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امام خامنه ای ) مد ظله( :

 عزیزان من! ما احتیاج داریم به قرآن؛ این 
قرآن نیاز امروز ما است؛ نه فقط ما مّلت 
جامعه ی  بلکه  اسالمی  جامعه ی  ایران، 
بشری، امروز واقعاً به قرآن نیاز دارند. قرآن 
است که با استکبار مخالفت میکند، قرآن 

است که با ظلم صریحاً مخالفت میکند، 

10000100005588

ـ    سیاسی  استان کرمان           هفته نامه ی فرهنگی    

دوشنبه    23   اردیبهشت  ماه  1398 
7  رمضان  1440  -  13  مه   2019
سال یازدهم   -  شماره   384   

قیمت :  500 تومان
www.sepehrbrd.ir

امام زین العابدین علیه السالم: به درستی که مردمان زمان غیبت مهدی علیه السالم که امامتش را باور دارند و منتظر 
ظهور اویند، از مردمان همه زمان ها برترند، زیرا خدا چنان عقل ها و فهم ها و شناخت آنان را قوت بخشیده است که 

غیبت نزد آنان همچون دیدن باشد. آنان به حق اخالص ورزانند.                         »کمال الدین، جلد 1، صفحه ۳۲0«
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حضرت آیت اهلل خامنه ای دوشنبه گذشته)16 اردیبهشت( 
در دیدار با قاریان، مناجات خوانان و مدیحه سرایان قرآنی در 
حسینیه امام خمینی )ره( طی سخنانی، یکی از نیازهای 
اساسی امروز بشریت و جامعه اسالمی را فهم معارف قرآنی 
و عمل به آن دانستند و با اشاره به تصریح قرآن بر مقابله با 
استکبار و کفر و طواغیت و ایستادگی در مقابل آنها، گفتند: 
عزت روزافزون و پیشرفت فوق العاده ملت ایران در چهل سال 
گذشته، به علت عمل به قرآن و ایستادگی بوده است و امروز 
نیز تنها راه غلبه بر شیاطین و کفار، ایستادگی است.در واقع 
ایستادگی و مقاومت در برابر نظام سلطه و زیادخواهی های 

جبهه استکبار تنها راه پیروزی است
همیشه پیروزي کار آساني است اّما نگهداشتن آن بسیار 
مشکل و در طریق حّق و عدالت جامعه را مصون و محفوظ 
داشتن مشکلتر ، چه بسا ممکن است در رسیدن به هدف 
استقامت نمود ولي رعایت عدالت ممکن نباشد و در مسیر 
حرکت و اجراي آن گرفتار طغیان و تجاوز شد . پس حفظ 
پیروزي ، نگه داشتن جامعه در اجراي عدالت و استقامت 
ورزیدن در رویارویي با تجاوزات و قانون شکنیها و پیروزي 
بر دشمنان است و آنچه را که باعث ضعف و ناتواني جامعه 
اسالمي و از دست دادن استقالل  و خود کفایي مي گردد 
عدم استقامت ورزیدن و صبرو شکیبایي در برخورد با ظالم  
و طغیانگر و دشمنان و عدم اجراي عدالت اجتماعي است که 

نتیجه اي جز نا کامي و شکست نخواهد داشت.
همان گونه که در شکل گیري انقالب و پیروزي و تحّمل 
جنگ ، ملّت مسلمان و آزاده ایران اسالمي در برابر مشکالت 
و نا بسامانیها صبر و استقامت ورزید ، در ادامه این نهضت که 
دستاورد خون پاك هزاران شهید مي باشد نیاز به صبر و 
استقامتي مضاعف است که بتوان به توطئه هاي دشمنان و 
عوامفریبي هاي آدم صورتان شیطان صفت مقاومت وبرخورد 
نمود و قدمي از اهداف عالي آن که اعتالي کلمه توحید 
و گسترش فضائل اخالقي و اجراي عدالت اجتماعي است 
عقب نشیني نکرده ، زیرا که دشمنان دین وآزادي در پي آنند 
که چهره اي از دین در اجراي حکومت ناکارآمد جلوه دهند 
و در پي تالش سیاست جدایي دین از سیاستند و به همین 
دلیل کراراً براي انقالب ونظام اشکال تراشي و مشکل ایجاد  
مي کنند و گذشته انقالب این مطلب را به وضوح نشان مي 
دهد که دشمن همواره در پي این بوده که با جنگهاي رواني 
وتبلیغاتي و ترورشخصّیتها و بزرگ جلوه دادن مسائل جزئي 
، سطح جامعه را آشفته نمایند تا به دنبال آن به اهداف شوم 
خود برسند . ولي این مردم بزرگوار و فهیم چون گذشته 
استوار و مقاوم و بالنده و توفنده در پیشبرد آن کوشا خواهند 
بود و صبر واستقامت را که توصیه پروردگار کریمشان است 
سرلوحه زندگي خود قرار مي دهند که وعده الهي است  که 

سرانجام پیروزي از آن صابران خواهد بود . 
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در نشست مشرتک روساء و دادستان های رسارس استان مطرح شد:              

مسئوالن نسبت به فضای مجازی 
حساس و هوشیار باشند

       معاون سازمان صمت استان کرمان اعالم کرد:   :

مقاومت دربرابرزیاده خواهی 
نظام سلطه

 حجــت االســالم کرمانــی در بخشــی  از  خطبــه 
هــا  باتوجــه بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری دربــاره 

ــت :  ــی گف ــه انقالب ــف روحی تضعی
ــه هــر طریــق ممکــن روحیــه انقالبــی  کســانی کــه ب
مــردم را تضعیــف مــی کنند گناهی نابخشــودنی اســت 
مثــل گرانــی اجنــاس کــه هــرروز باالتــر می رونــد حتی 
کاالهــای داخلــی هــم افزایــش دارنــد و یــا کســانی کــه 

بــه مطالبــات تولیدکننــدگان توجهــی ندارند 
وی افــزود: دامــداران معترضنــد کــه کارخانــه های لبنی 
شــیرتولیدی انهــا را دریافــت و ســه الــی چهارمــاه پــول 
انهــا را نمــی دهنــد بایــد مطالبات انــان پیگیری شــود تا 
تولیــد کننــدگان بتواننــد در ســال رونق تولید بــه تولید 

خــود ادامــه دهنــد. 
حجــت االســالم حــاج علــی اکبــر کرمانــی امــام جمعــه 
بردســیر در خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفته ضمن 
دعــوت نمــاز گــزاران بــه تقــوای الهــی  بــا قرائــت آیــه 
ــاه  ــری م ــت وبرت ــه اهمی ــره ب ــوره بق ــریفه 183س ش
رمضــان بــه ســایر ماههــای ســال بیــان داشــت :بــرای 
ــن  ــت و شــناخت ای ــه معرف ــاز ب ــاه رمضــان نی درك م
مــاه براســاس آیــات شــریفه قــران و ســخنان پیامبــر و 
معصومیــن علیهم الســالم اســت که بــا مطالعــه و توجه 
بــه انهــا مــی تــوان معرفــت و درك صحیحــی را از مــاه 
رمضــان برداشــت در ایــن آیــه شــریفه خطــاب ایــه بــه 
همــه مــردم نیســت بلکــه آیــه خطــاب  بــه مومنیــن 
اســت کــه میفرمایــد:» یا ایهــا الذیــن امنــوا« ای مومنان 
ــورد  ــه متوجــه گروهــی خاصــی کــه م ــن ای ــی ای یعن

        
موفقیت مبارزه با آفت کرم خراط درختان 
گردوی روستای بیدخوان

پرداخت تسهیالت تبصره 18 به 
واحدهای تولیدی

صفحه 4

                      

           حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه بردسیر :

با گرانی کاال روحیه انقالبی مردم را تضعیف نکنید  
مطالبات دامداران بردسیری پیگیری شود 

توجــه وعنایــت خــدا قــرار گرفتــه انــد نــازل شــده پــس 
عنایــت خداونــد در ایــن آیــه بــه مومنان اســت که بــا روزه 
گرفتــن انطــور کــه در آیــه امده اســت لعلکم تتقــون یعنی 
کســب تقــوای الهــی اســت و تقواهــم بســتر و زمینه ســاز 

دوری از گنــاه و رهایــی از آتــش اســت .
خطیــب جمعــه بردســیر افــزود: پیامبــر گرامــی اســالم در 
معرفــی و شــناخت ایــن مــاه در خطبــه شــعبانیه  مــی 
فرمایــد : پیــش روی شــما مــاه خــدا قــرار گرفتــه اســت 
کــه دارای برکــت و رحمــت و آمــرزش می باشــد. ایــن مــاه 
ــای آن  ــد و روزه ــا می باش ــن ماه ه ــدا از بهتری ــزد خ در ن
بهتریــن روزهــا و شــبهای آن بهتریــن شــب ها و ســاعات 
و لحظــه هــای آن بهتریــن ســاعات و لحظه هــا می باشــد

صفحه4

رهرب انقالب خطاب به طالب و علام: 

موظفید اسالم را در محیط زندگی محقق کنید 

امروز نیاز و اقبال به دین بیشتر از گذشته است 

آگهی مناقصه شهرداری گلزار )نوبت  دوم(
شــهرداری گلــزار در نظــر دارد بــر اســاس مجــوز 58-04-98 مــورخ 98/2/14 شــورای محــرم اســالمی شــهر 

گلــزار عملیــات اجــرای آســفالت از نــوع بینــدر 19- 0 )شــامل تهیه، حمل و پخش آن( معابر ســطح شــهر 

گلــزار را براســاس فهرســت بهــای ســال 1398 از طریــق مناقصــه عمومــی به پیامنــکار دارای رتبه بنــدی از 

ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور واگــذار منایــد. لــذا از کلیه رشکــت هــای دارای صالحیت دعــوت به عمل 

مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه شــهرداری گلــزار مراجعــه مناینــد.  شــهرداری در رد یــا قبول 

پیشــنهادات مختار است.

ســایر اطالعــات و جزیئــات مربــوط بــه قــرارداد در اســناد مربوطــه می باشــد ســپرده رشکــت در مناقصه 

بایســتی بــه صــورت واریــز بــه حســاب هــای ذیــل نــزد بانــک ملــی شــعبه گلــزار بــه نــام شــهرداری و یــا 

بصــورت ضامنــت نامــه بانکــی معتــرب )ضامنــت نامــه فرآینــد ارجــاع کار( می باشــد.

مبلغ تضمین )ریال(  مدت پروژه
نامه فرآیند  ضمانت

کار ارجاع  

مبلغ برآورد)ریال( 
براساس فهرست بها سال 
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 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 حــارض به انعقاد قرارداد نباشــند تضمیــن فرآیند ارجــاع کار آنها 

بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد. هزینه چــاپ آگهــی بر عهــده برنــده مناقصه می باشــد.

روابط عمومی شهرداری گلزار 

آگهی مناقصه )مرحله  اول نوبت  دوم(  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 محرم 

اســالمی شــهر گلــزار عملیــات تنظیف معابر، نگهداری و نگهبانی فضای ســبز ســطح شــهر 

را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه مــدت یک ســال شمســی به صــورت حجمی بــه رشکتهای 

خدماتــی واگــذار منایــد لــذا از رشکتهــای واجــد رشایــط دعــوت مــی شــود جهــت دریافــت 

اســناد مناقصــه از تاریــخ درج آگهــی بــه دبیرخانــه شــهرداری گلــزار مراجعــه و یــا بــا تلفــن  

03433550480 متــاس حاصــل مناینــد مهلــت قبول پیشــنهادات حداکــر 10 روز کاری پس از 

درج آگهی خواهد بود ضمنا شــهرداری در رد یا قبول پیشــنهادات مختار اســت. هزینه درج 

آگهــی بــر عهــده برنــده مناقصه می باشــد.

روابط عمومی شهرداری گلزار 

آگهی مناقصه عمومی خرید آسفالت )مرحله  دوم -  نوبت دوم (
شــهرداری بردســیر در نظــر دارد براســاس مجــوز 2/1مــورخ 98/1/17 شــورای 

محــرم اســالمی شــهر حــدود 20000تن آســفالت از نــوع بیندر با مشــخصات 

فنــی 19-0بــا کیفیــت مطلــوب از پیامنــکاران واجــد الرشایــط خریــداری مناید 

لــذا عالقمنــدان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ درج 

آگهــی بــه مــدت 10روز کاری بــه واحــد فنــی ایــن شــهرداری مراجعــه مناینــد   

هزینــه درج آگهــی برعهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد

روابط عمومی شهرداری بردسیر 

     مهندس سبک خیز مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر :



10000100005588

اخبار
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی :

با گرانی کاال روحیه انقالبی 
مردم را تضعیف نکنید / 

مطالبات دامداران بردسیری 
پیگیری شود 

حجت االسالم حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه بردسیر در خطبه 
های نماز جمعه این هفته ضمن دعوت نماز گزاران به تقوای الهی 
با قرائت آیه شریفه 183سوره بقره به اهمیت وبرتری ماه رمضان 
به سایر ماههای سال بیان داشت :برای درک ماه رمضان نیاز به 
معرفت و شناخت این ماه براساس آیات شریفه قران و سخنان 
پیامبر و معصومین علیهم السالم است که با مطالعه و توجه به 
انها می توان معرفت و درک صحیحی را از ماه رمضان برداشت در 
این آیه شریفه خطاب ایه به همه مردم نیست بلکه آیه خطاب  به 
مومنین است که میفرماید:» یا ایها الذین امنوا« ای مومنان یعنی 
این ایه متوجه گروهی خاصی که مورد توجه وعنایت خدا قرار 
گرفته اند نازل شده پس عنایت خداوند در این آیه به مومنان است 
که با روزه گرفتن انطور که در آیه امده است لعلکم تتقون یعنی 
کسب تقوای الهی است و تقواهم بستر و زمینه ساز دوری از گناه 

و رهایی از آتش است .
خطیب جمعه بردسیر افزود: پیامبر گرامی اسالم در معرفی 
و شناخت این ماه در خطبه شعبانیه  می فرماید : پیش روی 
شما ماه خدا قرار گرفته است که دارای برکت و رحمت و آمرزش 
می باشد. این ماه در نزد خدا از بهترین ماه ها می باشد و روزهای آن 
بهترین روزها و شبهای آن بهترین شب ها و ساعات و لحظه های 

آن بهترین ساعات و لحظه ها می باشد
عالوه بر سخنان پیامبر)ص(، در روایات متعددی از معصومین)ع(، 
فضایل بسیاری برای این ماه نقل شده است. برخی از این اوصاف 
عبارت اند از:ماه مغفرتی که اگر بنده ای در آن بخشیده نشود امیدی 
به آمرزش او در سایر ماه ها نیست -ماه نزول کتاب های آسمانی - 
ماه خدا - ماه رحمت و بخشایش الهی - ماه سوختن گناهان - ماه 
گشوده شدن درهای آسمان - ماه مضاعف شدن پاداش ها - ماه 
قرائت وبهار قرآن آمده است که همه انها بر برتری واهمیت ویژه این 
ماه حکایت دارد و انسان هرچه معرفتش را باالببرد  د رک بیشتری 

از این ماه خواهد داشت 
امام جمعه بردسیر در ادامه بمناسبت رحلت حضرت خدیجه 
همسر گرامی پیامبر در دهم ماه رمضان گفت : خدیجه نخستین 
کسی بود که به خدا و رسولش ایمان آورد و آنچه را که رسول خدا 
آورده بود، تصدیق نمود.او انسانی روشن بین و دور اندیش بود . با 
گذشت ، عالقه مند به معنویات ، و دارای شرافت بود  که همین 
شرافت برای او بس که همسر رسول خدا )ص( بود و گسترش 
اسالم به کمک مال و ثروت او تحقق یافت . خدیجه  هرچه داشت 
در راه پیشرفت و موقعیت پیغمبر اسالم )ص( انفاق کرد . او تمام 
اموال خویش را به پیامبر )ص( بخشید و در راه نشر اسالم به 

مصرف رساند
در تاریخ می خوانیم : »حضرت محمد )ص( هر وقت از تکذیب 
قریش و اذیت های ایشان محزون و آزرده می شدند ، هیچ چیز 
آن حضرت را مسرور نمی کرد مگریاد خدیجه ، و هرگاه خدیجه را 

می دید مسرور می شد«
حجت االسالم کرمانی پیرامون مسائل هسته ای و برجام و تصمیم 
شورای امنیت ملی گفت : با مذاکرات فشرده چندساله چندکشور 
با ما باالخره به توافقی بنام برجام انجامید و با تاییدات مکرر آژانس 
انرژی اتمی ایران به تعهداتش پایبند بوده است اما امریکا درسال 
گذشته درهجدهم اردیبهشت یک طرفه از برجام خارج شد و 
اکنون یکسال می گذرد و بعد از خروج امریکا بقیه کشورهای عضو 
برجام برپایبندی به ان اتفاق نظر داشتند و وعده های مکرری که 
هیچوقت عملی نشد دادند و تنها موضعگیری سیاسی کردند تا 
اینکه یکسال گذشت و با خروج امریکا ، اروپائیان هم کار عملی 
انجام نداند و پس از یکسال شورای امنیت ملی کشورمان برای 
وادارکردن سایر اعضا به متن برجام براساس چند بند از برجام که 
چنانچه طرفین نقض عهدکردند ایران میتواند تصمیم گیری کند 

تصمیم به عملیاتی کردن دو مورد گرفتند وبه اعضا اعالم کردند 
ایشان درپای بندی طرفین برجام به تعهداتشان گفت : مقام معظم 
رهبری ا زهمان اول فرمودند: آمریکا قابل اعتماد نیست و امروز 
مشخص شد که کشوریست که تمام معاهدات بین المللی را 
نقض کرده است و با خروج امریکا و مذاکره با اروپاییان مقام معظم 
رهبری فرمودند: اینها هم قابل اعتماد نیستند و مسئولین رفتند و 

مذاکره کردند و پس از یکسال هیچ اتفاقی نیفتاده است
خطیب جمعه بردسیر پیرامون سخنان مقام معظم رهبری در 
جلسه انس باقران گفت : ایشان با بیان این آیه » ال تَرَکنوا اِلَی الَّذیَن 
ُکُم الّنار« فرمودند: اعتماد نکنید به ظالمین، این همین  َظلَموا َفَتَمسَّ
گرفتاری امروز مردم دنیا است. اعتماد میکنند، پدرشان درمی آید. 
دیدید در بعضی از این کشورهای عربی یک حرکت خوبی انجام 
گرفت، یک مبارزه ی خوبی به وجود آمد، یک غوغایی به پا شد، 
یک بیداری ای به وجود آمد، منتها مثل شعله ای که بیایند روی آن 
خاکستر بریزند و خاک بریزند، خاموش شد؛ چرا؟ چون »ال تَرَکنوا 
اِلَی الَّذیَن َظلَموا« را عمل نکردند. اعتماد  کردند به آمریکا، به رژیم 

صهیونیستی؛ نفهمیدند چه کار باید بکنند، این جوری .
 حجت االسالم کرمانی در بخشی دیگر از  خطبه ها  باتوجه به 
سخنان مقام معظم رهبری درباره تضعیف روحیه انقالبی گفت : 

کسانی که به هر طریق ممکن روحیه انقالبی مردم را تضعیف می 
کنند گناهی نابخشودنی است مثل گرانی اجناس که هرروز باالتر 
می روند حتی کاالهای داخلی هم افزایش دارند و یا کسانی که به 

مطالبات تولیدکنندگان توجهی ندارند 
وی افزود: دامداران معترضند که کارخانه های لبنی شیرتولیدی 
انها را دریافت و سه الی چهارماه پول انها را نمی دهند باید مطالبات 
انان پیگیری شود تا تولید کنندگان بتوانند در سال رونق تولید به 

تولید خود ادامه دهند 

تائید بیش از ۴هزار شرکت دانش بنیان
ــش  ــزار شــرکت دان ــش از ۴ه ــون بی تاکن
بنیــان مورد تاییــد معاونت علمی مشــغول 
بــه فعالیــت هســتند کــه ایــن تعداد رشــد 
در تولیــد و صــادرات محصــوالت فناورانه را 

رقــم زده انــد.
ــکل  ــا ش ــر، ب ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــش  گیــری و رشــد کســب و کارهــای دان
بنیــان و افزایــش ســهم آنهــا از تولیــد ملی، 
اقتصــاد مبتنــی بــر منابــع و خــام فروشــی 
ــان  ــش بنی ــه اقتصــاد دان جــای خــود را ب
می دهــد. تالش هــای ســالیان گذشــته در 
ایجــاد زیســت بومــی بــرای شــکل گیــری 
و رشــد شــرکتهای دانــش بنیــان، زمینــه 
را بــرای شــکوفایی ایــن شــرکت ها فراهــم 

ســاخته اســت.
شــرکت های دانــش بنیــان بــا تأمیــن 
ــه  ــای فناوران ــور در حوزه ه ــای کش نیازه

ــتای  ــی در راس ــای مهم ــردی، گام ه و راهب
ــا  تحقــق اقتصــاد مقاومتــی برداشــته اند و ب
ــه  ــت ب ــود، حرک ــوالت خ ــادرات محص ص
ســوی اقتصــاد درون زای صــادرات گــرا را آغاز 

کرده انــد.
ــت  ــی و تشــخیص صالحی ــروه »ارزیاب کارگ
شــرکت ها و مؤسســات دانــش بنیــان و 
نظــارت بــر اجــرا« تاکنــون مجموعاً بیــش از 
۴ هــزار شــرکت دانــش بنیــان را تأییــد کرده 
ــه  ــف فناوران اســت کــه در حوزه هــای مختل
ــان  ــن می ــد. در ای ــت ان ــه فعالی ــغول ب مش
ــد  ــم می خورن ــه چش ــی ب ــای موفق الگوه
کــه تکثیــر آنهــا می توانــد اقتصــاد کشــور را 

متحــول ســازد.
ــن  ــق آئی ــان طب ــش بنی ــرکت های دان ش
نامــه ارزیابــی شــرکت ها و مؤسســات دانــش 
بنیان مصــوب ســال 13۹۶، به دو دســته نوپا 

ــن  ــق ای ــدی تقســیم می شــوند. طب و تولی
آئیــن نامــه، کاالهــا و خدمــات شــرکت های 
دانــش بنیــان بایــد شــروط ســطح فنــاوری، 
مرحلــه تولیــد و طراحــی مبتنــی بر تحقیق 

و توســعه را احــراز کننــد.
اشــتغال شــرکت های دانش بنیــان و ارتقای 

کارآفرینی فرهنگ 
در ســالهای اخیــر و بــا گذار به ســوی اقتصاد 
دانــش بنیــان، درآمدهــا و تعداد افراد شــاغل 
ــر  ــد براب ــان چن ــش بنی در شــرکت های دان
شــده اســت و تــداوم ایــن روند در ســال های 
ــاد  ــرکت ها را در اقتص ــن ش ــهم ای ــی س آت

کشــور بــاز هــم پررنگ تــر خواهــد کــرد.
ــا  ــه تنه ــن حــوزه ن ــای ای شــرکت های نوپ
باعــث ایجاد اشــتغال می شــوند کــه فرهنگ 
کارآفرینــی و خلق ثــروت از طریــق ایده های 
ــد؛  ــق می کنن ــه تزری ــه جامع ــه را ب نوآوران

فرهنگــی کــه می توانــد هرچــه بیشــتر 
باعــث فاصلــه گرفتــن از اقتصــاد نفتــی 
ــا  ــان ب ــش بنی ــاد دان ــکوفایی اقتص و ش
اســتفاده از توانمندی هــای نیروهــای 
ــرده و  ــل ک ــزه، تحصی ــا انگی ــوان، ب ج

متعهــد شــود.

پرداخت ۸۳۰میلیون تومان تسهیالت 
اشتغالزایی از ابتدای سال جاری

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان 
بردسیر،جلســه کارگروه اشــتغال و ســرمایه گذاری به ریاست 
مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار و بــا حضــور مهنــدس حــاج 
غنــی معــاون عمرانــی و برنامه ریــزی، بخشــداران و روســای 
ادارات در محــل ســالن اجتماعــات فرمانــداری برگــزار شــد

مهنــدس نجف پــور فرمانــدار شهرســتان بردســیر در ابتدای 
ــات جلســه ســال گذشــته و  ــرور مصوب ــا م ــن جلســه ب ای
تعهــد ایجاد اشــتغال دســتگاههای اجرایــی در ســامانه رصد 
طــی ســال جــاری افــزود: 83۰میلیــون تومــان تســهیالت 
اشــتغالزایی در قالــب طــرح هــای اقتصــاد مقاومتی بــه تعداد 
ــت، وی  ــده اس ــت ش ــال ۹8 پرداخ ــدای س ــورد از ابت ۷۴ م
بــه لــزوم ارســال برنامــه اشــتغال دســتگاه هــای اجرایــی در 
ســال۹8 ظــرف مــدت هفــت روز بــه فرمانــداری نیــز تاکیــد 

کــرد 
نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان بردســیر در ادامه ضمن 
اشــاره بــه آگهــی جدید یکــی از صنایــع فوالد در شهرســتان 
خاطــر نشــان کــرد: نیــاز ســنجی هــا و آمــوزش هــای الزم 
در خصــوص نیروهــای ایــن صنایــع در مرکــز آمــوزش فنــی 
و حرفــه ای  برگــزار شــده کمــا اینکــه دوره هــای مختلــف در 
حــال برگــزاری اســت و گواهینامــه هــای الزم هــم صــادر 

هدف از برگزاری یادواره ی شهداء ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استشــده اســت
مدیــر آمــوزش و پــرورش بردســیر در 
مراســم یــادواره ی شــهدای فرهنگی 
و دانــش آمــوز گفــت: هــدف از 
ــج  ــادواره ی شــهداء تروی ــزاری ی برگ

ــار و شــهادت اســت. ــگ ایث فرهن
به مناســبت هفتــه معلم و بــا حضور 
امــام جمعه ، شــهردار ، فرمانده ســپاه 
، معــاون فرمانــدار ، مدیــر آمــوزش و 
ــای  ــواده ه ــی از خان ــرورش ، جمع پ
شــهداء و ایثارگــر و ســایر مســئولین 
شهرســتان بردســیر ، یــادوراه ی 
ــوز  ــش آم ــی و دان ــهدای فرهنگ ش
در محــل ســالن اجتماعــات پیامبــر 

ــزار شــد. اعظــم )ص( برگ
جــواد  مراســم  ایــن  ابتــدای  در 

ادیبــی نیــا مدیــر آمــوزش و پــرورش 
بردســیر ضمــن عــرض خیــر مقــدم و 
تبریــک هفته معلــم و هفتــه عقیدتی 
سیاســی ســپاه اظهار داشــت: شهیدان 
بخصوص شــهدای فرهنگــی در اخالق 
ــراد جامعــه  ــرای همــه ی اف ، رفتــار ب
الگــو هســتند بایــد ادامــه دهنــده راه 

ایــن عزیــزان باشــیم.
مدیــر آمــوزش و پــرورش بردســیر بــا 
ــم  ــا هرچــه داری ــه م ــر اینک ــد ب تاکی
از برکــت خــون شــهیدان ا ســت؛ 
تصریــح کــرد: امــروز امنیت و آرامشــی 
کــه در جامعــه حکــم فرماســت 
مدیــون رشــادتها و از خــود گذشــتگی 
ــم در  ــه داری ــا وظیف ــت و م شهداس

قبــال خــون ریختــه شــده شــهدا که 
از آرمــان هــای انقــالب اســالمی دفاع 
کردنــد ، فرهنگ ایثار و شــهادت را در 

جامعــه ترویــج کنیــم .   
جــواد ادیبــی نیــا هــدف از برگــزاری 
ترویــج  را  شــهداء  ی  یــادواره 
فرهنــگ ایثــار و شــهادت دانســت و 
گفت:برگــزاری یــادواره شــهدا ســبب 
مــی شــود تــا ایثــار و شــهادت 
رزمندگان اســالم بیشــتر بازگو شــود 
و نســل جــوان و دانش آموزان بیشــتر 
بــا رشــادت هــای آنــان آشــنا شــوند.

ــی اســت شهرســتان بردســیر  گفتن
21۰شــهید تقدیم انقالب نمــوده که 
از ایــن تعــداد  1۷ شــهید فرهنگــی و 

دانــش آمــوز مــی باشــند و همچنیــن ایــن 
شهرســتان  35۰ جانبــاز ، ایثــار گــر و 1۹ 

ــرافراز دارد آزاده س

جلســه آموزشــی اصناف قناد و بســتنی و لبنیات شهرســتان 
بردســیر، یکشــنبه پانزدهم اردیبهشــت مــاه در محل ســالن 

ســالمت مرکــز بهداشــت ایــن شهرســتان برگزار شــد.
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان بردســیر، ایــن نشســت بــا حضــور مدیــر شــبکه، 
کارشناســان بهداشــت محیط وبیــش از ۴۰ نفــر از متصدیان 

صنــوف مذکــور برگــزار شــد.
درابتــدا مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان ضمــن تاکیــد بــر 
تحــرک و تغذیــه ســالم و نقــش آنهــا در ســالمت جامعــه، در 
خصوص رعایت موازین بهداشــتی و اهمیت جوشــاندن شــیر 
بــه خصــوص در تهیــه بســتنی های دســت ســاز مطالبــی را 
عنــوان کــرد.در ادامــه، عناوین آموزشــی در خصوص اســتفاده 
از روغــن مناســب، روش هــای صحیــح نگهــداری واســتفاده 
از روغــن، ممنوعیــت اســتفاده از رنــگ مصنوعــی در صنــوف 
مذکــور، تهیــه مــواد اولیــه مناســب و رعایت بهداشــت فردی 

کارکنــان مطرح شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری 
ــی  ــر درگاه ــیر، دکت ــتان بردس شهرس
رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات بهمــراه 
مهنــدس نجــف پــور فرماندار،ســعیدی 
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی شــمال 
ــاد  اســتان ،بخشــدار مرکــزی ،مدیرجه
کشــاورزی شهرســتان  از پــروژه مبــارزه 
بــا کــرم خــراط درختــان گــردوی 
روســتای بیدخــوان نیــز بازدیــد کردنــد

مهنــدس ســبکخیز مدیــر جهــاد 
کشــاورزی شهرستان بردســیر در ابتدای 
ــزارش از  ــه گ ــن ارائ ــد ضم ــن بازدی ای
ــه  ــتان ،ب ــاورزی  شهرس ــت کش وضعی
نحــوه انجــام پــروژه مبــارزه با آفــت کرم 
خــراط در روســتای بیدخــوان پرداخــت.

وی بــه  3۴۰۰هکتــار ســطح زیر کشــت 
گــردو را  در شهرســتان اشــاره کــرد کــه 
1۶5۰ هکتار وســعت ســطح زیر کشــت 

ــردو در روســتای بیدخــوان اســت. گ
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
ــرم  ــت ک ــا آف ــارزه ب ــت: مب بردســیر گف
خــراط درختــان گــردو در ایــن روســتا بــا 
هزینــه کــرد 3۴5میلیــون تومــان ازمحل 
ــه  ــوده ک ــاورزی ب ــاد کش ــارات جه اعتب
ازابتــدای ســال ۹۶ تــا کنون و در وســعت 
35 هکتاربصــورت پایلــوت در باب زیتون 

انجــام گرفتــه اســت
مهنــدس نجــف پــور فرماندار شهرســتان 
ــام  ــات انج ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــیر ب بردس
ــر  ــوان  خاط ــتای بیدخ ــه در روس گرفت
ــارزه  ــن مب ــه ای ــرای ادام ــرد: ب ــان ک نش
ــژه  ــارات وی ــد اعتب ــگیری نیازمن و پیش
جهادکشــاورزی  وزارت  ســوی  از  ای 
ــدی در  ــت صددرص ــتیم،وی موفقی هس
ــی  ــروژه را حاصــل همدل ــن پ اجــرای ای
و همــکاری مجموعــه فرمانــداری ،جهــاد 

         مهندس سبک خیز مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر :

مهار و خاموش سازی آتش 
انبار علوفه

جلسه آموزشی اصناف قناد 
و بستنی و لبنیات شهرستان 

بــه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان بردســیر،پس 
از تــالش 3ســاعته بــی وقفه نیروهــای آتش نشــانی و ایمنی 
ــور رئیــس ســتاد  ــت مهنــدس نجــف پ ــا حضــور و هدای ب
بحــران شهرســتان بردســیر بــا بکارگیــری 3دســتگاه لــودر، 
3دســتگاه کامیون و 8دســتگاه خودرو ســنگین آتش نشــانی 
از شــهرداری هــای بردســیر، نــگار، دشــتکار، صنایــع فــوالد 
کرمــان و فــوالد ســیرجان ایرانیــان آتــش انبــار علوفه کــه در 
ســاعت 15 روز ۹8/2/1۶ رخ داده بــود مهــار و خاموش گردید

مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار شهرســتان بردســیر ضمــن 
ــی شــهردار  ــر خطیب ــات دکت ــا و زحم ــالش ه تشــکر از ت
ــع  ــرکت صنای ــل ش ــکاف زاده مدیرعام ــر ع ــیر ،دکت بردس
فــوالد کرمــان ،مهنــدس فیــض بخشــیان مدیــر مجتمــع 
ــهرداران  ــن ش ــان، و همچنی ــیرجان ایرانی ــوالد س ــاء ف احی
نــگار و دشــتکار حضــور نیروهــای اتــش نشــانی شــهرداری 
موفقیت مبارزه با آفت کرم خراط درختان گردوی روستای بیدخوان هــا  و ایمنــی صنایــع فــوالد را بموقــع و جهــادی عنــوان کرد

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان 
گفت:طــی چند مــاه گذشــته 1۷پرونده 
ویــژه بــا موضــوع جرائــم ســایبری 
در کارگــروه رصــد فضــای مجــازی 
دادســرای عمومــی وانقــالب مرکــز 
ــان تشــکیل شــده اســت. اســتان کرم

یــداهلل موحد در جمع روســاء ودادســتان 
ــار  ــان اظه ــتان کرم ــر اس ــای سراس ه
داشت:هیچ کارگاه و کارخانه ای در کشور 
نبایــد تعطیــل شــود و تــالش همــه ی 
مدیــران ایــن باشــد کــه بــه کارآفرینــان 
و ســرمایه گــذاران کمــک کننــد.

رئیــس شــورای قضائــی اســتان کرمــان 
بــه شــرایط خــاص کشــور اشــاره کــرد و  
یــادآور شــد: مســئوالن به لحاظ مســائل 
ــث  ــاظ مباح ــه لح ــم ب ــادی و ه اقتص
انتخاباتــی که در پیش رو داریم بایســتی 
ــد و  پیشــبینی  هوشــیارانه عمــل کنن
،پیشــگیری و کنتــرل مســائل  مختلف 
را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.

وی بــه حادثــه تلــخ قتل طلبــه همدانی 
اشــاره کــرد و افــزود: نباید منتظر بمانیم 
تــا اتفاقــی رخ دهــد و ســپس به مســئله 
ورودکنیم،بلکــه اقــدام بهنــگام و به موقع 
ــت. ــمند اس ــئوالن ارزش ــوی مس از س

ــد  ــروز رص ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
فضــای مجــازی یــک ضــرورت جــدی 
اســت،گفت: کارگــروه هــای رصــد و 
پایــش  فضــای ســایبری بایــد بــه موقع 

ــرل و  ــد وضمــن کنت و مســلط ورود کنن
مهــار مجرمیــن بــه رفتــار هــای مجرمانه 
ــر  ــا دیگ ــد ت ــان دهن ــش نش ــا  واکن آنه
شــاهد چنیــن حــوادث تلخــی نباشــیم.

ــی  ــرایط کنون ــرد:در ش ــان ک ــد بی موح
ــه تبــع آن بســیاری  بســیاری از امــور و ب
ــه فضــای  ــم از فضــای فیزیکــی ب از جرائ
مجــازی در حــال انتقــال اســت و هرچــه 
ارتباطــات در محیــط فیزیکــی کــم شــود 
وبــه فضــای ســایبری منتقــل شــود قطعا 
جرائم و آســیب هــای اجتماعی وفرهنگی 
نیــز بــه ایــن فضــا کــوچ خواهنــد کــرد.

نماینــده عالــی دســتگاه قضائی در اســتان 
بایــد  کرمــان عنــوان کرد:مســئوالن 
بپذیرنــد کــه هــم فضــای فیزیکــی و هــم  
ــی  ــای زندگ ــت ه ــزء واقعی ــازی ج مج
ــت  ــد مدیری ــر دوآن بای ــت و ه ــر اس بش
شــود و همانگونــه کــه مواظــب هســتیم 
ــود  ــرار ش ــت برق ــم وامنی ــان نظ در خیاب
بایســتی ایــن حساســیت را در بســتر 
ــیم. ــته باش ــم داش ــت ه ــای اینترن فض

فضــای  بــه  نســبت  مســئوالن 
مجــازی حســاس و هوشــیار باشــند

ــان  ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
بخــش هــای  داد:مســئوالن  هشــدار 
ــس  ــه اداره اطالعات،پلی ــف از جمل مختل
فتا،ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی،اداره 
ــه  ــایر مجموع ــالمی و س ــاد اس کل ارش
ــا  فضــای مجــازی بایــد  هــای مرتبــط ب

کشاورزی،بســیج ســازندگی ســپاه پاســداران و شــورای اســالمی روســتای بیدخــوان دانســت
شــایان ذکــر اســت فعالیــت کــرم خــراط در روســتای بیدخــوان را میتــوان دالیلــی اعــم از 
خشکســالی ،کــم آبــی و تغذیــه نکــردن درختان گــردو عنــوان کرد:که مهمتریــن روش کنترل 

کــرم خــراط را مبــارزه تلفیقــی )هــرس،در آوردن الرو،تغذیــه و آبیــاری( اســت

مسئوالن نسبت به فضای مجازی حساس و هوشیار باشند/ دادستان ها 
جرائم را در فضای مجازی تعقیب کنند

مهندس نجف پور فرماندار شهرستان بردسیر :

مدیر آموزش و پرورش بردسیر:

در نشست مشرتک روساء و دادستان های رسارس استان مطرح شد:

ــد و  رصــد فضــای مجــازی را جــدی بگیرن
ــه آن حســاس و هوشــیار باشــند. نســبت ب

فضــای  رصــد  بایــد  مســئوالن 
بگیرنــد جــدی  را  انتخاباتــی 

ایــن مقــام ارشــد قضائــی در اســتان کرمــان 
گفــت: مســئوالن باید رصد فضــای انتخاباتی 
را جــدی بگیرنــد و مراقبــت داشــته باشــند

در  را  جرائــم  هــا  دادســتان 
کننــد تعقیــب  مجــازی  فضــای 

موحــد بــا بیــان اینکــه تاکیــد کرد:ضــرورت 
اســتان  سراســر  هــای  دادســتان  دارد 
ــی  ــروه تخصص ــکیل کارگ ــه تش ــبت ب نس
رصــد فضــای مجــازی اقــدام کننــد و 
جرائــم را در فضــای مجــازی تعقیــب کننــد  
موحــد ضمــن تقدیــر از عملکــرد مســئوالن 
قضائی اســتان کرمان،گفت:بســیاری از روساء 
و  دادســتان هــای اســتان کرمــان بــه صورت 
ــت  ــال فعالی ــبانه روزی در ح ــادی و ش جه
ــتان  ــال دادس ــور مث ــه ط ــند و ب ــی باش م
صبــح در محــل کارش حاضــر اســت و 
ــی و  ــط اجتماع ــت اداری در محی ــد از وق بع
جامعــه حضــور فعــال دارد و بــا بخــش هــای 
مختلــف از جمله فرهنگیان،اســاتید،نخبگان 
ــف  ــای مختل ــون ه ــانه ،کان ــاب رس و اصح
ــه  ــئوالن جلس ــی و مس ــی واجتماع فرهنگ
ــاو  ــه ه ــبرد برنام ــت پیش ــی در جه تعامل
ــد   ــه دارن ــوه قضائی ــای کالن ق ــت ه سیاس
وی افزود:رونــق تولیــد نیــاز ضــروری کشــور 
ــق  ــد و طب ــل ش ــد از آن غاف ــت و نبای اس

ــوه  ــت اهلل رئیســی،رئیس ق فرمایشــات آی
قضائیه هیچ کارگاه و کارخانه ای در کشــور 
نبایــد بــا دســتور قضائــی تعطیــل شــود

ــگان  ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب موح
بایــد دغدغــه تولیــد داشــته باشــند،گفت: 
قضــات نبایــد بــا اتخــاذ تصمیماتــی چرخ 
تولیــد را متوقــف کننــد بلکــه  بهتر اســت 
ــادی را در  ــی و اقتص ــات اجتماع مالحظ
صــدور آراء خــود مــورد توجــه قــرار دهنــد.

قضائیــه  قــوه  کرد:هفتــه  بیــان  وی 
ــاط  ــرای ارتب ــت ب ــبی اس ــت مناس فرص
گیــری سیســتم قضائــی بــا بخــش 
هــای مختلــف جامعــه وحضــور در بیــن 
مــردم ،نخبــگان در جهــت  تبییــن 
مشــکالت و برنامــه هــای دســتگاه قضائی.

بــر ســه موضــوع  کاهــش  موحــد 
ــی  ــه سیســتم قضائ ــا ب ــده ه ورودی پرون
،کاهــش موجــودی هــا و اتقــان آراء 
کــرد  تاکیــد  قضائــی  تصمیمــات  و 

مهندس نجف پور فرماندار شهرستان بردسیر :

احضار مسؤوالن سابق میراث 
فرهنگی کشور به دادسرای کرمان

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، در راســتای اجــرای 
فرمــان رئیــس قــوه قضاییــه مبنــی بــر تعامــل و ارتبــاط بــا 
جامعه دانشــگاهی و فرهیختگان نشســت صمیمانه ســاالری، 
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان کرمــان بــا جمعی 
از دانشــجویان دانشــگاه های کرمــان در محــل مجتمع قضائی 
22 بهمــن کرمــان برگــزار و دادســتان کرمــان بــه ســواالت 

دانشــجویان در بخش هــای مختلــف پاســخ داد.
داخــدا ســاالری در ایــن نشســت اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه 
وظیفــه مدعی العمــوم بــه عنــوان حافــظ حقــوق عامــه ایــن 
دادســتانی بــا وجــود آن که هیچ شــاکی خصوصی و گزارشــی 
از ســوی ضابطــان در خصــوص مراکــز خدماتــی و رفاهی بین 
راهــی کــه توســط ســازمان میــراث فرهنگــی در ســال های 
گذشــته بــا پــول بیت المــال پــروژه ســاخت آنهــا شــروع امــا 
بــه لحــاظ عــدم جانمایی مناســب بــال اســتفاده رها شــده اند، 
دادســتانی بــه ایــن موضــوع ورود و پرونــده ای در ایــن رابطه در 

دادســرای کرمان تشــکیل شــده اســت.
ایــن مقــام ارشــد قضائی در اســتان کرمــان بیان کــرد: تعدادی 
ــرای  ــه دادس ــی ب ــراث فرهنگ ــازمان می ــت س ــران وق از مدی
عمومــی و انقــالب کرمــان احضــار و از آنــان تحقیقــات اولیــه 
بــه عمــل آمده اســت و پرونــده در حــال رســیدگی قــرار دارد.

ــا  ــان ده ه ــتان کرم ــفانه در اس ــرد: متاس ــوان ک ــاالری عن س
ســاختمان بــه ایــن شــکل ســاخته و رهــا شــدند کــه تعــداد 
ــرآورد  ــاختمان ب ــا س ــور صده ــر کش ــا در سراس ــن بناه ای
می شــود کــه بــه همیــن شــکل طراحــی و نیمــه کاره رهــا 
ــوق  ــظ حق ــتای حف ــه در راس ــان ک ــتان کرم شده اند.دادس
عمومــی جامعــه در جمــع دانشــجویان حضور داشــت، افــزود: 
ــه بیت المــال ضــرر وارد  متاســفانه عمــالً میلیاردهــا ریــال ب
شــده اســت کــه در حــال حاضــر چندیــن نفــر بــه دادســرا 

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق احضــار و تحــت تعقیــب قضای
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حکومت  جهانی عدالت

مهدویت و نبوت با اهداف مشترک
 آن چیزی که مهدویت مبشر آن هست، همان چیزی است 
که همه ی انبیا، همه ی بعثتها برای خاطر آن امدند و آن ایجاد 
یک جهان توحیدی و ساخته و پرداخته ی براساس عدالت و 
با استفاده ی از همه ی ظرفیتهایی است که خدای متعال در 
انسان به وجود آورده و قرار داده؛ یک چنین دورانی است دیگر، 
دوران ظهور حضرت مهدی )سالم اهلل علیه و عجل اهلل تعالی 
فرجه(. دوران جامعه ی توحیدی است، دوران حاکمیت توحید 
است، دوران حاکمیت حقیقی معنویت و دین بر سراسر زندگی 
انسانهاست و دوران استقرار عدل به معنای کامل و جامع این 
کلمه است. خب، انبیا برای این آمدند .... لذاست که در همه 
ی ادیان الهی هم تقریبا حاال تا آنجایی که ما اطالع داریم یک 
چیزی که لب و معنای حقیقی آن همان مهدویت است، وجود 
دارد، منتها به شکلهای تحریف شده، به شکلهای مبهم، بدون 

اینکه درست روشن باشد که چه میخواهند بگویند.
هدف پیامبران، اقامه ی قسط است: »لیقوم الناس بالقسط«. 
اصال پیامبران آمدند تا اقامه ی قسط کنند. البته، اقامه ی قسط 
یک منزل در راه 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)عج( در آخر الزمان هم باز همین عدل است.
مهدویت محور و جهت فعالیت انبیاء 

امروز ذهنیت بشر، آماده ی آن است که بفهمد، بداند و یقین کند 
که انسان واالیی خواهد آمد و بشریت را از زیر بارهای ظلم و ستم 
نجات خواهد داد؛ همان چیزی که همه ی پیغمبران برای آن 
تالش کرده اند، همان چیزی که پیغمبر اسالم در آیه ی قرآن، 
وعده ی آن را به مردم داده است:»و یضع عنهم اصرهم و االغالل 

التی کانت علیهم«.
همه ی پیغمبران آمده اند تا ما را به آن نقطه ای برسانند که 
زندگی بشر تازه شروع میشود. پیغمبر خاتم)ص( اگر بخواهد 
انسانها را به مقتضای دین خاتم به اینجا برساند، باید چه کار کند؟ 
باید این تربیتی که او ارزانی انسانها کرده است، مستمر و طوالنی 

باشد و چندین نسل را پی در پی شامل شود.
تا شما ملت ایران، این اتحاد و آمادگی برای انجام کارهای بزرگ 
را دارید، همه ی آرزوهای انبیا و اولیا به دست شما قابل عمل 
است. آمال بزرگ آنان، استقرار عدل جهانی و نجات مستضعفان 
و نابودی ظلم در سطح عالم بود. البته وعده ی الهی حق است 
و استقرار عدل جهانی فقط در دوران ظهور حضرت بقیه اهلل 

)ارواحنا له الفداء( انجام خواهد گرفت.
ما مکرر عرض کردیم که همه ی حرکتی که بشریت در سایه 
ی تعالیم انبیاء، در طول این قرون متمادی انجام دادند، حرکت 
به سمت جاده ی آسفالته ی عریضی است که در دوران حضرت 
مهدی)عج( به سمت اهداف واال کشیده شده است که بشر در 
آن جاده حرکت خواهد کرد. مثل اینکه یک جماعتی از انسانها 
در کوه و کمر و وراه های دشوار و باتالق زارها و خارستانها با 
راهنمایی های کسانی همین طور حرکت دارند میکنند تا 

خودشان را به آن جاده ی اصلی برسانند.
مهدویت شرط فایده بخش بودن حرکت انبیاء

اگر مهدویت نباشد، معنایش این است که همه ی تالش انبیاء 
همه این دعوتها،این بعثتها، این زحمات طاقت فرسا، اینها همه 

اش بی فایده باشد، بی اثر بماند.
مهدویت وعده ی خداوند به مومنان و مستضعفان

مسئله ی امام زمان)عج( مسئه عجیبی است، وعده ای است که 
خدای متعال به مومنان و مستضعفین زمین داده است:»السالم 
علیک یا وعده اهلل الذی ضمنه«. وعده کرده است خدای متعال 
که بساط ظلم و جور و تبعیض را در یک برهه ای از زمان از 
سراسر دنیا برچیند و گردنکشان و ستمگران و طاغوتها و حکام 
جائر و نظام های ظلم و عدوان را ریشه کن کند و سراسر روی 
زمین با حکومت عدل، با عدالت کامل، برتری انسانهای صالح و 
با کنار گذاشتن انسانهای پلید و خبیث، مزین و منور کند، این 

وعده ی کوچکی نیست.

آیه 36 سوره آل عمران :
پس چون فرزندش را بزاد گفت پروردگارا من دختر زاده ام، و خدا 
به آنچه او زایید داناتر بود، و پسر چون دختر نیست و من نامش 
را مریم نهادم و او را و فرزندانش را از شیطان رانده شده به تو پناه 

می دهم.
1-نگرانی مادر حضرت مریم چه بود؟

ناراحتی مادر حضرت مریم)س( این بود که اظهار  نگرانی و 
داشت،خداوندا من این فرزند را دختر آوردم و تو می دانی که پسر و 
دختر برای هدفی که من نذر کرده ام، همانند نیستند. یعنی دختر 

نمی تواند آن وظایف را چنانکه پسر انجام می دهد، انجام دهد.
2- منظور از »ولیس الذکر کاالنثی« چیست؟

از قرائن موجود در آیه و روایاتی که در تفسیر آن وارد شده است، 
مشخص می شود که جمله »پسر همانند دختر نیست.« از زبان 
مادر مریم است، نه از کالم خداوند متعال، ولی قاعدتا می بایست 
مادر مریم گفته باشد:»لیس االنثی کالذکر؛ دختر همانند پسر 
نیست.« زیرا او دختر آورده بود نه پسر. بنابراین ممکن است جمله 
دارای تقدم و تاخر باشد. همانطور که در بسیاری از عبادات عرب 
و غیر عرب دیده می شود. بنابراین وضع جمله بندی و چگونگی 

مولود او ایجاب می کرد که نام دختر را مقدم سازد.
3- منظور از »واهلل اعلم بما وضعت« چیست؟

معنای جمله این است :»خدا به آنچه همسر عمران آورده داناتر 
است.« به اصطالح؛ این جمله یک جمله معترضه است که 
خداوند در اینجا بیان فرموده است. یعنی لزومی نداشت مادر مریم 
بگوید:»خدایا من این فرزند را دختر آوردم« زیرا خدا از آنچه او به 
دنیا آورده بود آگاه بود. او از آغاز انعقاد نطفه و تغییرهای پی در پی 

در رحم مادر همه چیز را می دانست.
4- چه کسی نام مریم را انتخاب کرد؟

از آیه شریفه استفاده می شود که نامگذاری مریم به وسیله مادرش، 
به هنگام وضع حمل، انجام شده و باید توجه داشت که مریم در 
لغت به معنای »زن عابد و پرهیز کار« است. این نهایت عشق 
و عالقه این مادر پاک را برای وقف فرزندش در راه بندگی خدا 
نشان می دهد. لذا به دنبال این نامگذاری از خدا خواست که این 
نوزاد و فرزندانی را که در آینده از او بوجود می آیند از وسوسه های 

شیطانی برکنار و در پناه خود قرار دهد. 
آیه 37 سوره آل عمران:

پس پروردگارش وی ]مریم[ را با حسن قبول پذیرا شد و او را نیکو 
بار آورد و زکریا را سرپرست وی قرار داد. زکریا هر بار که در محراب 
بر او وارد می شد نزد او ]نوعی[ خوراکی می یافت ]می[ گفت ای 
مریم این از کجا برای تو آمده است؟ او در پاسخ می گفت این از 
جانب خداست که خدا به هرکس بخواهد بی شمار روزی می دهد.

1-چرا در آیه شریفه از واژه »تقبل« استفاده شده است؟
»تقبل« به معنای یک نوع قبول است و آن قبول با رضایت درونی 
است و کلمه »قبول« اگر با قید »حسن« بیاید، معنایش همان 
»تقبل« است . منظور از »تقبل به قوبل حسن« این نیست که با 
این قبول، همسر عمران به خدا تقرب جوید و در برابر عملی که 
کرده به ثواب آخرت برسد، بلکه منظور این است که خود مریم را 
قبول کرد. پس منظور قبول دختر او است، بدان جهت که مریم 

نامیده شده درراه خدا محرر شده است.
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معــاون امــور صنایــع و تولیــد ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
جــاری  ســال  در  گفــت:  کرمــان 
از  صمــت  وزارت  تفاهــم  براســاس 
محــل تســهیالت تبصــره 18 نقدینگی 
واحدهــای تولیــدی را تامیــن می کنیم 
کــه یــک هــزار و 90 میلیــارد تومــان با 
ــرخ 14 درصــد در مناطــق برخــوردار  ن
بــه ســه گــروه طــرح هــای نیمــه تمــام 
ــرفت 60  ــا پیش ــی ب ــی و معدن صنعت
درصــد، واحدهــای موجــود کــه نیــاز به 
بازســازی و نوســازی و افزایــش ظرفیت 
تولیــد دارنــد و همچنین برای ســرمایه 

ــرد. ــم ک ــردش پرداخــت خواهی در گ
ــر،  ــه کوی ــنا منطق ــزارش ایس ــه گ ب
»امیــن غفــاری نــژاد« در نشســت 
ــان  ــتان کرم ــرد: اس ــار ک ــری اظه خب
یکــی از اســتان هــای نیمــه صنعتــی 
کشــور اســت کــه جــزو 10 اســتان برتر 

ــرار دارد. ــت ق ــوزه صنع در ح
ــه  ــزار و 225 پروان ــک ه ــزود: ی وی اف

ــان  ــال در اســتان کرم ــرداری فع ــره ب به
داریــم کــه ایــن تعــداد فعــال یــا نیمــه 
فعــال هســتند )حــدود 500 بنــگاه نیمه 
فعــال و کمتــر از 50 درصــد ظرفیــت کار 
مــی کننــد( کــه واحدهــای مشــکل دار 
احصــاء شــده و آنهــا کــه امکان برگشــت 

بــه تولیــد دارنــد، دنبــال مــی کنیــم. 
غفــاری نــژاد تصریــح کــرد: اهــم صنایــع 
ــوالد،  ــره ف ــامل زنجی ــان ش ــتان کرم اس
زنجیــره مــس، خودروســازی، قطعــه 
ســازی وصنایــع وابســته اســت و 5 واحــد 
ــژه  ــه وی ــاز در منطق ــی خودروس صنعت

ــت. ــال کار اس ــم در ح ــادی ب اقتص
ســهم 25 درصــدی کرمــان از تولیــد لوله 

پلــی اتیلن کشــور
وی بیــان کــرد: تولیــد انــواع لولــه هــای 
پلی اتیلــن و اتصــاالت از دیگــر واحدهای 
صنعــت اســتان کرمــان اســت که ســهم 
25 درصــدی از تولیــد این محصــول را در 
کشــور داریــم. در تولیــد الســتیک یکــی 
از قطــب هــای کشــور هســتیم و بــرق و 

الکترونیــک اســتان کرمــان نیــز از محورهای 
ــت. صنعت اس

ــان  ــتان کرم ــت اس ــازمان صم ــاون س مع
ــش  ــم چال ــی رغ ــال 97 عل ــت: در س گف
هــای حــوزه تولیــد، ســال خوبــی از لحــاظ 
ــرداری در  ــره ب ــه به ــد پروان ــدور و تولی ص
اســتان بــود کــه 125 مــورد صــادر کردیــم 
و ســرمایه گــذاری ایــن واحدهــا یک هــزار و 
55 میلیــارد تومــان و ایجاد یک هــزار و 770 

اشــتغال مســتقیم بــوده اســت.
وی افــزود: همچنیــن 506 فقره درخواســت 
ــع  ــد در حــوزه صنای ســرمایه گــذاری جدی
ــارد  ــزار و 400 میلی ــه ارزش 9 ه ــتان ب اس
تومــان داشــتیم کــه پیــش بینــی می شــود 
اگــر محقــق شــود 11 هــزار اشــتغال جدیــد 
داشــته باشــیم کــه ایــن درخواســت هــا در 
صنایــع معدنــی، غذایی و شــیمیایی و عمدتا 

صنایــع کانــی غیرفلــزی اســت.
غفــاری نــژاد اظهــار کــرد: در ســال گذشــته 
بــرای ســه واحــد تولیــد کنســانتره آهــن بــا 
160 میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری پروانه 

پرداخت تسهیالت تبصره 18 به واحدهای تولیدی 

توصیه قرآن  به مبارزه با ظالمین و عدم رجوع به انان 
حجــت االســالم مهــری امــام جمعــه 
ــه  ــاز جمع ــای نم ــه ه ــگار در خطب ن
ایــن هفتــه با اشــاره بــه آیــه 96 ســوره 
اعــراف بیان داشــت:عامل برکــت در ماه 
مبــارک رمضــان تقواســت زیــرا خداوند 
متعــال در ذیــل ایــن آیــه مــی فرمایند 
اگــر اهــل شــهرها و آبــادی هــا ایمــان 
مــی آوردنــد و تقــوا پیشــه مــی کردنــد 
بــرکات آســمان و زمیــن را بــر آنهــا می 
گشــودیم و در همیــن رابطــه نیــز نبــی 
مکــرم اســالم مــی فرماینــد کســی که 
ــش  ــود روزهای ــان میش ــاه رمض وارد م
را روزه بــدارد و اذیــت و آزار دیگــران 
خــودداری نمــوده و چشــم خویــش را از 
گنــاه حفــظ کنــد و از محرمــات الهــی 
اجتنــاب نمایــد خداونــد بــرای چنیــن 

کســی بهشــت را در نظــر دارد
ــا اشــاره  ــگار در ادامــه ب امــام جمعــه ن
ــات  ــه وف ــه منجمل ــبتهای هفت مناس

حضــرت خدیجــه ســالم ا... در رابطــه بــا 
دیــدار رهبــر معظــم انقــالب بــا تعــدادی 
ــت:پیروی از  ــان داش ــرآن بی ــان ق از قاری
دســتورات قــران کریــم و عــدم اعتمــاد به 
دشــمنان اســالم باعــث پیــروزی انقــالب 
و تــداوم و عبــور از گردنــه هــای ســخت 
میشــود لــذا قــران مبــارزه بــا ظالمیــن و 
ــه انــان را توصیــه نمــوده  عــدم رجــوع ب
اســت چنانچــه در قــران وارد شــده اگــر 
ملتــی را خــدا توفیــق داد کــه از چنــگال 
ــرا  ــدر ان ــده ق ــا ش ــم ره ــوت و ظل طاغ
ندانســتند طبیعتــا  ســیلی محکــم تری 

خواهنــد خــورد
وی همچنیــن بــه ارایــش جبهــه انقالبی 
در برابــر ارایــش جنگــی دشــمن اشــاره و 
افزودنــد دشــمن مــی خواهــد از طریــق 
ــران را از  ــادی ای ــدرت اقتص ــف ق تضعی
مســیر اســتقالل طلبی و تبدیل شدن به 
یــک قدرت موثر منطقــه ای و بین المللی 

7 رباخوار حرفه اي در 
كرمان بازداشت شدند

دادســتان عمومــي و انقــالب مرکــز اســتان کرمــان از 
دســتگیري و بازداشــت 7 ربــا خــوار مشــهور و حرفه اي 
در کرمــان خبــر داد و گفت:بــا توجــه به حرمت شــرعي 
فعــل ربا،اقدامــات ایــن دادســتاني بــا قاطعیت و شــدت 

ادامــه خواهــد یافــت.
ــظ  ــتاي حف ــت:در راس ــار داش ــاالري اظه ــدا س دادخ
حقــوق عامــه کارگروهــي بــه ریاســت معاونــت نظــارت 
دادســتاني و متشــکل از قضات ویــژه ، اداره کل اطالعات 
استان،ســازمان اطالعــات ســپاه و پلیــس آگاهي اســتان 
جهــت مقابلــه و مبــارزه بــا پدیــده شــوم رباخــواری در 

دادســراي کرمــان تشــکیل شــده اســت.
ایــن مقــام ارشــد قضائــي در اســتان کرمان خاطرنشــان 
ســاخت:این کارگــروه رباخــواران مشــهور راشناســایي و 
بــراي انــان شناســنامه تشــکیل مــي دهــد و بــه ترتیب 
مهــم بــودن جرائــم ادلــه در خصــوص آنان جمــع آوري 

مــي شــود.
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــالم کرد:ب ــان اع ــتان کرم دادس
ــراي  ــان ب ــژه اي در دادســراي کرم موضــوع شــعب وی
رســیدگي بــه پرونــده هــاي رباخــواري تشــکیل شــده 

اســت

معاون سازمان صمت استان کرمان اعالم کرد:

حجت االسالم مهری امام جمعه نگار :

صــادر شــد و یــک واحــد تولیــد فروکــروم در 
منطقــه ویــژه اقتصــادی رفســنجان داشــتیم 
ــد  ــه تولی ــان پروان ــارد توم ــا 316 میلی ــه ب ک
دریافــت کــرد و بخشــی از خوراکــش از معادن 
کرومیــت اســفندقه تامیــن و بخشــی وارد می 
شــود.وی افــزود: همچنیــن واحــد تولیــد انواع 
دارو بــا 25 میلیــارد تومان ســرمایه گــذاری در 
منطقــه ویــژه رفســنجان فعــال شــد و در یک 
ماهــه ســال جدیــد نیــز حــدود 50 میلیــارد 
تومــان ســرمایه گــذاری صنعتــی بــا 200 نفــر 

اشــتغال در اســتان کرمــان داشــتیم.

بــاز دارد کــه رییــس جمهــور فعلــی امریکا به 
ــور چهاردهــه گذشــته  ــد رؤســای جمه مانن
امریــکا در حســرت این تســلیم خواهنــد ماند 
ــد  ــان بای ــا همچن ــردم م ــه م ــن رابط و در ای
ــدم باشــند وانتظــار بیهــوده  ــت ق اســتوار ثاب
بــه کمــک اروپاییــان نیز تــا کنــون فرصتهای 
زیــادی را از ایــران گرفتــه اســت و ایــن تصــور 
کــه اروپایی هــا به تعهداتشــان انجــام خواهند 

داد تــا کنــون هیــچ نتیجــه ای نــداده اســت
ــی  ــران اقدام ــه ای ــن اســت ک ــان ای گمــان ان
جــدی در برابــر خــروج امریــکا از برجــام انجام 

نخواهــد داد
ــا  ــه ب ــن در رابط ــگار همچنی ــه ن ــام جمع ام
پیــام قاطعانــه برجامــی ایــران ، امریــکا و اروپــا 
کــه از طــرف شــورای امنیــت ملــی بــه پنــج 
کشــور باقیمانــده در توافــق هســته ای ابــالغ 
ــک در  ــدون ش ــت ب ــراز داش ــاره و اب ــد اش ش
صورتــی کــه طــرف هــای اروپایــی طــی مدت 
تعییــن شــده  اقــدام فــوری و تضمیــن شــده 

انهــا در راســتای حفــظ منافــع ایــران در 
برجــام صــورت نگیــرد دیگــر جایــی برای 

مصالحــه باقــی نخواهــد مانــد
هرچنــد هــم از ابتــدا مشــخص بــود کــه 
ــکا را کــوک مــی کنــد و  ــا ســاز امری اروپ

روزه پیرمرد
ــه  ــد ک ــردی را دیدن ــوان پیرم ــد ج ــان چن ــاه رمض در م
ــه او گفتنــد: »ای پیرمــرد مگــر  پنهانــی غــذا می خــورد. ب
روزه نیســتی؟« پیرمــرد گفــت: »چــرا روزه هســتم. فقــط 
آب و غــذا می خــورم.« جوانــان خندیدند و گفتنــد: »واقعاً؟« 
پیرمــرد گفــت: »بلــه، دروغ نمی گویــم، بــه کســی بــد نــگاه 
نمی کنــم، کســی را مســخره نمی کنــم، با کســی با دشــنام 
ــه  ــم ب ــم، چش ــی را آزرده نمی کن ــم، کس ــخن نمی گوی س
مــال کســی نــدارم، غیبــت نمی کنــم و...«بعــد پیرمــرد بــه 
ــی از  ــم روزه هســتید؟« یک ــا شــما ه ــت: »آی ــان گف جوان
جوانــان درحالــی کــه ســرش را پاییــن نگهداشــته بــود بــه 
ــم!«  ــا فقــط آب و غــذا نمی خوری ــر، م آرامــی گفــت: »خی

ایــن بــود داســتان روزه پیرمــرد و جــوان.

داستان عابد خداپرست
روزی روزگاری، مــرد عابــد خداپرســتی بود کــه در عبادتکده 
ــام و  ــدر مق ــرد. آنق ــی ک ــاز خــدا م ــوه راز و نی ای در دل ک
منزلتــش پیــش خــدا زیــاد شــده بــود کــه خــدا هــر شــب 
بــه فرشــتگانش امــر مــی کــرد تــا از طعام بهشــتی، بــرای او 

ببرنــد و او را بدینگونــه ســیر نمایند.
بعــد از 70 ســال عبــادت، روزی خــدا بــه فرشــتگانش گفت: 

»امشــب بــرای او طعــام نبریــد، بگذارید امتحانــش کنیم.«
آن شــب عابــد هــر چــه منتظــر غــذا شــد، خبــری نشــد، 
تــا جایــی کــه گرســنگی بــر او غالــب شــد. طاقتــش تمــام 
شــد و از کــوه پاییــن آمــد و بــه خانــه آتــش پرســتی کــه 
در دامنــه کــوه منــزل داشــت رفــت و از او طلــب نــان کــرد. 
آتــش پرســت 3 قــرص نــان بــه او داد و او بســمت عبادتــگاه 
خــود حرکــت کــرد. ســگ نگهبــان خانــه آتــش پرســت به 
دنبــال او راه افتــاد و جلــوی راه او را گرفــت. مــرد عابــد یــک 
ــذارد او  ــردد و بگ ــا برگ ــوی او انداخــت ت ــان را جل ــرص ن ق

براهــش ادامــه دهــد.
ســگ نــان را خــورد و دوبــاره راه او را گرفــت. مرد قــرص دوم 
نــان را نیــز جلــوی او انداخــت و خواســت بــرود امــا ســگ 
دســت بــردار نبــود و نمــی گذاشــت مــرد بــه راهــش ادامــه 
دهــد. مــرد عابــد بــا عصبانیــت قــرص ســوم را نیز جلــوی او 
انداخــت و گفــت: »ای حیــوان تــو چــه بی حیایــی! صاحبت 

قــرص نانــی بــه مــن داد امــا تــو نگذاشــتی آنــرا ببــرم؟«
بــه اذن خــدای عــز و جــٌل، ســگ بــه ســخن آمــد و گفــت: 
ــه  مــن بــی حیــا نیســتم، مــن ســالهای ســال ســگ خان
ایــن مــرد هســتم. شــبهایی کــه بــه مــن غــذا داد پیشــش 
مانــدم. شــبهایی هــم کــه غــذا نــداد باز هــم پیشــش ماندم. 
شــبهایی کــه مــرا از خانــه اش رانــد، پشــت در خانــه اش تــا 
صبــح نشســتم. تــو بــی حیایی، تــو کــه عمــری خدایت هر 
شــب غــذای شــبت را برایــت فرســتاد و هــر چــه خواســتی 
عطایــت کــرد. یــک شــب کــه غذایــی نرســید، فراموشــش 
کــردی و از او بریــدی و بــرای رفــع گرســنگی ات بــه در خانه 
یــک آتــش پرســت آمــدی و طلــب نــان کــردی. مــرد بــا 
شــنیدن ایــن ســخنان منقلب شــد و بــه عبادتــگاه خویش 
بازگشــت و توبــه کرد.نعمــت هایــی کــه خــدای بــزرگ در 
اختیــار مــا قــرار داده بــی شــمار اســت و مــا انســان هــا از 
عهــده شــکرگزاری آن عاجزیــم. خداونــد گاهــی بندگانش را 
بــا نعمــت هایــی کــه بــه آنهــا داده مــی آزمایــد تــا میــزان 
اطاعــت و بندگــی آنها را بســنجد. داســتان عابد کــه در ادامه 

مــی خوانیــد در ارتبــاط بــا همیــن موضــوع اســت.

داستان آموزنده

دادستان کرمان خبر داد:

آگهی گواهی حصروراثت
آقــای احمــد اکبــرزاده نــگاری دارای شناســنامه 24  بــه شــرح دادخواســت شــماره 
ــگاری  ــرزاده ن ــح داده شــادروان فاطمــه اکب ــورخ 1398/02/18 توضی 9809983489200081 م
ــده و وراث  ــوت ش ــاس ف ــهر بندرعب ــخ  1397/10/20 در ش ــنامه 141 درتاری ــماره شناس ــه ش ب
منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-مریــم اکبــرزاده نــگاری فرزنــد علــی اکبــر بــه شناســنامه 
شــماره 1119 متولــد 1334 نســبت مادر2-احمــد اکبــرزاده نــگاری فرزنــد مهرعلی به شناســنامه 
شــماره 24 متولــد 1323 نســبت پدرلــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامه های کثیراال نتشــار محلی 
آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیت 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 کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجه 

اعتبــار ســاقط اســت.
                                               دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بردسیر/25 م الف

آگهی گواهی حصروراثت
خانم زیبا امیراســمعیلی فرزند غالمرضا به شــماره شناســنامه 255  به شــرح دادخواســت شــماره 
9809983489300057 مــورخ 1398/02/18 توضیــح داده شــادروان حورنســاء امیراســمعیلی بــه 
شناســنامه 121 درتاریــخ  1380/06/01 در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحین الفوت 
وی عبارتنــد از :1-بــی بــی نســاء امیراســمعیلی فرزنــد غالمرضــا بــه شناســنامه شــماره 17 متولد 
1331 نســبت فرزنــد2- زیبــا امیراســمعیلی فرزنــد غالمرضــا بــه شناســنامه شــماره 255 متولــد 
1343 نســبت فرزندلــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  
شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیت نامــه ای از متوفی نزد اشــخاصی باشــد ظــرف مدت 
یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهر 
وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط 

است.
                                                دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بردسیر/28 م الف

آگهی گواهی حصروراثت آگهی گواهی حصروراثت
خانــم زهــرا عبــداهلل زاده نــگاری فرزنــد حبیــب الــه به شــماره شناســنامه 1  به شــرح دادخواســت 
شــماره 9809983489300058 مــورخ 1398/02/18 توضیــح داده شــادروان دادخــدا بیرمــی نیــا 
بــه شناســنامه 2 درتاریــخ  1398/02/07 در شــهر کرمــان فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفوت 
وی عبارتنــد از :1-فاطمــه بیرمــی نیــا فرزنــد دادخدا بــه شناســنامه شــماره 3170082388 متولد 
1372 نســبت فرزنــد2- فائــزه بیرمــی نیــا فرزنــد دادخــدا بــه شناســنامه شــماره 3170120050 
متولــد 1375 نســبت فرزند3-زهــرا عبدالــه زاده نــگاری فرزنــد حبیــب اله به شناســنامه شــماره 1 
متولــد 1345 نســبت همســر4-صغری اســمعیل پــور فرزند علی بخش به شناســنامه شــماره 32 
متولــد 1312 نســبت مــادر لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیراال نتشــار محلــی آگهی 
مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفی نزد اشــخاصی باشــد ظرف 
مــدت یــک مــاه از نشــر آگهی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهی صادر خواهدشــد 
وهــر وصیــت نامــه ای جز رســمی وســری کــه بعــد از این موعــد ابــراز شــود از درجه اعتبار ســاقط 

اســت.                            دفتــر شــورای حــل اختــالف شــماره 3 شهرســتان بردســیر/27 م الــف

خانــم اللــه لشــکری فرزنــد درویش بــه شــماره شناســنامه 3170030108  به شــرح دادخواســت 
شــماره 9809983489300049 مــورخ 1398/02/11 توضیــح داده شــادروان ســارینا جهانشــاهی 
ــده و وراث  ــوت ش ــیر ف ــهر بردس ــخ  1397/08/15 در ش ــنامه 3170320254 درتاری ــه شناس ب
ــه لشــکری فرزنــد درویــش بــه شناســنامه شــماره  منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-الل
3170030108 متولــد 1369 نســبت مــادر2- عبــاس جهانشــاهی فرزنــد یدالــه بــه شناســنامه 
شــماره 756 متولــد 1362 نســبت پدرلــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار 
ــزد  ــا وصیــت نامــه ای از متوفــی ن محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد ی
اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابراز 

شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
                                          دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بردسیر/26 م الف

آگهی گواهی حصروراثت

آگهی گواهی حصروراثت

آگهی گواهی حصروراثت

آقــای حســین قرائــی خضــری دارای شناســنامه 39  بــه شــرح دادخواســت شــماره 
ــه  9709983489200774 مــورخ 1398/02/10 توضیــح داده شــادروان علــی قرائــی خضــری ب
شــماره شناســنامه 164 درتاریخ  1390/05/18 در شــهر بردســیر فوت شــده و وراث منحصرحین 
الفــوت وی عبارتنــد از :1-عبــاس قرائــی خضــری فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه 106 متولــد 
1336 نســبت بــرادر2- حســین قرائــی خضری فرزند محمد شــماره شناســنامه 39 متولــد 1341 
نســبت بــرادر3- فاطمــه قرائی خضری فرزند محمد شــماره شناســنامه 304 متولد 1337 نســبت 
خواهــر4- زهــرا قرائــی خضــری فرزند محمد شــماره شناســنامه 38 متولــد 1339 نســبت خواهر

5- مهــری قرائــی خضــری فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه 37 متولــد 1345 نســبت خواهر6- 
بتــول قرائــی خضــری فرزند محمد شــماره شناســنامه 83 متولد 1346 نســبت خواهــر7- صدیقه 
قرائــی خضــری فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه 141 متولــد 1349 نســبت خواهــر8- زهــره 
مهــدی نیــا فرزنــد مــراد شــماره شناســنامه 2132 متولــد 1361 نســبت همســر لــذا مراتــب یک 
نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی می  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یا 
وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهی به شــورای 
حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیت نامه ای جز رســمی وســری 

کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
                                                  دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بردسیر/24 م الف

خانم ســکینه سعید دارای شناسنامه 2311  به شــرح دادخواست شــماره 9809983489200076 
مــورخ 1398/02/15 توضیــح داده شــادروان نصرت شــمس الدین ســعید به شــماره شناســنامه 49 
درتاریــخ  1396/07/16 در شــهر بردســیر فوت شــده و وراث منحصرحین الفوت وی عبارتنــد از :1-

اکبــر ســعید فرزنــد درویــش به شناســنامه شــماره 16 متولــد 1351 نســبت فرزنــد2- محمدعلی 
ســعید فرزنــد درویــش بــه شناســنامه شــماره 72 متولــد 1355 نســبت فرزند3- ســکینه ســعید 
فرزنــد درویــش بــه شناســنامه شــماره 2311 متولد 1345 نســبت فرزنــد4- فاطمه ســعید فرزند 
درویــش بــه شناســنامه شــماره 83 متولــد 1353 نســبت فرزنــد لــذا مراتب یــک نوبــت در روزنامه 
هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیت نامــه ای 
از متوفــی نــزد 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 کــه بعــد از 

ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبار ســاقط اســت.
                                                    دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بردسیر/21 م الف

خانــم صغــری ســعید فرزنــد حاجــی بــه شــماره شناســنامه 2138  به شــرح دادخواســت شــماره 
9809983489100056 مــورخ 1398/02/14 تقدیــم ایــن شــورا نمــوده توضیــح داده شــادروان 
حاجــی ســعید فرزنــد عزیزالــه بــه شــماره شناســنامه 771 درتاریــخ  1369/10/10 در شــهر گلزار 
فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-صغــری ســعید فرزنــد حاجــی بــه 
شناســنامه شــماره 2138 متولد 1342 نســبت فرزند2- مریم ســعید فرزند حاجی به شناســنامه 
شــماره 2139 متولــد 1344 نســبت فرزنــد3- حســین ســعید فرزند حاجی به شناســنامه شــماره 
17 متولــد 1350 نســبت فرزنــد4- زهرا ســعید فرزنــد حاجی به شناســنامه شــماره 2754 متولد 
1354 نســبت فرزنــد5- محمدعلــی ســعید فرزنــد حاجــی بــه شناســنامه شــماره 2795 متولــد 
1356 نســبت فرزنــد6- محســن ســعید فرزنــد حاجــی بــه شناســنامه شــماره 2 متولــد 1362 
نســبت فرزنــد7- فاطمــه شــمس الدیــن ســعید فرزنــد حســن بــه شناســنامه شــماره 22 متولــد 
1317 نســبت همســر لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیراال نتشــار محلــی آگهی می  
شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیت نامــه ای از متوفی نزد اشــخاصی باشــد ظــرف مدت 
یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهر 
وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط 

اســت.                       دفتــر شــورای حــل اختــالف شــماره یــک شهرســتان بردســیر/19 م الــف

دانستنیهای حقوقی
پیامد های حقوقی ضمانت

اگرچــه عقــد ضمــان بــر ســه طــرف یعنــی ضامــن، مضمون عنــه و مضمون لــه تاثیــر 
می گــذارد، امــا ایــن قــرارداد بیــن دو طــرف یعنــی مضمون لــه و ضامــن منعقــد می شــود 
بنابرایــن در انعقــاد عقــد ضمــان، مضمون عنــه یــا کســی کــه از او ضمانــت شــده اســت، 
دخالتــی نــدارد. مدیــون اصلــی طــرف عقــد قــرار نمی گیــرد و انتقــال دیــن بــه وســیله 

ضامــن و مضمون لــه کــه طلبــکار اســت، بــه عمــل می آیــد.
بــه دلیــل سوءاســتفاده هایی کــه در معامــالت وجــود دارد، اســتفاده از وثیقــه و ضامــن 
رواج پیــدا کــرده اســت. بســیاری از اشــخاص حقیقــی یا حقوقی بــرای اطمینــان از اعتبار 

شــهروندان از آنــان تقاضــای ضامــن می کننــد.
بــا وجــود ضامــن، طــرف مقابــل مطمئن اســت کــه احتمــال رســیدن بــه موضــوع مورد 

ضمانــت دو برابــر می شــود، چــون دو نفــر انجــام آن را تعهــد کرده انــد.
در بســیاری از مــوارد هــم مــا چــاره ای نداریــم جــز اینکــه بــه درخواســت معرفــی ضامــن 
و شــرایط تعیین شــده بــرای وی تــن در دهیــم. امــا حداقــل بایــد از تغییراتــی کــه در 
تعهــدات مــا و ضامــن مــا بعــد از انعقــاد قــرارداد ایجــاد می شــود، اطالع داشــته باشــیم تا 

چشم بســته تعهــدات ســنگین قــرارداد را قبــول نکنیــم.
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Soroush-eitaa

مقــام معظــم رهبری دربخشــی از سخنانشــان فرمودند :  مطلبــی که بنده 
میخواهــم عــرض بکنم و یادداشــت کــرده ام که بگویــم، نکتــه ی اوّلش این 
اســت کــه عزیــزان! بدانیــد امــروز وظیفــه ی حوزه هــای علمّیــه از گذشــته 
ســنگین تر اســت. علـّـت هــم ایــن اســت کــه امــروز نیــاز و قبــول بیشــتر 
از گذشــته اســت؛ هــم نیــاز بیشــتر اســت، هم قبــول بیشــتر اســت. امروز 
اقبــال بــه مفاهیــم برجســته و عالــی دینــی در بیــن جوانــان -نــه فقــط 
جوانــان مــا، جوانــان دنیــای اســام و بلکه جوانــان خــارج از دنیای اســام- 
وجــود دارد. حــاال مبالغــه نمیخواهیم بکنیم، ]اّما[ در کشــورهای اســامی، 
در بعضــی از جاهــا واقعــاً اقبــال فــراوان اســت، در بعضی جاها کمتر اســت 
لکــن وجــود دارد؛ در غیــر کشــورهای اســامی هــم همیــن جــور. مثــًا 
مــا یــک نامــه ای نوشــتیم بــه جوانــان کشــورهای غربــی؛ خب اقبال شــد 
یعنــی در یــک مــواردی بازخــوردش دیــده شــد. ]البّتــه[ بعضی هــا مبالغه 
کردنــد کــه ایــن پخــش شــد، چنــان شــد؛ نــه، آن جــوری نبــود، اّمــا بــه 
آن توّجــه شــد، پاســخ داده شــد؛ بــه مــا پیغــام دادنــد، نامــه دادند، نوشــته 
دادنــد. ایــن نشــان دهنده ی ایــن اســت کــه ایــن حرفهــا مســتمع دارد، 
طالــب دارد. لــذا نیــاز بــه مفاهیــم عالــی حــوزه امــروز زیــاد اســت، قبــول 

هــم زیــاد اســت.
 شــاید ]در میــان[ کســانی کــه مثــاً صــد ســال پیــش زندگــی میکردند، 
ایمانهــای قرصــی در بین مــردم متدیّن وجود داشــت لکــن جلوه ی عملی 
نداشــت. شــما ماحظــه کنیــد شــیخ فضــل اهلل نــوری بــا آن عظمــت را، 
مــّای بــه آن بزرگــی را، اینجــا وســط تهــران بــه دار کشــیدند، آن کســی 
هــم کــه او را بــه دار کشــید یــک ارمنــی بــود -یــک افســرِ ارمنــِی ایرانــی؛ 
یعنــی غیر مســلمان بــود- عــّده ای هم گوشــه  کنــار یک اشــکی ریختند، 
اّمــا هیــچ حرکتــی انجــام نگرفــت؛ بــا اینکــه آن وقــت رضاخانــی هم ســر 
کار نبــود کــه حــاال بگوییــم مثــاً حکومــت دیکتاتــورِی آنچنانــی ای بود؛ 
یعنــی تحــّرک وجــود نداشــت. حــاال ایــن را مقایســه کنیــد با این شــهیِد 
طلبــه ی همدانــی مــا؛)۴( یک طلبــه ی همدانــی، در خیابان بــا مظلومّیت 
بــه شــهادت رســید؛ شــما دیدید همــدان چــه غوغایی شــد برای تشــییع 
او! چــه انعکاســی در ایــران پیــدا کــرد؟ همــه احســاس همــدردی کردنــد، 
همــه احســاس عاقــه کردنــد؛ اگــر آن جنــازه ی مطّهــر در تهــران یــا در 
مشــهد یــا در اصفهــان یــا در تبریــز تشــییع میشــد، همین  جــور اجتماع 
عظیمــی بــه وجــود می آمــد؛ امــروز مــردم ایــن  جــوری  هســتند. حــاال 
یــک عــّده ای تبلیــغ میکننــد کــه مــردم از دیــن فاصلــه گرفته انــد؛ نخیر، 
بــه هیــچ وجــه ایــن  جــوری نیســت. مــا آن زمــان را هــم دیده ایــم، آن 

زمــان هــم طلبــه بودیم.
 بعضــی آقایــان تبلیــغ میکننــد کــه روحانّیــت بعــد از تشــکیل جمهوری 
اســامی ســقوط کــرد؛ ابــداً، ایــن حرفهــا چیســت؟ ]آن دوران[ روحانــی را 
در کوچــه و خیابــان مســخره میکردنــد. بنــده در ایســتگاه راه آهن مشــهد 
]ایســتاده بــودم کــه[ چنــد نفر جــوان رد میشــدند، به طور علنــی و صریح 

-آن وقــت بنــده  یــک طلبــه ای بــودم، مــدرّس رســائل و مکاســب بــودم در حوزه ی مشــهد- 
بنــا کردنــد اهانــت کــردن بــه مــا، مســخره کــردن، ِهرِهــر خندیــدن؛ چــه  کار میتوانســتیم 
بکنیــم؛ بــا خــودم گفتــم کــه ایــن ممکــن اســت ســواد خوانــدن و نوشــتن درســت هــم 
نداشــته باشــد ]اّمــا[ مــن مدرّس حــوزه ام؛ ایــن وضعّیِت نظــم اجتماعــی آن روز ]بــود[. امروز 
بــا ایــن همــه حملــه ای که علیــه روحانّیــت دارد میشــود در دســتگاه های تبلیغاتــی و مانند 
اینهــا، ببینیــد ]اســتقبال[ مــردم را، ببینیــد نمازهــای جماعــت را، ببینیــد پــای منبرهــا را؛ 
هیــچ  وقــت، هیــچ  وقــت در هیــچ شــهری، در هیچ جلســه ی منبــری، اجتماعاتی کــه امروز 
پــای ایــن منبرها شــما مشــاهده میکنیــد وجود نداشــت -نه اینکــه ]اصــاً[ وجود نداشــت؛ 
یک دهــِم ایــن هــم وجــود نداشــت- در مشــهد،  اصفهــان، تهــران، و جاهــای دیگــر؛ مــا خب 
در مجالــس بودیــم؛ هــم خــود مــا منبــر میرفتیــم، هــم منبری هــای بــزرگ را میدیدیــم؛ 
ایــن اجتماعاتــی کــه امــروز پــای منبرهــا تشــکیل میشــود، کــه غالبــاً هــم جواننــد، وجود 
نداشــت؛ نمازهــای جماعــت همیــن  جــور، وجوهــات ]همیــن جــور[؛ پــول مــاک خوبــی 
اســت دیگــر! امــروز وضــع مــردم هــم از لحــاظ مالــی خــوب نیســت اّمــا می آینــد وجوهات 
میدهنــد؛ بــه مــا، بــه مراجــع دیگــر وجوهــات میدهنــد؛ یعنــی مــردم متدیّننــد، در میدان 
دیننــد؛ ایــن حرفهــا چیســت؟ روحانّیت محتــرم اســت، روحانّیت مــورد اعتماد اســت. اینها 
واقعّیاتــی اســت کــه وجــود دارد. خــب ســیاه نمایی و حرفهــای بی ربــط هــم علیــه همــه ی 
ایــن حرفهــا گاهــی زده میشــود؛ بدون تحقیــق میدانــی، بدون ماحظــه، بــدون هیچ معیار 
و مــاک علمــی، یــک چیزهایــی گفتــه میشــود کــه حرفهای غلطــی اســت، یک عــّده هم 
بــاور میکننــد؛ لکــن واقعّیــت ایــن اســت که بنــده عــرض کــردم و ایــن، آن وقــت وظیفه ی 
حوزه هــا را ســنگین میکند.آنچــه بنــده بــه ذهنــم بــود عــرض کنــم این بــود کــه حوزه های 
علمّیــه مرکــز آموزش اســامند؛ باالخره دین باید فهمیده بشــود، شــناخته بشــود، دانســته 
ِــم  ــه عال ــد ک ــز، حوزه هــای علمّیه ان ــن مرک ــز الزم دارد؛ ای ــی بشــود، مرک بشــود، عمق یاب
دینــی درســت میکننــد. حوزه هــای علمّیــه، مرکــز تعلیــم اســامند. اســام فقــط معرفــت 

نیســت، تعّهــد بــه عمــل و تحّقــق احــکام اســام هــم جزو اســام اســت
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شــهید ســید موســی حســینی پلــوی فرزنــد  ســید اســداهلل تاریــخ تولــد:۴۴/۳/17 
محــل  تولــد: »  زیرتــو«  از توابــع شهرســتان بردســیر -وضعیــت تاهــل:  مجــرد - 
شــغل:  پاســدار وظیفــه  - مــدت حضــور در جبهه: ۹مــاه - تاریــخ شــهادت:  6۴/۲/7 

- محــل شــهادت:  روســتای چنگولــه - مــزار: روســتای دهنــو ســادات
ســید موســی در ســال 1۳۴۴ در  خانــواده ای پرجمعیت،مذهبی،باصفا،وصمیمی در 
» روســتای زیرتــو« بــه دنیــا آمــد و اوایــل کودکــی خــود را در آغــوش پــدر و مــادر 
ســپری کــرد؛ امــا این خوشــبختی چندان طولی نکشــید کــه او و بــرادر کوچکترش 
ســید اســماعیل گرمــای وجــود پــدر را در ســال 1۳۴7 ازدســت دادنــد. بــا فــوت پدر 
و مشــکات مالــی بــه همــراه مــادر  به روســتای دهنو ســادات مهاجــرت کــرده و در 

منــزل دایــی مــادر خویش ســاکن مــی شــوند ...
»ُدر بــی بــی«، مــادر شــهید بــرای رفــع مشــکات مالــی و بــزرگ کــردن فرزنــدان 

خویــش مجبــور بــه قالــی بافــی و گلیــم بافــی مــی شــود.  
نوجوانی و دوران قبل از جبهه سید موسی:

ســید موســی در همــان ســنین کودکــی تــن بــه کار کــردن داد بــه طــوری کــه 
توانســت از راه شــاگردی  اتومبیــل پســر دایــی خــود پــول های خــود را جمــع کرده 
و وانــت بــاری بــرای خــود خریــداری کنــد و کــم کــم بــا درآمــد حاصــل از آن،خانــه 

ای در کنــار منــزل مــادر خــود آمــاده کنــد.
ویژگی های برجسته سید موسی

دلسوزی
دردوران نوجوانــی همیشــه بــا دوچرخــه اش دســت فروشــی مــی کرد،اگــر در بیــن 
راه بــه آشــنایی برمــی خــورد ســوار دوچرخــه اش مــی کــرد و او را بــه مقصــد مــی 

رساند. 
یــک روز بــا هــم بودیــم طبــق عــادت بــرای فــروش وســائل خــود مجبــور شــدیم 
از رودخانــه ســفته عبــور کنیــم در وســط رودخانــه ترمــز دوچرخــه اش بُریــد ســید 
موســی بــه همــراه وســایلش داخــل آب افتــاد مــن بــه ســختی توانســتم او را از آب 

بیــرون بکشــم. 
ســحرخیزی جــز برنامــه روزانــه اش بــه حســاب مــی آمد،قبــل از طلــوع آفتــاب بــه 
ســمت روســتای مــورد نظــر حرکــت مــی کرد.علــت را از او پرســیدم؛چرا اینقــدر 
زود مــی روی ؟ تبســمی زد و گفــت: اگــر دیــر بــروم آب رودخانــه ســفته خــودم و 

دوچرخــه ام را خواهــد بــرد. 
شیرین فرمان روستا 

هروقــت مــی دیــد مــردم روســتا مشــغول انجــام کاری هســتند و احتیــاج به کمک 
دارنــد، بــدون ایــن کــه کســی بــه او چیــزی بگویــد لبــاس کار مــی پوشــید  وارد 
میــدان میشــد.برای همیــن لقــب شــیرین فرمــان روســتا را به خــود اختصــاص داده 

. د بو
ورزش سید موسی

اوجوانــی پرشــور و فعــال بود،اوقــات فراغتمــان را بــا ورزش پــر مــی کــرد یکــی یکی 
دنبالمــان  مــی آمــد و قــرار مــی گذاشــت کــه فــان روز بــازی فوتبــال داریم،کنــار 
ــود بیشــتر  ــرورش  ســاخته ب ــی داشــتیم کــه آمــوزش و پ مدرســه زمیــن فوتبال

وقتمــان در آنجــا ســپری مــی شــد.
 گاهی هم با بچه های هم سن و سال کنار مدرسه والیبال بازی می کرد ...

برگرفته از: مطالب جمع آوری شده توسط خانواده شهید

شهید معظم   سید موسی حسینی 

رهربمعظم انقالب خطاب به طالب و علام: 

موظفید اسالم را در محیط زندگی محقق کنید 
امروز نیاز و اقبال به دین بیشتر از گذشته است 

*ســام شــهردار محتــرم کوچــه مــا قدمت صد ســاله 
داره خواهــش میکنــم اســفالت کنید مــارا هم ببینید 
کوچــه شــقایق 17بــه اســفالت نیــاز دارد زندگــی مــا 
پر از خاک شده لطفا رسیدگی کنید                                                                                                                                                  

17----۹1۳۲                                               
  *بــا عــرض ســام خدمــت شــهردار محتــرم چنــد 
ــان ســری  ــم می ــه میدهی ــا نام ــه م ــال اســت ک س
میزنــن خاکــی میــر زن دگــه میروند پشــت سرشــان 

را نــگاه نمیکنــن شــقایق17        
01----۹1۳6                                                          

  *باســام ســپهرجان بــه گــوش مســئولین متولــی 
امربرســانیدیه فکری بحــال درختان کاج کــه درورودی 
ــی  ــدن ازب ــازانجام ب جــاده حــاج کاکاتاســدحلبی س

صاحبــی درحــال خشــک شــدن هســتن باتشــکر
58----۹1۳5                                                        

*ســام تحریمهــای نفتــی مــی تواندفرصــت واغــازی 
باشــدبرای اقتصادغیرنفتــی و تهدیــدات را بــه فرصــت 
ــاد  ــق اقتص ــث تحق ــد باع ــی توان ــردن م ــل ک تبدی
مقاومتــی ورونــق تولیــد گــردد و دولــت باید صــادرات 
نفــت را کاهــش دهــد                        ۹1۳۲----11

*بــا عرضــه گوشــت مــرغ گــرم ده هــزار و هشــتصد 
تومانــی مغــازه های مــرغ فروشــی که تابلــو هم نصب 
کــرده بودنــد خلــوت بــود و تدریجــا مــردم خریــد می 
کردنــد حــاال اگر گفتــه بودندمــرغ 15هزارتومان شــده 
و درحــال عرضــه اســت صــف مــی کشــیدند چــرا ؟                                                                                                                                                

87----۹۳5۲                                                 
* بســیاری از طاقهــا  در ســن 15 تــا ۲۴ ســال اتفاق 
افتــاده اســت؛ این یعنــی ازدواج هــای زودهنــگام، الکی، 
احساســی، نپختــه و نابالغــی کــه بــه دالیــل مختلــف 
ــان  ــه جوان رخ داده اســت.لذا ضــرورت اگاهــی دادن ب
از طریــق مشــاوره قبــل از ازدواج بســیار ضروریســت
 باتشکر                                                  ۹10۳----۴5

ــد  ــون خــود را خــداي بلن ــه فرع ــه ک ــان گون * هم
مرتبــه انســان ها مي دانســت، امــروز نیــز آمریــکا خود 
را خــداي همــگان مي دانــد، درحالــي کــه آمریــکا تــا 
پیــش از جنگ جهانــي دوم موقعیتي در دنیا نداشــت؛ 
امــا بعــد از ســاخت بمــب اتمي و بمبــاران اتمــي ژاپن، 
در دنیــا شــخصیت پیــدا کــرد، و کــم کــم نقــش آن 
پررنــگ شــد تــا بــه جایــي رســید کــه خــود را خداي 
جهــان بدانــد.و تازمانــی حاکمــان ورعیــت بــه امریــکا 
اعتمادکنــد اوگســتاختر مــی شــود      ۹1۳۳----71

*ســام باگربــه رقصانــی شــیطان بــزرگ کام گهــر 
افریــن حضــرت امــام متجلی شــد که امریکا شــیطان 
بــزرگ اســت امــا خیلــی از ملــی مذهبیهــا انــرا درک 
نکردنــد و مــی گفتنــد چــرا مــرگ  برامریــکا و حــاال 
کــه قصدشــیطان واضــح و برمــا شــد بازهــم بایــد 
اعتمــاد و مذاکــره کــرد؟ بــا چــه قیمتی ؟ بــرای عبرت 
گرفتــن کافــی نیســت ؟                   ۹1۳6----۹۹

*ســام بــا گزارشــاتی کــه منتشــر مــی شــود آمــار 
ــرکتهای  ــدازی ش ــیس و راه ان ــی از تاس ــل توجه قاب
ــان اســت چــرا در  ــان درکشــور و در کرم ــش بنی دان
بردســیر اقــدام بــه راه انــدازی ایــن شــرکتها نمیشــود 
تــا فوالدهــا نیازشــان را توســط ایــن شــرکتها  تامیــن 
کننــد و باعــث اشــتغال و اســتقال میگرددباتشــکر از 

ســپهر                                        ۹1۲۲---57
ــدان  ــارس و احــداث می ــج ف ــوار خلی ــض بل ــا تعری ب
ورودی در روبــروی اداره راه و پارکینــگ بســیار طــرح 
خوبــی اســت چــون درایــن مــکان چندیــن تقاطــع 

ــود          ۹۳۴۹----7۳ ــز ب ــه خی ــت  و حادث داش
گزارش تصویری از یک روز خوب بچه های بردسیری با عموقناد 

جزء خوانی قران کریم ویژه خواهران دربنیاد مهدویت از 
ساعت 10 صبح واقع درخیابان کاشانی الله 4

ــا 7۲1 میــادی در تــوس  و درگذشــته   )زاده ســال 100 هجــری شمســی معــادل ب
ســال 1۹۴ هجــری شمســی معــادل بــا 815 میــادی در کوفه(  دانشــمند و کیمیاگر و 
فیلســوف شــیعه ایرانــی بــود. او را »پــدر علــم شــیمی« نامیده انــد و بســیاری از روش ها 
)ماننــد تقطیــر( و انــواع ابزارهــای اساســی شــیمی ماننــد قــرع و انبیــق را بــه او نســبت 
می دهنــد. پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه زادگاه او شــهر تــوس در خراســان ایــران 

بوده اســت.
وی کــه در ســال صــد هجــری شمســی در شــهر تــوس از توابــع خراســان متولــد شــد. 
مــدت کوتاهــی پــس از تولــدش، پــدر او که یک داروســاز شــناخته شــده و پیــرو مذهب 
شــیعه بــود، بــه دلیــل نقشــی کــه در بــر انــدازی حکومت اموی داشــت، دســتگیر شــد 

و بــه قتل رســید.
پاســخ صحیــح را بــه ســامانه پیامکی ســپهر ارســال نمایید و در هر شــماره بــه قیدقرعه 

جوائــزی بــه ســه نفــر اهدا میگــردد . جهــت دریافت با شــما تمــاس حاصــل میگردد 
پاسخ صحیح مسابقه شماره 19 آقای علی جوان بود 

مسابقه پیامکی )20(
سپاه پاسدارانست اینجا

حریم سربدارانست اینجا
بدقت گر نظر بنمائی امروز

توقفگاه شیرانست اینجا
برای کشور ایران کماکان

شکوه کوهسارانست اینجا
نفوذی نیست در این جایگاهش

حصار سخت مردانست اینجا
عزیزانی فدا کردند این قوم
رهائی بخش ایرانست اینجا

عدو گر یاوه گوید با کمان نیست
ره پوالد مردانست اینجا

خدا جویند جمع این عزیزان
مکان شهسوارانست اینجا

همیشه در ره شاه شهیدان
زجمله جان نثارانند اینجا
بهر جا ظالمی ظلمی نماید

برایش غمگسارانست اینجا
ره حق میروند و حق پرستند

گروه حق پرستانست اینجا
شدند یک پشتوانه بهر ایران

کمک کار سپاهانند اینجا
بنازم این همه مردانگی را
تجمع از جوانانست اینجا

که سر لشکر سلیمانی از آنهاست
همو از پاسدارانست اینجا

زمان جنگ او فرماندهی کرد
کمین گاه دلیرانست اینجا

ستم از سوی آن صدامیان بود
محل دفن خصمانست اینجا
سپاه پاسداران می درخشد

مثال ماه تابانست اینجا
کنون وقت است قدرش را بدانیم

نکو مردان ایرانست اینجا

اشعاری در 
قدردانی
 از سپاه

پاسداران

ی
رو

س
 خ

ام
هر

ج ب
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د 
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چگونه کودك آزاري را گزارش کنیم ؟
همشــهریان عزیز: در صــورت مشــاهده هــر گونــه كــودك آزاري 
مــي توانيــد با خــط تلفــن اورژانــس اجتامعــي )123(متــاس برقرار منــوده و 
مــوارد  مــورد مشــاهده را مطــرح كنيد اطمينان داشــته باشــيد كارشناســان 
متخصــص اورژانــس اجتامعــي  نســبت بــه شناســايي و رفــع مســئله بــه 

شــيوه هــاي تخصــي اقدامــات الزم را بــه عمــل خواهنــد آورد.
كــودك آزاري چيســت ؟كــودك آزاري شــامل رفتارهايــي اســت كــه توســط 

افــراد ديگــر خصوصــاً بزرگســاالن نســبت بــه كــودكان انجــام 
مــي گــرد  كــه مــي توانــد شــامل 1- آزار جســمي مثــل لگــد 
زدن ،ســوزاندن و... 2- آزار رواين شــامل ترســاندن و تهديــد و...3- 
آزار جنــي شــامل متــاس جنــي بــا كــودك و...4- يب توجهــي و 
غفلــت شــامل عــدم توجــه بــه تامــن نيازهــاي اســايس كــودك 

مثــل بهداشــت ،تغذيــه و آمــوزش .
اثرات خشونت بر كودكان

-خشــونت باعــث صدمــات دردناك و مشــكالت فيزيــي جدي 
ميشــوند تــا جايكــه گاهي بــه ناتواناييهــاي دامئــي و يا بــه مرگ 

منجــر مي شــوند.
-خشــونت باعــث صدمــات روحــي و رواين مي شــود .كودكان 
ــه بزرگرتهــا يب  ــد نســبت ب ــرار مــي گرن ــي مــورد آزار ق وقت
اعتامد شــده ،احســاس امنيــت خــود را از دســت داده و دنياي 

آنهــا نامطمــن و ترســناك مي شــود .
-قربانيــان كــودك آزاري دچــار مشــكالت ارتباطــي ،مشــكالت 

احســايس و اعتــامد بــه نفــس پايــن مــي شــوند.
آدرس محــل اورژانــس اجتامعــي شهرســتان بردســر:خيابان 

امــام  خيابــان مبعــث  
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