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از انجایی که رونق تولید الزم و ملزوم رونق بازار است اگر 
مردم قدرت خرید داشته باشند وارزش پول ملی حفظ 
شود و تورم وگرانی کنترل و محصوالت با قیمت تمام 
شده به بازار عرضه گردد تولید می تواند رونق داشته باشد 
البته بازار خارجی هم مورد نظر است که باید در منطقه و 
کشورهای همسایه بدنبال خریدار بود زیرا اگر تولید انجام 
شود ولی قدرت خرید داخل کم و دربازارهای خارجی هم 
ورود پیدا نکنند ویا به اصطالح ارز آوری نداشته باشند 
تولید خودبخود متوقف میگردد  زمانی چرخه اقتصاد کشور 
فعال خواهدبود که رشد اقتصادی و اشتغال توام ایجاد شود 
و مصرف کاالهای داخلی افزایش یابد و از واردات نمونه 

های موجودبا کیفیت خارجی ممانعت گردد 
از سویی زمینه  رونق تولید و بسترهای آن درجامعه 
مهیاست کشورما میلیونها جوان خالق کارازموده و اماده 
بکار با تحصیالت دانشگاهی دارد  و بازارهای بزرگی در 
اطراف کشورمان متقاضی کاالهای ایرانی بویژه محصوالت 
کشاورزی ودامی وبعضی از کاالهای صنعتی است و با 
فروش تولیدات و رونق بازار داخلی و خارجی و تقویت 
تولیدات باعث ارز اوری و باالبردن ارزش پول ملی می شود 
و چنانچه چرخه تولید وبازار همگون گردد و مبادالت کاال 
افزایش یابد وضعیت معیشت افراد جامعه باالخص قشر 
زحمتکش کارگر و دهکهای پایین وسعت می یابد و 

درنتیجه وضعیت معیشت عمومی بهتر می شود 
البته رونق تولید و کسب بازارهای داخلی و خارجی بستگی 
به ارتقا کیفیت کاال ، تنوع د ربسته بندی ، تبلیغات و بازار 
یابی مدرن و پیشرفته و الکترونیک ، استفاده از دانش روز 
وبهره وری از مهارتهای موجود و اگاه بودن به علوم تجارت 
بین المللی درکسب بازارهای خارجی و اقدامات دیپلماسی 
دررقابت با کاالهای مشابه خارجی در صادرات است  که 
همه این موارد بایستی  توسط کارافرینان و تولید کنندگان 
و سرمایه گذاران عملی گردد که به تبع رعایت این موارد 
می تواند ورود سرمایه گذار خارجی به داخل کشور هموار 

سازد. 
البته رونق تولید زمانی بدرستی محقق خواهد شد که با 
ایمان بخدا و اعتماد به درون و ظرفیتهای بومی موجود 
و ایجاد روحیه خودباوری و چشم پوشیدن از بیگانگان و 
دوری گزیدن از تئوریهایی که تاریخ مصرف انها گذشته  
است و امید به اینکه ما می توانیم و در گذشته هم توانستیم 
و تاریخ پر افتخاری را جمهور ی اسالمی د رچهل سال 
گذشته درعرصه های مختلف نشان داده و دربرابر تحریمها 

و شکست انها هم سرافراز خواهدبود
و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در بیش از یک دهه 
پیرامون موضوعات اقتصادی اهمیت موضوع را هویدا نموده 
است تا مردم ومسئوالن برای رشداقتصادی و تکیه بر درون 

اهتمام ورزند
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                            دکترمحمدجوادفدایی استاندار کرمان :
مرکز کرمانشناسی موجب توسعه 
فرهنگی کرمان شود

            رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان                   

 رونق تولید  با رونق بازار

بــه گــزارش گــروه سیاســت خارجــی خبرگــزاری فــارس، محمدجــواد 
ظریــف وزیــر امــور خارجــه کشــورمان دربــاره مصاحبــه اش بــا فاکــس 
نیــوز عنــوان کــرد: فاکــس نیــوز یــک رســانه ای اســت کــه قســمتی از 
مــردم آمریــکا و کســانی کــه با ایــن دولــت ارتباطــات نزدیک تــری دارند 

بــا ایــن رســانه مأنــوس هســتند و از ایــن رســانه اســتفاده می کننــد.
ظریــف گفت وگویــش بــا فاکــس نیــوز را بــه خاطــر ارتبــاط بــا الیــه ای 
از مــردم آمریــکا کــه طرفــدار دولــت ترامــپ هســتند خوانــد و گفــت: 
ایــن تذکــر داده می شــد کــه منافــع آمریــکا در حــال قربانــی شــدن 
بــرای منافــع اســرائیل و یــک گــروه جنــگ طلــب اســت. ایــن واقعیت؛ 
موضــوع جدیــدی نیســت، امــا فضــا را بــه قــدری بــا تبلیغــات و هوچی 
گــری ســنگین کرده انــد کــه بســیاری از کســانی کــه بــه ایــن واقعیــت 
بــاور دارنــد، جــرأت ایــن را ندارنــد کــه ایــن واقعیــت را بــه راحتــی بــه 
زبــان بیاورنــد. بــرای همیــن اســت کــه بــه زبــان آوردن این واقعیــات در 
ایــن محیــط هــم الزم اســت و هــم می توانــد در شکســتن ایــن فضــای 

اختنــاق خبــری برخــالف ادعــای آزادی، موثــر باشــد.
*خروج از NPT جزء انتخاب های ایران

ظریــف همچنیــن دربــاره خــروج ایــران از معاهــده NPT به خبرگــزاری 
صــدا و ســیما گفــت: انتخاب هــای جمهــوری اســالمی متعــدد اســت، 
مقامــات کشــور در حــال بررســی آن هســتند، حســب اینکــه چگونــه 
اقــدام شــود انتخاب هــای متعــددی اســت و آنچــه مطرح کردیــد، یعنی 

خــروج از NPT یکــی از آنهاســت. 
وی دربــاره اینکــه ایــران دکتــرای عبــور از تحریم هــا را دارد، عنــوان کرد: 
عبــور از تحریم هــا یــک دشــواری هایی دارد، در ایــن مســیر شــاید هیــچ 
کشــوری بــه انــدازه ایــران به دلیــل نیــاز دارای تجربه نباشــد و انشــاءاهلل 
بــا اســتفاده از ایــن تجربیــات و بــا اتــکای بــه مــردم میــزان فشــار ایــن 

تحریم هــا بــه مــردم بــه حداقــل خواهــد رســید.
ظریــف بیــان کــرد: جمهــوری اســالمی بــا اتــکا به مــردم خود توانســته 
اســت از فشــارها عبــور کنــد و ایــن بــار هم مــردم ایــران برخــالف همه 
فشــارهای آمریــکا از همیشــه منســجم تر و متحدتــر حضــور دارنــد و 

وظیفــه مــا بــه ایــن اســت کــه ایــن فشــارها را بــه حداقل برســانیم

        

در سال رونق تولید خواستار راه 
اندازی  مجددکارخانه قند شد

شناسایی نت سرای جاعل اسناد و 
مدارک در کرمان

صفحه 4

                                        حجت االسالم کرمانی امام جمعه بردسیر :

دکترظریف  در گفت وگو با فاکس نیوز :
خروج از ان پی تی یکی از گزینه های ایران است

.*ســفر بــه مســکو و کــره شــمالی/
ــی  ــا باق ــرای اروپ ــادی ب ــت زی فرص

ــده نمان
وزیــر خارجــه کشــورمان همچنیــن گفــت 
ــای  ــب همکاری ه ــکو در قال ــه مس ــه ب ک
دوجانبــه ســفر می کنــد و در برنامه هایــش 

ســفر بــه کــره شــمالی هــم هســت.
ــن  ــالم ای ــا اع ــورمان ب ــه کش ــر خارج وزی
ــه روســیه  ــده ب ــر کــه در روزهــای آین خب
ــد  ــفر می کن ــه س ــرات دوجانب ــرای مذاک ب
بــه اینســتکس و مطالبــات ایــران از طــرف 
ــا  ــت: اروپایی ه ــرد و گف ــاره ک ــی اش اروپای
یکســال فرصــت داشــتند و متاســفانه اقدام 
عملــی نکردنــد؛ انتظــار مــا ایــن اســت کــه 
ــر  ــت و فک ــور نیس ــن ط ــد ای ــان دهن نش
نمی کنــم فرصــت زیــادی بــرای آنهــا مانده 

باشــد.
صفحه4                                    ادامه صفحه2

فرمانده معظم کل قوا در دیدار  کارگران مبناسبت هفته کارگر : 

 هر قدر اراده کنیم نفت صادر می کنیم 
دشمن پاسخ اقدام خود را خواهد گرفت

آگهی مناقصه مرحله اول نوبت اول واگذاری تنظیف معابر سطح شهربردسیر 

آگهی مناقصه مرحله اول نوبت اول واگذاری نگهداری و نگهبانی فضای سبز شهربردسیر

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد ، بــه اســتناد مجــوز 2/39مــورغ 98/2/3 شــورای 
محتــرم اســالمی شــهر بردســیر  تنظیــف قســمتی از معابــر ســطح شــهر را از طریق 
مناقصــه عمومــی بــه مــدت یکســال شمســی بــه صــورت حجمــی بــه شــرکتهای 
خدماتــی واگــذار نماید .لذا از شــرکتهای واجد شــرایط دعوت میشــود جهــت دریافت 
اســناد مناقصــه از تاریــخ درج آگهــی بــه دبیرخانــه شــهرداری بردســیر مراجعــه و یا 
بــا تلفــن 1- 03٤33520150 تمــاس حاصــل نمایند مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثر 

10روز پــس از درج آگهــی نوبــت دوم خواهدبــود
 ضمنا هزینه درج در آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد 

                                              روابط عمومی شهرداری بردسیر

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد ، بــه اســتناد مجــوز 2/39مــورغ 98/2/3 شــورای 
محتــرم اســالمی شــهر ، نگهــداری و نگهبانــی قســمتی از فضای ســبز ســطح شــهر 
را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه مــدت یکســال شمســی بــه صــورت حجمــی بــه 
شــرکتهای خدماتــی واگــذار نمایــد .لــذا از شــرکتهای واجــد شــرایط دعوت میشــود 
جهــت دریافت اســناد مناقصــه از تاریــخ درج آگهــی به دبیرخانه شــهرداری بردســیر 
ــول  ــت قب ــد مهل ــل نماین ــاس حاص ــن 1- 03٤33520150 تم ــا تلف ــا ب ــه و ی مراجع

پیشــنهادات حداکثــر 10روز پــس از درج آگهــی نوبــت دوم خواهدبــود
 ضمنا درج هزینه در آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد 

 روابط عمومی شهرداری بردسیر

همکار محترم جناب آقای محمدرضا اسدی 
ضایعــه در گذشــت پــدر گرامیتــان را خدمــت شــا و خانــواده محــرم تســلیت عــرض منــوده ، بــرای آن 

عزیــر ســفر کــرده علــو درجــات الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــوری و شــکیبایی را از خداونــد متعــال 

خواســتاریم
رئیس و کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد بردسیر 

آگهی تجدید مناقصه  دهیاری جغدری بخش الله زار
دهیــاری جغــدری بخــش اللــه زار در نظــر دارد، اجرای پروژه اســکلت شــناژی ســاختمان 
هــای گردشــگری روســتا را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد الشــرایط 
ابنیــه دارای رتبــه بنــدی از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور واگــذار نمایــد، لــذا از کلیــه 
شــرکت هــای دارای صالحیــت دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد مناقصه 
بــه بخشــداری اللــه زار مراجعــه نماینــد دهیــاری د ررد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار 
ــه قــرارداد دراســناد مربوطــه مــی باشــد  ــوط ب اســت ســایر اطالعــات و جزئیــات مرب
ســپرده شــرکت در مناقصــه بایســتی بصــورت واریــز بــه حســاب هــای ذیل نزد پســت 
بانــک شــعبه اللــه زار بــه نــام دهیــاری و یــا بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی معتبر باشــد 
در صورتیکــه برنــدگان اول تــا ســوم مناقصــه حاضــر به انعقــاد قــرارداد نباشــند تضمین 

شــرکت در مناقصــه آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع دهیــاری ضبــط خواهــد شــد
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی :

امام جمعه بردسیر در سال 
رونق تولید : خواستار راه 
اندازی کارخانه قند شد 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه 
بردسیر در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن دعوت نماز 
گزاران به تقوای الهی گفت:امام علی علیه السالم می فرماید: تقوای 
الهی  پیشه کنید و بفکر مر گ باشید  وبا رعایت تقوا نگاه به مرگ 
داشته باشید و با اعمالتان به استقبال مرگ بروید و انچه برای شما 

می مانداعمال شماست 
خطیب جمعه بردسیر بمناسبت دهه اخر ماه شعبان به فرازی از 
مناجات شعبانیه و اهمیت وتوجه به اذکار مناجات شعبانیه گفت : 
ماه شعبان یکی ازماههای خاصی است که مورد توجه خدا و پیامبر 
واهل بیت علیهم السالم است ومناجات شعبانیه اوج دعا و نیایش 
و خودسازی و امادگی برا ی  ورودبه ماه مبارک  رمضان است و با 
ْهوِ َعْنَک  ذکر قرائت این فراز } الهی وَ َقد اَْفَنْیُت ُعْمری فی ِشرَّةِ السَّ
وَ اَبْلَیُت َشبابی فی ُسْکَرةِ التَّباُعِدِمنک اِلهی َفلَم اَسَتِیَقْظ اَیّاَم اْغِتراری 
بَِک وَ رُُکونی اِلی َسبیِل َسَخِطک. اِلهی وَاَنَا َعبُدَک وَ ابُْن َعْبِدَک قائٌِم 
ٌل بَِکَرِمَک اِلَیَک.»معبود من! پس بیدار نشدم  بَْیَن یََدیَْک، ُمَتَوسِّ
روزگاری را که مغرور کرمت بودم و به راه سخط وغضب می رفتم 
معبود من! من بنده تو و فرزند بنده توام که در پیشگاهت ایستاده 
ام و کرم و رحمت خودت را وسیله رهیابی به بارگاه تو قرار داده 
ام«{ بیان داشت : در این فراز از مناجات، به موضوع سهو و یا 
همان غفلت از یاد خداوند اشاره شده است. غفلت از یاد خدا، از 
صفات مذمومی است که می تواند انواع خطرات وسقوط ها را به 
همراه داشته باشد. زیرا اگر این سهو وغفلت و بی خبری ادامه یابد 
انسان را  از درجه انسانیت خارج می سازد همانگونه که قران کریم 
می فرماید: بسیاری از جن و انس را به جهنم واگذار نمودیم، چه 
آنکه آنها،قلب هایی داشتند بی ادراک و دیده هایی داشتند بی نور 
بصیرت وگوش هایی داشتند که شنوای حقیقت نبوده است. آنان 
چون چهارپایانند وبلکه گمراه تر از آنها و آنها کسانی هستند که در 
غفلت به سر می برند. یعنی غفلت باعث سقو ط انسان می شود به 
گونه ای که چشم دارند ولی نمی بینندگوش دارند ولی نمی شنوند 
وجوارح واعضای ادمی هیچ گونه حقی را دریافت نمی کند وانچه 
که باعث پیروی از هوای نفسانی وزیاده خواهی می شود ریشه در 
غفلت از یاد خدادارد. لذا انسان باید همیشه و در همه حال به یاد 

خداباشد تا درزندگی دچارپیروی از هوا ی نفس نگردد 
حجت االسالم کرمانی افزود: در این فراز دوری از خداوند در ایام 
شباب و جوانی، به نوعی مستی، تعبیر شده است. گرچه در بدو 
امر، با شنیدن کلمه »مستی« اذهان، به طرف مستی حاصل 
از»شراب« سوق داده می شود،ولی باید اذعان کرد که به تأیید قرآن 
و اخبار،مستی های دیگری نیز می باشد که به مراتب خطرناک تر 
از مستی شراب می باشد.لذا انسان باید از مستی  غفلت ، مستی 
غرور و ثروت به خداپناه ببرد زیرا مستی تنها با شراب نیست بلکه با 
انواع صفات رذیله دچار مستی می شود و مستی انواعی دارد مستی 
شراب ، مستی حکومت ، مستی ثروت ومستی خواب که همه اینها 

درغفلت از خداوند ایجاد می شود 
امام جمعه بردسیر بمناسبت یازدهم اردیبهشت روز کارگر گفت: 
کار و کارگر دراسالم از اهمیت واالیی برخورداراست که پیامبر 
مکرم اسالم صلی ا... علیه وآله بردست کارگر بوسه می زند انهم 
برکف دستش زیرا که کف دست کارگر داری پینه و زبری و 
خستگی بیشتری است و روز را به کارگران تبریک و از زحماتشان 

قدردانی نمود 
  حجت االسالم کرمانی درادامه به موضوع کارخانه قندبردسیر و 
تعطیلی آن پرداخت و بیان داشت:مسئولین نماینده شهر وفرماندار 
و مسئوالن استانی نسبت به راه اندازی این کارخانه و تبدیل شکر 
به قند اقدام کنند و در دیداری که با رئیس کل دادگستری داشتیم 
ایشان مصصم به راه اندازی کارخانه بود که انشاا...که د رسال رونق 
تولید  بزودی راه اندازی  شود شاید گفته شود با اینکه سه کارخانه 
فوالد دربردسیر راه اندازی شده و عده ا ی اشتغال پیدا کردند 
ضرورتی برای راه اندازی این کارخانه نباشد ولی دراین برهه زمانی 
ضرورت اشتغال و رفع معضل بیکاری باید مورد نظر باشد و راه 
انداز ی آن می تواند نقش بسزایی در تولید و اشتغال داشته باشد 

مرکز کرمانشناسی موجب توسعه فرهنگی کرمان شود
ــی  اســتاندار کرمــان و رئیــس شــورای عال
کرمانشناســی گفــت: توســعه همــه جانبه 
بــا پرداختــن بــه توســعه فرهنگــی محقق 
مــی شــود و مرکز کرمانشناســی مــی تواند 
موجب توســعه فرهنگی این اســتان شــود.

بــه گــزارش ایرنــا، در همایــش گنــج ســی 
ــر  ــهید باهن ــگاه ش ــل دانش ــاله در مح س
کرمــان افــزود: در کنــار نهادهــای متعــدد 
فرهنگــی مرکــز کرمانشناســی مــی تواند با 
اســتفاده امکانــات موجــود، بــا جدیــت وارد 
مبحــث توســعه فرهنگی شــود کــه زمینه 
ــی و  ــای تحقیقات ــت ه ــدام ، فعالی ــن اق ای
مطالعاتــی، برنامــه ریــزی دقیــق و منظم و 
بــه کارگیــری روش هــای اجرایــی اســت.

ــته  ــال گذش ــرد: در 30 س ــح ک وی تصری
ــرای  ــدی در اج ــی تاح ــز کرمانشناس مرک
ــوده و  ــق ب ــود موف ــی خ ــالت فرهنگ رس
در شــرایط فعلــی نیــاز داریــم بــا جدیــت 
ــتان  ــی اس ــعه فرهنگ ــه توس ــتری ب بیش

ــود. ــه ش ــان پرداخت کرم
اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: مرکــز 
کرمانشناســی در 30 ســال فعالیــت خــود 
اقدامــات مطلوبــی داشــته امــا باید رســالت 

ــود. ــخص ش ــز مش ــن مرک ای
وی گفــت: معتقــدم در راســتای تحقق توســعه 
در اســتان کرمــان بــه بلندنظــری، ســعه صــدر، 
متعهــد بــودن نســبت بــه تعهــدات و قرارهــا، 
ــیاری  ــا و دوری از بس ــت ه ــت در فعالی جدی
ــم و  ــام ورزی ــی اهتم ــار اخالق ــات ناهنج صف
اجــرای ایــن فعالیــت هــا بــه معنــای توســعه 

فرهنگــی اســتان اســت.
ــه  ــت توســعه هم ــه اهمی ــا اشــاره ب ــی ب فدای
جانبــه ادامــه داد: کیفیــت زندگــی مــردم، 
ــر  ــن ام ــت و ای ــعه اس ــی توس ــاخص اصل ش
موجــب توســعه یافتگــی ملــت هــا مــی شــود.
وی تصریــح کرد: شــاخص ترین بخش توســعه، 
اقتصــاد اســت امــا در قــرن اخیــر کشــورهایی 
کــه تنهــا بــه توســعه اقتصــادی پرداختنــد، بــا 
شکســت مواجه شــدند و تحقیقــات نشــان داد 
کــه توســعه فرهنگــی بــر توســعه اقتصــادی و 

سیاســی ارجــح اســت.
ــرن  ــاز ق ــرد: در آغ ــوان ک ــان عن اســتاندار کرم
ــه زمینــه هــای  ــراد ب ــگاه تمامــی اف ــد، ن جدی
فرهنگــی اجتماعی توســعه اســت لــذا فرهنگ 
و هنــر بنیــان جامعــه را پــی ریــزی مــی کنــد.
ــر  ــی ه ــن هویت ــن رک ــم تری ــزود: مه وی اف

ــت  ــنه آن اس ــگ و پیش ــه، فرهن جامع
ــول  ــه دوام اص ــه ب ــر جامع ــای ه و بق

فرهنگــی آن بســتگی دارد.
ــی در  ــل فرهنگ ــه داد: عوام ــی ادام فدای
اجتمــاع بــر نحــوه پذیــرش و اســتفاده از 
تکنولــوژی اثرگذار اســت و یونســکو دهه 
پایانــی قــرن بیســتم را بــه نــام فرهنــگ 
ــام گــذاری کــرده کــه نشــان دهنــده  ن

اهمیــت آن اســت.
وی گفــت: عناصــر توســعه گــرا و تحول 
خــواه در فرهنــگ بایــد بــه عنــوان 
ســرمایه هــای فرهنگــی هــر جامعــه و 
پشــتوانه موثــری بــرای توســعه در نظــر 

گرفتــه شــود.
اســتاندار کرمــان اظهــار داشــت: نگــرش 
مطلــوب و معقــول نســبت به دنیــا، نظم 
ــا  ــی ب ــورد علم ــی، برخ ــری جمع پذی
مســائل، اهمیــت دادن بــه نقــش عقــل، 
اعتقــاد بــه آزادی اندیشــه، برابری انســان 
ــاد  هــا، عــدم تعــارض فرهنگــی و اعتق
بــه توســعه عوامــل فرهنگــی موثــر بــر 

توســعه در جامعــه هســتند.
وی اضافــه کــرد: افــراد فعــال در فرهنگ 

ــه  ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای اســالم، ب
و  مادیــت  پیوســتگی  کار،  فرهنــگ 
ــی و  ــم، زیبای ــه نظ ــوت ب ــت، دع معنوی
ــه  ــوت ب ــر و دع ــت فق ــتگی، مذم آراس
عقــل گرایــی از جملــه عوامــل فرهنگــی 
توســعه یافتگــی هســتند و در این زمینه 
اســالم عوامــل فرهنگــی را بــرای توســعه 
ــش  ــنواره و همای ــی داند.جش ــر م موث
علمــی گنــج ســی ســاله بــه مناســبت 
ســی امین ســالگرد مرکز کرمانشناســی 
ــر  ــهید باهن ــگاه ش ــنبه در دانش روز ش

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــان آغ کرم

روسای ادارات درایجاد امید به 
مراجعین اهتمام داشته باشند

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان 
بردســیر،کارگروه فرهنگــی و اجتماعــی بــه ریاســت مهندس 
وفایــی معــاون سیاســی اجتماعــی فرمانــداری و بــا حضــور 
تنــی چنــد از روســای ادارات و کارشناســان مربوطــه در محل 

ــداری برگــزار شــد ســالن اجتماعــات فرمان
ــی معــاون سیاســی  در ابتــدای ایــن جلســه مهنــدس وفای
اجتماعــی فرمانــداری شهرســتان بردســیر ضمــن تبریــک 
ــه برخــی از اقدامــات مثبــت  اعیــاد مــاه مبــارک شــعبان ب
فرهنگــی انجــام گرفته در ســال گذشــته اشــاره کــرد و افزود: 
همــه مــا در طــی مراحــل زندگــی موقعیــت هــا و توفیقاتــی 
نصیــب انســان میشــود کــه گاها بــا مســئولیت همراه اســت 
و قطعــا مــا بایــد پاســخگو باشــیم در پیشــگاه الهــی کــه چه 
عملکــرد و برنامــه ریــزی هایــی در زمینــه هــای فرهنگــی و 
ــر  ــزوم فعالیــت  فرات ــه ل ــه ب اجتماعــی داشــتیم،وی در ادام
ــای  ــه ه ــران در زمین ــک از مدی ــر ی از حــوزه مســئولیت ه
فرهنگــی و اجتماعــی تاکیــد کــرد و خواســتار ایجــاد امیــد و 
روحیه نشــاط و شــادابی در دســتگاه هــای اجرایــی در برخورد 

بــا مــردم شــد.
ــداری  ــی فرمان ــاون سیاســی اجتماع ــی : مع ــدس وفای مهن
شهرســتان بردســیر ســالمت روحــی و اجتماعــی را زمینــه و 
مقدمــه ســایر مراحــل زندگــی دانســت و گفــت: تــا این مهم 
محقق نشــود مراحلی همچون اشــتغال هم محقق نمیشــود 
،وی در اخــر ســخنان خــود هــدف اصلــی ایــن کارگــروه را 
برنامه ریــزی و سیاســتگذاری فرهنگی و اجتماعی شهرســتان 

بردســیر عنــوان کــرد 
در ادامه مســجدی رئیس اداره بهزیســتی شهرســتان بردسیر 
مســائل اجتماعــی را در صــدر عنــوان کــرد و افــزود: در ســال 
گذشــته طــی چندین جلســه اصــول اولیه مناســب ســازی و 
احــداث رمــپ هــای ورودی معلولیــن و جانبازان بــه ادارات نیز 

در دســتگاه هــا انجــام گرفته اســت
ایــن جلســه بــا بیــان گــزارش و اقدامــات و برنامــه در پیــش 
روتنــی چنــد از روســای ادارات و کارشناســان مربوطــه نیــز 

پایــان یافــت

خروج از ان پی تی یکی از گزینه های ایران است
ادامه صفحه اول ....

ــم  ــا تحری ــه ب ــرای مقابل دکت
داریم

وزیــر امــور خارجه کشــورمان همچنین 
ــالف  ــنیده ها برخ ــاس ش ــت: براس گف
اینکــه ترامــپ شــرط اســتخدام بولتــون 
را شــروع نکــردن جنگ دیگــری خواند، 
امــا بولتــون سیاســت دیگــری را دنبــال 

می کنــد. 
ــخنرانی  ــرد: در س ــح ک ــف تصری ظری
ــه 50  ــن ک ــه منافقی ــون در جلس بولت
هــزار دالر رســما بــرای آن پــول گرفتــه 
و در برگه هــای مالیاتــی وی موجــود 
اســت، می گویــد ســال آینــده در ایــران 
ــم  ــته ه ــه گذش ــود. هفت ــم ب خواهی
ــی  ــا، حت ــالس ایرانی ه ــو در اج پامپئ
ــرنگونی  ــرای س ــی ب ــات غیرقانون اقدام
ــران را رد نکــرد. ــوری اســالمی ای جمه

ــن  ــورمان همچنی ــه کش ــر خارج وزی
ــا  گفــت: مــا ۴0 ســال براســاس نیــاز ب
ــرای  ــم و دکت ــه کردی ــا مقابل تحریم ه
ــوری  ــم. جمه ــم داری ــا تحری ــه ب مقابل

اســالمی بــا اتــکا بــه مــردم توانســته اســت 
از فشــارها عبــور کنــد، ایــن بــار هــم مردم 
ایــران برخــالف همــه فشــارهای آمریــکا از 
همیشــه منســجم تــر و متحدتــر حضــور 
دارنــد و وظیفــه مــا بــه عنــوان دولــت ایــن 
ــل  ــه حداق ــارها را ب ــن فش ــه ای ــت ک اس

برســانیم.
ظریــف دربــاره پیشــنهاد تبــادل زندانی هــا 
بیــن ایــران و آمریــکا گفــت: پاســخی کــه 
وزارت خارجــه آمریــکا داد، نشــان دهنــده 
ذهنیــت ایــن دولــت آمریــکا اســت کــه در 
همــه زمینه هــا ادعــا دارد و آن را فقــط برای 
تبلیغــات اســتفاده می کنــد، بداننــد اگــر با 
کشــورهایی کــه دنبالــه روی آنهــا هســتند 
ــا آنهــا صحبــت می کننــد،  ــا دســتور ب و ب
بــا مــردم ایــران چنیــن برخــوردی جــواب 

نخواهــد داد.
ــت  ــی جه ــت ب ــی هان *جرم
ــرد  ــی ک ــود را وارد موضوع خ
کــه ربطــی بــه او نداشــت
ــه  ــخ ب ــورمان در پاس ــه کش ــر خارج وزی
ــه  ــر خارج ــت وزی ــی هان ــارات جرم اظه

انگلیــس پس از پیشــنهاد مبادلــه زندانیان 
بیــن ایــران و آمریــکا گفــت: او بــی جهــت 
ــی  ــه ربط ــرد ک ــی ک ــود را وارد موضوع خ
ــال  ــران در طــول ۴0 س ــه او نداشــت. ای ب
گذشــته هیــچ گاه از تحریــم اســتقبال 
نکــرده و بــرای مقابلــه بــا آن اقــدام کــرده 
اســت، برجــام نشــان دهنــده آن بــود کــه 
ــره  ــق مذاک ــا را از طری ــوان تحریم ه می ت
برطــرف کــرد و اگــر چنیــن چیــزی باشــد 
ــه  ــت ک ــی نیس ــالمی طرف ــوری اس جمه
تعهــدات خــود را زیــر پــا می گــذارد و 
ــل  ــن طــرف مقاب ــه ای نشــان داده شــد ک
مخصوصــا آمریکایی هــا هســتند کــه برای 
ــل  ــدات خودشــان پشــیزی ارزش قای تعه

. نیستند
هســتند  آمریکایی هــا   *
تعهداتشــان  بــرای  کــه 
ــتند  ــل نیس ــیزی ارزش قائ پش
ظریــف بــا بیــان اینکــه آزمایــش گفت وگو 
ــن  ــا انجــام شــد، گفــت: ای ــا آمریکایی ه ب
مذاکــرات در ابتــدا بــه نتیجــه رســید امــا 
در نهایــت آمریکایی هــا نشــان دادنــد 

طــرف مذاکــره قابــل اعتمــادی نیســتند. در 
چنیــن شــرایطی تنهــا راه باقــی مانــده برای 
جمهــوری اســالمی، مقابلــه بــا تحریــم هــا 
اســت. کاری کــه می توانــد توســط مــردم و 
دولــت و بــا اقدامــات مختلــف انجــام شــود 
ــه نفــت،  و نتیجــه آن کاهــش وابســتگی ب
افزایــش میــزان درآمــد غیــر نفتــی، تولیــد 

داخلــی و صــادرات غیــر نفتــی اســت.
ــف  ــواد ظری ــارس، محمدج ــزارش ف ــه گ ب
وزیــر امــور خارجــه ایــران سه شــنبه ســوم 
اردیبهشــت بــه منظور شــرکت در نشســت 
و  گرایــی  چندجانبــه  بین المللــی  »روز 
مجمــع  در  صلــح«  بــرای  دیپلماســی 
عمومــی ســازمان ملــل متحــد بــه نیویورک 
ســفر کــرد و ضمــن شــرکت در ایــن 
ــن شــرکت در نشســت  نشســت و همچنی
انجمــن آســیایی در نیویــورک، بــا »آنتونیــو 
گوتــرش« دبیــرکل ســازمان ملــل، »ماریــا 
فرنانــدا اســپینوزا« رئیــس مجمــع عمومی، 
»خورخــه آرئاســا« وزیــر خارجــه ونزوئــال و 
ــدار و  ــد دی ــه فنالن ــر خارج ــن وزی همچنی

گفت وگــو کــرد 

همزمــان بــا چهارمین روز از هفته ســالمت، همایــش مدارس 
مــروج ســالمت شهرســتان بردســیر بــا حضــور مدیر شــبکه 
، معــاون آمــوزش و پــرورش و جمعــی از مدیــران مــدارس و 

مســئولین شــبکه در مدرســه مــروج فرزانــگان برگــزار شــد.
در ایــن مراســم مدیــر شــبکه ضمــن نواختــن زنگ ســالمت 
ــروج ســالمت در  ــدارس م ــران م ــر از همــکاری مدی و تقدی
ــوان  ــی تحــت عن ــه مطالب ــا ارائ ــاء ســالمت ب راســتای ارتق
تغذیــه ســالم ،تحــرک فیزیکــی بــه دانــش آمــوزان توصیــه 
نمــود بــا کــم کــردن مصــرف نمــک ، قنــد و فســت فودهــا 
،مصــرف مناســب  صبحانــه  و رعایــت تغذیــه صحیــح بــه 

ســالمت خــود و خانــواده کمــک نماینــد.

ــه  ــام جمع حجــت االســالم مهــری ام
نــگار در خطبــه هــای نمــاز جمعــه این 
هفتــه بــا اشــاره بــه دیــدار مقــام معظم 
رهبــری در جمــع کارگران به مناســبت 
هفتــه کار و کارگر بیان داشــت دشــمن 
بــرای بــه زانــو در آوردن ملــت ایــران بــر 
ــا  ــده ام ــز ش ــادی متمرک ــار اقتص فش
ایــن ملــت هیچــگاه بــه زانــو در نمــی 
ــم  ــن مشــکالت و تحری ــد بلکــه ازی آی
هــا اســتفاده کــرده و از آنهــا بــه رشــد و 
شــکوفایی خواهــد رســید کــه در طول 
چهــار دهــه گذشــته انقــالب جمهوری 
اســالمی نیــز تمام ایــن مشــکالت را به 

فرصــت تبدیــل نمــوده اســت.
وی افــزود: امــروز یکــی از ظلــم هایــی 
کــه بــه قشــر کارگــر می شــود فــروش 
ــه قیمــت هــای خیلــی  کارخانجــات ب
ــی  ــیدن برخ ــل کش ــه تعطی ارزان و ب

کارخانجــات و بیــکاری بعضــی کارگران 
مــی شــود کــه خــود ایــن عمــل مانــع 
رونــق تولیــد و تحرک کاری میباشــد. در 
حالــی که جامعــه کارگــری باعث حیات 
و زندگانــی یــک ملــت اســت و ســتون 
اصلــی تولیــد در هــر کشــوری بســتگی 

بــه زحمــت قشــر کارگــر دارد.
امــام جمعــه نــگار همچنین بــه انتصاب 
فرمانــده جدیــد ســپاه پاســداران انقالب 
ــن  ــت: ای ــان داش ــاره و بی ــالمی اش اس
ــماری  ــی ش ــل ب ــپاه دالی ــر در س تغیی
ــن  ــپاه را روش ــده س ــق این ــه اف دارد ک
ــی  ــه م ــه از آن جمل ــد ک ــی کن ــر م ت
ــی  ــدی و امادگ ــا توانمن ــه ارتق ــوان ب ت
بیشــتر افزایــش اطــالع فرهنگــی ســپاه 
و ابتــکارات جدیــد و تقویــت تقــوا و 
ــی بیشــتر اشــاره نمــود. ــرت افزای بصی

ــه جهــت  ــزود: ســردار ســالمی ب وی اف

              حجت االسالم مهری امام جمعه نگار :

معدوم سازی بیش از 2۰ تن مواد 
غذایی غیر قابل مصرف در بردسیر

همایش مدارس مروج سالمت 
شهرستان بردسیر برگزار شد

در چهارمیــن روز از هفتــه ســالمت، بیــش از 20 تــن 
ــل مصــرف در بردســیر امحــاء شــد. ــر قاب ــی غی ــواد غذای م

ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان بردســیر، ایــن مــواد کــه طــی بازرســی از 
ــع توســط کارشناســان واحــد بهداشــت  مراکــز تهیــه وتوزی
ــع آوری  ــیر جم ــتان بردس ــز بهداشــت شهرس ــط مرک محی
شــده بــود بــه دســتور دادســتان و بــا حضــور مدیــر شــبکه 
و مســئولین شهرســتانی و بــا نظــارت واحــد بهداشــت 
ــد. ــدوم ش ــل و مع ــر منتق ــورد نظ ــل م ــه مح ــط ب محی

ستون اصلی تولید در هر کشوری بستگی به زحمت قشر کارگر دارد

رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه نیازســنجی 
ــم  ــن معل ــرای تامی ــان ب ــتان کرم اس
ــوزش  ــت: آم ــت گف ــده اس ــام ش انج
و پــرورش اســتان کرمــان بــه ۱2 
ــا ســال ۱۴02 نیــاز دارد. هــزار معلــم ت

به گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان، 
حجت االســالم عبــاس توان در نشســت 
هیئــت امنــای دانشــگاه فرهنگیــان 
اســتان کرمــان بــا حضــور محمد جــواد 
فدائــی اســتاندار کرمــان اظهــار داشــت: 
دانشــگاه فرهنگیــان، تنهــا دانشــگاهی 
اســت که توســعه کمــی آن مــورد تاکید 
نظــام مقدس جمهوری اســالمی اســت.

رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان اســتان 
کرمــان بــا بیــان اینکــه اهمیــت جایگاه 
ــخصیت  ــه ش ــت ک ــگاه در آن اس دانش
معلــم در ایــن دانشــگاه شــکل می گیرد 
ــی،  ــزه بخش ــای انگی ــت: فعالیت ه گف

فرهنگــی و تربیتی در اولویت کار ما در دانشــگاه 
فرهنگیــان اســتان کرمــان قــرار گرفتــه اســت.
ــتان  ــنجی اس ــه نیازس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کرمــان بــرای تامیــن معلــم انجــام شــده اســت 
بیــان کــرد: آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 
بــه ۱2 هــزار معلــم تــا ســال ۱۴02 نیــاز دارد.
ــور  ــارج از کش ــدارس خ ــان م ــع معلم تجم
بــه  وزیــر  آموزش وپــرورش:  وزارت  مقابــل 
ــد ــدار می کن ــوان دی ــد ج ــا رامب ــا ب ــای م ج

ــی اســتاندار  ــن جلســه محمد جــواد فدائ در ای
کرمــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه فعــال کــردن 
ــان کار  ــگاه فرهنگی ــتانی دانش ــز شهرس مراک
ــی  ــد چگونگ ــه بای ــت ک ــی اس ــیار خوب بس
و ســاز و کار اجــرای آن بررســی و تدویــن 
ــن  ــرای تامی ــری ب ــرد: پیگی ــح ک ــود تصری ش
نیــاز دانشــگاه فرهنگیــان  زمیــن مــورد 
مکان هــای  مرمــت  و  تکلیــف  تعییــن  و 
ــتفاده از  ــا اس ــگاه ب ــن دانش ــار ای ــی کن میراث
ــت. ــروری اس ــی ض ــش خصوص ــت بخ ظرفی

محمدجواد فدایی استاندار کرمان:

 برگزاری  هفتاد دوره آموزش ضمن خدمت در 
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

بنا به اعالم روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، 
معبودیان معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان گفت: این 
واحد در سال ۱397 اقدام به برگزاری هفتاد دوره آموزش ضمن 
خدمت به میزان ۱9286۴ نفر ساعت در قالب ۱356 ساعت 
آموزش به صورت حضوری و غیر حضوری، انجام نیاز سنجی 
آموزشی از واحدهای سازمانی جهت 67 عنوان رشته شغلی 
به تعداد 76 دوره به منظور تهیه تقویم آموزشی سال  ۱398، 
ادامه برگزاری دوره های مهارت افزایی کارشناسان پهنه به میزان 
6۱600 نفر ساعت آموزش به صورت حضوری، انجام امور مربوط 
به واگذاری ۱6 پروژه به بخش خصوصی در جهت اصالح ساختار 
سازمانی و اصالح پنج فرایند از خدمات شناسنامه دار با همکاری 
مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع در جهت کاهش زمان 

انجام کار و افزایش بهره وری نموده است.
وی بابیان اینکه با تشکیل کارگروه توسعه مدیریت سازمان با 
حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برگزاری چهار 
جلسه کارگروه مذکور و پیگیری مصوبات آن برای انجام روند 
ارزیابی عملکرد سال 97 اقدام به جمع آوری، بارگذاری و ورود 
اطالعات شاخص های عمومی مربوط به ارزیابی عملکرد سازمانی 
در سامانه تسما کرده است، افزود: جمع آوری و بررسی مدارک 
مربوط به صدور مجوز ادامه تحصیل همکاران و تشکیل جلسات 
مربوطه با حضور اعضاء محترم کارگروه، انجام هماهنگی الزم برای 
معرفی همکاران پیشنهادی جهت انتصاب به پست های مدیریتی 
به کانون ارزیابی و توسعه مدیران مرکز نوسازی و تحول اداری با 
توجه به معرفی از سوی مدیریت امور اداری از دیگر امور انجام شده 

در سال گذشته است.

ویژگــی هــای بــی شــماری کــه در او وجــود 
دارد مــن جملــه مــی تــوان قــدرت مدیریت 
ــاال  ــی ب ــت علم ــورداری از وجاه ــاال برخ ب
توانایــی فرماندهــی قــوی و ســوابق شــغلی و 
بــا داشــتن فــن بیــان و توانایــی در تولیــد و 

مفاهیــم اســتراتژیک نــام بــرد.
حجــت االســالم مهــری همچنیــن بــه 
ــیعیان در  ــدادی از ش ــه تع ــتار فجیعان کش
ــدام  ــرد : اع ــوان ک ــاره و عن ــتان اش عربس
ــن  ــت بزرگتری ــه دس ــیعیان ب ــتار ش و کش
دولت تروریســتی یعنی عربســتان ســعودی 
ــی  ــه تمام ــرد ک ــی گی ــی صــورت م درحال
ــان دروغیــن حقــوق بشــر و کســانی  منادی
ــا  ــارزه ب ــکا دم از مب ــد امری ــه مانن ــه ب ک
ــن  ــا ای ــه ب ــد در رابط ــی زنن ــت م تروریس
حرکــت فجیعانــه وددمنشــانه ســعودی هــا 

ــد. ــار نمودن ــکوت اختی س
وی در پایــان بــه هفتــه تکریــم و غبــار روبی 

مســاجد و روز اغــاز بــه کار شــوراهای 
اســالمی شــهر و روســتا و روز معلــم نیــز 
ــه  ــک ب ــتار کم ــد و خواس ــاره نمودن اش
ــور از  ــرب کش ــوب و غ ــیل زدگان جن س

ــردم شــدند. م

رونمایی از پمپ تزریق دارو در علوم پزشکی کرماناستان کرمان نیازمند ۱2 هزار معلم است

تولید برق تجدیدپذیر کشور از مرز 
3 میلیارد کیلووات ساعت گذشت

ــو وات  ــارد کیل ــرو اعــالم کــرد: بیــش از ســه میلی وزارت نی
ســاعت بــرق از محــل انرژی هــای نــو از تیرمــاه ســال 88 تــا 

انتهــای فروردین مــاه ســال جــاری تولیــد شــده اســت.
 گــزارش روز شــنبه ایرنــا از پایــگاه اطالع رســانی وزارت 
نیــرو، از تیرمــاه ســال ۱388 تــا انتهــای فروردین مــاه ســال 
جــاری، ســه میلیــارد و ۱۱ میلیون کیلــووات ســاعت از منابع 
تجدیدپذیــر، انــرژی تولیــد شــده کــه این میــزان تولیــد برق 
ــن گاز  ــزار ت ــون و 78 ه توانســته از انتشــار حــدود دو میلی

ــه ای بکاهد. گلخان
ایــن میــزان تولیــد انرژی هــای نــو باعــث شــده 855 میلیون 
ــران کــه  مترمکعــب از مصــرف ســوخت های فســیلی در ای
جــزو عوامــل اصلــی آالیندگــی هوا در کشــور اســت، کاســته 
ــز  ــرف آب نی ــر در مص ــون لیت ــش از 663 میلی ــود و بی ش

ــود. ــی ش صرفه جوی
هم اکنــون ۴2۴ مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر در کشــور در 
حــال احــداث اســت و ظرفیــت نصــب شــده انرژی هــای نــو 

کشــور بــه 706 مــگاوات رســیده اســت.
تاکنــون ۱00 نیــروگاه تجدیدپذیــر مگاواتــی در کشــور نصب 
ــز در حــال احــداث  ــی دیگــر نی شــده و ۴6 نیــروگاه مگاوات

اســت.
ــب  ــر موج ــای تجدیدپذی ــزارش انرژی ه ــن گ ــاس ای براس
اشــتغال ۴3 هــزار و 350 نفــر بــه صــورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم در کشــور شــده و حجــم ســرمایه گذاری 
غیردولتــی در ایــن بخــش بــه بیــش از ۱23 هــزار میلیــارد 

ــت. ــیده اس ــال رس ری
نــوع  از  نیروگاه هــای تجدیدپذیــر کشــور  ۴3 درصــد 
ــوع  ــد از ن ــادی، ۱3 درص ــوع ب ــد از ن ــیدی، ۴۱ درص خورش
برق آبــی کوچــک، دو درصــد از نــوع بازیافــت حــرارت و یــک 

ــوده اســت. ــوع زیســت ت ــز از ن درصــد نی

مهندس وفایی : معاون فرمانداری شهرستان بردسیر 

دکترظریف  در گفت وگو با فاکس نیوز :

همزمــان بــا هفتــه ســالمت، پمــپ تزریق 
دارو در دانشــگاه علوم پزشــکی کرمــان 

رونمایــی شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، 
ــه  ــه ب ــفرال( ک ــق دارو )دس ــپ تزری پم
ــی و توســط  ــاور کرمان ــان فن دســت جوان
ــز  ــان مرک یکــی از شــرکت های دانش بنی
رشــد فناوری هــای ســالمت دانشــگاه 
علوم پزشــکی کرمــان تولیــد شــده امــروز 
ــئوالن  ــور مس ــا حض ــمی ب ــی مراس ط

ــی شــد. رونمای
عمده مصــرف کننــدگان این دســتگاه که 
ــق  ــرای تزری ــادی دارد و ب ــای زی قابلیت ه
انــواع داروهــای تدریجــی و زیرجلــدی 

اســتفاده می شــود، بیمــاران تاالســمی 
هســتند.

ــگاه  ــس دانش ــیدی نژاد رئی ــا رش حمیدرض
علــوم پزشــکی کرمــان پمــپ تزریــق دارو 
را مــورد نیــاز بخش هــای درمــان بــه 
ــوان  ــت و عن ــاص دانس ــاران خ ــژه بیم وی
کــرد: در بیمــاران تاالســمی تزریــق دارو بــا 
پمــپ از تجمــع آهــن در خــون جلوگیــری 
ــگاه ها  ــه دانش ــان اینک ــا بی ــد.وی ب می کن
ــرای  ــه ب ــد ک ــا یابن ــه ای ارتق ــد به گون بای
جامعــه مفیــد باشــند و گرهــی ازمشــکالت 
ــاز کننــد، عنــوان کــرد: تولیــد محصــول  ب
بــا کیفیــت در گــرو وجــود رقابــت در 

دانشــگاه ها اســت.
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حکومت  جهانی عدالت

عدالت، بستر کمال انسان
شما که آرزومند و مشتاق ظهور خورشید مهدویت در آخر الزمان 
هستید و االن حدود هزارو دویست سال است که ملت اسالم 
و شیعه در انتظار ظهور مهدی موعود عجل اهلل تعالی فرجه 
الشریف و جعلنا اهلل فداه است، چه خصوصیتی برای آن بزرگوار 
ذکر میکنید؟ »الذی یمال اهلل به االرض قسطا و عدال«... قسط 
و عدل، واجب ترین کارهاست. ما رفاه را هم برای قسط و عدل 
میخواهیم. کارهای گوناگون مبارزه، جنگ، سازندگی، توسعه را 
برای قسط و عدل میخواهیم؛ برای اینکه درجامعه عدالت برقرار 
شود، همه بتوانند از خیرات جامعه استفاده کنند و عده ای 
محروم و مظلوم واقع نشوند. درمحیط قسط و عدل است که 
انسانها میتوانند رشد کنند، به مقامات عالی بشری برسند و کمال 
انسانی خودشان را به دست آورند. قسط و عدل، یک مقدمه ی 

واجب برای کمال نهایی انسان است.
عدالت، هدف متوسط حکومت مهدوی

هدف پیامبران، اقامه ی قسط است: »لیقوم الناس القسط«. اصال 
پیامبران آمدند تا اقامه ی قسط کنند. البته اقامه ی قسط یک 
منزل درراه است و هدف نهایی نیست؛ لیکن آنها که آمدند، کار 
اولشان این است که اقامه ی قسط کنند و مردم را از شر ظلم 
و جور طاغیان و ظالمان نجات دهند. هدف حکومت ولی عصر 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف در آخر الزمان هم باز همین عدل 

است.
مهدویت و عقالنیت ،مهدویت مطابق با عقالنیت

امروز خوشبختانه در مجلس ما... جمعی از مجموعه های مرتبط 
با مهدویت حضور دارند. آنچه را که من به این مناسبت در این 
جمع فرهنگی آگاه و هوشیار به شما برادران و خواهران میخواهم 
عرض بکنم، این است که ما عقاید اسالمی مان، به خصوص 
عقاید شیعی، جزء پاکیزه ترین و منطقی ترین و مستحکم ترین 
عقاید است. توحیدی که ما تصویر میکنیم، امامتی که تصویر 
میکنیم، شخصیت نبی که ما تصویر میکنیم، مسایل اعتقادی 
و معارف دینی ای که در آیین تشیع تصویر میشود، تصویرهای 
روشن و منطقی ای است که هر ذهن فعالی و اهل کنکاشی 
میتواند به حقانیت و صحت و دقت این اعتقادات پی ببرد. 
عقاید شیعه، عقاید بسیار مستحکمی است. همیشه در طول 
تاریخ اسالم، عقاید تشیع این جور شناخته شده است. دیگران، 
مخالفین در مقام احتجاج، در مقام استدالل، در هماوردی های 
کالمی،به استحکام عقاید امامیه که از ائمه )علیهم السالم( اخذ 
شده است، اعتراف کرده اند. وائمه )علیهم السالم( به تبع قرآن 
کریم، ما را به تامل، به تفکر و به کارگیری خرد و اندیشه دستور 
داده اند. این است که فکر،اندیشه، خرد، در این عقاید آشکار 
است؛ به عالوه راهنمایی های ائمه )علیهم السالم( هم که هدایت 

کننده است و جلوگیر از لغزشهاست.
ناتوانی منکران مهدویت از ارائه ی دلیل عقلی

حجت خدا در بین مردم زنده است؛ موجود است، با مردم 
زندگی میکند؛ مردم را میبیند؛ با آنهاست؛ دردهای آنها، آالم آنها 
را حس میکند. انسانها هم، آنهایی که سعادتمند باشند، ظرفیت 
داشته باشند، در مواقعی به طور ناشناس او را زیارت میکنند. او 
وجود دارد، یک انسان واقعی، مشخص، با نام معین، با پدر و 
مادر مشخص و در میان مردم است و با آنها زندگی میکند. این، 
خصوصیت عقیده ی ما شیعیان است. آنهایی هم که از مذاهب 
دیگر این عقیده را قبول ندارند، هیچ وقت نتوانستند دلیل که 
عقل پسند باشد بر رد این فکر و این واقعیت، اقامه کنند. همه ی 
ادله ی روشن و راسخ که بسیاری از اهل سنت هم آن را تصدیق 
کرده اند، به طور قطع و یقین از وجود این انسان واال، این حجت 
خدا، این حقیقت روشن و تابناک با همین خصوصیاتی که من 
و شما میشناسیم حکایت میکند و شما در بسیاری از منابع غیر 

شیعه هم این را مشاهده میکنید.

ادامه آیه 33 سوره آل عمران :

4- چه فرقی میان کلمه »آل« و »اهل« است؟
به گفته »راغب« درکتاب »مفردات« کلمه »آل« از »اهل« گرفته 
شده است. تنها تفاوتی که با »اهل« دارد این است که »آل« معموال 
به نزدیکان افراد بزرگ و شریف گفته می شود ولی »اهل« معنای 
وسیع تری دارد و به همه اطالق می گردد. همچنین »آل« به افراد 
انسان اضافه می شود، ولی کلمه »اهل« به زمان و مکان و هر چیز 
دیگر اضافه می شود. مثال می گویند اهل فالن شهر اما نمی گویند 

آل فالن شهر.
5- چرا آیه شریفه در صدد بیان همه برگزیدگان الهی نیست؟

اگر بعضی از پیامبران که در این دودمان نیستند در آن ذکر نشده 
اند، دلیل بر برگزیده نبودن آنها نمی باشد. ضمنا باید توجه داشت 
که »آل ابراهیم« موسی بن عمران، پیامبر اسالم و برگزیدگان 
خاندان او را نیز شامل می شود زیرا همه آنها از دودمان ابراهیم 
هستند. همچنین باید توجه داشت که منظور از برگزیدگان »آل 
ابراهیم« و »آل عمران« این نیست که تمام فرزندان ابراهیم و 
عمران از برگزیدگان هستند. زیرا ممکن است درمیان آنها حتی 
افراد کافری باشد، بلکه منظور این است که جمعی از دودمان آنها 

که صالح هستند، برگزیده شده اند.
6- منظور از عمران در آیه شریفه کیست؟

»عمران« در آیه شریفه همان پدر »مریم« است؛ نه پدر »موسی«. 
زیرا هر جایی که در قرآن نام »عمران« برده شده، اشاره به پدر 

مریم می باشد.
7- آیا آیه شریفه داللت بر عصمت انبیاء دارد؟

در روایات متعددی که از طریق اهل بیت)ع( به ما رسیده است، 
از این آیه شریفه برای معصوم بودن انبیاء و امامان استدالل شده 
است. زیرا خداوند هرگز افراد گناه کار و آلوده به شرک، کفر و فسق 
را انتخاب نمی کند، بلکه آنهایی را برمی گزیند که از آلودگی ها 

برکنار و معصوم باشند.
8- منظور از »عالمین« در آیه شریفه چیست؟

دلیلی در دست نیست که منظور از»عالمین« در اینجا انسان های 
معاصر آنان بوده باشند، بلکه ممکن است همه جامعه بشریت در 
تمام طول تاریخ باشد. بنابراین، معنای آیه چنین می شود:»خداوند 
از میان تمام جامعه بشریت در طول تاریخ انسان هایی را برگزید 
که نخستین آنها آدم، سپس نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران 
بود.«از آنجا که این برگزیدگان هر کدام در عصر و زمانی می زیسته 
اند می فهمیم که منظور از عالمین تمام جامعه انسانی در همه 
اعصار و قرون بوده است. بنابراین لزومی ندارد که معتقد باشیم 
در عصر آدم انسان های زیادی وجود داشتند که آدم از میان آنها 

برگزیده باشد.
آیه 34 سوره آل عمران:

فرزندانی که بعضی از آنان از ]نسل[ بعضی دیگرند و خداوند شنوای 
داناست.

1-منظور از ذریه چیست؟
ذریه در اصل به معنای فرزندان کوچک می باشد، ولی گاهی به 
همه فرزندان بالواسطه و با واسطه نیز گفته می شود. به عبارت 
دیگر، کلمه »ذریه« در اصل به معنای فرزندان کوچک می باشد 

و سپس در معنای اوالد ]بزرگ و کوچک[ استعمال شده است.
2- منظور از »بعضها من بعض« چیست؟

این جمله به این معناست که هر بعضی از ایشان را فرض کنیم 
از بعضی دیگر پیدا شده است و به بعضی دیگر منتهی می شود. 
با استفاده از آیه قبل، آنان ذریه ای هستند که در صفات و فضائل 
جدای از هم نیستند، همه در آن صفاتی که باعث برگزیده شدن به 
عالمیان می شود، مشترکند. چون در کارهای خدا بیهودگی وجود 
ندارد، یکی از کارهای او گزینشی است که منشاء تمامی خیرات 

در عالم است.
به عبارت دیگر، این برگزیدگان از نظر اسالم، پاکی، تقوی و 
مجاهدت برای راهنمایی بشر، همانند یکدیگر بودند وهمچون 
نسخه های متعدد از یک کتاب که هر یک از دیگری اقتباس 

شده می باشند.

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 272بسوی نور

هالل احمــر  جمعیــت  مدیرعامــل 
اســتان کرمان گفــت: کرمــان در زمینه 
ــه مناطــق ســیل زده کشــور  کمــک ب
ــد  ــدی بع ــدی و غیرنق ــه صــورت نق ب
از تهــران رتبــه دوم کشــور را بــه خــود 

ــت. ــاص داده اس اختص
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از 
کرمــان، مجیــد بیگلــری مدیــرکل 
ــان در مراســم  ــه اســتان کرم ــور غل ام
ــه کمک هــای اداره غلــه،  اعــزام محمول
انجمــن صنفــی کارخانجــات آرد و 
ــه  ــان ب ــتان کرم ــان اس ــه نانوای اتحادی
منطقــه ســیل زده شهرســتان حمیدیه 
اســتان خوزســتان در جمــع خبرنگاران 
ــام  ــی انج ــا هماهنگ ــت: ب ــار داش اظه
ــن  ــردم ای ــروری م ــای ض ــده نیازه ش
شهرســتان احصــاء و بــه مــا اعالم شــد.

وی عنــوان کــرد: اقالمــی کــه بــه 
ــال  ــروز ارس ــه ام ــتان حمیدی شهرس
ــو، 2۰  ــه پت می شــوند شــامل ۹۰ تخت
تختــه پشــه بند، 45 عــدد پنکــه، بیــن 
ــان خشــک و 7  ــن ن حــدود هشــت تُ

ــن البســه اســت. کارت
بیگلــری ارزش محمولــه را 1۰۰ میلیــون 
تومــان دانســت و تصریــح کــرد: شــرکت 
غلــه اســتان کرمــان در خصــوص تامیــن 
ــکاری  ــیل زده هم ــق س ــرای مناط آرد ب
الزم را انجــام داده اســت و آرد مــورد نیــاز 
بــرای پخــت نــان در موکب هــا را تامیــن 

کرده ایــم. 
جمعیــت  مدیرعامــل  فــالح  رضــا 
هالل احمــر اســتان کرمــان عنــوان کــرد: 
1۰۰ پایــگاه بــرای جمــع آوری کمک های 
ــق  ــرای مناط ــدی ب ــر نق ــدی و غی نق
ــا شــده  ســیل زده در ســطح اســتان برپ

ــت. اس
وی گفــت: بیــش از یــک میلیــارد تومــان 
وجــه نقــدی در پایگاه هــای هالل احمــر 
در ســطح اســتان کرمان برای شهرســتان 

حمیدیــه جمع آوری شــده اســت.
فــالح تاکیــد کــرد: 171 تــن اقــالم 
ــت  ــادر و موک ــو، چ ــامل پت ــدادی ش ام
بــه ارزش ریالــی 5 میلیــارد تومــان و 
همچنیــن ارســال 275 تن اقــالم اهدایی 

شــامل زیســتی، غذایــی، پوشــاک، امــدادی، 
ــارد  ــی 7 میلی ــه ارزش ریال ــزات و ...ب تجهی
تومــان به شهرســتان حمیدیه ارســال شــده 

اســت.
ــتان  ــر اس ــت هالل احم ــل جمعی مدیرعام
کرمــان افــزود: 5۰ تــن اقــالم زیســتی، 
ــک  ــی ی ــه ارزش ریال ــتی ب ــی، بهداش غذای
میلیــارد تومــان اماده ســازی و در حــال 
ارســال اســت.وی بیــان کــرد: جمعــا اقــالم 
امــدادی و اهدایــی ارســالی و آمــاده ار ســال 
4۹6 تــن بــه ارزش ریالی 1۳ میلیــارد تومان 
بــه صــورت زمینــی و هوایــی بــه حمیدیــه 

ــت. ــده اس ــال ش ــتان ارس خوزس
فــالح ادامــه داد: اســتان کرمــان در زمینــه 
ــه  ــور ب ــیل زده کش ــق س ــه مناط ــک ب کم
صــورت نقــدی و غیرنقــدی بعــد از تهــران 
رتبــه دوم کشــور را بــه خــود اختصــاص داده 

اســت.
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
ــردم  ــاز م ــورد نی ــالم م ــت: اق ــان گف کرم
خوزســتان طبــق اعالمیــه اســتانداری 
خوزســتان تغییــر پیــدا کــرده و اقــالم مــورد 

کرمان رتبه دوم کشور در کمک به سیل زدگان

مردم به خوبی آگاه باشند که آمریکا به هیچ عنوان آمادگی برای مذاکره ندارد
بــه گــزارش حــوزه دولــت خبرگــزاری 
حســن  حجت االســالم  تســنیم، 
روحانــی رئیس جمهــور در جلســه 
اینکــه  بیــان  بــا  دولــت  هیئــت 
ــات  ــنبه تبلیغ ــا از روز دوش آمریکایی ه
جدیــدی را بــرای فشــار بــر ملــت ایران 
آغــاز کردنــد، گفــت: البتــه آمریکایی ها 
اقدامــات جــدی خــود را از اردیبهشــت 
پارســال و مقدمــات آن را از دی مــاه ۹6 
شــروع کــرده بودنــد و هــر روز هــم یک 
ــای  ــون در عرصه ه ــالف قان ــدام خ اق
بین المللــی، سیاســی، تبلیغاتــی و 
ــه  ــرای فشــار علی ــژه اقتصــادی ب به وی

ــد. ــام می دهن ــران انج ــت ای مل
ــا  ــکا ت ــه آمری ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی  ب
بــه امــروز در صحنــه بین المللــی، 
منطقــه ای، سیاســی و تبلیغاتــی در 
ــار  ــوده،  اظه ــق ب ــود ناموف ــات خ اقدام
صحنــه  در  آمریکایی هــا  داشــت: 
اقتصــادی نیــز بــه اهــداف مــورد 
نظرشــان نرســیده و نخواهنــد رســید، 
البتــه طبیعــی اســت که بــا فشــارهای 
خــود مشــکالتی بــرای زندگــی روزمره 
مــردم ایجــاد کننــد، امــا ملــت ایــران 
به خوبــی می داننــد کــه در مقابــل 
اقدامــات غیرقانونــی متجاوزیــن، راهــی 
جــز ایســتادگی و مقاومت وجود نــدارد.
ــا چاقوکــش  **قبــول مذاکــره ب

ــلیم ــت و تس ــای ذل به معن
ــا  ــرد: م ــح ک ــور تصری ــس جمه رئی
همــواره مــرد مذاکره و دیپلماســی بوده 
همان طــوری کــه مــرد جنــگ و دفــاع 
ــر  ــی میس ــره در صورت ــتیم، مذاک هس
اســت که همه فشــارها برداشــته شــده، 
از اقدامــات غیرقانونی خــود عذرخواهی 

کننــد و احتــرام متقابــل وجــود داشــته 
باشــد. بــدون تردیــد قبــول خواســته فرد 
چاقوکشــی کــه بــه زور و بــه دروغ به دنبال 
مذاکــره اســت، مطمئنــاً بــه جایــی 
نخواهــد رســید و مــا بــا فــرد چاقوکش و 
فرمــول چاقوکشــی مذاکــره نمی کنیــم و 
قبــول چنیــن مذاکــره ای به معنــای ذلت 

و تســلیم اســت.
ــردم  ــه م ــه اینک ــح ب ــا تصری ــی ب روحان
ــه  ــکا ب ــه آمری ــند ک ــی آگاه باش به خوب
ــره  ــرای مذاک ــی ب ــوان آمادگ ــچ عن هی
نــدارد، تأکیــد کــرد: اصــالً چنین نیســت 
ــرف  ــد ط ــغ می کنن ــی تبلی ــه برخ ک
ــرای مذاکــره آمادگــی دارد،  ــی، ب آمریکای
ــی  ــره آمادگ ــرای مذاک ــالً ب ــکا اص آمری
ــد  ــام می ده ــه انج ــی ک ــدارد و اعمال ن
برای شکســت ملــت ایــران اســت و قصد 

ــردد. ــران بازگ ــه ای ــه ب دارد دومرتب
رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه »در 
ــکا را از اقدامــات  ــد آمری اولیــن اقــدام بای
ــیمان  ــود پش ــه خ ــی و ظالمان غیرقانون
کنیــم«، گفــت: بایــد در مقام عمــل ثابت 
کنیــم کــه آمریکایی هــا اشــتباه کــرده و 
محاسبات شــان غلــط اســت و هــر زمــان 
ــی  ــه اشــتباه محاســباتی خــود پ ــه ب ک
بردنــد و حاضــر شــدند از طریــق منطــق 
و اســتدالل مشــکالت را حــل کننــد مــا 

بــرای ایــن کار آمادگــی داریــم.
ــروز  ــه ام ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب  روحان
راهــی جــز ایســتادگی و مقاومــت در برابر 
متجــاوز وجــود نــدارد، خاطرنشــان کــرد: 
بــه متجــاوزی کــه می خواهــد قــدم بــه 
ــرار  ــران را تحــت فشــار ق ــت ای ــدم مل ق
دهــد، بایــد بفهمانیــم کــه مســیر غلط و 

نادرســتی را انتخــاب  کــرده اســت.

شناسایی نت سرای جاعل اسناد و 
مدارک در کرمان

رئیــس پلیــس فتــا فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان از 
ــر نت ســراهای ســطح  اجــرای طــرح نظــارت تخصصــی ب
ــک  ــدی ی ــرح متص ــن ط ــزود: در ای ــر داد و اف ــتان خب اس
ــرد  ــدارک می ک ــناد و م ــل اس ــه جع ــدام ب ــه اق ــرا ک نت س

شناســایی و دســتگیر شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، امیــن یادگارنــژاد 
در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت: نظــارت بــر نت ســراها 
بــر عهــده پلیــس فتــا اســت و تمــام ارائه دهنــدگان خدمــات 
اینترنتــی ملــزم بــه رعایــت قوانیــن و مقــررات وضــع شــده 

. هستند
ــد از نت ســراهای ســطح شــهر در  ــرد: در بازدی ــان ک وی بی
راســتای افزایــش امنیــت کاربــران، کاهش جرائــم و تخلفات، 
کارشناســان پلیــس فتــا حیــن بازدید از نت ســراهای ســطح 
ــل  ــه جع ــدام ب ــه اق ــف را ک ــرای متخل ــتان، یک نت س اس

اســناد و مــدارک می کــرد را  شناســایی کردنــد.
رئیــس پلیــس فتا فرماندهــی انتظامی اســتان کرمــان اظهار 
کــرد: در بررســی از سیســتم های ایــن نت ســرای متخلــف 
تعــدادی فایــل  جعلــی از مــدارک تحصیلــی، شناســنامه ای، 
مهــر پزشــکی، نامه هــای رســمی مربــوط بــه ادارات دولتــی 
و ... مشــاهده  شــد کــه پــس از هماهنگــی با مراجــع قضایی 
بــرای بررســی بیشــتر بــه آزمایشــگاه فارنزیــک پلیــس فتــا 

ارجــاع شــد.
یادگارنــژاد افــزود: پــس از تحقیقات تکمیلی مشــخص شــد، 
متصــدی کافی نــت ایــن اعمــال مجرمانــه را انجــام داده کــه 
در نهایــت پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی بازداشــت و 
در بازجویــی بــه عمــل آمــده، انگیــزه خــود را کســب منافــع 
مالــی عنــوان کــرد.وی بــا بیــان اینکــه این پلیس بــر فعالیت 
نت ســراها نظــارت می کنــد، گفــت: اگــر کافی نت هــا 
ــه را رعایــت  دســتورالعمل هــای صادرشــده توســط اتحادی

نکننــد آنهــا را بــه مقــام قضایــی معرفــی می کنیــم.
ــان  ــتان کرم ــی اس ــی انتظام ــا فرمانده ــس فت ــس پلی رئی
خاطرنشــان کــرد: ارائــه هرگونــه خدمــات در نت ســراها، غیر 
از ارائــه خدمــات اینترنــت بــه صورت حضــوری، ممنــوع بوده 

و بــا متخلفــان برخــورد قانونــی صــورت مــی گیــرد.

دانسنتیهای حقوقی
 دانستنی های حقوقی حضانت فرزند:

حضانــت بــه معنــای حفــظ کــردن ، درکنــار گرفتــن ، پــرورش دادن ، نگاهــداری و تربیــت 
اطفــال مــی باشــد . بــه موجــب قانــون مدنــی : نگاهــداری اطفــال همحــق و هــم تکلیــف پدر 
و مادراســت.  حضانــت هــم حــق والدیــن اســت و هــم تکلیــف آنــان. بنابرایــن نمــی تــوان حق 
نگهــداری و تربیــت فرزنــد را بــدون دلیــل موجــه و حکــم دادگاه از پــدر و مــادر ســلب کــرد. از 

ســوی دیگــر، پــدر و مــادر نمــی تواننــد از نگهــداری و تربیــت فرزنــد خــود ســرباز زننــد.
بــه موجــب قانــون مدنــی » پــدر و مــادر مکلف هســتند کــه در حــدود توانایی خود بــه تربیت 
اطفــال خویــش بر حســب مقتضــی اقدام کنند.«ســهل انــگاری در نگهــداری و تربیــت کودک 

موجــب ســقوط حق حضانــت می شــود.
* اشخاصی که نگهداری فرزندان حق و تکلیف آنها است :

 زمانــی کــه پــدر و مــادر بــا یکدیگــر زندگــی مــی کننــد نگهــداری بــر عهــده هــر دوی آنهــا 
اســت .  امــا درصورتــی کــه پــدر و مــادر از یکدیگــر جــدا زندگــی مــی کننــد حضانــت چنیــن 
فرزندانــی ، چــه پســر باشــد و چــه دختــر، تــا 7 ســالگی بــا مــادر و پــس از آن بــا پــدر اســت و 
مشــخص نیســت حضانــت تــا چــه ســنی ادامــه دارد. امــا طبــق فتــاوای فقهــا و رویــه قضایی 
مــدت حضانــت تــا بلــوغ شــرعی اســت و بعــد از ایــن ســن انتخــاب با خــود فرزنــد می باشــد ؛

 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: 

رئیس جمهور در نشست هفتگی هیئت دولت تأکید کرد: 

آگهی گواهی حصروراثت

              

آقــای بهاءالدیــن محمدی دارای شــماره شناســائی 18۰2۳45۰۰۰25  به شــرح دادخواســت 
ــی  ــی ب ــادروان زرب ــح داده ش ــورخ 1۳۹8/۰2/۰۳ توضی ــماره ۹8۰۹۹8۳48۹2۰۰۰۳7 م ش
محمــدی بــه شــماره شناســائی 18۰2455۰۰۰۳1 درتاریــخ  1۳۹7/12/28 در شــهر کرمان 
ــد  ــا محمــدی فرزن ــی آق ــد از :1-عل ــوت وی عبارتن ــن الف ــوت شــده و وراث منحصرحی ف
بهاءالدیــن بــه شــماره شناســائی 18۰2۳77۰۰۰7۳  متولــد 1۳77 نســبت فرزنــد2- نجیبه 
محمــدی فرزنــد بهاءالدیــن بــه شــماره شناســائی 18۰2482۰۰۰۳7  متولد 1۳82 نســبت 
فرزنــد۳- ســمیرا محمــدی فرزند بهاءالدین بــه شــماره شناســائی 18۰2487۰۰۰56  متولد 
1۳87 نســبت فرزنــد4- بهــاء الدیــن محمــدی فرزنــد محمدکبیــر بــه شــماره شناســائی 
18۰2۳45۰۰۰25  متولــد 1۳45 نســبت همســر5- بــی بــی هــوا محمــدی فرزنــد علــی 
محمــد بــه شــماره شناســائی 18۰24۳5۰۰۰14  متولــد 1۳۳5 نســبت مادرلــذا مراتب یک 
نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتراض 
دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مدت یــک ماه 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 ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
                                            دفتر شــورای حل اختالف شــماره 2 شهرســتان بردســیر/1۳ 

نیــاز در ایــن منطقــه کولــرگازی، پنکــه، 
یخچــال، گاز، فــرش و جاروبرقــی اســت. 
محمدعلــی دهقــان سرپرســت معاونــت 
اقتصــادی اســتانداری کرمــان بیان داشــت: این 
زحمــات پوشــیده نمی مانــد و وزیــر از زحمات 
ــا اســتاندار کرمــان  مــردم کرمــان در دیــدار ب
ــر چــه  ــم ه ــزود: امیدواری ــرد.وی اف تشــکر ک
زودتــر مشــکالت در مناطــق ســیل زده حــل 
ــه  شــود و مــردم ایــن مناطــق دیگــر  نیــاز ب
ایــن کمک هــا نداشــته باشــند و اگــر هــم نیاز 
داشــته باشــد بایــد به همــه آنها کمــک کنیم.

**بقــای امارات و عربســتان در ســایه تصمیم 
ــت ایران اس

روحانــی تصریــح کــرد: در همــه ایــن توطئه ها 
ملــت ایــران ایســتادگی، مقاومــت و فــداکاری 
کردنــد و همــواره نیز شــاهد رحمــت، عنایت و 
نصــرت الهــی بودیــم و امــروز نیز قطعــاً چنین 

ــد بود. خواه
رئیــس جمهــور بــا بیان اینکــه آمریــکا با همه 
تــوان خــود قــادر نیســت بــازار نفــت جهــان را 
ــرد:  ــد ک ــد، تأکی ــرار ده ــود ق ــت خ در مش
ــی  ــور غلط ــه تص ــن زمین ــا در ای آمریکایی ه

دارنــد.
ــط بســیار  ــراز اینکــه »امــروز از رواب ــا اب وی  ب
خوبــی بــا اکثــر همســایگان خــود برخــوردار 
هســتیم«، اظهــار داشــت: تنها یکی دو کشــور 
وجــود دارنــد کــه آنها نیــز باید متوجــه اعمال 
و رفتــار خــود باشــند. عربســتان و امــارات باید 
بداننــد کــه وجود و بقایشــان در ســایه تصمیم 
خردمندانه حکومــت جمهوری اســالمی ایران 
اســت. چنانچه ســران نظــام اســالمی و بزرگان 
کشــورمان و مقــام معظــم رهبــری و مرحــوم 
ــی را در  ــات دقیق ــمی تصمیم ــت اهلل هاش آی
مقطعــی کــه صــدام بــه کویــت حملــه کــرد، 
نگرفتــه بودنــد امــروز اثــری از ایــن کشــورها 

وجــود نداشــت.

ــه صــدام قصــد  ــی ک ــزود: زمان ــی اف  روحان
داشــت بــه کویت حمله کنــد از ما خواســت 
یــا کمک کــرده و یا ســکوت کنیم و تصمیم 
صــدام صرفــاً گرفتن کویت نبــود و در نامه ای 
کــه بــه مرحــوم هاشــمی نوشــته صراحتــاً 
ــارس 8۰۰  ــج ف ــه »در خلی ــرده ک ــالم ک اع
کیلومتــر مــرز مشــترک خواهیم داشــت« و 
ایــن نشــان می دهــد کــه صــدام عــالوه بــر 
کویــت به دنبــال اشــغال عربســتان، عمــان، 

امــارات و قطــر هــم بــود.

ــماره  ــت ش ــرح دادخواس ــه ش ــنامه ۳7۰  ب ــا دارای شناس ــد غالمرض ــی زاده فرزن ــه رباط معصوم
۹8۰۹۹8۳48۹1۰۰۰42 مــورخ 1۳۹8/۰2/۰7 تقدیــم ایــن شــورا نموده توضیح داده شــادروان غالمرضا 
رباطی زاده فرزند حســینعلی به شــماره شناســنامه 14 درتاریخ  1۳۹7/12/22 در شــهر بردســیر فوت 
شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-مهــدی رباطــی زاده فرزند غالمرضا به شناســنامه 
شــماره 14 متولــد 1۳5۰ نســبت فرزنــد 2- زهــرا رباطــی زاده فرزند غالمرضا به شناســنامه شــماره 17 
متولــد 1۳5۳ نســبت فرزنــد۳- فاطمــه رباطــی زاده فرزنــد غالمرضــا بــه شناســنامه شــماره ۳4 متولد 
1۳55 نســبت فرزنــد4- محمدجــواد رباطــی زاده فرزنــد غالمرضــا بــه شناســنامه شــماره 17۰ متولــد 
1۳5۹ نســبت فرزنــد5- معصومــه رباطی زاده فرزند غالمرضا به شناســنامه شــماره ۳7۰ متولــد 1۳64 
نســبت فرزنــد6- ســکینه مــرادی مشــیزی فرزنــد حاجــی بــه شناســنامه شــماره 5۳2 متولــد 1۳۳۳ 
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 نزد اشــخاصی باشــد ظرف مــدت یک ماه 
از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامه 

ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
                                                  دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان بردسیر/15 م الف

 درد و رنج در دنیا وجود دارد
مــردي بــراي اصــالح ســر و صورتــش به آرایشــگاه رفــت در 

بیــن کار گفــت و گــوي جالبــي بیــن آنهــا در گرفت.
آنهــا در مــورد مطالــب مختلفــي صحبــت کردندوقتــي بــه 

موضــوع خــدا رســید
آرایشگر گفت: من باور نمي کنم که خدا وجود دارد.

مشتري پرسید: چرا باور نمي کني؟
آرایشــگر جــواب داد: کافیســت بــه خیابــان بــروي تــا ببیني 
ــر خــدا  ــو اگ ــن بگ ــه م ــدارد؟ شــما ب چــرا خــدا وجــود ن
وجــود داشــت ایــن همــه مریــض مــي شــدند؟ بچــه هــاي 
بــي سرپرســت پیــدا میشــد؟ اگر خــدا وجــود داشــت درد و 

رنجــي وجــود داشــت؟
نمــي توانــم خــداي مهربانــي را تصــور کنــم کــه اجــازه دهد 

ایــن همــه درد و رنــج و جــود داشــته باشــد.
مشــتري لحظــه اي فکــر کــرد امــا جوابــي نــداد چــون نمي 

خواســت جــر و بحــث کند.
آرایشــگر کارش را تمــام کــرد و مشــتري از مغــازه بیــرون 
رفــت بــه محــض اینکــه از مغــازه بیــرون آمــد مــردي را دید 
بــا موهــاي بلنــد و کثیــف و بــه هــم تابیــده و ریــش اصالح 

نکــرده ظاهــرش کثیــف و بــه هــم ریختــه بــود.
مشــتري برگشــت و دوباره وارد آرایشــگاه شــد و به آرایشــگر 
گفت:میدونــي چیــه! بــه نظــر مــن آرایشــگرها هــم وجــود 

ندارند.
آرایشــگر گفــت: چــرا چنیــن حرفــي میزنــي؟ مــن اینجــا 
ــاه  ــو را کوت ــاي ت ــن آرایشــگرم.همین االن موه هســتم. م

ــردم. ک
مشــتري بــا اعتــراض گفــت: نــه آرایشــگرها وجــود ندارنــد 
چــون اگــر وجــود داشــتند هیچکــس مثــل مــردي کــه 
بیــرون اســت با موهــاي بلنــد و کثیفو ریــش اصــالح نکرده 

پیــدا نمــي شــد.
آرایشــگر گفــت: نــه بابــا! آرایشــگرها وجــود دارنــد موضــوع 

ایــن اســت کــه مــردم بــه مــا مراجعــه نمیکننــد.
مشــتري تاکیــد کــرد: دقیقــا نکته همین اســت. خــدا وجود 
دارد. فقــط مــردم بــه او مراجعــه نمیکننــد و دنبالــش نمــي 

گردند.
بــراي همیــن اســت که ایــن همــه درد و رنــج در دنیــا وجود 

دارد.!

داستان آموزنده

آگهی گواهی حصروراثت

              

آقــای حمداله شــاه رحمانــی فرزند عزیزاله دارای شناســنامه 4  به شــرح دادخواســت شــماره 9809983489300035 
مــورخ 1398/02/03 توضیــح داده شــادروان عزیزالــه شــاه رحمانی به شــماره شناســنامه 27 درتاریــخ  1390/04/20 
در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-حمدالــه شــاه رحمانی فرزنــد عزیزاله 
بــه شناســنامه شــماره 4 متولــد 1346 نســبت فرزنــد2- مجید شــاه رحمانــی فرزند عزیزاله به شناســنامه شــماره 9 
متولــد 1356 نســبت فرزنــد3- زهــرا شــاه رحمانــی فرزنــد عزیزالــه به شناســنامه شــماره 223 متولد 1339 نســبت 
فرزنــد4- فاطمــه شــاه رحمانــی فرزنــد عزیزالــه به شناســنامه شــماره 224 متولــد 1341 نســبت فرزنــد5- نرگس 
شــاه رحمانــی فرزنــد عزیزالــه بــه شناســنامه شــماره 14 متولــد 1359 نســبت فرزنــد6- مریم شــاه رحمانــی فرزند 
عزیزالــه بــه شناســنامه شــماره 273 متولــد 1352 نســبت فرزنــد7- معصومــه شــاه رحمانــی فرزنــد عزیزالــه بــه 
شناســنامه شــماره 12 متولــد 1349 نســبت فرزنــد8- ماه رخ شــاه رحمانــی فرزند عزیزاله به شناســنامه شــماره 13 
متولــد 1354 نســبت فرزنــد9- ســیف اله شــاه رحمانــی فرزند عزیزاله به شناســنامه شــماره 4 متولد 1344 نســبت 
فرزنــد10- درصــدف نخعــی عبــدل آبــادی فرزنــد مهــدی به شناســنامه شــماره 5 متولد 1318 نســبت همســر لذا 
مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یا 
وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک ماه از نشــر آگهــی به شــورای حــل اختالف 
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.          دفتــر شــورای حــل اختــالف شــماره 3 شهرســتان بردســیر/14 م الف

آگهی گواهی حصروراثت
آقــای مســلم مســجدی دارای شناســنامه ۳454  بــه شــرح دادخواســت شــماره 
ــجدی  ــر مس ــادروان اصغ ــح داده ش ــورخ 1۳۹8/۰2/۰۳ توضی ۹8۰۹۹8۳48۹2۰۰۰4۰ م
ــده و وراث  ــوت ش ــان ف ــهر کرم ــخ  1۳۹7/۰8/2۰ در ش ــنامه 1 درتاری ــماره شناس ــه ش ب
منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-مســلم مســجدی فرزند اصغر به شناســنامه شــماره 
۳454 متولــد 1۳67 نســبت فرزنــد2- مســعود مســجدی فرزند اصغر به شناســنامه شــماره 
۳17۰۰17624 متولــد 1۳68 نســبت فرزنــد۳- اشــرف اکبــر زاده نــگاری فرزنــد برفعلــی به 
شناســنامه شــماره 14۹ متولــد 1۳44 نســبت همســرلذا مراتب یــک نوبــت در روزنامه های 
کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی می  شــود چنانچه کســی اعتــراض دارد یــا وصیت نامــه ای از 
متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مدت یــک ماه از نشــر آگهــی به شــورای حــل اختالف 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جز رســمی وســری که بعد 

از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
                                        دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بردسیر/12 م الف

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان 

آگهی گواهی حصروراثت

آگهی گواهی حصروراثت
شــماره  دادخواســت  شــرح  بــه    2۰۹۹ شناســنامه  دارای  رواز  رمضــان  آقــای 
۹7۰۹۹8۳48۹2۰۰64۳ مــورخ 1۳۹8/۰2/۰8 توضیــح داده شــادروان علــی رواز بــه شــماره 
ــده و وراث  ــوت ش ــان ف ــهر کرم ــخ  1۳۹7/1۰/1۹ در ش ــنامه ۳17۰122444 درتاری شناس
منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-معصومــه جبــاری فرزند اکبر به شناســنامه شــماره 
1۹۹6 متولــد 1۳41 نســبت مــادر2- رمضــان رواز فرزند عبداله  به شناســنامه شــماره 2۰۹۹ 
متولــد 1۳41 نســبت پدرلــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی 
آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یا وصیــت نامــه ای از متوفی نزد اشــخاصی 
باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری که بعــد از ایــن موعد 

ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
                                     دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بردسیر/16 م الف
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Soroush-eitaa

رهبــر انقــاب اســامی دیــدار امســال بــا کارگــران را بــا توجــه بــه ســال 
»رونــق تولیــد«، دارای اهمیــت بیشــتری دانســتند و با تشــبیه کار به بهار 
به عنــوان زمینــه ای بــرای بــروز ظرفیتهــا و اســتعدادها گفتنــد: کار یــک 
ارزش واال اســت و ایــن موضــوع بایــد بــه یــک فهــم عمومــی در جامعــه 

تبدیــل شــود تــا جایــگاه ارزشــمند کارگــر نیــز شــناخته شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای یکــی از عوامــل تحقــق رونــق تولیــد را کار 
جهــادی و فــوق العــاده دانســتند و افزودنــد: رونــق تولیــد یکــی از ارکان 
اصلــی اقتصــاد مقاومتــی اســت و اگــر اقتصــاد مقاومتــی محقــق شــود، 
تصمیم هــای ســردمداران امریکایــی و صهیونیســتی درباره نفت و مســائل 

اقتصــادِی دیگــر، تأثیرگــذار نخواهــد بــود.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: »رونــق تولیــد«، »حمایــت از کاالی ایرانــی«، 
»تحــرک کاری« و »اقتصــاد مقاومتــی« در واقــع زمینه ســاز عــزت ملــی و 

نفوذناپذیــری در برابــر تصمیم هــای بیگانــگان خواهــد شــد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بر اینکــه عــزت ملــی یکــی از اولویت ها 
و مســائل اصلــی هــر ملتی اســت، گفتند: ملتها هیچــگاه راضــی نخواهند 

شــد تــا تحت تأثیــر و نفــوذ تصمیمات دشــمنان خــود قــرار گیرند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه ادعاهــای مقامــات امریکایــی و 
صهیونیســتی افزودنــد: آنهــا می گوینــد دشــمن نظــام جمهوری اســامی 
هســتیم و بــا ملــت ایــران دشــمنی نداریــم امــا دشــمنی بــا جمهــوری 
ــا ملــت ایــران اســت زیــرا جمهــوری اســامی بــه  اســامی، دشــمنی ب
ــوری  ــود، جمه ــردم نب ــر کمــک م ــردم برپاســت و اگ ــدد م کمــک و م

اســامی نبــود.
ایشــان بــا اشــاره بــه توطئه هــای گوناگون دشــمنان ملــت ایــران در چهل 
ســال گذشــته از جملــه تمرکــز بــر موضــوع کار و کارگــر و شکســت ایــن 
تاشــها، تأکیــد کردنــد: ملت ایــران به ویــژه کارگــران در همــه این مــوارد، 

بــر دهــان دشــمن زدنــد و او را مأیــوس کردنــد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکید بــر اینکــه جامعــه کارگــری از وفادارترین 
قشــرها بــه جمهــوری اســامی بــوده و هســت، افزودند: مســئوالن کشــور 
و سیاست ســازان و مجریــان سیاســتها بایــد قدر جامعــه کارگــری را بدانند 
و بــه مســائل اساســی آنهــا همچــون امنیــت شــغلی، احتــرام بــه کارگــر و 

موضــوع دســتمزد کارگــران توجــه صحیــح و دقیقی داشــته باشــند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در همیــن زمینــه گفتنــد: بعضی خریــداران 
ــه، فــروش تجهیــزات آن، و تبدیــل  ــردن کارخان ــا از بیــن ب کارخانه هــا ب
ــه همــه  ــد ک ــی کنن ــرج، سوءاســتفاده م ــه بُ ــه ب ــن کارخان ــردن زمی ک
مســئوالن در ســه قــوه، بایــد بــا اینگونــه مســائل مقابلــه جــدی کننــد.

ایشــان واردات بی رویــه را از دیگــر مســائلی برشــمردند کــه به تولیــد داخل 
و کارگــر ایرانــی ضربــه وارد می کنــد و افزودنــد: در زمینــه مقابله بــا واردات 
بی رویــه کاالهــای خارجــی، مقــررات ســختی وجــود دارد امــا ایــن ضوابط 

بایــد با قاطعیــت اجرا شــوند.
ــوارد  ــی م ــه در برخ ــا اگرچ ــد: تحریمه ــامی گفتن ــاب اس ــر انق رهب
زمینه ســاز بــروز مشــکات می شــوند امــا اگــر بــا آنهــا مقابلــه صحیــح و 
منطقــی شــود، بــه نفــع کشــور خواهــد بــود زیــرا تحریمها موجــب تکیه 

بــر تــوان، ظرفیــت و ابتکارهــای داخلــی خواهــد شــد. ایشــان بــا یــادآوری یــک نکته مهم 
خطــاب بــه دشــمنان ملــت ایــران تأکیــد کردنــد: بدانیــد دشــمنی های شــما بی پاســخ 
نخواهــد مانــد و ملــت ایــران، ملتــی نیســت که علیــه او کار و توطئــه کنند و او بنشــیند و 

ــا کند. تماش
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در نکتــه ای دیگــر در زمینه تشــدید فشــارهای نفتــی امریکا 
گفتنــد:  کاهــش وابســتگی بــه فروش نفــت را قدر و نوعــی فرصــت می دانیــم و از آن برای 

تکیــه بیشــتر بــر توانایی هــای داخلــی اســتفاده می کنیم.
رهبــر انقــاب توانایی هــای ملــت ایــران و جوانــان پرتــاش و خــوش اســتعداد میهــن را 
بســیار فراتــر از وضــع فعلــی خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: بایــد فرهنــگ کار و تولیــد و 
تــاش را ترویــج دهیــم و روحیــه انتظــار بــرای ثــروت بــادآورده را از بین ببریم و روشــهایی 
شــبیه بخــت آزمایــی را ترویــج نکنیــم کــه دســتگاههای مختلــف از جمله صدا و ســیما 

بایــد متوجــه ایــن معنا باشــند.
ایشــان بــا اســتناد بــه آیه شــریفه قــرآن کریــم دســتاورد حقیقی انســان را حاصل ســعی 
و تــاش او برشــمردند و افزودنــد: رشــد فــرد و جامعــه در گــرو اراده و همت و تاش اســت 
و جوامعــی کــه در دنیــا از لحــاظ مــادی رشــد کرده انــد، بــر اثــر همیــن عوامل بوده اســت 
چراکــه خداونــد وعــده داده بــه کســانی کــه بــرای دنیــا هــم کار می کننــد، کمــک خواهد 

کرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، »رفاه ملت« و »رشــد اقتصــادی، فناوری و علمــی« را در کنار 
»معنویــت و پیشــرفت اخاقــی«، از اهــداف اصلــی نظــام اســامی خواندند و خاطرنشــان 

کردنــد: تحقــق ایــن اهــداف بــه کار و تاش مســتمر نیــاز دارد.
ایشــان گفتنــد: هــدف از بیــان گام دوم ایــن بــود کــه باید با همــان انگیــزه و همت بلندی 
کــه کشــور را از زیــر لگــد مســتکبران خــارج کــرد بــه حرکــت پرشــور بــرای رســیدن بــه 

قله هــای بلنــد پیشــرفت و عــزت ادامــه داد.
رهبــر انقــاب، جوانــان بــا انگیــزه، تحصیلکــرده و پرتــاش را محــور دســتیابی کشــور به 
آینــده روشــن دانســتند و افزودنــد: بــه فضــل الهی مجموعه هــای گوناگــون و غالبــاً جوان 
در سراســر ایــران عزیــز مشــغول فعالیــت هســتند تــا در پرتو حرکتــی عظیم، ملــت ایران 

بــه قله هــای رفیــع عــزت مــادی و معنــوی برســد.
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خاطرات خانواده شهید معظم 
 روســری هامونــو آتیــش مــی زدن. نمــی گذاشــتن بــا روســری بریــم مدرســه. بــا 
اینکــه از رضــا بزرگتــر بــودم )رضــا کاس دوم بــود و بــا هــم تــو یــک مدرســه درس 

مــی خوندیــم(ازش کمــک خواســتم.
کمکــم کــرد. تــا نزدیــک مدرســه با روســری مــی رفتــم، بعــد روســری رو از من می 
گرفــت و بــه زیــر پیراهــن خــودش ســنجاق مــی کــرد دوبــاره بعــد از مدرســه، بهــم 
پســش مــی داد و بــا روســری برمــی گشــتیم خونــه. چنــد روزی اینطــور گذشــت تا 
اینکــه یکــی از بچــه هــا جریــان رو بــه مدیــر گفــت. مدیــر هــم رضــا رو صــدا کــرد 
و ازش خواســت پیراهنشــو بــاال بزنــه، وقتــی روســری رو دیــد شــروع کــرد بــه زدن 
رضــا بــا ترکــه. بعــد هــم دنبــال مــن فرســتاد. وقتــی اومــدم تــا خواســت بزنــه، رضا 
خودشــو انداخــت رو دســتای مــن، نذاشــت مدیــر منــو تنبیــه کنــه ... خــودش همه 

چــی رو بــه گــردن گرفــت.
بدن رضا اون روز از شدت ضربات ترکه، کبود شد ...

راوی: خانم طاهره آدمیزاد رنجبر)خواهر شهید(
قــرار بــود چهــارم آبــان بــرا تولد ولیعهدتو بردســیر مراســمی گرفته بشــه و مدرســه 
مــا هــم تــو اون مراســم اجــراء داشــته باشــه. بخاطــر همیــن چنــد تــا از دختــرای 
مدرســه رو انتخــاب کــردن کــه تــو ایــن مراســم بــا لبــاس هــای ســبز و ســفید و 
قرمــز، دور مجســمه شــاه، تــو میــدون شــهر، دور بزننــد، ســرود بخوننــد. مــن هــم 

یکــی از منتخبیــن گــروه بــودم امــا راضــی بــه ایــن کار نبــودم. 
دوباره از رضا کمک خواستم.

مشــغول تمریــن بودیــم، مدیــر مدرســه فرســتاد دنبالــم، وقتــی اومــدم، بــا چهــره 
خــون آلــود رضــا مواجــه شــدم. حســابی جــا خــوردم و ناراحــت شــدم.  گفتــن: بــرو 
دنبــال پــدر مــادرت. گفتــم: اونــا اینجــا نیســتن. مدیــر هــم بــا عصبانیــت مــن رو 

همــراه رضــا فرســتاد خونــه.
وقتــی از مدرســه اومدیــم بیــرون، رضــا شــروع کــرد به خندیــدن. وقتــی تعجب منو 
دیــد گفــت: مــن خــودم صورتمــو کوبیــدم بــه دیــوار، خــون دمــاغ بشــم تــا بــه این 

بهانــه تــو رو از تمرین بکشــم بیــرون ...
بهش گفتم من راضی به این کار تو نیستم، دفعه بعد یه فکر دیگه بکن ...

بعــد از مدتــی، دوبــاره مدیــر مدرســه فرســتاد دنبالــم و گفــت: بــرادرت دل درده. این 
تحفــه رو بــردار ببر خونــه ...

باخــره نقشــه هــای رضــا گرفــت و بخاطــر ایــن غیبــت هــا، از گــروه پیــش آهنــگ 
هــا حــذف شــدم ...

راوی: خانم طاهره آدمیزاد رنجبر)خواهر شهید(
از پشــت بــوم خونــه دیــد طرفــدارای شــاه دارن جلــوی کارخونــه قنــد، شــعار میدن. 

رفــت بینشــون و شــروع کــرد بــه شــعار دادن: درود بــر خمینــی، مــرگ بر شــاه ...
خیلــی کتــک خــورد. از تــو جمعیت کشــیدمش بیــرون. گفتــم االن جاش نیســت. 
مــی گفــت: پــس کــی جــاش هســت؟! اینــا دارن از جایــی حمایــت مــی شــن.  اگه 

جلوشــونو نگیریــم زیادتر میشــن ...
این حرفا رو وقتی میزد که کاس دوم بود ...

شهید معظم    رضا رنجرب

مسابقه پیامکی )19(
ــن  ــه اولی ــی ک ــرع ایران ــک دان و مخت فیزی
ــاخته  ــا س ــون دنی ــوم -  نئ ــزر گازی هلی لی
ــاالت  ــاکن ای ــی و س ــد در ام آی ت وی می باش
متحــده آمریــکا بــود. علی جــوان در دســامبر 
1960 نخســتین لیــزر گازی دنیا را اختــراع کرد 
کــه ترکیبــی از دو گاز هلیــوم و نئــون بــوده و 
بــه همیــن خاطــر بــا نــام لیــزر هلیوم-نئــون 
ــز- و  ــود.متولد: 1305/10/4، تبری ــده می ش نامی

ــس آنجلــس   ــات: 22 شــهریور 1395، ل ف
نــام  ایــن دانشــمندان را بــه ســامانه پیامکــی 
ــای  ــه قیــد قرعــه از هدای ارســال نماییــد و ب

ــد  ارزشــمند برخــوردار گردی
افــرادی کــه برنــده مســابقه می شــوند بــا انها 

تمــاس و  هدیــه به انهــا تقدیــم میگردد 

مقام  معظم رهربی در دیدار  کارگران مبناسبت هفته کارگر : 

هر قدر اراده کنیم نفت صادر می کنیم/ دشمن پاسخ اقدام 
خود را خواهد گرفت

معرفی کتاب 
»خداباوری و دانشمندان معاصر غربی: چالش 

ها و تبیین ها«
مولف : مهدی گلشنی

 ناشر کتاب : کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران
سال نشر : 1395- تعداد صفحات : 128
نویسنده: »سید ناصر حسینی پور   « 

کتــاب »خدابــاوری و دانشــمندان معاصــر غربــی« تأکیــد بــر این مطلــب دارد کــه در 
خــود غــرب نیــز برخــی فیلســوفان و عالمــان خدابــاور برجســته وجــود داشــته کــه 
همیشــه بــا خرافــات و شــبهات و بدآمــوزی هــا بــه مقابلــه پرداختــه و سســت بنیان 
بــودن آنهــا را نشــان داده انــد. »خدابــاوری و دانشــمندان معاصــر غربی« از ســه فصل، 

بــه شــرح زیــر تشــکیل شــده اســت.
فصل اول: خداباوری از منظر دانشمندان معاصر غربی 

فصل دوم: علم جدید و بعضی چالش ها در برابر ادیان توحیدی 
فصل سوم: اسلوب جدید برهان نظم . 

در فصــل اول بــه نظــرات مختلــف دربــارة رابطة علــم و دیــن در جهان غــرب و نگرش 
عالمــان معاصــر غربــی بــه خدابــاوری پرداختــه ایــم. ایــن فصل قبــاً به نحــو خاصه 
تــر در کتــاب فیزیــک دانــان غربی و مســئلة خدابــاوری، آمــده و در اینجا توســعه داده 

ــده است. ش

* بــا ســام خیابــان امــام درمرکــز شــهر احتیــاج بــه 
ــفالت  ــاش اس ــی از جاه ــفالت دارد خیل ــش اس روک
شکســته و چالــه ایجــاد شــده از شــورای شــهر 
ــان را  ــن خیاب ــه ای ــم ک ــت میکنی وشهرداردرخواس
دراولویــت قــرار دهنــد                9133----01

ــرم در مســجد  ــه محت ــام جمع ــه ام * ســام ازاینک
جامــع مســتقر شــده خیلــی خوبــه وبهتــر اینکــه هر 
شــب بیــن دونمــاز تفســیرموضوعی ایاتــی از قــران را 
ــد جــای  ــان مــی کن بســیار ســاده و روان وشــیوا بی
تقدیــر وتشــکر داردمــن بدینوســیله از ایشــان تشــکر 

میکنــم                                      9133----71
* ســپهرجان در حالــی کــه درجاهــای دیگــر پــارک 
مــی ســازند ولــی پــارک قائــم با کلــی هزینــه در حال 
تخریــب اســت نیــاز بــه مرمت و تعمیــر وحفــظ اموال 

عمومــی دارد مســئولین محتــرم توجه کنند
99----9362                                                    

ــر  ــم بهت ــس قدی ــر اورژان ــع دربراب ــاد تقاط ــا ایج * ب
نیســت درمحــل تاقی بلــوار امامــزاده باز شــود گرچه 
بــا بــاز شــدن ایــن قســمت بــار ترافیکــی بــه میــدان 
ازادی و خیابــان معلــم بــرای ورودبــه بلوار معلم بســیار 
تاثیــر گــذار اســت اگر ایــن موضوع کارشناســی شــود 
و کارشناســان خبــره محلــی و پلیــس راهــور اعــام 
نظــر کننــد خــوب اســت باتشــکر      9120----34

ــب و  ــری رج ــای قم ــه درماهه ــام از اینک ــا س * ب
شــعبان برنامــه هــای فرهنگی بســیار عالــی در صحن 
ــی  ــتقبال خوب ــا اس ــد و ب ــزاده برگزارش ــرای امام وس
برخــوردار بــود از دســت انــدرکاران ایــن برنامــه هــا و 

هیــات امنــا امامــزاده تقدیرمــی نمایــم ممنــون
99----9221                                                     

* ســام بــا اظهــار تاســف از اینکــه اعــام مــی شــود 
ازدواج 12درصــد کاهــش وطــاق یک درصــد افزایش 
یافتــه اســت مســئولین فرهنگی بــرا ی حفــظ بنیان 
ــاره  ــت چ ــش جمعی ــل و افزای ــر نس ــواده وتکثی خان
اندیشــی کننــد اگــر زاد وولــد بــه همیــن روال پیــش 
ــر  ــراد پی ــا اف ــده کشــوری ب ــال آین ــرود  در چندس ب
مواجهیم و کشــورمان جز کشــورهای مســن محسوب 

مــی شــود                                  9168----32
* امــوزش فرهنــگ ترافیک در این شــهر ضروریســت 
مســئولین از طریــق ممکــن مثــل بروشــور ، مواجــه 
حضــوری بــا ناقضیــن ترافیــک ، در فضــای مجــازی با 
تصویــر و ... اموزشــهای الزم ارائــه گــردد مثــا نحــوه 
ــه  ــه ک ــارک میکن ــور ی پ ــرف ط ــردن ط ــارک ک پ
جــای دوماشــین رو میگــره یــا طــوری پــارک میکنــه 
کــه ماشــین جلویی نمــی توانــد از پــارک خارج شــود 
بایــد بدنبــال صاحــب خــودرودر بانکهــا و مغــازه هــا 
بــدود حــاال کســی کار اضطــراری داشــت چــه بایــد 
ــد                                              9132----30 بکن

*درنشــریه بیــان کردیــد تاســیس شــرکتهای دانــش 
ــراد  ــور اف ــاده وحض ــترهای آم ــود بس ــا وج ــان ب بنی
ــاتید مجــرب پیشــنهاد  ــرده و اس خــاق و تحصیلک
بســیار جالــب و بحقــی بــود امیدواریــم که مســئولین 
دانشــگاهی و مســئول ارشــد  و نماینــده عالــی دولــت 
در شهرســتان اقدامــات الزم را درایــن زمینــه ایجــاد 
کننــد ضمن اشــتغال پایــدار تحقق اقتصــاد مقاومتی 
و رونــق تولیــد را دربرخواهــد داشــت   9129----56

ــم  ــامی درنه ــوراهای اس ــبت روز ش ــام بمناس *س
اردیبهشــت بدینوســیله از اعضــای محتــرم شــورای 
شــهر بردســیرو شــهردار بــه دلیــل  تــاش و زحماتی 

کــه متحمــل مــی شوندتشــکر میکنــم
16----9359                                                        

ــه  ــرو در کارخان ــری نی ــپهر ! از بکارگی ــام س * س
ــه  ــرو در چ ــدر نی ــی و چق ــر؟  ک ــه خب ــتیل چ اس
رشــته هایــی الزم داره بــه مســئولین توصیه شــود که 
بومیهــا دراولویــت باشــند  اخیــرا توجــه بیشــتری بــه 

بومیهاشــده کــه ایــن امــر تــداوم یابــد  باتشــکر 
87----9122                                                    

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

ادامه مصاحبه ....
وی ادامــه داد: نیمــه  بهمــن ســال 63 
شــب دور هــم نشســته بودیــم و همچنان 
در مــورد مجروحیــت و شــهادت صحبــت 
ــروح  ــاً مج ــه قب ــی ک ــم، برخ می کردی
شــده بودنــد از خاطــرات مجروحیــت خود 
می گفتنــد و مــن و دوســتم تــا آن موقــع 
ــرای  ــی ب ــم و حرف ــده بودی ــروح نش مج
ــاس  ــی احس ــه نوع ــتیم و ب ــن نداش گفت
ــن  ــم، م ــا مانده ای ــه ج ــم از قافل می کردی
خــودم را جــای یــک قطــع نخاعــی کــه 
نمی توانــد پاهایــش را حرکــت دهــد 
گذاشــتم و گفتــم حقیقتــاً جانبــازان قطع 

ــد. نخــاع، شــرایط ســختی دارن
و  بگیریــم  قیافــه  می توانســتم 
ــم مــن هــم مجــروح شــده ام بگوی

ضیاءالدینی افــزود: روز بعد یعنــی در تاریخ 
ــت  ــمت راس ــی از س 1363/11/16 ترکش
بــه پهلــوی مــن اصابــت و در طحالــم جــا 
خــوش کــرد، در آن لحظــه احســاس 
کــردم پــودر شــدم و اصــاً وجــود خارجــی 
ــودم روی  ــاده ب ــدارم، همان طــور کــه افت ن
زمیــن کم کم چشــم بــاز کــردم و آســمان 
را دیــدم، چیــزی از درد حــس نمی کــردم 
ــم  ــن روی پاهای ــه ای آه ــردم تک ــر ک فک

ــم. ــم حرکــت کن ــه نمی توان ــاده ک افت
ــاال  ــردم ح ــه احســاس می ک ــی ک در حال
ــم  ــم و بگوی ــه بگیری ــم قیاف دیگــر می توان
ــه دوســتان  مــن هــم مجــروح شــده ام، ب
گفتــم نمی توانــم بلنــد شــوم، آن هــا فکــر 
کردنــد شــوخی می کنم، مــرا بلنــد کردند 
و پشــت لنکــروز انداختند، ماشــین حرکت 
ــا و  ــه چوله ه ــور از چال ــر عب ــرد و در اث ک
ــل  ــی، مث ــای خاک ــت اندازها و جاده ه دس
ــقف  ــه س ــی ب ــت گاه ــه گوش ــک تک ی

ماشــین و گاهــی بــه کــف می خــوردم.
بــه اورژانــس خــط کــه رســیدیم بــه خاطر 

وخامــت حــال مــن گفتنــد بــه عقــب منتقــل 
شــوم، بــا یــک دســتگاه وانــت کــه بیــن کابیــن 
ــار ماشــین شیشــه نداشــت،  جلــو و قســمت ب
ــرار  ــده ق ــد و ســرم پشــت ســر رانن درازم کردن
ــد و  ــراغم آم ــه س ــم درد ب ــود، کم ک ــه ب گرفت
ــن، دو  ــف ک ــم توق ــده می گفت ــه رانن ــی ب گاه
ــه  ــر ب ــی دیگ ــتاد ول ــن راه ایس ــار در بی ــه ب س
حرفــم گــوش نــداد و می رفــت، موهــای ســرش 
را می کشــیدم کــه بایســتد، درد مجروحیــت و 
ــرده  ــن ب ــان از م تکان هــای شــدید ماشــین ام

بــود.
ایــن یــادگار دوران دفــاع مقــدس اضافــه کــرد: 
پیــش از آن بارهــا از کنــار بیمارســتان زیرزمینی 
خاتــم االنبیــاء در منطقــه جفیــر عبــور کــرده 
بــودم و همیشــه دوســت داشــتم بــه داخــل این 
بیمارســتان بــروم و از نزدیــک آن را ببینــم، حاال 
ــن بیمارســتان  ــت ســختی وارد ای ــا مجروحی ب
ــه مــن  می شــدم، در آن جــا آمپــول مســکنی ب
زدنــد و بــه بیمارســتان گلســتان اهــواز منتقــل 
کردنــد، تقریبــاً همــه  بیمارســتان ها پُــر از 
مجــروح بــود، تنفــس برایــم ســخت شــده بــود 
و در حالــت اغمــا بــودم، لباســم را بــا قیچــی پاره 
کردنــد، دکتــر بــه مــن گفــت بایــد بــه تهــران 
منتقل شــوی، مــرا با برانــکارد داخــل آمبوالنس 
گذاشــتند در مســیر رســیدن بــه فــرودگاه 
آمبوالنــس تصادف کــرد و از روی تخــت برانکارد 

بــه کــف ماشــین افتــادم.
در سن 16 سالگی ویلچرنشین شدم

وی در ادامــه گفــت: به مشــهد منتقلــم کردند و 
آن جــا پزشــکان بــه مــن گفتنــد که قطــع نخاع 
ــن  ــه س ــالگی ک ــن 16 س ــن در س ــده ام، م ش
اوج هیجــان و شــور یــک پســر نوجــوان اســت، 
ویلچرنشــین شــدم و از آن زمــان تاکنــون 42 بار 
بــه اتــاق عمــل رفتــه ام و بارهــا پایــم شکســته و 
یــک بــار هــم بــه شــدت ســوخته اســت، زخــم 
عفونــی و زخــم بســتر هــم مدتــی مــرا درگیــر 
ــی را  ــل کس ــن مراح ــام ای ــرد و در تم ــود ک خ

ایثارگرتــر از همســرم ندیــدم و کاً معتقــدم کســانی کــه خودشــان را از 
زندگــی راحــت محــروم و از یــک جانبــاز قطع نخاع نگهــداری می کنند، 
ایثارگرتریــن افراد هســتند. وی با اشــاره بــه خاطراتی از چگونگــی ازدواج 
خــود، ضمــن تجلیــل از فداکاری هــای همســرش گفــت: زندگــی برای 
همســر مــن عــذاب آور اســت و مــن در مقابل ایثار همســرم هیــچ کاری 
نکــرده ام. ایــن جانبــاز 70 درصــد از غفلت هــا و کمبودهایــی کــه مانع از 
بهبــود وضــع جانبــازان قطــع نخاع اســت، گایــه  کــرد و اظهار داشــت: 
ــد، مشــکات کمــاکان  ــه اختصــاص می یاب ــی ک ــم بودجه های علی رغ
ــه  ــود هزین ــای خ ــا در ج ــد بودجه ه ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــی اس باق

ــوند.           نمی ش
  مسؤوالن به مشکالت مردم رسیدگی کنند

ضیاءالدینــی بــا تاکیــد بــر این کــه مشــکات موجود خللــی در ایمــان و 
اراده  مــا و راهــی کــه انتخــاب کرده ایــم ایجــاد نمی کنــد و اگــر با علــم از 
وضعیــت موجــود به گذشــته برگــردم بــاز هــم در ایــن راه پا می گــذارم، 
خاطرنشــان کــرد: مــا پــرورش یافتــه  مدرســه عاشــورا و امــام حســین 
ــه ام  ــه رفت ــی ک ــن از راه ــم، م ــا درس گرفته ای ــتیم و از آن ه )ع( هس
پشــیمان نیســتم، هرچنــد گاهی چنــان درد می کشــم که به همســرم 

می گویــم چنــد تــا پتــو روی مــن بینــداز تــا صدایــم بیــرون نــرود.
ایــن یــادگار دوران دفــاع مقــدس بــا انتقــاد از کــم کاری متولیــان در امور 
فرهنگــی گفــت: از مســؤولین انتظــار می رود به مشــکات معیشــتی و 
فرهنگــی جامعــه بیشــتر توجــه کننــد، مــردم بــه مــا می گوینــد اگــر 
ــل  ــانید و دلی ــئولین برس ــه مس ــا را ب ــام م ــد پیغ ــان می رس صدای ت
ــه  ــانه ب ــون رس ــه از تریب ــود ک ــن ب ــم همی ــدار ه ــن دی ــن ای پذیرفت
مســئولین بگویــم به مشــکات مردم بیشــتر توجــه و رســیدگی کنند.

شعر
 مژده اي دل که مسیحا نفسی می آید 
مژده اي دل که مسیحا نفسی می آید
که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید

از غم هجر مکن ناله و فریاد که من
زده ام فالی و فریادرسی می آید

ز آتش وادی ایمن نه منم خرم و بس
هرکس آنجا به امید قبسی می آید

هیچکس نیست که در کوی تواش کاری نیست
هرکس آنجا به طریق هوسی می آید

کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست
این قدر هست که بانگ جرسی می آید

جرعه اي ده که به میخانه ارباب کرم
هر حریفی ز پی ملتمسی می آید

دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است
گو بیا خوش که هنوزش نفسی می آید

خبر بلبل این باغ بپرسید که من
ناله اي میشنوم کز قفسی می آید
یار دارد سر صید دل حافظ، یاران
شاهبازی به شکار مگسی می آید

آگهی مزایده مرحله اول فروش چوب های خشک 
شــهرداری گلزار براســاس مجوز شــاره 97/32/54مورخ 97/12/14 شــورای محرتم اســامی شــهر گلزار  در نظر دارد که چوبهای 

خشــک حاصــل از هــرس منــودن درختــان  ســطح شــهرگلزار  را از طریــق مزایــده محلــی به فروش برســاند  لــذا از عاقــه مندان 

جهــت رشکــت در مزایــده دعــوت بعمــل مــی آیــد از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت 10 روز کاری جهــت  اخــذ فــرم رشکــت در 

مزایده به واحدفنی و شهرســازی شــهرداری مراجعه و نســبت به تکمیل مدارک مزایده اقدام منایند همچنین هزینه  وســائل 

موردنیــاز جهــت بــرش ، بارگیــری ، حمــل و نیــروی انســانی موردنیــاز برعهده برنــده مزایده مــی باشــد شــهرداری در رد یا قبول 

پیشــنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری گلزار 
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