرشمســی( در 
تیرمــاه ۱۲۷۶ شمســی, در آبــادی زیــرک بشــرویه از 
توابــع طبــس, در خانــواده ای از اهــل علــم و فرهنــگ 
ــه دنیــا آمدمقدمــات علــوم دینــی را در زادگاهــش  ب
آموخــت و در ســال ۱۲۹۸ بــه مشــهد آمــد و پــس از 
دو مــاه پــای درس ادیــب نیشــابوری نشســت تــا علوم 

ادبــی و منطــق را فــرا گیــرد.
 در ســال ۱۳۱۴ رســاله ی دکتــری خــود را بــا عنــوان 
ــت  ــی« نگاش ــن روم ــال الدی ــا ج ــی موالن »زندگان
تــا بتوانــد رتبــه ی اســتادی را دریافــت کنــد. عامــه 
ــزان و داوران  ــوی از ممی ــراهلل تق ــید نص ــدا، س دهخ
رســاله ی وی بودنــد. از آن پــس توانســت بــه عنــوان 
اســتاد تاریــخ ادبیــات بــه تدریــس در دانشــگاه تهــران 
ــود کــه کتــاب »ســخن  بپــردازد. در همیــن ســال ب
و ســخنوران« را نگاشــت کــه در آن ســال هــا منبــع 
اساســی و مهــم ادبیــات ایــران بــه شــمار مــی رفــت.

  ســرانجام در روز چهارشــنبه ۱۶ اردیبهشــت ســال 
۱۳۴۹ بــه علــت ســکته ی قلبــی در بیمارســتان مهر 
ــکوهی،  ــازه ی باش ــیع جن ــس از تش ــت و پ درگذش
مجــاور امامــزاده حمــزه، در حضــرت عبدالعظیــم بــه 

خــاک ســپرده شــد. 
پاســخ مســابقه شــماره۱۴  محمــد زکریــای رازی  بود 
کــه 5۷ نفــر پاســخ صحیــح ارســال نمودنــد کــه بــه 
قیدقرعــه بــه ســه نفــر از برگزیــدگان  هدیــه ای تعلق 
کــه جهــت دریافــت هدیــه بــا انهــا تمــاس حاصــل 

خواهدشد 

مقام معظم رهربی د ردیدار اعضای موسسه عالی فقه و علوم انسانی : 

آمریکا دست به تهاجم حداکرثی زده/
 سنگین ترین شکست تاریخ آمریکا را نصیب شان می کنیم

معرفی کتاب 
»نامه های فهیمه«

 »نویسنده:فهیمه بابائیان پور « 
 بــه اهتمام:علیرضا کمــره ای - ناشر:ســوره مهر
یادداشــت هــای فهیمــه بابائیــان پــور و نامــه 
هــای وی به همســر شــهیدش غالمرضــا صادق 
زاده کــه طــی ســالهای 1360 تــا 1366 نوشــته 
شــده اســت؛فهیمه بــا درک عرفانــی  و متعالــی 
کــه از حیــات دنیا،انقــالب و شــهادت دارد نامــه 
هــا و یادداشــت هــای تــکان دهنــده را ثبــت 
کــرده کــه خواننــده را به حســرت وا مــی دارد«

ــرکل  ــوی مدی ــی از س ــی حکم ط
ــگ و ارشــاد اســامی اســتان،  فرهن
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی 

شهرســتان بردســیر معرفــی شــد.
چهارشــنبه ۲۲ اســفندماه و طــی 
فرمانــداری  ســالن  در  مراســمی 
ــه  ــژاد  ب ــی ن ــا رجای ــیر، رض بردس
عنــوان رئیــس جدیــد اداره فرهنــگ 
ــتان  ــن شهرس ــامی ای ــاد اس و ارش
معرفــی و از تــاش هــای رضــا 
رضــازاده ، رئیس پیشــین اداره تقدیر 

ــد. ــل ش وتجلی
در مراســم معارفــه ، احمــد وفایــی ، 
ــانه ای  اداره  ــی و رس ــاون فرهنگ مع
کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان 
در ســخنانی گفــت: حــوزه فرهنــگ 
ــد از  ــا ی بســیار  گســترده اســت و ب
ظرفیــت هایــی کــه در ایــن خصوص 
ــتفاده  ــود دارد اس ــتان وج در شهرس

نمــود.
ــت  ــه  توجــه و عنای ــاره ب ــا اش وی ب
مســئوالن شهرســتان، از مدیر جدید 
خواســت در خصــوص تولید فرهنگ 
و فعالیــت هــای فرهنگی و هنــری با  

*ســام سپهرجان.ازشــورای ترافیک شهرستان سوال 
ــان  ــد ف ــو جلســاتتون کــه مصــوب میکنی شــود ت
ــخص  ــی مش ــا جای ــود آی ــوع ش ــان پارک ممن خیاب
ــن  ــارک کن ــردم ماشینهاشــون کجــا پ ــه م کردیدک
ــاپ و  ــآ چ ــون حتم ــد ممن ــری کنی ــت فک بیزحم
پیگیــری شــود.                           ۹۱۴0----۴۲

*  ســام اقــا ی شــهردار خــدا قــوت همســرم جانبــاز 
جنگــه نفســش خیلــی می گیــره تنگی نفس شــدید 
داره االن چنــد مــاه هســت جلــوی خانــه مــا بلــواری 
کــه از منــازل فــوال د بــه طــرف پشــت پــارک میخوره 
بــه بهشــت زهرا کنــدن جــدول گــذاری کنــن خیلی 
شــب جمعــه ماشــینا گــرد خــاک بــه هــوا مــی کنن 
خواهشــا لطفــی بــه مــا کنیــد             ۹۱۳۲----۸۷

  *ســام بــا تشــکر از زحماتــی کــه بــرای راه انــدازی 
مجتمــع رفاهــی فــوالد کشــیده شــده بــا توجــه بــه 
میــزان وزش بــاالی بــاد در ایــن منطقــه اگــه بتونــن 
یــک نیــروگاه بــادی راه انــدازی کنــن عــاوه بــر ایجاد 
زیبائــی و جاذبــه گردشــگری بــرای تولید انــرژی پاک 
ــدام خوبیســت                       ۹۱۳۲----۳0 ــز اق نی

* با عرض ســام وپیشــاپیش تبریک ســال نوخدمت 
کارکنــان ســپهر ، می خواســتم از زحمات شــهردار به 
دلیــل اینکــه خدماتش بــروزه و از چراغهــای راهنمایی 
دیجیتالــی اســتفاده کــرده کــه تــا حــاال هیــچ جایــی 
ندیــدم ایــن خیلــی خوبــه حــاال کــه هزینه مــی کند 
از بهتریــن و بــا کیفیــت تریــن و بــروز اســت ممنــون                                                                                                                                            
0۴----۹۱۳۲                                                       

ــو فرارســید قیمتــا پاییــن نومــد باالترهــم  *ســال ن
ــی  ــذره ول ــی گ ــف م ــه ضعی ــا طبق ــرای م ــت ب رف
ــا خــوش  ــارروز دنی ــن چه ــم ای ــن ه ــما متمکنی ش
باشــید خوبــه ولــی مطمئنــم کــه ســرانجام وعاقبــت 
ــا خداســت هــم مســئوالن وهــم مــردم  کار همــه ب
بایــد پاســخگو باشــند بــه امیــد زندگی بهتــره خوش
 باشید                                                  ۹۱۳۶۲----۹۹

*ســام بــرای پیشــگیری از ســرقت ضمــن توصیــه 
ــر  ــاال اگ ــر ، ح ــن ودزدگی ــب دوربی ــه نص ــدام ب واق
نشــد بــا قفلهــای اســتاندارد و سرکشــی مرتــب اقــوام 
ــه در مســافرت هســتید  ــان ک ــه منزلت وخویشــان ب
ــد   ۹۱۳۲----۷۱ ــی یاب ــب ســرقت کاهــش م ضری

* ســام بــرای حرکــت د رمســیر گام دوم انقاب 
ــادی  ــی و جه ــران انقاب ــاب مدی ــرورت انتص ض
وتغییــر در نحــوه مدیریت کــه مدیریتــی تحولگرا 
و ســاده زیســت و بــدون وابســتگی بــا افــراد وبــا 
ــت  ــعاری اس ــه ش ــی ن ــاالری عمل ــته س شایس
اســتفاده شــود ببینیــد کمبــود گوشــت از حــدود 
ــاده  ــود نه ــه کمب ــه بهان ــش ب ــاه پی ــا ۱0 م ۸ت
دامــی مطــرح شــد مدیــران چــاره اندیشــی 
نکردنــد وســوء اســتفاده کننــدگان هــم بــه دلیل 
گرانــی هزینــه نگهــداری دام انهــا ر ا بــه قیمــت 
نــازل فروختنــد و در جلــو چشــم همه مســئوالن 
ــد حــاال میگــن  وناظــران از کشــور خــارج کردن
تقصیــر تحریمهاســت ایــن یعنــی نبــود مدیریــت 
جهــادی کــه قبــل از وقــع حادثــه چــاره اندیشــی 
ــاد  ــردم ایج ــه م ــارت ب ــه خس ــن هم ــد و ای کن
نکنــن و گوشــت بــه کیلویــی ۱00تومــان نرســد                                                                                                                                             
۶0----۹۹0۳                                            

ــه  ــتن جاذب ــم داش ــی رغ ــیر عل ــام بردس *س
هــای دیدنــی و گردشــگری متاســفانه انطــور کــه 
ــوده در اســتان وکشــور و  شایســته ایــن شــهر ب
ــوروز  ــام ن صــدا و ســیما مطــرح نشــده  ،   درای
ــوروزی داده  ــافران ن ــه مس ــه و ب ــوری تهی بروش
شــود                                ۹۱۳۳----۷۱

گزارش تصویری  بازدید امام جمعه وفرماندار بردسیر از بلوار معلم

مســئوالن شهرســتان برنامه ریزی الزم 
را انجــام دهــد  و از ظرفیــت موسســات 
و مراکــز غیــر دولتــی در اجــرای برنامه 
ــتفاده و  ــری اس ــی و هن ــای فرهنگ ه
واگــذاری برنامــه هــا و فعالیــت هــا و 
جشــنواره ها را به موسســات و تشــکل 
هــای فرهنگــی در اولویــت کاری خــود 

قــرار دهــد.
ــه   ــانه ای در ادام ــی و رس ــاون فرهنگ مع
ــاله رضــا رضــازاده  ــای 5 س ــت ه از فعالی

ــرد. ــی ک ــس پیشــین قدردان رئی
ــدار،  ــه، فرمان ــام جمع ــن مراســم ، ام درای
شــهردار، رؤســای ادارات و نهادهای دولتی، 
ــاب  ــری و اصح ــی و هن ــه فرهنگ جامع
ــج  ــهای پن ــات وتاش ــا از زحم ــانه ه رس
ســاله اقــای رضــا رضــازاده تقدیر و تشــکر 

نمودنــد 
آقــای رضــازاده طی ســخنانی ازمســئوالن 
و همکارانــش در اداره و ســایر دســتگاهها و 

مراکــز تقدیــر کرد
همچنیــن آقــای رضا رجایــی نــژاد  برنامه 
هــای  آینــده خــود  را ارائــه  و ابــراز 
ــا  ــدواری کــرد همــکاری مســوولین ب امی

ــد ــته باش ــه داش ــان ادام اداره همچن ادای احرتام مسئولین  به مقام شامخ شهدا واالمقام در روزبزرگداشت  شهدا


