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امام خامنه ای ) مد ظله( :

دلیل اینکه روی سند ۲۰۳۰ آنقدر کار میکنند، 
چون میخواهند آموزش و پرورش، مناسبات 
فکری شاگردان را جوری تنظیم کند که اساس 
زندگیشان طبق تفکر غربی باشد. یعنی شما 
آمریکا  و  انگلیس  برای  کنید  سرباز درست 
و بقیه این وحشی های کراوات و ادکلن زده؛ 

همین هایی که آدم میُکشند .
1۰۰۰۰1۰۰۰۰5588

ـ    سیاسی  استان کرمان           هفته نامه ی فرهنگی    
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اول  رمضان  1440  -  6  مه   2019
سال یازدهم   -  شماره   383   

قیمت :  5۰۰ تومان
www.sepehrbrd.ir

پیامبر مکرم اسالم )ص( فرمودند   : دلی که در آن چیزی از حکمت نباشد ، مانند خانه ای 
مخروبه است . پس دانش بیاموزید و بیاموزانید و فهمیدگی بدست آورید و نادان نمیرید  زیرا 
خداوند عذر نادانی رانمی پذیرد                                                                  » کنزالعمال: ۲875«
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با توجه به تجربه گذشته سهمیه بندی بنزین و ارائه آن با 
دونرخ سهمیه ماهانه 60 لیتر700تومانی  و مازاد 1000 
تومانی و تک نرخی آن با 1000 تومان وافزایش مصرف 
بویژه درسال 97 و اولین ماه 98 به بیش از یک میلیون 
لیتر مصرف روزانه ، ایا با گرانی ودونرخی بنزین قاچاق 
ان کمتر می شود؟ تجربه گذشته نشان داده که تاثیری 
درقاچاق نداشته بدلیل افت ارزش پول ملی و عدم برابری 
با قیمت فوب نفت خلیج فارس ، گرانی بنزین گذشته از 
تاثیرات داخلی مثل افزایش تورم و افزایش قیمت اجناس می 
تواند درقاچاق آن تاثیرداشته باشد چنانچه  وضع دستمزد 
و معیشت مردم بهبود یابد و مانع از افزایش تورم بشود 
ونقدینگی کاهش یابد و قیمت عرضه نفت درداخل با قیمت 
فوب خلیج فارس برابری ویا نزدیک شود و بنزین قاچاق 
در خارج از مرزها خریدار نداشته باشد می تواند تاثیرگذار 
باشد  و اال با وضعیت موجود وافزایش قیمت و سهمیه بندی 
تاثیرچندانی نخواهد داشت. و طبق نظر کارشناسان نوسانات 
نرخ ارز در ایران باعث شد تفاوت نرخ بنزین در ایران نسبت 
به کشورهای همسایه دچار تغییرات محسوسی شده و به 
همین خاطر قاچاقچیان انگیزه های الزم برای قاچاق سوخت 
را پیدا کردند. لذا برای مقابله با قاچاق بنزین تنها سهمیه 
بندی و افزایش بها کارساز نیست. بلکه چاره کار در تقویت 
شاخص های اقتصادی و افزایش ارزش پول ملی نهفته 
است.و تا زمانی این موضوع حل نشود . دونرخی کردن بنزین 
، مسئله قاچاق را حل نمی کند چون با افزایش قیمت به 
قیمت فوب خلیج فارس نمی رسد و تورم را افزایش می دهد  
درواقع کاهش مصرف درداخل ضروریست لذا زمانی که 
خودروسازان داخلی از عرضه چند میلیونی خودرو درسال 
خبر می دهند  انهم با سوخت 8درصد  به باال و فکری برای 
کاهش مصرف سوخت نمی کنند اینها خودباعث افزایش 
مصرف سوخت می شود گذشته از این  خودروهای فرسوده 
با سوخت باال از رده خارج نمی شوند از سویی با گسترش 
شهرها و نیاز به عبور ومرور و عدم وسائل نقلیه درون وبرون 
شهری به اندازه کافی درخدمت رسانی ،  شهروندان مجبور 
به استفاده از خودروشخصی می شوند و این موارد  همه 
باهم باعث افزایش مصرف سوخت می شودلذا تنها ارزانی 
باعث افزایش سوخت نیست وتجربه نشان داده که سهمیه 
بندی و افزایش قیمت تاثیر بسزایی درمصرف نداشته است 
مرفهین ومتمکنین که ازمیزان  مصرف به اندازه نیاز و گرانی 
آن  ابایی ندارند قشر متوسط هم بنا به ضرورت همین حاال 
هم رعایت می کند ودهکهای پایین جامعه با حداقل استفاده 
با هرنوع قیمت بنزین ، بیشترین آسیب را می بینندلذا ضمن 
بهینه نمودن الگوها ی مصرف ،  افزایش وسائل نقلیه عمومی 
، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ، تقویت شاخص 
های اقتصادی ، ارزش پول ملی ، کنترل تورم ، بهبود وضع 
معیشت ودستمزدها و... در صورت عملی شدن می تواند هم 

مصرف را کاهش و هم قاچاق آنرا کنترل و مهار کند 
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                                  ادیبی نیا مدیرآموز وپرورش بردسیر :

حیات جامعه مرهون همت مضاعف و 
تالش جهادگونه معلمان است

       حجت االسالم شمسی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه: 

سهمیه بندی بنزین وقاچاق ؟!

محمدنخعی رئیس شــورای اســالمی شهربردسیربمناســبت روز شوراها 
گفتگویــی بــا خبرنــگار ســپهر بردســیر انجــام داده کــه بشــرح ذیــل به 

اطــالع همشــهریان گرامــی می رســد
رئیــس شــورای اســالمی شــهر بردســیر ابتــدا اظهــار داشــت: شــوراهای 
اســالمی  نمــادی از خــرد جمعــی جامعــه هســتند. ضمــن تبریک نهم 
اردیبهشــت  روز تاســیس شــوراهای اســالمی به  اعضای محترم شــوراها 
ونیــز گرامیداشــت هفتــه شــوراها.  امــروزه   مدیریــت شــهری در جهان 
تحــول اساســی یافتــه و شــهرها در مســیری حرکــت مــی کننــد کــه 
بتواننــد رفــاه و آســایش  بیشــتر ســاکنان خــود  را تامیــن نماینــد واز 
آنجــا که شــوراهای اســالمی نمــادی  از خــرد جمعی  جامعه محســوب 
مــی شــوند و از جملــه اهــرم هــای متــوازن کننــده توســعه و تزریــق 
منابــع  مالــی در حــوزه جغرافیای شــهرها هســتند  علیهــذا تقویت این 
نهــاد محلــی برخاســته از بطــن مــردم ضرورتــی اجتنــاب ناپذیر اســت 
کــه علیرغــم تالشــهای صــورت پذیرفتــه در حــوزه قانونگــذاری ،بنظــر 
مــی رســد هنوزضعفهــای ســاختاری و کارکــردی متعــددی در قوانیــن 
مربــوط بــه شــوراها وجــود دارد و بایســتی از ســوی مراجــع ذیصــالح 
مرتفــع گردنــد کــه در صــورت تحقــق این مهم چشــم انــداز آینــده این 
نهــاد در اداره امــور کشــور مثبــت خواهــد بــود و  به تقویت شــهرداریها و 
بهبــود عملکــرد آنها منجــر و موجبات بهره مندی بیشــتر شــهروندان از 

ایــن دو نهــاد را ســبب مــی گــردد.
محمــد نخعــی درپاســخ بــه وظایــف شــوراهای اســالمی بیــان داشــت : 
وظایــف وجایــگاه شــوراها در قوانیــن مدونــه تبییــن گردیــده و در حــال 
حاضــر شــوراهای اســالمی شــهرها بطور کلــی 34 وظیفــه را عهــده دار 
هســتند کــه انتخــاب شــهردار مهــم تریــن آنهــا محســوب مــی شــود 
لیکــن جایــگاه مزبــور بایــد از ســوی دولتمــردان بیــش از پیــش تقویت 
و بــر اســتمرار آن تاکیــد شــود واختیــار بیشــتری بــه این نهــاد تفویض 
گــردد تــا منتخبیــن مــردم در این پارلمان محلی حســب شــناختی که 
از اوضــاع حــوزه انتخابیــه خــود دارنــد خدمــات کمی و کیفی بیشــتری 
بــه مــردم عرضــه نمایند وبــه زعم حقیــر ســاز وکار اجرایی مناســبی در 
خصــوص تحقــق بعضــی از وظایــف فــوق االشــعار موجــود نمــی باشــد 

        
زنجیره 20 تایی IR6 را علیرغم میل برخی 
از کشورهای اروپایی رونمایی کردیم

دو مقوله دین و سیاست به هم پیوند 
خورده و جدایی ناپذیرند

صفحه 4

                                   رئیس سازمان انرژی امتی گفت: 

محمدنخعی رئیس شورای اسالمی بردسیر در گفت وگو با سپهر بردسیر  :
شوراهای اسالمی  نمادی از خرد جمعی جامعه هستند

ــای  ــر ایف ــی ب ــر منف ــدان آن تاثی ــه فق ک
نقــش شــوراها خواهد داشــت فلذا ســاختار 
شــوراها بایــد نظــام منــد گردیــده و ابهامات 
قانونــی و برداشــت هــای نادرســت از قوانین 

نیز شــفاف شــود
شــورای اســالمی شــهر بردســیر در راستای 
عمــل بــه وظایــف قانونــی خــود وفــق ماده 
71 قانــون تشــکیالت ،وظایــف وانتخابــات 
وانتخــاب  کشــور  اســالمی  شــوراهای 
بــا   1375/03/01 مصــوب  شــهرداران 
اصالحــات بعــدی بــه اولیــن و مهــم تریــن 
وظیفــه خــود کــه انتخــاب شــهردار مــی 
باشــد در موعــد قانونــی جامه عمل پوشــاند 
و از آنجــا کــه شــهرداری نقــش مهمــی در 

ــک شــهر دارد  ــردم ی ــره م زندگــی روزم
صفحه4                                        ادامه صفحه3

مقام معظم رهربی دردیدار با معلامن رسارس کشور مبناسبت هفته معلم :

 اجرای سند 2030 یعنی درست کردن سرباز برای غرب/ 
 ملت متحد باشد توطئه های دشمن به ضرر 

خودش تمام می شود

آگهی مناقصه مرحله اول نوبت دوم واگذاری تنظیف معابر سطح شهربردسیر 

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

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد ، بــه اســتناد مجــوز ۲/۳9مــورخ 98/۲/۳ 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- ۰۳4۳۳5۲۰15۰ تمــاس حاصــل نمایند مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثر 

1۰روز پــس از درج آگهــی خواهدبــود
 ضمنا هزینه درج در آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد 

                                              روابط عمومی شهرداری بردسیر

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد ، بــه اســتناد مجــوز ۲/۳9مــورخ 98/۲/۳ 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- ۰۳4۳۳5۲۰15۰ تم ــا تلف ــا ب ــه و ی مراجع

پیشــنهادات حداکثــر 1۰روز پــس از درج آگهــی خواهدبــود
 ضمنا درج هزینه در آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد 

 روابط عمومی شهرداری بردسیر

قدردانی و سپاس 
احرامــا بدینوســیله از اقایــان مهنــدس نجــف پــور فرماندار محرم بردســیر ، مهندس باقری بخشــدار محــرم الله زار، مهنس ســبک خیز 
مدیرمحــرم  جهادکشــاورزی بردســیر ، عبــاس خنامانــی مدیریــت خدمــات کشــاورزی اللــه زار به پاس تــاش و پیگیری و مســاعدت در 
احــداث کانــال ســیامنی کشــاورزی قدردانــی منــوده و ازخداونــد متعال توفیق روزافزون خدمت به جامعه اســامی رابرایشــان مســالت 

دهیار و اعضای شورای اسالمی روستای جوجنگمــی مناییم 

 
مراسم قرائت دعای ابوحمزه مثالی هر شب از ساعت 1:30در مسجد سید الشهدا واقع 

درخیابان ایت ا... کاشانی برگزارمی شود 
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی :

با اقتصاد مقاومتی و امکانات 
فراوان موجود داخل کشور در 

برابر تحریمها   بایستیم
حجت االسالم و المسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه 
بردسیر در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن دعوت نماز 
گزاران به تقوای الهی و بمناسبت جمعه اخر ماه شعبان با ذکر 
روایتی از امام رضا علیه السالم که درجمعه اخرماه شعبان به 
اباصلت بیان داشته بود گفت : اباصلت در آخرین جمعه ماه شعبان، 
خدمت حضرت امام رضا)علیه السالم( می رود. حضرت ابتدا به او 
می فرماید: ای اباصلت ماه شعبان بیشترش گذشت و این جمعه 
آخر آن است، پس آنچه از اعمال خیر که در این ماه در انجام آن 
کوتاهی کرده ای در این چند روزی که باقی مانده  انجام بده ، و بر تو 
باد به انجام آنچه به حال تو مفید است و ترک آنچه برای تو فائده ای 
ندارد، و دعا و استغفار و تالوت قرآن را بیشترانجام بده ، و از گناهان 
و نافرمانی هایت به سوی خدا بازگرد و توبه نما، تا این ماه خدا به تو 

رو کرده باشد و فرصت خوبی برای اخالص است . 
حجت االسالم کرمانی در ادامه گفت :امام توصیه هایی به اباصلت 
نمود و فرمود: امانتی بر گردن خود باقی مگذار مگر آنکه آن را ادا 
کنی، و نیز در دلت کینه هیچ مؤمنی نباشد مگر اینکه آن را از 
دل بیرون کنی، و از گناهان دوری بکن  و از خداوند پروا داشته 
باش، و در امور نهان و آشکارت بر او توّکل و اعتماد کن، و هر کس 
بر خدا توّکل کند همانا خداوند او را کافی است، زیرا خداوند کار 
خود را به انجام می رساند، و برای هر چیز اندازه ای قرار داده است، 
و در باقی مانده این ماه زیاد این ذکر را بگو: »اللّهم إن لم تکن 
قد غفرت لنا فی ما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه«. 
)یعنی: پروردگارا! اگر تاکنون در این ماه ما را نبخشیده ای، پس از 
تو می خواهیم که در باقیمانده این ماه ما را ببخشی و بیامرزی(. زیرا 
خداوند تبارک و تعالی در این ماه مردم بسیاری را به جهت احترام 

ماه مبارک رمضان از آتش آزاد می کند.
خطیب جمعه بردسیر افزود: حضرت به او گوش زد می کند که 
این ماه شعبان این همه برکات داشت، و چه بسا تو از آن غفلت 
کرده باشی. بیا از بقیه ای که از ماه شعبان مانده است استفاده کن. 
در مابقی ماه شعبان کوتاهی ات را جبران کن. بعد هم فرموده: »َو 
َعاءِ وَ ااِلْسِتْغَفارِ وَ تاَِلوَةِ الُْقْرآِن«. دعا، استغفار و تالوت  أَْکِثْر ِمَن الدُّ
قرآن را زیاد انجام بده. این همانی است که پیغمبر اکرم فرمود: »َو 
ُب فِیِه الَْخْیَراُت«؛ خدا خیرات را در ماه شعبان  َشْهُر َشْعَباَن تََتَشعَّ
برای امتش پراکنده می کند. بیا فکر کن ببین در این ماه چه قدر 
از این خیرات نصیب تو شده است؟ من حرفم این است. امام 
هشتم)علیه السالم( می گوید خیلی از خیرات را از دست دادی؛ 
پس بیا در این بقیه ماه شعبان جبران کن.در پایان هم  می فرماید:  
این دعا را در مابقی ماه شعبان زیاد بگو: »اللَُّهمَّ إِْن لَْم تَُکْن َقْد َغَفْرَت 
لََنا فِی َما َمَضی ِمْن َشْعَباَن َفاْغِفْر لََنا فِیَما بَِقَی ِمْنُه«؛ خدایا اگر در 
آنچه از ماه شعبان گذشت من را مورد مغفرتت قرار ندادی،  در این 

مابقی اش من را مورد آمرزش قرار بده.
خطیب جمعه در ادامه گفت :  چرا باید این کار را بکنید؟ برای اینکه 
خودت را خالص کنی،  پاک کنی،  تر و تمیز کنی؛ چون می خواهی 
وارد بشوی در ماه رمضان. ماه رمضان ماه ضیافت الهی است. خدا 
تو را دعوتت کرده،  می خواهی بروی سر سفره اش بنشینی،  پس 
خودت را تطهیر کن.وبا امادگی و پاکی درون و کسب اخالص به 

میهمانی خدا بروید و از برکات خاص آن برخوردار شوید 
امام جمعه بردسیر پیرامون برجام و عدم گره زدن مسائل اقتصادی 
کشور به برجام گفت : برجام گرچه اجرا نشد ولی چند فایده داشت 
اول اینکه  برجام دشمنی دشمنان را مشخص و قصد انها را برمال 
کرد و عمق کینه انها ونفاق انها را مشخص کرد که استکبار وفای به 
عهد ندارد و وبه تعهداتش پایبند نیست  . دوم اینکه همراهی اروپا 
با امریکا که تا کنون کاری عملی  نکردندحتی تحریمهایی که می 
توانستند بردارند انها راتمدید کردند  سوم نتیجه انعطاف درامریکا 
چیزی جزگستاخی آنها نداشت و برای همه ثابت شد امریکا قابل 
اعتماد نیست و قراردادی که طی چندسال به امضا چندین نفر از 
سران کشورها رسیده بود بی اعتنایی کرد و از اجرای آن سرباز زد 
چهارم همراهی اروپا با امریکا و برجام اروپایی هم هیچ  کار نکردند 
و چیزی به نفع ما نشد و سخنان انها و کارهایشان کاذب است لذا 
نباید مسائل اقتصاد داخلی رابه برجام گره زد و با اقتصاد مقاومتی 
و امکانات فراوان موجود داخل کشور در برابر تحریمها بایستیم و 

مقاومت بکنیم  
 حجت االسالم کرمانی بمناسبت روز معلم ضمن تبریک به 
معلمان ودست اندرکاران تعلیم وتربیت گفت : معلم با تعلیم و نشِر 
علم، انسانها را به سوی کمال و پیشرفت سوق می دهد و عشق 
و ایمان را بر لوح جان و ضمیر پاک انسانها ثبت می کند و ندای 
فطرت را در فضای عالم طنین انداز می گرداند. در حقیقت تمام 
ترقیات و کماالت انسانها مدیون معلم است. اساسا تعلیم و تعلم از 
نعمتهای خداوند متعال است که اول برای انبیاء و اولیا و سپس به 
دیگران ارزانی داشته است.به این جهت، معلم بودن از ویژگیهای 

ا نبیاست.
وی افزود: پیامبر مکرم اسالم صلی ا... علیه وآله در دعایی برای 
معلمان می فرماید: »»اللَُّهمَّ اْغِفْر لِلُْمَعلِِّمیَن وَاَِطْل اَْعمارَُهْم وَبارِْک 
لَُهْم فی َکْسِبِهْم؛ خداوندا! معلمان را بیامرز و عمر طوالنی به آنان 
عطا فرما و کسب و کارشان را مبارک گردان!«این بهترین دعایی 

است که پیامبر درحق معلمان نموده است 

تاثیر اینستکس بر کنار زدن نظام مالی آمریکا چقدر است؟
ــدت  ــا ش ــران ب ــکا و ای ــن آمری ــش بی تن
گرفتــن تحریم هــای واشــنگتن علیــه 
ــا در  تهــران در حــال تشــدید اســت و اروپ
ــاده اســت. ــر افت ــن مناقشــه گی وســط ای

ــگار اقتصــاد بین الملــل  ــه گــزارش خبرن ب
ــرگ،  ــل بلومب ــه نق ــارس ب ــزاری ف خبرگ
ــو  ــا لغ ــنگتن ب ــران و واش ــی ته زورآزمای
ــه  ــده ب ــه ش ــی ارائ ــای تحریم معافیت ه
ــاز  ــران وارد ف ــت ای ــدار نف ــور خری 8 کش
جدیــدی شــده و اروپــا نیــز در وســط ایــن 

ــاده اســت. ــر افت مناقشــه گی
آمریکایی هــا بــا شــدت دادن بــه تحریم هــا 
تنــش را شــدت داده و در ایــران نیز مقامات 
ــخن  ــکا س ــا آمری ــل ب ــه مث ــه ب از مقابل

می گوینــد.
اتحادیــه اروپــا در کنار کشــورهای انگلیس، 
ــورد  ــرف م ــر دو ط ــان از ه ــه و آلم فرانس

انتقــاد قــرار گرفتــه اســت.
ــاری  ــل تج ــداوم تعام ــه ت ــا ب آمریکایی ه
ــا  ــد و ایرانی ه ــاد دارن ــران انتق ــا ای ــا ب اروپ
نیــز مواضــع منفعالنــه اتحادیــه اروپــا 
ــرای جلوگیــری از یــک  ــکا را ب علیــه آمری
اختــالف بــزرگ سیاســی مــورد انتقــاد قرار 

می دهنــد.
یکــی از بخش هایــی کــه بیشــترین توجــه 

را هــم از طــرف آمریــکا و هــم از طــرف ایــران 
جلــب کرده اینســتکس اســت.

ــط  ــه توس ــاه ژانوی ــی در م ــال مال ــن کان ای
ــد. ــاد ش ــدن ایج ــن و لن ــس، برلی پاری

هــدف از ایجــاد ایــن کانــال مالــی واضــح بود: 
ــدون  ــا ب ــران و اروپ ــن ای ــارت بی ــداوم تج ت
ــن  ــی بی ــای مال ــه تراکنش ه ــتگی ب وابس
ــم  ــورد تحری ــت م ــن اس ــه ممک ــرزی ک م
آمریــکا قــرار گیرند.اگرچــه ایــن کانــال 
ــل  ــرای دور زدن کام ــبکه ب ــک ش ــی ی مال
ــا هــدف  ــا ب ــکا نیســت ام تحریم هــای آمری
تســهیل روابــط تجــاری با ایــران، ایجاد شــده 
ــکا  ــدام آمری اســت.به طــور کلــی همیــن اق
در قطــع دسترســی ایــران بــه نظــام بانکــی 
جهانــی و ســوئیفت در کنــار تحریــم دوبــاره 
ــا را مجــاب  ــه اروپایی ه ــود ک ــن کشــور ب ای

کــرد اینســتکس را ایجــاد کننــد.
در واقــع اینســتکس قــرار اســت شــبیه یــک 
ــرده و  ــل ک ــزی عم ــگ مرک ــاق کلیرین ات
ــا  ــران و اروپ ــندگان در ای ــداران و فروش خری
ــه  ــا را ب ــه تراکنش ه ــدون اینک ــد ب می توانن
خــارج از ایــران منتقــل کننــد مبادلــه خــود 
را انجــام می دهند.اگرچــه ایــن سیســتم 
پیچیــده اســت امــا منطــق آن بســیار ســاده 
ــی  ــک اروپای ــر ی ــال اگ ــور مث ــت.به ط اس

ــک طــرف  ــران گاز بخــرد و ی ــد از ای بخواه
اروپایــی دیگــر بخواهــد بــه ایــران قطعــات 
هواپیمــا بفروشــد بــه جــای اینکه پــول بین 
طرف هــای اروپایــی و طرف هــای ایرانــی رد 
و بــدل شــود طــرف ایرانــی خریــدار قطعات 
هواپیمــا پــول را بــه طــرف ایرانی فروشــنده 
ــز  ــرف نی ــد و از آن ط ــل می ده گاز تحوی
ــنده  ــه فروش ــول را ب ــران پ ــدار گاز ای خری
قطعــات هواپیمــا در اروپا تحویل خواهــد داد.

ــم  ــخن بگویی ــر س ــم واضح ت ــر بخواهی اگ
ــالت  ــرای تعام ــتکس ب ــون اینس ــم اکن ه
ــا  ــا اروپایی ه ــد ام ــتانه کار می کن بشردوس
ــرد آن را  ــدت کارک ــه در بلندم ــد ک گفته ان

ــد داد. ــترش خواهن گس
ــدی از  ــاد بلن ــتکس فری ــکل دادن اینس ش
ســوی اروپایی هــا بــه آمریکایی هــا بــود کــه 
ایــن مفهــوم را بیــان می کرد که کشــورهای 

اروپایــی می خواهنــد راه خــود را برونــد.
ــرای  ــکا اینســتکس راهــی ب از منظــر آمری
شکســت تحریم هــای آمریــکا و کمــک بــه 
ایــران در دور زدن تحریم هاســت امــا از منظر 
ایــران نیــز تاکنــون فقــط یک اهرم سیاســی 

روی کاغــذ بــوده اســت.
ــس کشــیده  ــا پ ــا پ ــد اروپ ــف می گوی ظری
ــدام  ــه اق ــی ب ــه تمایل ــت ک ــح اس و پرواض

نــدارد. البتــه هیــچ یــک از ایــن دو 
رویکــرد منصفانــه نیست.اینســتکس 
ــک  ــش از ی ــت و بی ــام اس ــال انج در ح
اهــرم سیاســی اســت و برای کشــورهایی 
ــه  ــان ک ــه و آلم ــس، فرانس ــر انگلی نظی
می خواهنــد بــا اتحــاد در برابر فشــارهای 
آمریــکا قــد علم کننــد تعهــد عمومی به 
فعــال کــردن اینســتکس بــه نوبــه خــود 

یــک موفقیــت اســت.
ــه  ــز ک ــا نی ــر آمریکایی ه ــرف دیگ از ط
نســبت بــه تهدیــد ایجــاد شــده توســط 
اینســتکس علیه ســلطه دالر در بازار آگاه 
ــد. شــده اند آن را بســیار جــدی گرفته ان

جــک لــوو وزیــر اســبق آمریــکا در مــاه 
فوریــه هشــدار داد: اینســتکس در حــال 
آزمایــش و ســاخته شــدن بــرای دور زدن 

آمریکاست.
ــی  ــای مختلف ــه داد: جایگزین ه وی ادام
در حــال شــکل گرفتــن اســت کــه 
مرکز بــودن آمریــکا را در اقتصــاد جهانی 
کنــار خواهنــد زد. در ایــران هــم علیرغم 
بدبینی هــای موجــود پیشــرفت هایی 
حاصــل شــده اســت و گزارشــات حاکــی 
از آن اســت کــه ایران شــبکه اینســتکس 

طــرف خــود را برقــرار کــرده اســت

برگزاری سیزدهمین جشنواره گل محمدی 

الله زار 2۳لغایت 2۴ خردادماه 
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان 
بردسیر،جلســه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری سیزدهمین 
جشــنواره گل محمــدی اللــه زار بــه ریاســت مهنــدس نجف 
پــور بــا حضــور معاونیــن فرمانــداری و تنــی چنــد از روســای 
ادارات در محــل ســالن اجتماعــات فرمانــداری برگــزار شــد

مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار شهرســتان بردســیر ضمــن 
ــزاری ســیزدهمین جشــنواره گل محمــدی  ــه برگ اشــاره ب
اللــه زار افــزود: ســیزدهمین دوره ایــن جشــنواره بــا برنامــه 
هــای فرهنگی،هنری،ورزشــی و موســیقی محلی که نشــانگر 
اداب رســوم و بیــان فرهنــگ هســت در ســطح ملــی همــراه 
ــاه در  ــرداد م ــخ ۲۳و ۲۴  خ ــی در تاری ــش تلویزیون ــا پخ ب
ــان  ــا بی ــود،وی ب ــزار میش ــه زار برگ ــگری الل ــایت گردش س
برخــی نواقــص جشــنواره های گذشــته در زمینــه پوشــش 
انتــن دهــی و زمــان بنــدی برنامــه هــا خواســتار هماهنگی و 
همــکاری بیــش از پیش دســتگاه هــای اجرایــی و ادارات شــد

حیات جامعه مرهون همت مضاعف و تالش جهادگونه معلمان است
ــوزش  ــی آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بردســیربه  شهرســتان  پــرورش  و 
مناســبت هفتــه معلــم ، همایشــی 
ــام واالی  ــل از مق ــوان تجلی ــت عن تح
معلمــان بــا حضــور شــهباز حســن پــور 
ــیرجان  ــیر و س ــردم بردس ــده م نماین
ــورای اســالمی، حجــت  ــس ش در مجل
االســالم کرمانــی امــام جمعــه ، مجیــد 
نجــف پــور فرمانــدار ، حســین براهویــی 
ــرورش  ــوزش و پ ــرکل آم ــاور مدی مش
اســتان کرمــان در اجــرای ســند تحــول 
بنیادیــن ، فرماندهان نظامــی و انتظامی 
و جمعــی از اعضــاء شــورای اداری و 
شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
بردســیر در محل هنرســتان کشــاورزی 
علــی ابــن ابیطالــب )ع( این شهرســتان 
ــم  ــن مراس ــدای ای ــد .در ابت ــزار ش برگ
پــس از تــالوت آیاتــی چنــد ازکالم 

ــر  ــا مدی ــی نی ــواد ادیب ــد ، ج اهلل مجی
آمــوزش و پــرورش بردســیر ضمــن 
ــی  ــم و گرام ــه معل ــاز هفت ــک آغ تبری
ــاد و خاطــره شــهید مرتضــی  داشــت ی
مطهــری اظهــار داشــت: معلــم از بنیادی 
تریــن و تاثیــر گذارتریــن افــراد در جهــت 
پیشــرفت مــادی و معنــوی یــک جامعــه 
بــه حســاب مــی آیــد و حیــات جوامــع 
ــف و  ــت مضاع ــون هم ــف ، مره مختل

ــان اســت. ــه معلم ــالش جهادگون ت
ــیر در  ــرورش بردس ــوزش و پ ــر آم مدی
ــرورش را  ــوزش و پ ــه ســخنانش: آم ادام
بزرگتریــن نهــاد دولــت در همه کشــورها 
و همــه جوامــع انســانی برشــمرد و گفت: 
همــه ابعاد توســعه و پیشــرفت در کشــور 
ها بســتگی بــه توانمند ســازی و عملکرد 
ــت دارد و  ــم و تربی ــام تعلی ــب نظ مناس
همــه ی داشــته ها و یافته هــای علمــی و 

تحقیقاتــی، معنــوی و انســانی در جوامع 
، حاصــل تــالش و کوشــش معلمان می 

باشــد .
جــواد ادیبــی نیــا در پایان ســخنانش بار 
دیگــر ضمــن تبریــک هفتــه معلــم بــه 
همــه تالشــگران عرصه گســترده تعلیم 
وتربیــت وخرســندی وتشــکر از کســب 
ــوزان و  ــش آم ــده دان ــای ارزن موفقیته
ــف  ــای مختل ــه ه ــان در عرص فرهنگی
ــان  ــالش معلم ــون ت ــه مدی ــه هم ک
ومدیــران ومربیــان بزرگواردانســت و 
ــا همــت؛ همراهــی  اظهــار امیــدواری ب
وهمدلــی شــما عزیــزان ســال تحصیلی 
جدید نیز شــاهد موفقیتهایی بیشــتری 
ــر  ــه ذک ــیم.الزم ب ــه باش ــن عرص در ای
ــا اهــدائ لــوح  اســت در ایــن مراســم ب
هــای تقدیــر جداگانــه توســط فرمانــدار 
و همچنیــن فرمانــده نیــروی انتظامــی 

ــه  ــی وقف ــای ب ــالش ه ــات و ت ــیر ، از زحم بردس
مدیــر آمــوزش و پــرورش تجلیــل شــد برپایــه ایــن 
گــزارش از معلمانــی که در ســال تحصیلی گذشــته 
بــه درجــه رفیــع بازنشســتگی نائــل شــده انــد نیــز 
بــا اهــدائ لــوح ســپاس و هدایایــی تجلیــل شــد .

معــاون عمرانــی اســتاندار کرمــان با بیــان اینکه تاکنــون ۴۹۶ 
تــن اقــالم اهدایــی و امــدادی بــه ارزش ۱۳ میلیــارد تومــان 
توســط هــالل احمــر ارســال شــده اســت گفــت: در مجمــوع 
۷8۲ تــن بــه ارزش ۱8 میلیــارد تومــان تــا این لحظه ارســال 

شــده اســت.
ســیدمصطفی آیت اللهی موســوی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــدای  ــوع ســیل در ابت ــه وق ــا اشــاره ب ــان، ب تســنیم در کرم
امســال در تعــدادی از اســتان های کشــور اظهــار داشــت: بنــا 
بــه وظیفــه ای کــه برعهــده مــا گذاشــته بــود و بــا توجــه بــه 
دینــی کــه مــردم اســتان کرمان نســبت بــه مردم خوزســتان 
و البتــه دیگــر اســتان های درگیــر ســیل احســاس می کردند 
کمک هــای خوبــی در اســتان کرمــان جمــع آوری و ارســال 

شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مســئله همــکاری و همیــاری مردم 
مــا را نشــان می دهــد عنــوان کــرد: تــا کنــون ۱۷۱ تــن اقالم 
امــدادی بــه ارزش 5 میلیــارد تومــان و ۲۷5 تن اقــالن اهدایی 
مــردم بــه ارزش ۷ میلیــارد تومــان توســط هــالل احمــر بــه 
مناطــق ســیل زده ارســال شــده کــه از ایــن میــزان 50 تــن 
اقــالم زیســتی، غذایــی و بهداشــتی بــه ارزش یــک میلیــارد 

ــت. تومان اس
معــاون عمرانــی اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکه اســتان 
ــه  ــن اســتان خوزســتان و شهرســتان حمیدی ــان معی کرم
معرفــی شــد کــه بالفاصله ســتاد بحــران کرمــان در حمیدیه 
تشــکیل و نماینــده اســتان در حمیدیــه معرفــی شــد بیــان 
ــه  ــود ک ــه ب ــر در برنام ــزار نف ــداد  ۲۷ ه ــکان و ام ــرد: اس ک

خوشــبختانه انجــام شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون ۴۹۶ تن اقــالم اهدایــی و امدادی 
ــه ارزش ۱۳ میلیــارد تومــان توســط هــالل  هــالل احمــر ب
احمــر و در کنــار آن کارکنــان دســتگاه های اجرایــی اســتان 
تاکنــون ۲8۶ تــن اقــالم مختلــف بــه ارزش 5 میلیــارد تومان 
ارســال شــده اســت گفــت: در مجمــوع ۷8۲ تن بــه ارزش ۱8 

میلیــارد تومــان تــا ایــن لحظــه ارســال شــده اســت.
ــه  ــم ک ــه امیدواری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی ب آیت اللهی موس
اقدامــات انجام شــده بتوانــد گوشــه ای از آالم مردم را پوشــش 
دهــد گفــت: در کنــار ارســال کمک های معیشــتی بازســازی 
هــم همزمــان بایــد انجام شــود و تا کنون ســه جلســه ســتاد 

در ایــن رابطــه برگــزار شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تــا کنــون پیش بینــی کار انجــام شــده و 
منتظریــم که شــرایط بــرای آغاز بازســازی انجــام شــود افزود: 
تعمیــرات و نوســازی مناطــق ســیلزده را در برنامــه داریــم و 
البتــه چیــزی کــه تــا کنــون اتفــاق افتــاده همــه کمک هــای 

مردمــی بــوده و از بودجــه دولتــی اســتان نبــوده اســت.

ــه  ــام جمع ــری ام حجــت االســالم مه
ــه  ــاز جمع ــای نم ــه ه ــگار در خطب ن
ایــن هفتــه بــا اشــاره بــه ســخنان مقــام 
ــروه  ــا گ ــدار ب ــری در دی ــم رهب معظ
کثیــری از معلمــان و فرهنگیــان کشــور 

ــت ــان داش بی
یکــی از مســائلی کــه امــروز مــی توانــد 
در حــوزه علمــی و فرهنگی کشــور مهم 
باشــد بحــث ســند ۲0۳0  می باشــد که 
مقــام معظــم رهبــری از آن بــه عنــوان 
تهدیــدی در نظــام آموزشــی و تربیتــی 
ــند  ــن س ــون ای ــد چ ــام بردن ــور ن کش
مغایــرت آشــکاری بــا مبانــی فرهنگی و 

اســالمی مــا دارد 
امــا کســانی کــه در نظــام اســالمی مــا 
ایــن ســند را مــورد امضــا قــرار داده انــد 

بایــد دیــد بــا چــه اهدافی دســت بــه این 
حرکــت زده و خواســتار ترویــج و توســعه 

ایــن ســند در کشــور شــده انــد 
درحالــی کــه آنچــه در اســناد بــاال 
دســتی نظــام در ارتبــاط بــا دیــدگاه های 
ــن شــده  ــی تدوی ــح مل اســالمی و مصال
ــند ۲0۳0   ــن س ــه در ای ــا آنچ ــت ب اس
کــه مبنــای آن تفکــر لیبرالیســتی بــوده 
از نظــر مفاهیــم و جایــگاه هیچ تناســبی 
بــا هــم نــدارد و اســناد بــاال دســتی نظام 
جمهــوری اســالمی مبنایش فراتــر از آنی 

ــرار دارد  اســت کــه در ایــن ســند ق
واضــح تــر اینکــه اییــن ســند و امثالهــم 
ــی و  ــع غرب فقــط در خــور همــان جوام
حامیــان امضــا کننــده آن می باشــد و به 
درد جامعــه اســالمی و ایرانــی کــه هــدف 

              حجت االسالم مهری امام جمعه نگار :

افزایش 2۰درصدی قیمت 
مسیرتاکسی های دورن شهری

کمک ۱۸ میلیارد تومانی مردم 
کرمان به سیل زدگان خوزستان

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان 
ریاســت  بــه  بــازار  تنظیــم  ســتاد  بردسیر،جلســه 
مهنــدس حــاج غنــی معــاون عمرانــی و برنامه ریــزی 
فرمانــداری و بــا حضــور تنــی چنــد از روســای ادارات 
در محــل ســالن اجتماعــات فرمانــداری برگــزار شــد

مهنــدس حــاج غنــی معــاون عمرانــی و برنامه ریــزی 
فرمانــداری شهرســتان بردســیر در ابتــدای ایــن جلســه بــا 
ــزود:  ــتان اف ــز اس ــه مرک ــتان ب ــی شهرس ــه نزدیک ــاره ب اش
میــزان تــردد بــرون شــهری بســیار زیــاد از تــردد در ســطح 
شهرســتان اســت و از طرفــی کمبــود مســافرت و نزدیــک 
ــن  ــا در ســطح شــهر بردســیر موجــب ای ــودن مســیر ه ب
شــده کــه در امــد قشــر تاکســیرانی مطلــوب واقــع نشــده و 
موجــب نارضایتــی ایــن قشــر گردیــده اســت ،وی از افزایــش 
۲0 درصدی قیمت ســال گذشــته هــر مســیر)۳000متری( 
ــرداد ــد خب ــال جدی ــهری در س ــای درون ش ــی ه تاکس

معــاون عمرانــی و برنامه ریزی فرمانداری شهرســتان بردســیر 
بــا اشــاره بــه برگــزاری ســیزدهمین جشــنواره گل محمدی 
اللــه زار خاطــر نشــان کــرد: نظــارت هــای دقیــق در ســطح 
شــهر اللــه زار و بصــورت ویــژه در ایــام برگــزاری جشــنواره 
گل محمــدی انجــام گیــرد و همچنیــن بــا توجه بــه درپیش 
بــودن ایــام مــاه مبــارک رمضــان حضــور فعــال تــر و کنترل 
واحد های صنفی در دســتور کار اداره صنعت،معدن و تجارت 
و شــبکه بهداشــت قرارگیــرد،وی عملکــرد مدیریــت جهــاد 
کشــاورزی و اداره صنعت،معدن و تجارت را در توزیع و پخش 
گوشــت در سرتاســر شهرســتان را بســیار مطلوب عنوان کرد

برجام معیاری برای شناختن بهتر دشمنان نظام اسالمی بود

تایــی   ۲0 زنجیــره  صالحــی: 
از  برخــی  میــل  علیرغــم  را   IR6
ــم ــی کردی ــی رونمای ــورهای اروپای کش

ــت:  ــی گف ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
زنجیــره ۲0 تایــی IR6 را علیرغــم 
میــل برخــی از کشــورهای اروپایــی 
کردیــم. رونمایــی  فروردیــن  در ۲0 

ــی  ــت خارج ــروه سیاس ــزارش گ ــه گ ب
ــر از  ــارس، همایــش تقدی خبرگــزاری ف
ــه  ــق ارائ ــتاوردهای موف ــگران دس تالش
شــده در ســالروز ملی فناوری هســته ای 
ســال ۱۳۹8 بــا حضــور علی اکبــر 
صالحــی معــاون رئیــس جمهــور و 
ــران،  ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
معاونــان، مدیــران و مســئوالن ۱۱۴ 
پــروژه از مجموعــه ســازمان انــرژی اتمی 
ــت  ــنبه ۱0 اردیبهش ــه ش ــران روز س ای
شــهریاری  شــهید  ســالن  در  مــاه 
ــد. ــزار ش ــازمان برگ ــن س ــی ای خوارزم

ــی  ــر صالح ــش علی اکب ــن همای در ای
معــاون رئیــس جمهــور ضمــن تقدیــر 
از تــالش صادقانــه و خالصانه تالشــگران 
ــا  حاضــر در همایــش، اظهــار داشــت: ب
شــناختی کــه از روحیــات شــما عزیزان 
دارم گواهــی می دهــم بــرای رضــای 
ــات  ــن منوی ــت، تامی ــزت مل ــدا، ع خ

ــته های  ــری و خواس ــم رهب ــام معظ مق
ریاســت محتــرم جمهــوری کار می کنید. 
تالش هــای شــما عبــث و بیهــوده نیســت 
و ایــن موضــوع در ۲0 فروردیــن امســال به 
خوبــی نمایــان شــد. به دنبــال بــی درایتی 
و بــی عقلــی آمریکایی هــا در ۱۹ فروردین 
کــه ســپاه پاســداران را بــه عنــوان گــروه 
تروریســتی خطــاب کردنــد، واکنش هایی 
انجــام شــد و بیانیه هایــی منتشــر شــد اما 
الزم بــود واکنشــی قــوی و معنــادار نشــان 
ــوع  ــن موض ــبختانه ای ــود. خوش داده ش
مصادف شــد بــا ۲0 فروردیــن و ما زنجیره 
۲0 تایــی IR6 را علیرغــم میــل برخــی از 
ــم. ــی کردی ــی رونمای ــورهای اروپای کش

وی افــزود: مالحظــه کردیــد کــه ریاســت 
ــن مراســم خطــاب  ــز در ای جمهــوری نی
بــه آمریــکا و برخــی کشــورهای منطقــه 
گفتنــد اگــر بخواهیــد زیــاده روی کنیــد، 
شــاهد دســتاوردهایی بیــش از ایــن 
ــه شــده  ــود. دســتاوردهای ارائ ــد ب خواهی
در ۲0 فروردیــن نمایــش اقتــدار جمهوری 
اســالمی بــه صــورت واقعــی و علــی 
االرض بــود و آنهــا می داننــد یعنــی چــه.

صالحــی افــزود: هفته گذشــته در حاشــیه 
دیــدار بــا کارگــران خدمــت مقــام معظــم 
ــری  ــرح مختص ــیدیم و ش ــری رس رهب

به مناسبت هفته معلم ، امام جمعه بردسیر با معلمان 
مدارس شاهد و شهید غالمحسین پور دیدار کرد

به مناسبت هفته معلم حجت االسالم کرمانی به اتفاق شهردار 
و معاون سیاسی فرمانداری و مدیر آموزش و پرورش بردسیر با 
حضور در مدارس پسرانه شاهد و شهید غالمحسین پور ضمن 

تبریک هفته معلم از معلمان این مدارس تجلیل کرد.
 در این بازدید حجت االسالم والمسلمین کرمانی ضمن تبریک 
هفته معلم به همه معلمان ، معلم را سنگ بنا و محور توسعه انسانی 
در جامعه دانست و گفت : اگر معلم دغدغه به جزء تدریس نداشته 
باشد کیفیت آموزش باال رفته و در نتیجه  شاهد رشد فکری و 

علمی بیشتر دانش آموز خواهیم بود .
امام جمعه بردسیر در ادامه سخنانش اظهار داشت:پیشرفت و یا 
پسرفت هر جامعه ای بستگی به نسل جوان و نوجوان آن دارد ، 
و این قشر از جامعه هر گونه آموزش ببینند ، مسیر ان جامعه را 

مشخص می کنند .
حجت االسالم کرمانی تاکید کرد: اگر آموزش و تربیت ما در مسیر 
ارزشهای نظام و انقالب باشد کشور راه پیشرفت و ترقی را می 
پیماید و چنانچه در آموزش و تعلیم و تربیت کوتاهی و قصوری 

صورت بگیرد از اهداف نظام و انقالب اسالمی دور خواهیم شد .
وی در پایان سخنانش تاکید کرد : قدرشناسی از مقام معلم یک 
سّنت اسالمی و قرآنی است و همه ما وظیفه داریم به بهترین نحو 

از معلمان تجلیل کنیم 

از آمــوزش و پــرورش آن تربیــت افــرادی 
ــجاع و  ــد ، ش ــن ، کارآم ــزکار ، پاکدام پرهی

هوشــیار و اهــل اقــدام اســت نمــی خــورد
حجــت االســالم مهــری همچنین به ســالروز 
خــروج امریــکا از برجــام اشــاره و ابراز داشــت:

ــان   ــه جه ــران و بلک ــردم ای ــرای م ــام ب برج
معیــاری بود برای شــناختن دشــمن و برجام 
توافقــی کــه قــرار بــود در حــوزه اقتصــاد بــا 
رفــع تحریــم هــا و گشــایش زندگــی روزمــره 
بــرای مــردم ایجــاد شــود در بعــد اقتصــادی 
امــروز باتوجــه بــه تمــام بدعهدی هــای طرف 
مقابــل )امریــکا( موجــب حســرت از آنچــه در 
رابطــه بــا دســتاوردهای هســته ای از دســت 

داده ایــم شــده اســت
در حقیقــت برجــام نــه تنهــا ثمــره ای بــرای 
مــا بــر جــای نگذاشــت بلکــه پنــج درس را به 

کشــور مــا ارمغــان داد :
*اینکه امریکا قابل اعتماد نیست

 * شناخت ماهیت دشمنان
* نتیجــه انعطــاف در برابــر امریــکا و زیاده 

خواهــی آن
ــا امریــکا در دشــمنی  * همراهــی اروپــا ب

باملــت ایــران
ــه خــارج و  * گــره زدن اقتصــاد کشــور ب
ــوان و ظرفیــت داخــل  ــه ت ــاور ب عــدم ب

در حالــی کــه توانمنــدی داخلــی خــود ما 
بیــش از آن اســت کــه بــاور داشــتیم

ــارک  ــاه مب ــتانه م ــن در آس وی همچنی
ــه  ــی از خطب ــان فرازهای ــا بی ــان ب رمض
شــعبانیه پیامبرگرامی اســالمی خواســتار 
توجــه رســیدگی بــه امــور نیازمنــدان ،فقرا 

و مســتمندان جامعــه شــدند.

زنجیره 2۰ تایی IR6 را علیرغم میل برخی از کشورهای اروپایی رونمایی کردیم

مهندس نجف پور فرماندار شهرستان بردسیر :

ادیبی نیا مدیرآموزش وپرورش بردسیر در همایش گرامیداشت روز معلم :

رئیس سازمان انرژی امتی گفت: 

پیشــرفته  ماشــین های  دســتاوردهای  از 
ــراز  ــن اب ــان ضم ــم. ایش ــانتریفیوژ دادی س
ــا  ــد: »شــما همچنــان ب خوشــنودی فرمودن
ــد.«  ــه دهی ــود ادام ــیر خ ــه مس ــدرت ب ق
صنعــت هســته ای بــرای معظــم لــه بســیار 
حائــز اهمیــت اســت. در ســال 88 نیــز کــه 
ــه اعتبــار مســئولیت در ســازمان خدمــت  ب
ایشــان شــرفیاب شــدم فرمودنــد: »صنعــت 
هســته ای مرتبــط بــا نظــام اســت. دولت هــا 
ــد.  ــد و می رون ــون می آین ــالیق گوناگ ــا س ب
ــالیق  ــتخوش س ــت دس ــن صنع ــد ای نبای
را  پایــداری  راه  بایــد  و  گوناگــون شــود 
ــه تصمیــم سرنوشــت  ــذا هرگون ــد. ل بپیمای
ــد  ســاز در خصــوص صنعــت هســته ای بای
بــا هماهنگی هــای الزم انجــام پذیــرد.«

 ۳0 شــاید  کــه  هــم  گداخــت  *در 
ســال دیگــر محقــق شــود بــر اســاس 
ــم ــت می کنی ــی حرک ــش بین ــن پی همی

رئیــس ســازمان انــرژی اتمی ســپس اهمیت 
صنعــت هســته ای را از منظــر مقــام معظــم 
رهبــری در دو مبحــث بــه اختصــار تشــریح 
کــرد و گفــت: صنعــت هســته ای از منظــر 
ــن  ــی تامی ــم دارد. یک ــه مه ــان دو وج ایش
انــرژی بــرای نســل های آینده اســت. ایشــان 
بــا تیزبینــی و هوشــمندی فرمودنــد بایــد از 
ــا ی  ــده زمینه ه ــل های آین ــرای نس ــاال ب ح

تامیــن انــرژی پایــدار را فراهــم کنیــم تــا 
ــذا مــا  ــرو نشــوند. ل ــا مشــکلی روب آنهــا ب
عــالوه بــر اقدامــات فعلی کنونــی همچون 
ــی، در  ــد نیروگاه ــد جدی ــاخت دو واح س
گداخــت هــم کــه شــاید ۳0 ســال دیگــر 
ــر اســاس همیــن پیــش  محقــق شــود ب
ــوزش و  ــا آم ــم. ب ــت می کنی ــی حرک بین
پژوهــش زمینــه ایــن کار آمــاده می شــود 
ــه  ــمندان فرهیخت ــان و دانش ــا مهندس ت
مــا تجربــه ۴0-۳0 ســاله داشــته باشــند و 
وقتــی دنیــا بــه بهــره بــرداری از گداخــت 
رســید مــا نــه تنهــا غافلگیــر نشــویم بلکه 
حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــیم.
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حکومت  جهانی عدالت

موعود مورد اتفاق همه ی ادیان
همه ی ادیان و مذاهب، عقیده دارند که یک منجی و یک دست 
مقتدر الهی در مقطعی از تاریخ خواهد آمد و در نجات بشر از ظلم  
جور، معجزه گری خواهد کرد. همان عنصری که مسلمانها به او 
مهدی موعود)عج( میگویند، در اصطالح مسیحیان، در اصطالح 
یهودیان، در اصطالح بودایی ها، در اصطالح ادیان قدیمی هند،در 
اصطالح زرتشتیان و در اصطالح ادیان شناخته شده ی دیگر، 
یک نام دیگر و عنوان دیگری دارد. همه قبول دارند که پایان 

جهان، یک پایان عدالت آمیز است.
اصل امید به یک آینده ی روشن برای بشریت و ظهور یک 
موعود، یک منجی، یک دست عدالت گستر در سرتاسر جهان، 
تقریبا مورد اتفاق همه ی ادیانی است که در عالم سراغ داریم. 
غیر از حاال دین اسالم و مسیحیت و یهودیت، حتی ادیان هند، 
بودایی و ادیانی که نامی از آنها هم در ذهن اکثر مردم دنیا نیست، 
در تعلیمات خود یک چنین آینده ای را بشارت داده اند. این در 
واقع امید بخشیدن به همه ی انسانها در طول تاریخ است و 
پاسخگویی به نیاز انسانها به این امید، که حقیقتی هم با آن بیان 
شده است. ادیان الهی و آسمانی که اغلب این ادیان ریشه های 
الهی و آسمانی دارند.نخواسته اند امید واهی به مردم بدهند؛ آنها 
واقعیتی را بیان کردند. در خلقت بشر و تاریخ طوالنی بشریت 
حقیقتی وجود دارد و آن حقیقت این است که این ستیزه ی 
میان حق و باطل، یک روز به سود حق و به زیان باطل پایان 
خواهد گرفت و از آن روز به بعد دنیای حقیقی بشر، زندگی 
مطلوب انسان، آغاز خواهد شد که در آنجا ستیزه گری مفهوم 

مبارزه نیست، مبارزه برای تسابق در خیرات است.
مهدویت در شمار چند مسئله ی اصلی معارف دینی

مطلب اول درباره ی این بخش عظیم اعتقادی ماست که عبارت 
است از انتظار ظهور ولی عصر و مهدی موعود)عج( و منجی 
بشریت. مسئله ی مهدویت در شمار چند مسئله ی اصلی در 
چرخه و حلقه ی معارف عالیه دینی است؛ مثل مسئله ی نبوت 
مثال، اهمیت مسئله ی مهدویت را در این حد باید دانست. چرا؟ 
چون آن چیزی که مهدویت مبشر آن هست، همان چیزی 

است که همه ی انبیا، همه ی بعثتها برای خاطر آن آمدند.
مهدویت استمرار نبوت و وارث پیامبران

وجود مقدس حضرت بقیه اهلل )ارواحنا فداه( استمرار حرکت 
نبوت ها و دعوت های الهی است از اول تاریخ تا امروز، یعنی همان 
طور که در دعای ندبه میخوانید، از »فبعض اسکنته جنتک« 
که حضرت آدم  است تا »الی ان انتهی االمر« که رسیدن به 
خاتم االنبیا )ص( هست و بعد مسئله ی وصایت و اهل بیت آن 
بزرگوار، تا میرسد به امام زمان)عج( همه، یک سلسله ی متصل 
و مرتبط به هم درتاریخ بشر است. این، بدین معناست که آن 
حرکت عظیم نبوت ها، آن دعوت الهی به وسیله ی پیامبران، 
در هیچ نقطه یی متوقف نشده است. بشر به پیامبر و به دعوت 
الهی و به داعیان الهی احتیاج داشته است و این احتیاج تا امروز 
باقی است و هر چه زمان گذشته، بشر به تعالیم انبیا نزدیکتر شده 
است. امروز جامعه ی بشری با پیشرفت فکر و مدنیت و معرفت، 
بسیاری از تعالیم انبیا را که ده ها قرن پیش از این، برای بشر قابل 
درک نبود- درک کرده است. همین مسئله ی عدالت، مسئله 
ی آزادی، مسئله ی کرامت انسان این حرفهایی که امروز در دنیا 
رایج است حرفهای انبیاست. آن روز عامه ی مردم و افکار عمومی 
مردم این مفاهیم را درک نمیکردند. پی درپی آمدن پیغمبران 
و انتشار دعوت پیغمبران، این افکار را در ذهن مردم، در فطرت 
مردم، در دل مردم، نسل به نسل نهادینه کرده است. آن داعیان 
الهی، امروز سلسله ی شان قطع نشده است و وجود مقدس بقیه 
اهلل)ارواحنا فداه( ادامه ی سلسله ی داعیان الهی است، که در 
زیارت آل یاسین میخوانید:»السالم علیک یا داعی اهلل و ربانی 
آیاته؛ یعنی شما امروز همان دعوت ابراهیم، همان دعوت موسی، 
همان دعوت عیسی، همان دعوت همه ی پیغمبران و مصلحان 
الهی و دعوت پیامبر خاتم را در وجود حضرت بقیه اهلل مجسم 
می بینید. این بزرگوار، وارث همه ی آنهاست و دعوت و پرچم 
همه ی آنها را در دست دارد و دنیا را به همان معارفی که انبیا در 
طول زمان آورده اند و به بشر عرضه کرده اند، فرا میخواند. این 

نکته ی مهمی است.

ادامه آیه 34 سوره آل عمران :

3- منظور از »واهلل سمیع علیم« چیست؟
این جمله به این حقیقت اشاره می فرماید که خداوند مراقب 
کوشش ها وتالش ها و فعالیت های آنها بوده و سخنان آنان را می 
شنود و از اعمال آنها آگاه است. این جمله اشاره به مسئولیت های 

سنگین برگزیدگان دربرابر خدا و خلق خدا می باشد.
4- نتیجه این آیه شریفه چیست؟ از این آیه شریفه این معنا بدست 
می آید که خداوند متعال آدم، نوح، آل ابراهیم و آل عمران را بر 
عالمیان برگزید. این گزینش با این سبب شامل حال همه آنان شد 
که همه آنان ذریه ای هستند که افراد آن شبیه به یکدیگرند و در 
تسلیم بودن دلها و ثبات قدم درراه حق، مثل هم و از یک جنس 
می باشند. اگر خدای عزوجل با موهبت آنها را برگزید، این گزینش 
یکی از الطاف الهی بود و برای این بود که او هم سخنان آنان را می 

شنید و هم دانای به اعمال ایشان بود.
آیه 35 سوره آل عمران:

چون زن عمران گفت پروردگارا آنچه در شکم خود دارم نذر تو 
کردم تا آزاد شده ]از مشاغل دنیا و پرستش گر تو[ باشد پس از من 

بپذیر که تو خود شنوای دانایی.
1-کیفیت و چگونگی تولد حضرت مریم چیست؟

از تواریخ و روایات اسالمی استفاده می شود که دو خواهر بودند که 
اولی به همسری»عمران« و دومی همسر »ذکریا« می شود. سال ها 
گذشت و همسر عمران صاحب فرزند نشد. روزی زیر درختی نشسته 
بود و پرنده ای را دید که به جوجه های خود غذا می دهد. مشاهده 
این محبت مادرانه آتش عشق فرزند را در دل او شعله ور ساخت و از 
صمیم دل از درگاه خدا تقاضای فرزند کرد. چیزی نگذشت که این 

دعای خالصانه به اجابت رسید و همسرش باردار شد.
2- نذر همسر عمران چه بود؟

هنگامی که همسر عمران باردار بود، نذر کرد فرزند خود را خدمت 
گذار بیت المقدس کند. زیرا او طبق اطالعی که از بشارت خداوند به 
همسرش عمران پیدا کرده بود، تصور می کرد این فرزند پسر است.

3- منظور از »محررا« چیست؟
واژه »محررا« از ماده »حرر« گرفته شده که به معنای آزاد ساختن 
ودر اصطالح آن زمان، به فرزندانی گفته می شد که برای خدمت در 
معبد تعیین می شدند، تا نظافت و خدمات معبد را برعهده گیرند و به 
هنگام فراغت، مشغول نیایش و عبادت پروردگار شوند. به این جهت 
آنها را »محرر« می گفتند که از هر گونه خدمت به پدر و مادر آزاد 
بودند و این افتخاری برای خود می دانستند. نکته دیگر این که آزاد 
ساختن فرزند به وسیله پدر ومادر به معنی آزادی از بردگی نیست. 
زیرا دختر عمران برده نبوده تا مادرش او را آزاد کند. پس آزاد ساختن 
در این آیه، آزاد کردن از قید والیتی است که والدین بر فرزند خود 
دارند و با داشتن آن والیت او را تربیت می کنند و در مقاصد خود بکار 

می برند واطاعتشان بر فرزند واجب است.
4- منظور از »فتقبل« چیست؟

از این واژه استفاده می شود که مومنین با اینکه عزیزترین و محبوب 
ترین چیزها را در راه خدا هدیه می کنند، باز به فکر قبولی آن در 
درگاه خداوند هستند و شرط قبولی اعمال خود را، قبولی در درگاه 

حضرت حق می دانند.
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بــه گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری 
ــیر،همایش روز شوراها  شهرستان بردس
اســالمی  شــوراهای  گردهمایــی  و 
شهرســتان بــا  حضــور مهنــدس نجف 
پور فرماندار،حجت االســالم والمسلمین 
کرمانــی امــام جمعــه ،رئیــس شــورای 
اسالمی شهرستان،بخشداران،شهرداران 
،دهیــاران و اعضــای شــوراهای اســالمی 
ــالن  ــل س ــا در مح ــتا ه ــهر و روس ش
ــاد  ــگ و ارش ــر اداره فرهن ــی تئات امف

اســالمی برگــزار شــد
مهندس نجــف پور فرماندار شهرســتان 
ــا  ــش ب ــن همای ــدای ای بردســیر در ابت
اشــاره بــه اخریــن اقدامــات در راســتای 
احیــا کارخانــه قند و اســتنلس اســتیل 
بردســیر افــزود: در امــور زیربنایــی 
و زیرســاختی توانســته ایــم مجــوز 
ــزم و  ــتاهای باغب ــه روس ــانی ب گاز رس
بیدخــوان را بــه مرحلــه اجــرا در بیاریــم 
،و پوشــش انتــن دهــی در روســتاهای 
بهرامجرد،بیدخــوان و باغابــر و اســفالت 
ــی  ــتایی را از خدمات ــای روس ــاده ه ج

ــه  ــانی ب ــرد ،وی برقرس ــوان ک ــر عن دیگ
ــش  ــار بخ ــتاها در چه ــیاری از روس بس
،احــداث مراکز بهداشــتی درمانی ،توســعه 
ــع  ــدازی مجم ــیر ،راه ان ــس بردس اورژان
خیریــن و شــروع ســاخت کلینیــک خیر 
ســاز و مرکــز دیالیز،احــداث زمیــن ورزش 
چمــن مصنوعــی گلــزار و الله زار،احــداث 
ســالن هــای چنــد منظــوره را از خدمــات 
انجام شــده در ســه ســال گذشــته و بعضا 
پــروژه هــای درحــال اجــرا عنــوان کــرد

نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان 
بردســیر در ادامــه مشــارکت بخــش 
خصوصــی و صنایــع در احــداث فضاهــای 
پــارک و پــروژه های عمرانی و مســئولیت 
هــای اجتماعــی هــر پنج شــهر را بســیار 
ســتودنی عنوان کــرد و خاطر نشــان کرد: 
در اجــرای طــرح هــای هــادی بالــغ بر2۰ 
طــرح در روســتاها انجــام گرفتــه و بالــغ 
بــر یــک میلیــارد تومــان در جهــت رفــع 
ــه  ــتایی هزین ــرب روس مشــکالت اب ش
ــتن  ــه گام برداش ــاره ب ــا اش ــد،وی ب ش
ــای  ــوار ه ــی خان ــد زای ــتای درام در راس

مددجــو افــزود: قریــب بــه اتفــاق 1۰۰ واحد 
ــا مشــارکت  ــان ب ــژه مددجوی مســکونی وی
ــاخت  ــال س ــداد در ح ــه ام ــیج و کمیت بس

اســت
در ادامــه مســعود میرمحمــدی رئیــس 
شــورای شهرســتان بردســیر بــا تبریــک روز 
شــوراها به اعضای شــوراهای اســالمی شــهر 
و روســتا هــا افــزود: بــه حــول و قــوه الهــی 
خدمــات بــی نظیــری در جهــت عمــران و 
آبادانــی در جــال انجــام اســت کمــا اینکــه 
ــوان یکــی  امــروزه شهرســتان بردســیر بعن
ــطح  ــوالد در س ــد ف ــر تولی ــهر برت از ده ش
کشــور اســت،وی راه انــدازی مجمــع خیرین 
ســالمت را اقدامــی بــزرگ و مرهــون همدلی 
و همفکــری تمامی مســئوالن عنــوان کرد و 
اظهــار داشــت: کلینیــک تخصصــی حضرت 
فاطمــه معصومــه)س( بــا پیشــرفت ۶۰ 
درصــدی در حــال انحــام اســت کمــا اینکــه 
ســاخت مرکــز دیالیــز هــم کلیــد خــورده و 
در حــال تــالش جهــت احــداث ان بــا کمک 
هــای خیریــن و حمایــت هــای مســئوالن 

هستیم

از راه اندازی کارخانه استنلس استیل خبر داد 

شوراهای اسالمی  نمادی از خرد جمعی جامعه هستند
ادامه از صفحه اول ... 

و از آنجــا کــه شــهرداری نقــش مهمــی 
در زندگــی روزمــره مــردم یــک شــهر 
ــاد  ــن نه ــن و موثرتری ــم تری دارد و مه
شــهری اســت ، دقــت نظــر در انتخــاب 
فــردی کــه ســکان هدایــت یــک شــهر 
را در مــدت 4ســال بدســت مــی گیــرد 
بســیار حایــز اهمیت بــوده و غفلــت در 
ایــن امــر زیــان غیــر قابــل جبرانــی را 
بــر پیکــره یــک شــهر وارد مــی نمایــد 
و شــهروندان اولیــن وآخریــن قربانیــان 
انتخــاب ناشایســت خواهنــد بــود لــذا 
ــرم دوره پنجــم شــورای  اعضــای محت
ــوظ  ــا ملح ــیر ب ــهر بردس ــالمی ش اس
نمــودن جمیــع جهــات مدیریــت 
شــهرداری را بعنــوان یک نهــاد عمومی 
غیــر دولتــی در اختیــار  جنــاب آقــای 
دکتــر وحیــد خطیبــی کــه از اســاتید 
دانشــگاه و نخبــگان جــوان شهرســتان 
ــا  ــه ب ــرار داده ک ــتند ،ق ــیر هس بردس
عنایــات الهــی واراده قــوی ضمــن 
تالشــهای شــبانه روزی و درک صحیــح 
از وضعیــت و واقعیــات موجــود بــا 
ــا  ــتمی ،ت ــرات سیس ــری تفک بکارگی
کنون علیرغم شــرایط اقتصــادی ناگوار 

،کارنامه درخشــانی از وی شــاهد بــوده ایم 
، کــه موانعــی هــم در رســیدن بــه اهداف 
مطلــوب قانونــی وجــود دارد و فــی المثل 
بواســطه عــدم ثبــات اقتصــادی مــی توان 
بــه اجرایــی نشــدن سیاســت هــای اصل 
44 قانــون اساســی مبنــی بــر واگــذاری 
ــاره  ــی اش ــهای خصوص ــه بخش ــور ب ام
کــرد . فــی المجموع ســاختار تشــکیالت 
شــهرداریها باید بررســی ،مطالعه،کوچک 
و چابــک شــده ،بــه گونــه ای کــه منجــر 
بــه کاهــش هزینــه هــا و ارتقــای ســطح 

کیفــی در همــه امــور گــردد
ــیر  ــالمی شهربردس ــورای اس ــس ش رئی
در پاســخ بــه نحــوه فعالیتهــای فرهنگی 
ــور  ــت : ام ــهرداری اظهارداش ــورا وش ش
فرهنگــی و اجتماعــی در محیــط شــهر 
اتفــاق مــی افتــد .و شــهرداری هــا نیــز در 
قبــال آن  مســئولیت دارنــد و از انجــا کــه 
امــور عمرانی بــدون برنامه هــای فرهنگی 
و اجتماعــی ســود بخــش نخواهند بــود و 
ایــن امــور بایــد پیوســت فرهنگی داشــته 
باشــند و در رویکــرد جامعه شــناختی نیز 
شــهر حاصلــی از مجموعــه  روابــط میان 
ــارکت  ــوده و مش ــی ب ــران اجتماع بازیگ
ــع  ــی در جوام ــی ذات اجتماعــی مفهموم

کشف سرقت ۱۰ میلیارد تومانی 
در کرمان/ 3 نفر دستگیر شدند

 فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان از انهــدام بانــد ســرقت از 
امــوال شــرکت هــای بــرق، مخابــرات و ایرانســل در کرمــان و 

دســتگیری ســه نفــر در ایــن رابطــه خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ســردار رضــا بنــی اســدی فــر 
در خصــوص کشــف امــوال مســروقه شــرکت بــرق گفــت: 
در فرآینــد رســیدگی بــه پرونــده ســرقت از شــرکت بــرق، 
همــکاران مــا تعداد قابــل توجهی از اموال مســروقه را کشــف 

کردنــد.
وی گفــت: در ادامــه رســیدگی بــه ایــن پرونده متوجــه باندی 
مربــوط بــه ســرقت کاالهــای مربــوط به شــرکت مخابــرات و 
بــه طور مشــخص شــرکت ایرانســل شــدند که ســرقت های 

قابــل توجهــی انجام صــورت گرفته اســت.
وی از دســتگیری ســه نفــر در ایــن زمینــه خبــر داد و افــزود: 
بالــغ بــر 1۰ میلیــارد تومــان ارزش ریالــی این ســرقت اســت.

ــی  ــه داد: ریشــه یاب ــان ادام ــی اســتان کرم ــده انتظام فرمان
ــده،  ــان پرون ــای پنه ــدن زوای ــخص ش ــرای مش ــوع ب موض

ــود. ــدام می ش ــی اق ــس آگاه ــکاران پلی ــط هم توس
بنــی اســدی فــر افــزود: قاعدتــاً افرادی هســتند که بــه نوعی 
مرتبــط بــا ایــن پرونــده هســتند و لــذا اظهارنظــر صریــح در 
ــه مراحــل بعــدی پرونــده  ایــن زمینــه بعــد از رســیدگی ب

ــود. ــام می ش انج

دانسنتیهای حقوقی- واخواهی چیست ؟
علیــه غایــب حــق دارد بــه حکــم غیابــی اعتــراض نمایــد . ایــن اعتــراض واخواهی 
نامیــده مــی شــود . دادخواســت واخواهــی در دادگاه صــادر کننــده حکــم غیابــی 

قابــل رســیدگی اســت .
*مهلــت واخواهــی از احــکام غیابــی بــرای کســانی که مقیم کشــورند بیســت روز 
و بــرای کســانی کــه خــارج از کشــور اقامــت دارنــد دومــاه از تاریــخ ابــالغ واقعــی 
خواهــد بــود مگــر اینکــه معتــرض به حکــم ثابــت نماید عــدم اقــدام بــه واخواهی 
در ایــن مهلــت بــه دلیــل عــذر موجــه بــوده اســت . درایــن صــورت بایــد دالیــل 
موجــه بــودن عــذر خود را ضمــن دادخواســت آن بــه دادگاه صادرکننــده رای اعالم 
نمایــد . اگــر دادگاه ادعــا را موجه تشــخیص داد قرار قبــول دادخواســت واخواهی را 
صــادر و اجــرای حکــم نیــز متوقــف می شــود . جهــات زیــر عذر موجه محســوب 

مــی گــردد :
مرضــی کــه مانــع از حرکــت اســت .-فــوت یکــی از والدیــن یــا همســر یــا اوالد 
.-حــوادث قهریــه از قبیــل ســیل ، زلزلــه و حریق که بر اثــر آن تقدیم دادخواســت 
واخواهــی در مهلــت مقــرر ممکــن نباشــد .-توقیــف یــا حبــس بــودن بــه نحــوی 

کــه نتــوان در مهلــت مقــرر دادخواســت واخواهــی تقدیم کــرد .

مهندس نجف پور فرماندار بردسیر در همایش روز شوراها :

محمدنخعی رئیس شورای اسالمی شهربردسیر:

ســپس دکتر خطیبی شــهردار شــهر بردســیر 
ضمــن بیان کمــک هــای شــوراهای اســالمی 
بــه فراهــم کــردن فضــای مطلــوب خدمــات 
ــزود: در  ــا اف ــردم بواســطه شــهرداری ه ــه م ب
ــازی و  ــا س ــار زیب ــهرداری در کن مجموعه ش
کارعمرانــی فعالیتهای فرهنگــی و اجتماعی با 
قــوت بیشــتری انجــام می گیــرد،وی کمک به 
تیــم هــای ورزشــی برگــزاری همایــش هــای 
پیــاده روی و جشــن هــای مناســبتی را دیگــر 
برنامــه هــای شــهرداری بــا همــکاری شــورای 

اســالمی شــهر بردســیر دانســت

بشــری اســت و توجــه بــه آن تقویــت جامعــه 
ــای  ــالش اعض ــذا ت ــی دارد ل ــی را در پ مدن
ــر ایجــاد  محتــرم شــورا و شــهردار محتــرم ب
بســتر الزم بــه منظــور همراهــی بیشــتر مردم 
در امــور فرهنگــی و اجتماعــی کــه تــا کنــون 
کمتــر احســاس گردیده متمرکز شــده اســت 
کــه امیــدوارم در آینــده نزدیــک  نتیجــه ای 
مطلــوب بدســت آیــد در پایــان ضمــن شــکر 
ــت از حمایــت همــه  ــه درگاه احدی گــذاری ب
ــالمی  ــورای اس ــرم ش ــای محت ــه اعض جانب
شــهر بردســیر آقایــان دکتــر محمدرضا ملک 
قاســمی ،محمــد ایمانــی ،حامــد خســروی و 
علــی زاهــدی از برنامــه هــای شــهرداری کــه 
تحــت مدیریــت بــی نظیر جنــاب آقــای دکتر 
ــکاری  ــا هم ــرم و ب ــهردار محت ــی ش خطیب
ــه منصــه  کارکنــان زحمتکــش شــهرداری ب
ظهــور مــی رســدو نیــز از مســاعدت  فرمانــدار 
ــه  ــرم دادگســتری ب ــرم و ریاســت محت محت
عنــوان رئیس و عضــو هیات انطبــاق مصوبات 
شــورا ،امــام جمعــه بزرگــوار ،نماینــده محتــرم 
مــردم در مجلس شــورای اســالمی ،دادســتان 
محترم عمومی و انقالب شهرســتان بردســیر و 
ســایر عزیــزان همــراه شــهرداری بویــژه جناب 
آقــای دکتــر علیرضــا عــکاف زاده مدیــر عامل 
و ریاســت محتــرم هیــات مدیره صنایــع فوالد 

کرمــان و اعضــای محتــرم هیات مدیــره این 
مجموعــه قــدر دانی مــی نمایــم و امیــدوارم 
کــه عملکــرد جنــاب آقــای دکتــر خطیبــی 
شــهردار پــر تــالش و اعضــای محتــرم 
شــورا  بعنــوان  نماینــدگان مــردم در حــوزه 
هــای عمرانــی ،فرهنگــی ،اجتماعی ،توســعه 
شــهری و .... کــه هماننــد ویترینــی در مقابل 
ــرد ،خشــنودی  ــرار میگی ــی ق ــار عموم انظ
پروردگار متعال و رضایت نســبی شــهروندان 

گرامــی را بدنبــال داشــته باشــد

سنما رو قصر پادشاه  
در افســانه هــای شــرقی قدیــم آمده اســت که یکــی از پادشــاهان 
بــزرگ بــرای جاودانــه کــردن نام و پادشــاهی خــود تصمیم گرفت 
کــه قصــری باشــکوه بســازد کــه در دنیــا بــی نظیــر باشــد و تــاالر 
اصلــی ان در عیــن شــکوه و بزرگــی و عظمــت ســتونی نداشــته 

!!! باشد 
اما پس از ســالها و کار وتالش و محاســبه ، کســی از عهده ســاخت 
ســقف تــاالر اصلــی بــر نیامد و معمــاران مدعــی زیادی بر ســر این 
کار جــان خــود را از دســت دادنــد تــا اینکه ناکامــی پادشــاه او را به 
شــدت افســرده و خشــمگین ســاخت و دســت آخــر معلــوم شــد 
کــه معمــار زبــر دســت و افســانه ای به نــام ســنمار وجــود دارد که 
ایــن کار از عهــده او بــر مــی آیــد .و باالخــره او را یافتنــد و کار را بــه 
او ســپردند و او طرحــی نــو در انداخــت و کاخ افســانه ای خورنــق را 
تــا زیــر ســقف باال بــرد و اعجــاب و تحســین همــگان را برانگیخت 
امــا درســت وقتــی کــه دیــواره هــا بــه زیــر ســقف رســید ســنمار 

ناپدیــد شــد و کار اتمــام قصــر خورنق نیمــه کار ماند 
مدتها پی او گشــتند ولی اثری از او نجســتند و پادشــاه خشــمگین 
و نــاکام دســتور دســتگیری و محاکمــه و مــرگ او را صــادر کــرد تا 

پــس از هفــت ســال دوبــاره ســر و کله ســنمار پیدا شــد .
او کــه بــا پــای خــود امــده بــود دســت بســته و در غــل و زنجیــر 
ــه قتــل  ــه حضــور پادشــاه آورده شــد و شــاه دســتور داد او را ب ب
برســانند امــا ســنمار درخواســت کــرد قبــل از مــرگ بــه حرفهای 
او گــوش کننــد و توضیــح داد کــه علــت ناکامی معمــاران قبلی در 
برافراشــتن ســقف تــاالر بــی ســتون ایــن بــوده اســت کــه زمیــن 
بــه دلیــل فشــار دیــواره هــا و عــوارض طبیعــی نشســت مــی کند 
و اگــر پــس از بــاال رفتــن دیــواره بالفاصله ســقف ســاخته شــود به 
دلیــل نشســت زمیــن بعــدا ســقف نیــز تــرک خــورد و فــرو مــی 

ریــزد و قصــر جاودانــه نخواهــد شــد
ــن  ــا زمی ــود ت ــپری ش ــال س ــت س ــدت هف ــود م ــس الزم ب پ
و دیــواره هــا نهایــت افــت و نشســت خــود را داشــته باشــند تــا 
هنــگام ســاخت ســقف کــه موعــدش همین حاال اســت مشــکلی 
پیــش نیایــد و اگــر مــن در همــان موقــع ایــن موضــوع را به شــما 
مــی گفتــم حمــل بــر ناتوانــی مــن مــی کردیــد و مــن نیــز بــه 

سرنوشــت دیگــر معمــاران نــاکام بــه کام مــرگ مــی رفتــم 
پادشــاه و وزیــران بــه هــوش و ذکاوت او آفریــن گفتنــد و ادامه کار 
را بــا پــاداش بزرگتــری بــه او ســپردند و ســنمار ظــرف یــک ســال 
قصــر خورنــق را اتمــام و آمــاده افتتــاح نمــود .مراســم باشــکوهی 
بــرای افتتــاح قصــر در نظــر گرفتــه شــد و شــخصیتهای بــزرگ 
سیاســی آن عصــر و ســرزمینهای همســایه نیــز به جشــن دعوت 
شــدند و ســنمار بــا شــور و اشــتیاق فــراون تاالرهــا و سرســراها 
واطاقهــا و راهروهــا و طبقــات و پلکانهــا و ایوانهــا و چشــم اندازهای 
زیبــا و اســرار امیــز قصــر را به پادشــاه و هیــات همراه نشــان میداد 
و دســت آخــر پادشــاه را بــه یک اطاق کوچــک مخفی بــرد و رازی 
را بــا در میــان گذاشــت و بــه دیــواری اشــاره کــرد و تکــه اجــری را 
نشــان داد و گفــت :کل بنــای ایــن قصــر بــه ایــن یــک آجر متکی 
اســت کــه اگــر آنــرا از جــای خــود در آوری کل قصــر بــه تدریــج 
و آرامــی ظــرف مــدت یــک ســاعت فــرو میریــزد و ایــن کار بــرای 
ایــن کــردم کــه اگــر یــک روز کشــورت بــه دســت بیگانــگان افتاد 
نتواننــد ایــن قصــر افســانه ای را تملــک کننــد شــاه خیلی خیلی 
خوشــحال شــد و از ســر شــگفتی ســنمار بــه خاطر هنــر و هوش 
و درایتــش تحســین کــرد و بــه او وعده پاداشــی بــزرگ داد و گفت 
ایــن راز را باکســی در میــان نگــذار تــا اینکــه در روز موعــود قــرار 
شــد پــاداش ســنمار معمــار را بدهــد . او را بــا تشــریفات تمــام بــه 
باالتریــن ایــوان قصــر بردنــد و در برابر چشــم تماشــا گران دســتور 
داد بــه پاییــن پرتابش کنند تا بمیــرد!!! ســنمار در آخرین لحظات 
حیــات خــود بــه چشــمان پادشــاه نــگاه کــرد و با زبــان بــی زبانی 
پرســید چــرا ؟ و پادشــاه گفــت بــرای اینکــه جــز مــن کســی راز 
جاودانگــی و فنــای قصــر ندانــد و بــا ایــن جملــه او را بــه پاییــن 
پرتــاب کــرده و راز را بــرای همیشــه از همــه مخفــی نــگاه داشــت

داستان آموزنده

فرمانده انتظامی استان کرمان :

حجت االسالم شمسی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه :

دو مقوله دین و سیاست به هم پیوند خورده و جدایی ناپذیرند 
بــه مناســبت هفته عقیدتــی سیاســی در 
ســپاه و بســیج حجــت االســالم شمســی 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در 
ناحیــه مقاومت بســیج بردســیر در گفتگو 
بــا خبرنــگار مــا گفــت:   12 اردیبهشــت، 
ســالروز شــهادت اســتاد شــهید مرتضــی 
ــی  ــه عقیدت ــوان هفت ــه عن ــری  ب مطه
سیاســی در ســپاه و بســیج نامگذاری شده 
اســت. وی افــزود: از دیربــاز دو مقولــه دیــن 
و سیاســت به هم پیونــد خــورده و جدایی 
ناپذیرنــد و متاســفانه عــده ای مغــرض از 
گذشــته تــا حــال در پــی جدایــی ایــن دو 
مقولــه ارزشــی بــه انحــاء مختلــف بــوده و 
ــاب  ــاور ن هســتند و بارهــا و بارهــا ایــن ب

مکتــب اســالم را زیــر ســوال بــرده انــد.
وی ادامــه داد: متفکــر  و فیلســوف فقیــد 
ــی  ــهید مرتض ــتاد ش ــالم اس ــان اس جه
مطهــری بــا تفکــرات نــاب و اصیــل خــود 
خــط بطالنی بــر مکتب ســکوالر کشــید، 
ــه ذات  ــن دو مقول ــزود: چــرا کــه ای وی اف
الینفــک حکومــت اســالمی اســت کــه در 
راس آن ولــی فقیــه جامعه اســت که نقطه 

اتصــال ایــن دو موضوع ارزشــمند دینی 
اســت کــه مفهــوم آن در ذات جمهوری 

اســالمی تجلــی پیــدا کــرده اســت.
ایشــان در پایــان تاکیــد کــرد: شــهید 
مطهری در همین مســیر گام برداشــت 
مقابــل جریانهــای  قلــم زد و در  و 
منحرفــی چــون مارکسیســت و التقاط، 
ایســتادگی و جهــاد علمــی کــرد و در 
ــه  ــی ب ــیر اله ــن مس ــت در همی نهای
شــهادت رســید؛ راهــش پــر رهــرو بــاد.

نظــام مقدس جمهــوری اســالمی ایران 
ــران  ــزرگ ای ــت ب ــده از اراده ی مل برام
و انقــالب اســالمی انــان اســت کــه در 
کنار ســاختار اداری خود دارای ســاختار 
نظامــی منســجمی اســت کــه تحــت 
مدیریــت بــی نظیــر فرماندهــی عــادل 
بــه عنــوان ولــی فقیه بــه انجــام وظایف 

مربوط مشــغول هســتند 
ــی  ــوان رکن ــه عن ــداران ب ــپاه پاس س
پایــدار در پاســداری از دســتاوردهای 
انقــالب اســالمی و نظــام مقــدس 
ــل  ــران در اص ــالمی ای ــوری اس جمه

یکصــد و پنجاهم قانون اساســی به رســمیت 
شــناخته شــده اســت ، ایــن نهــاد مقــدس 
ــرای  ــد ب ــی و کارام ــره اله ــوان ذخی ــه عن ب
انجــام ماموریت هــای خــود، نظــام جمهوری 
ــه  ــدات س ــر تهدی ــران را در براب ــالمی ای اس
گانــه ســخت، نیمــه ســخت و نرم پاســداری 
و محافظــت خواهد نمــود، این نهــاد مقدس 
همچون نظامــات دیگر در مســیر تندبادها و 
گزندهــای بســیاری قــرار داشــته و دارد و بــه 
ســبب کارایــی و اهمیتــی کــه دارد بیــش از 
ــورد  ــالمی م ــالب اس ــای انق ــر نهاده دیگ
ــه ســبب  ــوده اســت و ب طمــع دشــمنان ب
ــا  پویایــی ، انعطــاف و تعامــالت گســترده ب
محیــط پیرامــون خــود ،بایــد از بروز اســیب 
ــه  ــجره ی طیب ــن ش ــا در ای ــت ه ــا و اف ه
خوفنــاک و بیمناک باشــد از همین روســت 
کــه دیــدگان بصیــر بنیــان گــذار جمهــوری 
ــران وظیفــه پاســداری از ســپاه  اســالمی ای
در برابــر شــداید و افــت هــای معنــوی را بــر 
عهــده عقیدتی و سیاســی کــه زیر مجموعه 
نهــاد نمایندگی ولی فقیــه در ســپاه ، نهادی 
کــه در تمامــی نیروهــای مســلح جهــان بی 

ــرار داد.  ــل اســت ، ق بدی
از مهمتریــن رســاالت مجموعــه عقیدتــی و 

سیاســی ســپاه پاســداران
ــی و  ــت مکتب ــت از هوی ــداری و صیان  پاس

ــیج  ــپاه و بس ــی س والی
اعتــالی معرفــت و بصیرت دینی و سیاســی 
کارکنــان ســپاه و بســیجیان -ترویــج 
ارزشــهای انقالبــی در ســپاه بر مبنــای تدابیر 

فرمانــده معظــم کل قــوا

ـ چنانچــه ابــالغ واقعــی به شــخص محکوم علیه میســر نباشــد و ابــالغ قانونی  واخواهــی1 
بــه عمــل آیــد ، آن ابــالغ معتبــر بــوده و حکــم غیابــی پــس از انقضــای مهلــت قانونــی و 

قطعــی شــدن بــه موقــع اجــرای گــذارده خواهد شــد .
درصورتــی کــه حکــم ابــالغ واقعــی نشــده باشــد و محکــوم علیــه مدعــی عــدم اطــالع از 
مفــاد رای باشــدمی توانــد دادخواســت آن بــه دادگاه صادرکننــده حکم غیابی تقدیــم دارد . 
دادگاه بــدوا خــارج ازنوبــت در ایــن مــورد رســیدگی نمــوده قــرار رد یا قبــول دادخواســت را 

صــادر مــی کنــد . قــرار قبــول دادخواســت مانــع اجــرای حکــم خواهد بــود .
تبصــره 2 - اجــرای حکــم غیابــی منــوط بــه معرفی ضامن معتبــر یا اخذ تامین متناســب 
ازمحکــوم لــه خواهــد بــود . مگــر اینکــه دادنامــه یــا اجرائیــه به محکــوم علیه غایــب ابالغ 

واقعــی شــده و نامبــرده در مهلــت مقــرر از تاریــخ ابــالغ دادنامه آن نکرده باشــد .
تبصــره 3 - تقدیــم دادخواســت خــارج از مهلت یادشــده بــدون عذر موجه قابل رســیدگی 

درمرحلــه تجدیدنظــر برابر مقــررات مربوط بــه آن مرحله می باشــد .
* چنانچــه محکــوم علیــه غایــب پــس از اجــرای حکــم ، واخواهــی نمایــد و در رســیدگی 
بعــدی حکــم بــه نفــع او صــادر شــود ، خواهان ملــزم به جبــران خســارت ناشــی از اجرای 

حکــم اولــی بــه واخــواه می باشــد
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Soroush-eitaa

بــه گــزارش حــوزه امــام و رهبــری خبرگــزاری فــارس، حضــرت آیــت اهلل 
خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی در آســتانه روز معلــم در دیــدار 
هــزاران نفــر از معلمــان و فرهنگیــان سراســر کشــور با تجلیــل از معلمان، 
بــه بیــان تذکــرات و توصیــه های مهمــی درباره مســائل مختلــف آموزش 
و پــرورش از جملــه تکریــم و معیشــت معلمــان پرداختنــد و بــا تأکیــد بر 
لــزوم اجــرای ســند بســیار مهــم تحــول در آمــوزش و پــرورش، گفتنــد: 
معلمــان پرورش دهنــده مهمتریــن ســرمایه یــک ملــت یعنــی ســرمایه 
ــا  ــارزه ب ــدان کارزار مب ــران می ــن، جهادگ ــزان تمــدن نوی انســانی، پایه ری
جهــل و بــی ســوادی و ســازندگان هویــت و فرهنــگ یــک ملت هســتند.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن دیــدار بــا تبریــک روز معلــم بــه همه 
معلمــان کشــور، یــاد آیت اهلل شــهید مطهــری را گرامی داشــتند و گفتند: 
شــهید مطهــرِی عزیــز بــه معنــای واقعــی، یــک معلــم دلســوز بود کــه با 
فکــر و بیــان قــوی، رســوخ اندیشــه های عمیق اســامی را در ذهــن جوانان 
دنبــال می کــرد و شــهادت او در ایــن راه، بــه منزلــه امضای قطعــی خداوند 

متعــال بــر کارنامــه آن بزرگــوار بود.
رهبــر انقــاب اســامی، نقــش معلــم و آموزش وپــرورش را یــک نقــش 
ــرای  ــرمایه ب ــن س ــد: مهمتری ــان کردن ــمردند و خاطرنش ــی برش اساس
یــک ملــت، ســرمایه انســانی اســت، زیــرا کشــوربدون ســرمایه انســانی 
ماننــد برخــی از کشــورهای پولــداری اســت کــه ثــروت آنهــا بــه صــورت 
ــرد،  ــرار می گی ــه بشــریت ق ــن ب ــار دســتهای خائ ســفاهت آمیز در اختی
همچنان کــه در دوران طاغــوت نیــز ایــران بــر روی دریــای نفــت بــود امــا 
بیگانــگان بــر ایــن منابــع مســلط شــدند و بــا آن، تمــدن و کارخانه هــای 
خــود را ســاختند و از نفــت مــا بــرای پیــروزی در جنگهــای خود اســتفاده 

کردنــد.
ایشــان احســاس احتــرام خــود بــه قشــر شــریف و محتــرم معلــم را یــک 
بــاور حقیقــی و برخاســته از نقش تمدن ســاز معلمــان خواندنــد و افزودند: 
معلمــان، پایه ریــزان تمــدن نویــن، و جهادگــراِن در میــدان کارزار بــا جهل 
و بی ســوادی هســتند کــه بــرای جامعــه و نســِل جــوان آن، هویت ســازی 

فرهنگــی می کننــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، هویــت قوی، فرهنــگ غنی و فکر و اندیشــه 
صحیــح را پایه هــای اصلــِی ســاخت تمــدن دانســتند و از همیــن زاویــه در 
خصــوص ســند ۲۰۳۰ و علــت اصرارهــای آشــکار و پنهان بیگانــگان برای 
تحکیــم آن بــر مناســبات کشــورها از جمله کشــورهای اســامی و ایــران، 

نــکات مهمی خطــاب بــه مســئوالن گوشــزد کردند.
رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد: جــان کام در ســند ۲۰۳۰ کــه فصــل 
مهمــی از آن بــه آموزش وپــرورش اختصــاص دارد، ایــن اســت کــه نظــام 
آموزشــی بایــد جــوری تنظیــم شــود که فلســفه، ســبک زندگــی و مفهوم 
حیــات بــر اســاس مبانی غربی بــه کــودکان و نوجوانــان آموزش داده شــود. 
ایشــان در تبییــن ایــن واقعیــت افزودنــد: غربی هــا انتظــار دارنــد معلمــاِن 
متدیــن مــا کــه عاقه منــد بــه آینــده کشــور هســتند، در کاس درس 
خــود بــرای آنهــا ســرباز تربیــت کننــد، تــا دانش آمــوز مــا ســرباز و رعیــت 
همــان وحشــی های کــروات زده ی ظاهرســازی شــود کــه بــه راحتــی آدم 

ــد. ــک می کنن ــا کم ــه آدمکش ه ــند و ب می کش
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ادامــه، خدمــات معلمــان در طول ســالهای پــس از انقاب 
را خدماتــی بــزرگ و ثمربخــش برشــمردند و بــا انتقــاد از کســانی کــه غیرمنصفانــه و بــا 
اغــراض سیاســی، درصــدد بی قــدر و قیمــت کــردن آموزش وپــرورش هســتند، گفتنــد: 
البتــه آموزش وپــرورش بــا نقطــه مطلــوب فاصلــه دارد کــه بایــد بــا کار و تــاش، نواقص و 
معایــب را برطــرف کــرد امــا وضعیــت امروزآموزش وپــرورش بــا وضــع اســف بار آن در قبل 

از انقــاب قابل مقایســه نیســت.
ــرورش در  ــزرگ آموزش وپ ــای ب ــی از کاره ــان نمونه های ــا بی ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
ســالهای پــس از انقــاب، خاطرنشــان کردنــد: »دانشــمندانی کــه کشــور را در شــاخه های 
مختلــف علمــی همچــون فنــاوری نانو جــزو رتبه هــای برتر دنیــا قــرار داده انــد«، »هــزاران 
دانش آمــوز و معلــم شــهید، و نســل ســوم و چهــارم انقــاب کــه بــا وجــود زمینه هــای 
گوناگــون بــرای مفاســد اخاقــی در دنیــای امــروز، بــا انگیــزه مجاهــدت، محکم و اســتوار 
در مقابــل دشــمن می ایســتد و بــرای اعــزام بــه دفــاع از حــرم اصــرار می کنــد«، »جوانــان 
فعــال در اردوهــای جهــادی و دلــدادگان بــه معنویــات و اهــل دعــا، توســل و پیــاده روی 
اربعیــن« در همیــن آموزش وپــروش تربیــت شــده اند، بنابرایــن نبایــد آموزش وپــرورش 

ــت. دوره انقــاب را دســت کم گرف
رهبــر انقــاب در تبییــن وضــع مطلــوب آمــوزش و پــرورش تأکیــد کردنــد: آمــوزش و 
پــرورش بایــد انســان هایــی »دانــا، توانــا، خردمنــد، پرهیــزکار، پاکدامــن، کارآمد، شــجاع، 
هوشــیار و اهــل اقــدام« تربیــت کنــد کــه اگر چنین شــود، همــان آرزویــی که بارهــا بیان 
کــرده ام محقــق مــی شــود و ایــران عزیــز بــه جایگاهــی مــی رســد که تــا پنج دهــه بعد، 
هــر کســی در هــر جــای جهــان بخواهــد از مرزهــای جدیــد علــم آگاه شــود بایــد زبــان 
فارســی یــاد بگیرد.ایشــان رســیدن آمــوزش و پــرورش به وضع مطلــوب و تربیــت جوانانی 
بــا ویژگــی هــای یــاد شــده را پایــه اصلــی »ایــران ســربلند فــردا« و »اســاس ایجــاد تمدن 

نویــن اســامی« خواندند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بیــان چنــد تذکــر، »ســند تحــول آمــوزش و پــرورش« را 
ســندی بســیار خــوب برشــمردند و گفتنــد: ایــن ســند نوعــی ریــل گــذاری اســت و مــی 

توانــد ایــن بخــش مهــم از کشــور را بــه ســرمنزل مقصــود برســاند.
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کوچــه پــس کوچــه هــای بردســیر در ســال هــزار و ســیصد و چهــل و چهار شــاهد 
تولــد نــوزادی بــود کــه در ســالیان نــه چنــدان دور در عیــن گمنامــی اش، بــرای 
محلــه آبــرو مــی خــرد و بــرای مــردم کشــورش، عــزت و امنیــت. لطف الهی شــامل 
آقــا هدایــت شــد و مقــدر شــد تــا ســیف الــه در خانــه او متولــد شــده و رشــد و 
پــرورش یابــد. لقمــه حــال پــدر بــا کفاشــی و کار در حمام عمومــی، کار خــودش را 
کــرد و از ســیف الــه مــردی ســاخت کــه نــه تنهــا تکیــه گاه خانــه کــه بازویــی برای 

کشــور و رهبــرش بــود. 
ــدر زحمــت  ــه پ ــرای کمــک ب ــی ب ــا کارگــری و بنای ــار درس و تحصیــل، ب در کن
مــی کشــید و خانــواده را در فــراز و نشــیب زندگــی تنهــا نمــی گذاشــت. در جریــان 
انقــاب بــا اینکــه ســن زیــادی نداشــت، آرام و بــی تفــاوت ننشســت و با شــرکت در 
راهپیمائــی هــا و فعالیــت هــای ضــد رژیم پهلــوی، مخالفت خــود را نســبت به ظلم 
و فســاد حکومــت وقــت ابــراز مــی کــرد. بعــد از پیــروزی انقــاب نیــز بــا عضویــت 
در پایــگاه بســیج و فعالیــت هــای مختلــف مــی کوشــید تــا انقاب اســامی نوپــا را 
یــاری نمایــد. تــا کاس ده بــه مدرســه رفــت و از آن جــا کــه عاقــه زیادی بــه درس 

خوانــدن نداشــت، تــرک تحصیــل کــرد و عــازم خدمــت شــد.
ســال شــصت و ســه بــرای خدمــت ســربازی ثبــت نــام کــرد. بــرای گذرانــدن دوره 
ــه  ــس از آن ب ــرد و پ ــه ســر ب ــان و شــیراز ب ــادگان۰۵ کرم ــی در پ آموزشــی، مدت
تهــران و بعــد کردســتان اعــزام گردیــد. در بانــه بــه عنــوان نیــروی تکاور بــه خدمت 

مشــغول شــد.
مدتــی بعــد بــه آذربایجــان شــرقی و غربــی منتقــل شــد تــا اینکــه ســرانجام پــس 
از یکســال خدمــت و حضــور در مناطــق عملیاتــی، در تاریــخ 64/6/18 در ســیدکان 
ــواده اش  ــه دســت خان ــی پیکــر مطهــرش هرگــز ب ــه شــهادت رســید ول عــراق ب

نرسید.
از ســربازی اومــده بــود مرخصــی. پرســید: مــادر! چندتــا بچــه داری؟ گفتــم: تو نمی 
دونــی چندتــا بچــه دارم؟! هفــت تــا. یــک دختــر و شــیش تــا پســر. گفــت: یکــی از 
شــیش تــا پســرتو بایــد بــدی در راه خــدا؛ اون یکــی هــم مــن هســتم. مــن میــرم 
در راه خــدا. مــا از پســر همســایه عزیزتــر نیســتیم. مــا هــم بایــد دیــن خودمــون رو 

کنیم. ادا 
راوی: عصمت خسروی)مادر شهید(

شهید معظم    سیف اله تقی زاده

مقام  معظم رهربی در دیدار  معلامن مبناسبت هفته  معلم  : 

 اجرای سند ۲۰۳۰ یعنی درست کردن سرباز برای غرب/ 
 ملت متحد باشد توطئه های دشمن به ضرر خودش تمام می شود

ــا ورودی  ــی گلســتان شــورا ب ــع غرب ــا ســام ضل *ب
ازبلوارولیعصــر بــه کوچــه هــای منتهــی بــه گلســتان 
شــورا نیازبــه شــن ریــزی و اســفالت دارد در حاشــیه 
ای گلســتان خانــه هــای زیــادی وجــوددارد کــه دراین 
بخــش نه شــن ریــزی و نــه کار دیگــری شــده حداقل 
یــک گریــدر بزنیــد تــا چالــه هــاش پربشــه ممنــون                                                                                                                                            
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* بــا ســام خدمــت شــهردار محتــرم لطفــا فکــری 
ــت  ــا را درس ــه قبره ــای ک ــرا ج ــت زه ــال بهش بح
میکنــن ســریع تــر پــر شــوند پنــج شــنبه هــا کــه 
ــک و  ــای کوچ ــه ه ــی از بچ ــود خیل ــلوغ میش ش
همچنیــن بزرگترهاشــو در کانــل بیــن قبرهــای کــه 
درســت میکنــن میفتن خواهشــن هــر چه ســریع تر 
پــر شــوند کــه باعــث دردســر کســی نشــود باتشــکر                                                                                                                                           

9۵----91۳۲                                               
*ســام خدمــت شــهردار محتــرم خیابــان امــام نیــاز 
بــه روکش اســفالت دارد خیلی شکســتگی وجــوددارد 
لطــف کنیــد ترمیــم کنیــد                    919۰----۳1

*باســام بابلوار شــدن خیابان معلم ورودی آن از طرف 
میــدان کــه بــه پــل بوســتان شــورا یــک چهارراهــی 
درســت شــده و خیابــان ضلــع شــمالی هم ورود بشــه 
تــا برخوردهــا وتصادفــات پیــش نیایــد درحــال حاضر 
ایــن قســمت یکطــرف از ســمت جنــوب بــه شــمال 

اســت اگــر ورود ممنــوع بشــود بهتراســت
۳4----91۳۲۲                                                   

*بــا ســهمیه بنــدی بنزیــن و گرانــی و دونرخــی تاثیر 
شــگرفی برافزایــش قیمــت کاالهــا و خدمــات دارد و با 
افزایــش انــدک دســتمزدها در ســال 98 برابــری ندارد 
ــرای کاهــش مصــرف  ــر مــی رود ب ــورم هــم باالت و ت
بنزیــن بایــد وســائل نقلیه عمومــی افزایــش و در طول 
شــبانه روز در دســترس باشــند و فرهنگ ســازی شود 
تــا همــه از اینگونــه وســایل اســتفاده کننــد ضمنــا 
ماموریتهــای ادارات مدیریــت شــود و اســتفاده مدیران 
غیربومــی از خودروهــای عمومــی بــرای رفــت و امــد 

شــخصی بیــن بردســیر و کرمــان ممنوع شــود 
۰1---91۲9                                                          

*مرکــز بهداشــت و درمــان آموزشــهای الزم را جهــت 
اســتفاده از غذاهــای گیاهی بجــای حیوانــی را اموزش 
بدهنــد تــا بجــای گوشــت 1۰۰تومــان چیــز دیگــری 
مصــرف کننــد تــا جبــران ان مــواد گوشــتی بشــود                                                                                                                                             
7۵----9179                                                     

* واقعــا سرگذشــت زندگــی جانبــاز یکه د رنشــریتان 
نوشــتید بایــد مــردم بویــژه مســئوالن  بخواننــد و فکر 
ــن  ــه ای ــی ب ــری همچــون عزیزان ــار گ ــا ایث ــد ب کنن

امنیــت و پســتها رســیده انــد باتشــکر 
4۰----91۳۳                                                       

آگهی مزایده نوبت  دوم فروش چوب های خشک 
شــهرداری گلــزار براســاس مجــوز شــامره 97/32/54مــورخ 97/12/14 شــورای محرتم اســامی شــهر 
گلــزار  در نظــر دارد کــه چوبهــای خشــک حاصــل از هــرس منــودن درختــان  ســطح شــهرگلزار  را از 
طریــق مزایــده محلــی بــه فــروش برســاند  لــذا از عاقــه منــدان جهــت رشکــت در مزایــده دعوت 
بعمــل مــی آیــد از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت 10 روز کاری جهــت  اخــذ فــرم رشکــت در مزایده 
بــه واحدفنــی و شهرســازی شــهرداری مراجعــه و نســبت بــه تکمیــل مــدارک مزایــده اقــدام منایند 
همچنیــن هزینــه  وســائل موردنیــاز جهــت بــرش ، بارگیــری ، حمــل و نیــروی انســانی موردنیــاز 
برعهده برنده مزایده می باشــد شــهرداری در رد یا قبول پیشــنهادات مختار اســت.    هزینه درج 

اگهــی برعهــده برنــده مزایده اســت 
روابط عمومی شهرداری گلزار 

اگهی مناقصه مرحله اول نوبت اول واگذاری تنظیف معابر، 
نگهداری و نگهبانی فضای سبز شهر گلزار

شــهرداری گلــزار در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز 58-04-98 مــورخ 1398/2/14 شــورای محرتم اســامی شــهر 

گلــزار عملیــات تنظیــف معابر، نگهــداری و نگهبانی فضای ســبز ســطح شــهر را از طریق مناقصه عمومی 

بــه مــدت یــک ســال شمســی به صــورت حجمی به رشکتهــای خدماتــی واگــذار مناید لــذا از رشکتهــای واجد 

رشایــط دعــوت مــی شــود جهت دریافت اســناد مناقصــه از تاریــخ درج آگهی بــه دبیرخانه شــهرداری گلزار 

مراجعــه و یــا بــا تلفــن  03433550480 متــاس حاصــل منایند مهلت قبول پیشــنهادات حداکــر 10 روز پس 

از درج آگهــی نوبــت دوم خواهــد بود ضمنا شــهرداری در رد یا قبول پیشــنهادات مختار اســت. هزینــه درج 

آگهــی بر عهــده برنــده مناقصه می باشــد.

روابط عمومی شهرداری گلزار

آگهی مناقصه شهرداری گلزار )نوبت اول(
شــهرداری گلــزار در نظــر دارد بــر اســاس مجوز 58-04-98 مورخ 98/2/14 شــورای محرتم اســامی شــهر 

گلــزار عملیــات اجــرای آســفالت از نــوع بینــدر 19- 0 )شــامل تهیــه، حمــل و پخــش آن( معابر ســطح 

شــهر گلــزار را براســاس فهرســت بهــای ســال 1398 از طریــق مناقصه عمومی بــه پیامنــکار دارای رتبه 

بنــدی از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور واگذار مناید. لــذا از کلیه رشکت هــای دارای صاحیت دعوت 

بــه عمــل مــی آیــد جهت دریافت اســناد مناقصه به شــهرداری گلــزار مراجعه مناینــد.  شــهرداری در رد 

یا قبول پیشــنهادات مختار اســت.

ســایر اطاعــات و جزیئــات مربــوط به قرارداد در اســناد مربوطه می باشــد ســپرده رشکت در مناقصه 

بایســتی بــه صــورت واریــز بــه حســاب هــای ذیــل نزد بانک ملی شــعبه گلــزار بــه نــام شــهرداری و یا 

بصــورت ضامنــت نامــه بانکی معتــرب )ضامنت نامــه فرآیند ارجــاع کار( می باشــد.

مبلغ تضمین )ریال(  مدت پروژه
نامه فرآیند  ضمانت

کار ارجاع  

مبلغ برآورد)ریال( 
براساس فهرست بها سال 

98 

 ردیف عنوان پروژه و محل اجرا

روز 365 ریال 685/014/446  ریال 694/293/920/8  اجرای آسفالت از نوع بیندر  
معابر شهر گلزار  0 -19

 براساس فهرست

1 

 دریافت اسناد محل شهرداری گلزار

29/2/1398مورخ تا پایان وقت اداری   مهلت 

تحویل  محل شهرداری گلزار
 پیشنهادها

31/2/1398تا پایان وقت اداری مورخ   مهلت 

بازگشایی و  محل شهرداری گلزار
 پیشنهادها

ظهر 12ساعت  1/3/1398مورخ   مهلت 

 

 
درصورتــی کــه برنــدگان اول تــا ســوم مناقصه حارض بــه انعقاد قرارداد نباشــند تضمین فرآیند ارجــاع کار 

آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد. هزینــه چــاپ آگهــی بر عهــده برنــده مناقصه 

می باشــد.

روابط عمومی شهرداری گلزار 

روابط عمومی شهرداری گلزار 

آگهي مزایده  اجاره زمین
دانشــگاه آزاد اســامي بردســر در نظــر دارد بخشــی از امــاک مــازاد بــر نیــاز خــود را شــامل »یــک قعطه زمین بــه مــرتاژ 1250 مرت 
مربــع« را بــه صــورت اجــاره واگــذار منایــد، از متقاضیــان دعــوت می شــود جهــت بازدیــد، دریافــت اســناد مزايــده و ارائــه قیمــت 

پیشــنهادی خــود حداکــر تا شــنبه 28 اردیبهشــت 1398 بــه روابــط عمومی دانشــگاه مراجعه کنند. 
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود. 

                                                                              روابط عمومی  03433523301
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