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شکل گیری هر گونه انقالب وتغییرات ودگرگونی های کالن 
اجتماعی دراثر یک حرکت و یک جنبش شکل میگیرد و 
از انجایی که قیام ۱5خرداد سراغاز تحوالت و دگرگونیهای 
حیرت اور وبی بدیلی گردیده است از اهمیت مضاعفی 

برخوردار است 
اعتراض حضرت امام خمینی ) قدس سره( به حکومت 
پهلوی و سخنان کوبنده برعلیه حکومت و برعلیه حامیان 
ان یعنی امریکا و اسرائیل که پرده از جنایات شاه برداشت 
که منجر به دستگیری امام شد نقطه عطفی درتاریخ ایران 
است  و حضور اعتراض امیز مردم به دستگیری امام و شعار یا 
مرگ یا خمینی و حمایت علما ومراجع از حرکت انقالبی 
مردم که خواستار ازادی امام شدند رژیم پهلوی با حضور 
نیروهای مسلح برای تقویت نیروهای شهربانی قم تعدادزیادی 
از مردم قم را به شهادت رساندند و بدینوسیله قیام مردم قم 
علیه رژیم منحوس پهلوی شکل گرفت و هرروز براعتراضات 
مردم سایر شهرها افزوده می شد که نتیجه اعتراضات مردم و 
سرکوب کردن ان توسط رژیم ، مردم ورامین که کفن پوشان 
عازم تهران بودند مورد رگبار مسلسل نیروها قرار گرفتند و 

حمام خون راه انداختند.  
پس از این کشتار در بیشتر شهرها از جمله شیراز، تبریز و 
مشهد اعتراضات شدت گرفت که بازهم حکومت اقدام به قلع 
وقمع و کشتار و دستگیر ی انقالبیون زد و تعداد زیادی را 

شهید کردند وتعدادی مجروح و یا زندانی شدند 
گرچه رژیم تالش کرد تا واقعیات جامعه را تغییر دهد و 
مانع موقتی برای سقوط حکومت شداما این قیام منجر به 
شکل گیری انقالب اسالمی شد  و روزنامه های سراسر 
جهان انروز حرکت انقالبی مردم را به تمام  جهان مخابره 
و گزارش کردند و از برخورد و کشتار حکومت و دستگیری 
امام و یاران ایشان گزارش دادند در نتیجه واقعیت انقالب 

مردم جهانی شد 
پس از واقعه پانزدهم خرداد ۱۳42، با وجود سانسورهای 
شدید دستگاه شاه، خبرهای دستگیری امام خمینی)ره( و 
قیام ۱5 خرداد؛ در مدت کوتاهی، تنها در سراسر کشور، که به 
فراتر از مرزها گسترش یافت و موجی از نفرت و خشم بر ضد 
شاه به راه افتاد. حوزه های علمیه نجف، کربال و کاظمین، به 
حمایت از امام خمینی )ره(، تلگراف هایی به سران کشورهای 
اسالمی و سازمان های بین المللی مخابره و کشتار پانزدهم 
خرداد رژیم را به شٌدت محکوم کردند. تمام این جریان ها 
در حالی صورت می پذیرفت که در مطبوعات کشور هیچ 
خبری ازحقایق و وقایع منعکس نمی شد.گرچه همه تالشها 
و اعتراضات برای ازادی فوری  امام با سرکوب صدا ی مردم 
نتیجه فوری نداشت ولی باعث شد امام درهجدهم فروردین 

۱۳4۳ آزاد گردد                               
                                                        ادامه صفحه۳
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                                  دکترفدایی  استاندار کرمان عنوان کرد:
برخی شاخص های درمانی و بهداشتی 
استان کرمان پایین تر از متوسط کشوری

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی :

قیام 15 خرداد نقطه عطفی در 
کارنامه انقالب اسالمی ایران 

مهنــدس  نجــف پــور در نشســت خبــری برگــزاری 
ســیزدهمین جشــنواره گل محمــدی بردســیر بــه شــرایط 
خــاص منطقــه اللــه زار بــرای کاشــت گل محمــدی اشــاره 
کــرد و افــزود: امســال بــا توجــه بــه ارزآوری ایــن محصــول 
ــزی شــده 2۰ درصــد گل محمــدی  ــه ری ــی، برنام صادرات
بردســیر بــه صــورت غنچه برداشــت شــود. . صــادرات غنچه 
گل محمــدی  در ســال گذشــته به کشــورهای حــوزه خلیج 
فــارس و اروپــا 2 و نیــم میلیون یــورو ارزآوری داشــته اســت.

فرمانــدار بردســیر گفــت: با کاشــت ســه هــزار و 5۰۰ هکتار 
گل محمــدی بــارور در این شهرســتان با متوســط برداشــت 
از هــر هکتــار 2 و نیــم تن یکی از بســترهای جذب ســرمایه 
و گردشــگر اســت.و امســال هفــت هــزار تن گل محمــدی از 
اراضــی زیــر کشــت این محصــول در بردســیر برداشــت می 
شــود و پیــش بینــی شــده  کــه از هرهکتــار تا پنــج تن گل 

محمدی برداشــت شــود.
ــال  ــدی امس ــنواره گل محم ــیرافزود: جش ــدار بردس فرمان
ــه  ــود و ک ــزار می ش ــاری برگ ــاه ج 2۹، ۳۰ و ۳۱ خردادم
ــرداد  ــی، ۳۰ خ ــردم محل ــرای م ــرداد ب ــنبه 2۹ خ چهارش
افتتــاح رســمی و ۳۱ خــرداد اختتامیــه جشــنواره برگــزار 

خواهــد شــد.
فرمانــدار شهرســتان بردســیر گفــت: در حاشــیه برگــزاری 
جشــنواره برنامه هــای مختلــف فرهنگــی، ورزشــی و هنری 
ــابقه  ــا س ــنواره ب ــن جش ــت. وای ــده اس ــده ش ــدارک دی ت
ــد  ــنواره های پربازدی ــی از جش ــه یک ــه دارد ب ــزاری ک برگ
ــود.  ــی از آن می ش ــیار خوب ــتقبال بس ــده و اس ــل ش تبدی
وبرنامه هــای مختلــف فرهنگــی، ورزشــی و هنــری تــدارک 
دیــده شــده اســت بیــان کــرد: کــوچ نمادیــن عشــایر در این 

ــود. ــام می ش ــه انج برنام

        
سن امید به زندگی در کرمان پایین تر 
از متوسط کشوری

اجرای 20 طرح پتروشیمی تا سال 1400 در ایران/
ظرفیت تولید به  92 میلیون تن افزایش می یابد

صفحه 4

مهندس  نجف پور در نشست خبری  برگزاری سیزدهمین جشنواره گل محمدی :

ارزآوری 2 و نیم میلیون یورویی صادرات 
غنچه گل محمدی بردسیردرسال گذشته

نجف پورافــزود:  بــا توجــه به اینکــه 25 واحــد گالبگیری 
در بردســیر نســبت بــه فــرآوری گل محمــدی فعالیــت 
می کننــد قریــب بــر ۳۰ هزار نفر در شهرســتان بردســیر 
ــی گل محمــدی  ــع تبدیل در کشــت، برداشــت و صنای
اشــتغال دارنــد. واســانس گل محمــدی در مقایســه بــا 
ســایر نقــاط کشــور بیــن 25 تــا 5۰ درصــد بهتــر اســت 

و قابــل مقایســه بــا هیــچ یــک از نقــاط کشــور نیســت
نجف پــور بــا اشــاره بــه اینکــه از همــه مــردم و 
ســرمایه گذاران بــرای حضــور در جشــنواره گل محمدی 
ــرمایه گذاری  ــکان س ــت: ام ــد گف ــل می آی ــوت بعم دع
بــرای توســعه گردشــگری بردســیر وجــود دارد و آمــاده 
همــکاری در ایــن زمینــه هســتیم. ضمــن اینکــه آئیــن 
ــال  ــت و امس ــده اس ــت ش ــیر ثب ــری بردس گالب گی
درخواســت ثبت ملی جشــنواره گل محمدی بردســیر را 
از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 

اســتان کرمــان داریــم. صفحه4

بیانات رهربمعظم انقالب  دردیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها: 

مذاکره مکمل راهربی فشار امریکاست /

درباره  مسائل ناموسی انقالب مذاکره 

منی کنیم/ »معامله قرن« ناکام خواهد ماند

مدیرکل ثبت احوال استان کرمان :

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

شــهر گلــزار عملیــات اجرای آســفالت از نوع بیندر 19- 0 )شــامل تهیه، حمل و پخــش آن( معابر 

ســطح شــهر گلــزار را براســاس فهرســت بهــای ســال 1398 از طریق مناقصه عمومــی به پیامنکار 

دارای رتبــه بنــدی از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور واگــذار مناید. لــذا از کلیه رشکت هــای دارای 

صالحیــت دعــوت بــه عمــل می آیــد جهت دریافت اســناد مناقصــه به شــهرداری گلــزار مراجعه 

منایند. شــهرداری در رد یا قبول پیشــنهادات مختار اســت.

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

مناقصــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه حســاب هــای ذیــل نــزد بانک ملی شــعبه گلــزار بــه نام 

شــهرداری و یــا بصــورت ضامنــت نامه بانکی معتــرب )ضامنت نامه فرآینــد ارجاع کار( می باشــد.

درصورتــی کــه برنــدگان اول تــا ســوم مناقصــه حارض به انعقاد قرارداد نباشــند تضمیــن فرآیند ارجــاع کار آنها به 

ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهد شــد. هزینه چــاپ آگهی بــر عهده برنــده مناقصه می باشــد.

روابط عمومی شهرداری گلزار 

امام خمینی )ره( شخصیتی تاریخ ساز وحقیقتی ماندگاردرتاریخ 
برشیت وهمواره الهام بخش ملت ها است

امــام! تــو هنــوز هــم هســتی، همیشــه 
خواهــی بــود کــه راهــی کــه در 
ــن  ــان روش ــودی، همچن ــی گش تاریک
ــادت... ــر ی ــا عط ــت ب ــن اس و عطرآگی

ــرن!  ــه ق ــرد نمون ــتوه! راد م ــرد نس ــزرگ م ب
ــو  ــر نخواهــد کشــید کــه ت ــو را در ب مــرگ ت
ــاز  خــود، مــرگ را از چهــره یــک ســرزمین، ب
پــس زده ای و تــو زنــده بــه عشــقی! هنــوز هم 
نــام ســرزمینمان، بــا شــکوه نــام تــو بلنــد آوازه 
ــزار  ــگ ه ــزار رن ــان ه ــن جه و ســرافراز، در ای

نقــش، مــی درخشــد!
تــو ایســتادن را بــه مــا آموختــی، آن روزهــا که 
در تاریکی تلخ ســلطنت نمرودیــان و فرعونیان، 
پیشــانی ات ســپیده دم عدالت را نوید مــی داد.

مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( بارهــا 
ــت  ــک حقیق ــی)ره( ی ــام خمین ــد: ام فرمودن
همیشــه زنــده تاریــخ اســت. ایــن زنــده بــودن 
صرفــا بــه خاطر جنبــه سیاســی و علمــی امام 
خمینی نیســت بلکــه امــام چون ســلف صالح 
خــود دارای ویژگــی هــای فــردی و خصوصیات 
ــد  ــو ج ــان را در پرت ــه ایش ــود ک ــی ب اخالق
بزرگوارشــان رســول اهلل )صلــی اهلل علیــه و آله( 

اســوه تــام بودنــد
چهاردهــم و پانزدهــم خردادمــاه در تاریــخ کشــور، 
ــازی  ــخ س ــدر و تاری ــخصیت گرانق ــام و ش ــا ن ب
پیونــد خــورده اســت کــه انقــالب اســالمی ایــران 
بــه عنــوان معجــزه قــرن و انفجــار نــور در عصــر 
جاهلیــت مــدرن تحــت اراده و رهبــری حکیمانــه 
ــه او رقــم خــورد و توانســت شــگفت  و پیامبرگون
ــاس  ــا را در مقی ــوالت و رخداد ه ــن تح انگیزتری

منطقــه ای و جهانــی پدیــد آورد.
ــه رهبــری امــام  ــران ب وقــوع انقــالب اســالمی ای
خمینــی )ره( آغــاز تحولــی عظیــم در پهنــه عالم 
در مســیر رشــد انســان ها شــد؛ زیــرا ایــن انقــالب 
ــب  ــت کــه مکات ــروزی دســت یاف ــه پی ــی ب زمان
ــی و  ــات سیاس ــر نظام ــایه ب ــا س ــادی دنی الح
اجتماعــی دنیــا افکنــده و از ایــن طریــق جوامــع 
ــه خــود در آورده  بشــری را تحــت ســلطه ظالمان
بودند.امــام کرامــت و شــرافت انســانی را بــه ملــت 
ایــران برگردانــد و انقالبی گری را در گفتــار و کردار 
بــه مــا یــاد داد و بــا ایــن روحیــه انقالبــی گــری 
توانســت معــادالت قــدرت حاکــم بــر جهــان را بر 

هــم زنــد.
انقــالب اســالمی بزرگتریــن موهبــت الهــی بــود 

کــه امــام عظیــم الشــان بــه ملــت ایــران هدیــه کرد، 
اســتکبار ســتیزی و عزتمنــدی جامعــه از مهــم ترین 
اصــول مانــدگار مکتــب امام خمینی اســت، هنــر امام 
بــه چالــش کشــیدن نظــام مبتنی بــر ســلطه قدرت 
هــای اســتکباری بــود و بــه دنیــا ثابــت کــرد کــه می 
تــوان در برابــر بزرگترین قــدرت های ظالمانه ایســتاد 

و از شــرف خــود دفــاع کــرد.
اگــر ملــت مــا توانســت رژیــم دو هــزار و 5۰۰ ســاله 
شاهنشــاهی را ســرنگون کنــد بــه دلیل انســجام ملی 
و روحیــه استکبارســتیزی بــود کــه امــام آن را تبیین 
کــرد، امــا امــروز عــده ای بــه دنبــال تحریــف خــط و 
مشــی امــام هســتند و فکــر مــی کننــد ســازش  و 
دوســتی بــا آمریــکا و دول غــرب باعث بهبود شــرایط 
خواهــد شــد امــا آمریــکا همان شــیطان اســت بــا 4۰ 

ســال کینــه و عــداوت و دشــمنی بیشــتر.
گرچــه رفتــار ددمنشــانه و زورگویانــه امریــکا در ایــن 
چهــل ســال نمــود داشــته بــا خــروج امریــکا از برجام 
ــم  ــدید تحری ــدد و وتش ــره مج ــت مذاک و درخواس
وتهدیــدات ،ماهیــت واقعی و پنهــان آن برای جهانیان 
هویــدا شــد و بیــش از گذشــته گفتــار امــام راحــل 
عظیــم الشــان تجلــی مــی یابدکــه امریــکا شــیطان 

بــزرگ اســت !

نهج البالغه راهنمای سبک زندگی برای همه آحاد جامعه است
حجــت االســالم حســینی روحانی مبلغــی کــه درایام 
مــاه رمضــان بــه بردســیر جهــت تبلیــغ اعــزام شــده 
بــود بابیــان اینکــه  نهج  البالغــه کتــاب همــه جانبــه 
ــه  ــت ک ــالم ( اس ــه الس ــاص علی)علی ــخن خ و س
بــرای تمــام جنبه هــای زندگــی انســان امــروز، نــکات 
ــج  ــا در تروی ــفانه م ــه متأس ــیارآموزنده ای دارد ک بس
نهج البالغــه سســتی می کنیــم ازایــن جهــت درمــاه 
ــر  ــام نظ ــاعدت و اهتم ــری ومس ــا همفک ــان ب رمض
حجــت االســالم والمســلمین کرمانــی امــام جمعــه 
ــای  ــاب ه ــه کت ــش ترجم ــا پخ ــیر ب ــرم بردس محت
ارزنــده نهــج البالغــه و برگــزاری کالســهای توجیهــی 
و برگــزاری مســابقه بــا شــرکت ۱2۰ نفــر از خواهــران  
وبــرادران ، اولیــن گام را جهــت معرفــی و ترویــج نهــج 

البالغــه برداشــته شــد 
الزم بذکــر اســت کــه بــه برگزیــدگان مســابقات جوائز 
ارزنــده ای از جملــه ) کمــک هزینــه ســفر بــه کربــال 
بــه دونفــراز  برترینهــا بــه قیــد قرعــه ، کمــک هزینــه 
به مشــهدمقدس  وســایر جوائــزی دیگر اهــدا میگردد 
ــوالد  ــز را شــرکت ف ــدا جوائ ــای اه ــه ه ــا هزین ضمن

ســیرجان ایرانیــان برعهــده گرفته اســت 
ایــن مســابقه   بــرای افزایــش ســطح مطالعــات دینی 
در مــاه مبــارک رمضــان، بــا اقــدام از طــرف دفتــر امــام 
جمعــه محتــرم بردســیر انجــام شــد. و طــرح نهــج 
البالغــه خوانــی مــورد گزینش قــرار گرفــت. در ابتدای 

اجــرای ایــن طــرح بــرای اینکــه اذهــان مــردم را متوجــه طرح کنیم مســابقه نهــج البالغه در دســتور 
کار قــرار گرفــت وتعــدادی کتابهــای نهــج البالغه بــا ترجمــه ای روان و صفحه آرایی جــذاب و تخفیف 
مناســب در اختیــار مــردم خــوب بردســیر قــرار گرفــت.  و تبلیغات در شــبکه های اجتماعــی و نصب 
بنــر در ســطح شــهر، اطالع رســانی شــد باشــرکت  ۱2۰نفــر در این مســابقه و اعالم برترینهــا ، ظرف 
چنــد روز اینــده جلســه اختتامیــه برگــزار میشــود .الزم بذکــر اســت کــه بــه برگزیــدگان مســابقات 
جوائــز ارزنــده ای از جملــه ) کمــک هزینــه ســفر بــه کربــال بــه دونفــراز  برترینهــا بــه قیــد قرعــه ، 
کمــک هزینــه به مشــهدمقدس  وســایر جوائــزی دیگــر اهدا میگــردد ضمنا هزینــه های اهــدا جوائز 
را شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان برعهــده گرفتــه اســت  اســامی افــراد برتردراین مســابقه عبارتند 
از : خواهــران : ام البنیــن درودی - فاطمــه بهــزادی گــودری - فرنگیــس ملــک قاســمی - زهــرا کرمی 
رباطــی - رضــوان نــژاد کهنوجی - فریده شــهریاری - ســکینه مظفــری - فرزانــه حیدرابادی  بــرادران 

: حســین بهــزادی - محســن مطهــری - حســن برومنــد - ســجاد حیــدری فرد 
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی :

یکی ازخطراتی که خانواده 
را تهدید می کند کمرنگ 
شدن معنویت است / این 

معامله قرن به مقاومت قرن 
تبدیل خواهد شد

امام جمعه  اکبرکرمانی  حجت االسالم والمسلمین حاج علی 
دعوت  ضمن  هفته  این  جمعه  نماز  های  بردسیردرخطبه 
نمازگزاران به تقوای الهی به فرازی از خطبه 191 نهج البالغه 
پیرامون تقوا بیان داشت : امام علی علیه السالم می فرماید: بواسطه 
تقوا بیماریهای خود را درمان کنید زیرا تقوا در راس درمان 
بیماریهای درونی است همچنین میفرماید: با رعایت تقوا مایه 
عبرت دیگران نشوید و دیگران مایه عبرت شما بشوند بنا براین 

تقوای الهی بیماریهای درونی را درمان می کند.
خطیب جمعه بردسیر پیرامون معنویت در خانواده وجامعه گفت 
: یکی ازخطراتی که جامعه و خانواده را تهدید می کند کمرنگ 
شدن معنویت درجامعه وخانواده هاست و هرچه معنویت کمترشود 
مشکالت بیشتر می شود و این موضوع را ایات وروایات و 
تجربیات نشان می دهد که هرچه معنویت بیشترباشد اختالفات 
کمتراست معنویت مختص به نمازو روزه نیست گرچه اثر گذار 
هستند ولی سایر رفتار و اعمال انسان باید در سبک زندگی 
اسالمی باشد و امروز استکبارخانواده را هدف قرار داده و با 
پخش سریالهای خانوادگی چندین قسمتی با هدفگذاری ونشانگیری 
زن باعث کمرنگ شدن عفاف  و فرو پاشیدن کانون خانواده و 

افزایش مشکالت خانوادگی و طالق شده است .
حجت االسالم کرمانی در ادامه پیرامون جامعه با نشاط و خرم با 
فرازی از خطبه 82 نهج البالغه بیان داشت :جامعه خرم وبا نشاط 
چگونه باید باشد ؟ امام در این حكمت پربار به پنج موضوع از مهم 
ترین مسائلى كه در زندگى انسان سرنوشت ساز است و اهمیت 
فوق العاده اى دارد با تأكید اشاره مى كند. )الَ یَْرُجَونَّ أََحدٌ ِمْنُكْم إاِلَّ 
َربَّهُ( هیچ یك از شما جز به پرورگارش امیدوار نباشد و دل نبندد. 
زیرا اوالً: مسبب االسباب خداست و همه چیز به فرمان او و رشته 
تمام امور در قبضه قدرت اوست،پس باید بخدا اعتمادکنیم ونقشه 
راه را از او بگیریم و کسی که ارامش درزندگی می خواهد باید به 

خدا امیدوار وتوکل کند 
وی درادامه این موضوع گفت : حضرت امام راحل وصیت نامه 
ای سی صفحه ای نوشته اند و عصاره این سی صفحه در دوکلمه 
بیان شده » دلی ارام وقلبی مطمئن « اینها را از کجا بدست اورده 

فقط با تکیه برخداوند متعال بدست اورده است 
خطیب جمعه بردسیردومین عامل را ترس از گناه عنوان کرد 
وبیان داشت :امام می فرماید: )َوالَ یََخافَنَّ إاِلَّ ذَْنبَهُ(. »هیچ كس جز 
از گناه خود نترسد«; دلیل آن روشن است چیزى كه دشمن واقعى 
انسان است گناه اوست كه او را در دنیا و آخرت به درد و رنج 
گرفتار مى كند. امام باقر می فرماید : هروقت گناهان زیاد شوند 
بیماریهای مختلفی فراگیر می شود لذا باید اجتناب  از گناهان را 

موردتوجه قراردهیم 
وی افزود: امام آن گاه به سومین دستور پرداخته ومى فرماید: )َو الَ 
ا الَ یَْعلَمُ أَْن یَقُوَل: الَ أَْعلَمُ(. »هیچ كس  یَْستَِحیَنَّ أََحدٌ ِمْنُكْم إِذَا ُسئَِل َعمَّ
از شما اگر چیزى را از او پرسیدند كه نمى داند حیا نكند و صریحاً 
بگوید: نمى دانم«; گفتن نمى دانم عیب نیست. عیب آن است كه 
انسان جواب خطایى بدهد و دیگران را به گمراهى بیفكند و عقالً و 
شرعاً در برابر آنها مسئول باشد. مخصوصاً هرگاه قول بدون علم 
در مقام قضاوت یا فتوا بوده باشد كه مسئولیت بسیار عظیمى دارد.
آن گاه در چهارمین دستور مى افزاید: )َو الَ یَْستَِحیَنَّ أََحدٌ إِذَا لَْم یَْعلَِم 
الشَّْيَء أَْن یَتَعَلََّمهُ(.»اگر كسى از شما چیزى را نمى دانست از فرا 
گرفتن آن خجالت نكشد«;  هنگامى كه انسان از مادر متولد مى 
شود چیزى نمى داند و با گذشت زمان با سؤاالت پى در پى از این 
و آن حقایق بسیارى را فرا مى گیرد. پس انچه را نمی دانددر طلب 

دانش و علم ان تالش کندتا بدست اورد .
در پایان به پنجمین و مهم ترین دستور پرداخته مى فرماید: )َوَعلَْیُكْم 
أِْس ِمَن اْلَجَسِد، َوالَ َخْیَر فِي  ْبَر ِمَن االْیَماِن َكالرَّ ْبِر، فَإِنَّ الصَّ بِالصَّ
َجَسد الَ َرأَْس َمعَهُ، َوالَ فِي إِیَمان الَ َصْبَر َمعَهُ(.»بر شما باد كه 
صبر و استقامت را پیشه كنید، زیرا صبر و استقامت در برابر 
ایمان همچون سر است در برابر تن. تن بى سر فایده اى ندارد 
همچنین ایمان بدون صبر و استقامت«;  مى دانیم مهم ترین حواس 
انسان در سر اوست: بینایى، شنوایى، چشایى و بویایى و مهم 
ترین ابزار ارتباط انسان با دیگران كه زبان است در سر قرار 
دارد. دروازه ورود غذا به بدن; یعنى دهان نیز جزء این پیكر 
است همینکه شما روزه گرفتید ودرنماز حاضر شدید نمونه ای از 
صبراست همین که ایمانی صبر نداشته باشد خیری درآن نیست 
صبربا ایمان توام است و خیلی ازواجبات ومحرمات به صبر 
برمیگردد لذا بایدزندگی را با معنویت تزیین کنیم تا باعث ارامش 

و نشاط شود 
امام جمعه بردسیر بمناسبت اخرین جمعه ماه رمضان و روز قدس 
ضمن تقدیر و تشکرازراهپیمایان ودست اندرکاران گفت: انشاا... 
قدمهای استوار شما زمینه نابودی رژیم غاصب صهیونیستی را 
فراهم کند و این روز را حضرت امام برای حمایت از مردم مظلوم 
فلسطین اعالم نمودند و حدود چهل سال هر سال باشکوهتربرگزار 
می شودابتدابسیاری فکرنمی کردند که این روزقدس جهانی شود 
ولی االن می بینیم در هر کشوری درسراسرعالم چند مسلمان  
وجود داشته باشد این راهپیمایی انجام می شود حتی درقلب امریکا 
و اروپا این راهپیمایی برگزار می شود زیرا این نامگذاری و 
حمایت ازمظلومین  و مبارزه با استکبار جز مولفه های فکری 
حضرت امام که برگرفته ازاموزه های دینی بود شکل گرفته است. 
حجت االسالم کرمانی پیرامون حساسیت واهمیت امسال روزقدس 
گفت: حساسیت امسال به جهت طرح معامله قرن است که توسط 
امریکا و با حمایت حکام مرتجع عربی درباره فلسطین اعالم شده 
است و استکبار دراین طرح ایجاد کشوری فلسطینی جدیدی  در 
کرانه باختری به گونه ای که هیچ گونه سالح و ارتشی نداشته 
باشند و حماس هم سالحش را تحویل و پایتخت رژیم صهیونیستی 
هم بیت المقدس باشد و تنهایک نیروی پلیس می توانند داشته باشند 
یعنی تقدیم کامل فلسطین به ان رژیم غاصب است و از انجایی که 
سران مرتجع عربی هم درحال عادی سازی روابط با ان رژیم 
هستند اهمیت این روزرا مضاعف می کند و قطعا مردم فلسطین 
ومردم مسلمان اجازه چنین اقدامی به انهانخواهند داد و این معامله 

قرن به مقاومت قرن تبدیل خواهد شد .

برخی شاخص های درمانی و بهداشتی استان کرمان پایین تر از متوسط کشوری
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــتاندار کرم اس
بایــد روی شــاخص هــای بهداشــت و 
درمــان اســتان کرمان)هــم در بخــش 
دولتــی و هــم بخــش خصوصــی( کارهای 
بیشــتری صــورت گیــرد، گفت: متاســفانه 
ــداد  ــه تع ــرایطی هســتیم ک ــروز در ش ام
ــر،  ــزار نف ــر 10 ه ــه ازای ه ــا ب داروخانه ه
رادیولوژی، مراکز توانبخشــی و ... در اســتان 
کرمــان نســبت بــه متوســط کشــور پایین 
ــر اســت کــه بایــد ایــن کمبودهــا را در  ت

کوتاهتریــن زمــان ممکــن رفــع کنیــم.
کویــر،  منطقــه  ایســنا  گــزارش  بــه 
ــتم  ــی« روز هش ــواد فدای دکتر«محمدج
خردادمــاه در نشســت بــا رییــس و معاونان 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان با تشــکر 
از تــاش فعاالنــه و با احســاس مســوولیت 

دانشــگاه در برنامــه »بســیج ملــی کنتــرل 
فشــار خــون« اظهــار کــرد: امیدواریــم کار به 
خوبــی پیــش رود و مــا نیــز در ایــن راســتا 
وظیفــه داریــم تــا همــکاری هــای الزم را بــا 
مســئولین امــر در اجــرای هرچــه بهتــر این 

طــرح داشــته باشــیم.
ــر و  ــت تدبی ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
امیــد کار مهــم و ارزشــمندی در ایــن زمینه 
برنامــه ریــزی و طراحــی کــرده اســت اظهار 
کــرد: ســامت ابعــاد مختلفــی دارد و یکــی 
از محورهــای توســعه در جوامــع به حســاب 
مــی آیــد و اگــر بتوانیــم جامعه را در شــرایط 
ســالم نگــه داریــم، بــه کاهــش هزینــه های 
بعــدی کمــک کــرده و از ســوی دیگــر نیــز 
توانایــی هــای نیروی انســانی را حفــظ کرده 
ایــم کــه تنهــا همیــن دالیــل نشــان دهنده 

اهمیــت اجــرای طــرح کنتــرل فشــار خون 
در کشــور و اســتان کرمــان بــوده کــه 

امیدواریــم بــه خوبــی نیــز اجرایــی شــود.
اســتاندار کرمــان بــه اســتمرار اینگونه طرح 
هــا در کشــور و اســتان تاکیــد و بیــان کرد: 
اگــر بتوانیم طــرح غربالگــری فشــارخون را 
ادامــه داده و پیگیــری هــای بعــدی را بــرای 
درمــان افــراد مبتــا بــه فشــار خونــی بــاال 
را در دســتور کار داشــته باشــیم تــا کار 
ناقــص نمانــد، نتیجــه بهتــری گرفتــه و کار 
موثرتــری را در واقــع اجرایــی خواهیــم کرد.

ــروه ســامت  ــرد: از کارگ ــار ک ــی اظه فدائ
اســتان ایــن انتظــار را داریــم کــه در پایــان 
اجــرای ایــن طــرح جمــع بنــدی مقایســه 
ــا ســایر اســتان  ای بیــن اســتان کرمــان ب
هــای کشــور و متوســط کشــوری داشــته 

باشــند تــا مشــخص شــود کــه وضعیت 
بیمــاران مبتا به فشــار خون در اســتان 
ــا در  ــوده ت کرمــان در چــه شــرایطی  ب
صــورت لــزوم کارهای خاصــی در همین 

راســتا صــورت گیــرد.

در واکنش به هشدار آمریکا درباره تجارت نفت ایران:

ــاره تجــارت  ــکا را درب ــت هنگ کنــگ هشــدارهای آمری دول
نفتــی بــا ایــران رد و تاکیــد کــرد کــه تنهــا بــه تحریم هــای 
اعمــال شــده ازســوی ســازمان ملــل متحــد پایبنــد خواهــد 

بــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از روزنامــه اکونومیک 
ژورنــال، هنگ کنــگ هشــدار مبنــی بــر وضــع تحریــم علیه 
ایــن کشــور از ســوی آمریــکا را بــه دلیل صــدور اجــازه توقف 
و ارائــه خدمــات نفتکش هــای ایرانــی در پایانــه ایــن کشــور 

رد کــرد.
اداره بازرگانــی و توســعه اقتصــادی هنــگ کنــگ اعــام کرد 
کــه دولــت ایــن منطقــه تحریم هــای وضــع شــده از ســوی 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد را به طــور کامــل اجــرا 
می کنــد، امــا ایــن شــورا هیــچ محدودیتــی بــرای صــادرات 

نفــت ایــران وضــع نکــرده اســت.
ــن  ــورها ممک ــی کش ــه برخ ــرد: اگرچ ــام ک ــن اداره اع ای
ــورها  ــی کش ــه برخ ــه ای را علی ــای یکجانب ــت تحریم ه اس
ــای  ــوب تحریم ه ــا در چارچ ــن تحریم ه ــد، ای ــال کنن اعم
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد کــه از ســوی دولــت 

ــتند. ــوند، نیس ــی می ش ــگ اجرای هنگ کن
پیــش از ایــن آمریــکا بــه هنگ کنــگ هشــدار داده بــود بــه 

کشــتی های ایرانــی خدماتــی ارائــه نکنــد.

روز قدس سالح کارآمدجهان اسالم علیه معامله قرن است
ــه  ــام جمع ــری ام ــام مه ــت االس حج
ــن  ــه ای ــه هــای نمازجمع ــگار در خطب ن
ــر  ــام باق ــه روایتــی از ام ــه بااشــاره ب هفت
علیــه الســام  بیــان داشــت:زبان کلیــد 
همــه خوبــی هــا و بــدی هــا ســت پــس 
شایســته اســت کــه مومــن زبــان خــود را 
مهــر و مــوم کنــد همانطــور کــه صندوق 
طــا و نقــره را مهــر و مــوم مــی کنــد.

وی افــزود هــر روز زبان انســان بــه اعضای 
دیگــر بــدن مــی گویــد چگونــه ایــد  آنها 
مــی گوینــد اگــر تــو مــا را بــه خودمــان 
واگــذاری خــوب هســتیم و می گوینــد از 
خــدا بتــرس و بــه مــا کاری نداشــته باش  
و او را ســوگند مــی دهنــد و مــی گوینــد 
مــا بــه واســطه تــو پــاداش مــی یابیــم و 
بــه واســطه تــو مجــازات مــی شــویم لــذا 
هرکــس بــه روز قیامــت ایمــان دارد بایــد 
ــی  ــد اگرنم ــر بگوی ــک و خی ــخن نی س
توانــد ســخن نیــک بگوید ســکوت نماید 

و زبــان خــود را کنتــرل نمایــد
ــا اشــاره  ــه ب ــری در ادام حجــت االســام مه
بــه روز جهانــی قــدس ابــراز داشــت:روز قــدس 
فقــط روز فلســطین نیســت بلکــه روز ملــت 
اســامی اســت لــذا برخــی اظهــار نظــر مــی 
کننــد و مــی گوینــد فلســطین چه ربطــی به 
مــا دارد؟ اول اینکــه بیــت المقــدس مهمترین 
ــرم دوم  ــه نخســتین و ح شهرفلســطین قبل

مســلمانان جهــان محســوب میشــود
 دوم خداونــد متعــال در آیــه ۷۲ســوره انفــال  
مــی فرمایــد اگــر در حفــظ دیــن از شــما یاری 
طلبیدنــد برشماســت کــه آنهــا را یــاری کنید

ــاز خــدا مــی   ســوم درســوره نســا آیــه ۷۵ ب
فرمایــد چــرا در راه خــدا مــردان، زنــان و 
کودکانــی کــه بــه دســت ســتمگران تضعیف 

شــده انــد بــا آنهــا پیــکار نمــی کنیــد؟
لــذا در روایتــی از امــام صــادق علیــه الســام 
ــت از  ــه دس ــت ک ــی نیس ــچ مومن ــده هی آم
یــاری بــرادرش بــردارد در حالــی کــه قــدرت 

ــه  ــردن او را دارد اال اینک ــاری ک ــی ی و توانای
خداونــددر دنیــا و آخــرت دســت از یــاری او 

خواهــد کشــید 
در اهمیــت یــاری مظلــوم همیــن بــس کــه 
هیــچ مومنــی. مومــن ســتمدیده ای را یــاری 
نمــی رســاندمگر اینکــه عمــل او برتــر از یک 
مــاه روزه و اعتــکاف در مســجد الحــرام باشــد.

ــی  ــل م ــدای عزوج ــت خ ــار داش وی اظه
ــه  ــوگند ک ــم س ــزت و جال ــه ع ــد ب فرمای
ــرم   ــام میگی ــرت انتق ــا و آخ ــم در دنی از ظال
همچنیــن از کســی کــه مظلومــی را ببیند و 
بتوانــد یاریــش کند و نکنــد بی گمــان انتقام 
مــی گیــرم لذا کســی مظلومــی را ببینــد و به 
یاریــش نشــتابد و بــی توجــه باشــد بایــد در 

مســلمانی خــود شــک کنــد.
ــرا رســیدن  ــگار همچنیــن ف امــام جمعــه ن
1۴خــرداد ســالروز رحلــت حضــرت امــام ره 
بنیانگذارفقیدجمهــوری اســامی را تســلیت 

عــرض نمــود .  

ــدگار  ــراث مان ــدس می ــزود روز ق وی اف
ــود  ــه از خ ــت ک ــام ره اس ــرت ام حض
ــتکبار  ــت و درس اس ــای گذاش ــه ج ب
ســتیزی و مقابلــه و ایســتادگی بــا ظلــم 
را بــه همــگان آموخــت   وی روز قدس را 
ســاح کارآمدجهــان اســام علیه معامله 
ــن  ــی از بدتری ــت و آن را یک ــرن دانس ق
معامــات توســط رژیــم هــای مرتجــع 
عربــی اســتکبار و صهیونیســت عنــوان 

کــرد

ــداری  ــط عمومــی فرمان ــه گــزارش رواب ب
شهرســتان بردسیر،نشســت خبــری و 
ــنواره گل  ــیزدهمین جش ــی س مطبوعات
ــا حضــور مهنــدس  ــه زار ب محمــدی الل
ــدار،رئیس اداره  ــور فرماندار،بخش ــف پ نج
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و تنی چنــد از 
روســای ادارات بردسیر،خبرنگاران ومدیران 
مطبوعات اســتان و شهرســتان بردسیر در 
محل ســالن کنفرانــس اداره کل فرهنگ و 

ارشــاد اســامی اســتان برگــزار شــد 
مهنــدس نجــف پــور فرماندار شهرســتان 
ــا  ــت ب ــن نشس ــدای ای ــیر در ابت بردس
اشــاره بــه اســتقبال بســیار زیــاد از 
ــزود:  ــه زار اف جشــنواره گل محمــدی الل
شهرســتان بردســیر بــا ۴ بخــش ،۵شــهر 
ــر را در  ــزار نف ــر ۸0 ه ــغ ب ــی بال جمعیت
خــود جــای داده کــه روســتاها بــا قریــب 
ــال اداره  ــاری در ح ــاق 100 دهی ــه اتف ب
شــدن هســتند،وی بــا اشــاره بــه مفاخــر 
بردســیری خاطــر نشــان کرد: شهرســتان 
بردســیر در حــال حاضــر با ســه محوریت 
صنعت،گردشــکری و کشــاورزی یکــی از 

شهرســتانهای پیشــرو در سطح اســتان است 
نماینــده عالــی دولت در شهرســتان بردســیر 
گفــت: امــروز بردســیر یکــی از ده شــهر برتــر 
فــوالدی اســت کــه ســالیانه بــا تولیدنزدیــک 
بــه ۵/۳میلیــون تــن فــوالد در حــال فعالیــت 
هســتند،وی با اشــاره بــه ۲۵ واحد گابگیری 
و تبدیــل گل خــام بــه گاب اظهار داشــت:در 
زمینه گردشــگری نقاطی همچــون بیدخوان 
ــتاهایی  ــی و روس ــاط مل ــز نق ــه زار ج و الل
همچــون باغبزم،بــه ،محمــود اباد،بهرامجرد و 
گلــزار ســالیانه پذیــرای گردشــگران زیــادی 

هستند
ــا  ــه ب ــور در ادام ــف پ ــد نج ــدس مجی مهن
ــاد  ــد ایج ــد تعه ــق ۲۵0 درص ــاره تحق اش
اشــتغال شهرســتان در ســال ۹۷ افــزود: جــا 
دارد یــاد کنیــم از همایون صنعتــی بنیانگذار 
گل محمــدی در بخــش اللــه زار کــه امــروز 
بالــغ بــر ۳0 هــزار نفــر از ایــن طریــق درحال 
معیشــت هســتند ،وی شــخصیت مرحــوم 
صنعتی را شــخصیتی،خیر،فرهنگی و رســانه 
ای عنــوان کــرد کــه کتــب زیــادی از ایشــان 

بــه انتشــار در امــده اســت 

                        مهندس مجید نجف پور فرماندار بردسیر :

یادواره ۵۷۳ شهید »نظم و امنیت« کرمان 
در 22خرداد برگزار می شود 

تشــریح اهداف یــادواره ۵۷۳ شــهید »نظم و امنیــت« کرمان
ــان  ــتان کرم ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــاون اجتماع مع
ــت  ــم و امنی ــهید نظ ــرداران و ۵۷۳ ش ــادواره س ــت: ی گف
اســتان کرمــان بــا هــدف ارائــه چرایــی خــون شــهدای نظــم 
و امنیــت، مدافــع وطــن و پلیــس به جامعــه برگزار می شــود.

بــه گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، کوروش احمدیوســفی 
در جلســه هم اندیشــی با اصحــاب رســانه در زمینــه برگزاری 
یــادواره ۵۷۳ شــهید نظــم و امنیــت اســتان کرمــان با اشــاره 
بــه اینکــه همــه بــه شــهدا مدیــون هســتیم، اظهــار داشــت: 
هــر کــدام از شــهدا جــان خــود را داده انــد یک عده ای آســیب 
نبیننــد و یــا حداقــل زندگــی روزمــره آنهــا مختــل نشــود.

ــا  معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان ب
بیــان اینکــه شــهدای عرصــه نظــم و امنیــت بســیار مظلــوم 
ــد،  ــرار می گیرن ــردم ق ــم م ــورد تکری ــر م ــتند و کمت هس
افــزود: حداقــل خروجــی شــهادت شــهدایی چــون شــهید 
ــت. ــوده اس ــان ب ــر انس ــزار نف ــان ه ــات ج ــدی نج توحی

وی عنــوان کــرد: بــا رویکــرد تبیینــی یعنــی اینکه ما چــرا و 
چیســتی شــهدای نظــم و امنیــت، مدافــع وطــن و پلیــس را 
بــه جامعــه ارائه کنیم یــادواره ســرداران و ۵۷۳ شــهید نظم و 
امنیــت اســتان کرمان را در دســتور کار خــود قرار داده اســت.

معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی اســتان کرمــان تاکید 
کــرد: امیدواریــم بــا همــکاری اصحــاب قلــم و رســانه بتوانیم 
حداقل هایــی را از نتیجــه خــون شــهدا، چرایــی خون شــهدا 
و شــرایط ســختی کــه همــکاران اجــرای ماموریــت می کنند 
تــا امنیــت مــردم را تبییــن کننــد بــه جامعــه ارائــه دهیــم.

ــبت  ــد نس ــه بای ــا جامع ــه قطع ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــه شــهدا ادای دیــن کنــد، افــزود: خانــواده شــهدا در 
ــه  ــاص و تکریمان ــی خ ــت اجتماع ــد  از منزل ــه بای جامع
برخــوردار باشــند و الحمــدهلل ایــن فضــا در محــدوده 
جغرافیایــی اســتان کرمــان و کشــور حاکــم اســت.

احمدیوســفی عنــوان کــرد: می طلبــد بــه نوعی گفتارســازی 
در مــورد شــهدا در حوزه هــای مختلــف در بیــن گروه هــای 
دانش آمــوزی، دانشــجویی، جوانــان و نوجوانان صــورت گیرد.

ــان  ــتان کرم ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــاون اجتماع مع
ــرار دارد  ــوب زده ق ــه آش ــک منطق ــا در ی ــور م ــت: کش گف
امــا مــا در زمینــه امنیتــی در منطقــه تــک هســتیم و ایــن 
ــتیم. ــدگان هس ــهدا و رزمن ــون ش ــون خ ــت را مدی وضعی

وی افــزود:  یــادواره شــهدا نظــم و امنیــت اســتان کرمــان در 
تاریــخ ۲۲ خــرداد مــاه در محــل دانشــگاه  ماهــان بــا حضــور 
خانــواده معظم شــهدا و جمعی از مســئوالن برگزار می شــود.

تحقق 2۵۰ درصد تعهد ایجاد اشتغال شهرستان در سال ۹۷ 
ــان  ــیر بابی ــتان بردس ــدار شهرس فرمان
اینکــه نقطــه جــوش اب در بخــش اللــه 

زار۸۵ درجــه ســانتیگراد می باشــد
 وی تصریــح کــرد: شــهر الله زار بواســظه 
مرتفــع بــودن و ارتفــاع ۳000 متــری از 
ســطح دریــا میتــوان بعنــوان بــام ابــران 
ــرد،وی برداشــت ۵ تنــی گل  ــام ب از ان ن
محمــدی را منجــر بــه رتبــه اول عملکرد 
و رتبه دوم کیفیت گل و گاب در ســطح 

کشــور دانســت 
برگــزاری  از  پــور  نجــف  مهنــدس 
ســیزدهمین دوره جشــنواره را  در تاریــخ 
هــای ۳0 و ۳1 خردادمــاه خبر داد و گفت: 
ایجــاد غرفــه هــای تولیــدات محصــوالت 
ــدات اقتصــاد  ــدات دامی،تولی محلی،تولی
مقاومتــی، حضــور هنرمندان کشــوری و 
اســتانی،پخش مســتقیم از شــبکه هــای 
ــوردی  ــود کوهن ــش صع تلویزیونی،همای
کشــوری،بازی هــای بومــی محلی،کــوچ 
نمادین عشــایر،برپایی ســیاه چادر عشایر 
بخشــی از برنامه هــای فرهنگــی و هنری 

ایــن جشــنواره اســت

حجت االسالم مهری امام جمعه نگار :

                استاندار کرمان عنوان کرد:

ــار  ــی اث ــیر معرف ــتان بردس ــدار شهرس فرمان
مرحــوم همایــون صنعتی را یکــی از مهمترین 
برنامــه هــای ســیزدهمین جشــنواره گل 
محمــدی اللــه زار دانســت و خاطرنشــان کرد: 
ــای  ــه ه ــی برنام ــای اجرای ــتگاه ه ــه دس هم
الزم را تدویــن کردنــد کــه در طــی ایــن دوره 
از جشــنواره برگــزار خواهنــد شــد،وی طبیعت 
بســیار زیبــای بخــش و شــهر اللــه زار را امــاده 
بازدیــد همــه هــم اســتانی هــا دانســت کــه  از 
ســرمایه گذاران  بخــش گردشــگری اســتقبال 

خواهــد شــد

هنگ کنگ: فقط تحریم های سازمان 
ملل را به رسمیت می شناسیم

شرایط پرداخت وام ۹ درصدی 
ساخت خانه اعالم شد

بــه گــزارش ایســنا، محمدحســن علمــداری دربــاره آخریــن 
ــت و شــرایط پرداخــت تســهیات ســاخت مســکن  وضعی
ــازنده های  ــت: س ــازنده ها گف ــه س ــوده ب ــای فرس در بافت ه
ــد  ــز می توانن ــهری نی ــوده ش ــای فرس ــکن در بافت ه مس
ماننــد ســایر ســازنده ها اقــدام بــه دریافت تســهیات ســاخت 
از بانــک مســکن کننــد و هیــچ محدودیتــی از بابــت دریافــت 

تســهیات ســاخت ندارنــد.
ــه ایــن معنــا کــه ســازنده های بافــت فرســوده  وی افــزود: ب
نیــز می تواننــد ماننــد ســایر ســازنده ها از همــه مســیرهای 
موجــود بــرای دریافــت تســهیات ســاخت مســکن اســتفاده 
کننــد و عــاوه بــر آن یــک مســیر دیگــر نیــز بــرای دریافــت 
تســهیات ارزان قیمــت ســاخت مســکن در محدوده هــای 
ــه صــورت  هــدف نوســازی و بافت هــای فرســوده شــهری ب
اختصاصــی و بــر اســاس قانــون بــرای ســازنده های مســکن 

ــف شــده اســت. ــن محدوده هــا تعری در ای
علمــداری بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون نرخ ســود تســهیات 
ســاخت مســکن بــرای ســازنده های واحدهــای مســکونی در 
ــای فرســوده 1۸ درصــد  ــر از محــدوده بافت ه ــی غی مناطق
اســت، شــرط دریافــت تســهیات ارزان قیمــت ۹ درصــدی 
ــرای ســازنده های مســکن در بافت هــای فرســوده را شــرح  ب
ــاره توضیــح داد: همــه ســازنده هایی کــه از  ــن ب داد.وی در ای
طــرف شــرکت بازآفرینــی شــهری بــرای دریافــت تســهیات 
نوســازی و ســاخت مســکن در بافت هــای فرســوده بــه بانــک 
مســکن معرفی شــوند مشــمول دریافت تســهیات ســاخت 
مســکن بــا نــرخ ســود ۹ درصــد هســتند و بانک مســکن این 
تســهیات را بــه آنهــا پرداخــت می کنــد و مشــکلی از بابــت 

عــدم پرداخــت تســهیات بــه آنهــا وجــود نــدارد.

آگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه ۹۲0۳۳۵ اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد 
ملــک مســکونی پــاک ۲6۳ فرعــی از ۳۵۸۸ اصلــی واقــع در بخــش ۲0 کرمــان دارای عرصــه ی 
موجــود بــه صــورت پــاک جنوبــی ۳۴۹/۷0 و اعیانــی بــا ســازه دیــوار آجــری و قدمــت بــاالی 
۳0 ســال دارای حصارکشــی و امتیــاز آب و گاز و )بــرق مشــترک( کــه طبــق نظریــه کارشــناس 
رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ۹6۹/660/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده از طریق مزایــده در 
تاریــخ یکشــنبه ۹۸/0۴/0۹ ســاعت 1۲ ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی که طالب شــرکت 
درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی توانند جهــت بازدیــد ملــک وارائه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه 
یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیــش بانکی 
دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی ارائه نماینــد هزینه آگهــی وکلیه هزینه هــای مربوط 
بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریخ 
انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفع 
دولــت ضبــط خواهدشــد .      اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بردســیر/۴۸ م الــف

آگهی انحصا روراثت 
ــماره   ــت ش ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۴  ب ــنامه ش ــدری دارای شناس ــی قلن ــای عل آق
۹۸0۹۹۸۳۴۸۹۲0011۴ مــورخ 1۳۹۸/0۳/1۲ تقدیــم ایــن شــورا نمــوده توضیــح داده 
شــادروان قدیــر قلندری به شــماره شناســنامه 110 درتاریــخ  1۳۹۸/0۲/0۸ در شــهر انار 
فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-علــی قلنــدری فرزنــد قدیــر 
بــه شناســنامه شــماره ۴ متولــد 1۳۵۸ نســبت: فرزنــد۲- جــواد قلنــدری فرزنــد قدیــر 
بــه شناســنامه شــماره ۳0۸۳ متولــد 1۳6۷ نســبت: فرزنــد ۳- اشــرف قلنــدری  فرزنــد 
قدیــر به شناســنامه شــماره ۵00 متولد 1۳۵۹ نســبت: فرزنــد۴- زهرا قلنــدری پامزاری 
فرزنــد قدیــر بــه شناســنامه شــماره ۳10 متولد 1۳6۲ نســبت: فرزنــد۵- زهــره قلندری 
پامــزاری فرزنــد قدیــر بــه شناســنامه شــماره ۲۹6 متولــد 1۳6۴ نســبت : فرزنــد 6- 
ســکینه سیســتانی بدویی فرزند غامرضا  به شناســنامه شــماره ۲متولد 1۳۲0نســبت 
همســرلذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیراال نتشــار محلــی آگهی می  شــود 
چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نزد اشــخاصی باشــد ظرف 
مــدت یــک مــاه از نشــر آگهی بــه شــورای حــل اختــاف تقدیــم دارد واال گواهــی صادر 
خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از این موعــد ابراز شــود 

از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
                                 دفتر شورای حل اختاف شماره ۲ شهرستان بردسیر/۵1 م الف

آگهی انحصا روراثت 
ــماره  ــت ش ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۴  ب ــنامه ش ــدری دارای شناس ــی قلن ــای عل آق
۹۸0۹۹۸۳۴۸۹۲0011۳ مــورخ 1۳۹۸/0۳/1۲ تقدیــم ایــن شــورا نمــوده توضیــح داده 
شــادروان معصومــه خســروی درونوئیــه به شــماره شناســنامه 1 درتاریــخ  1۳۹۸/0۲/0۸ 
در شــهر انــار فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-علــی قلندری 
فرزنــد قدیــر بــه شناســنامه شــماره ۴ متولــد 1۳۵۸ نســبت: فرزنــد۲- جــواد قلنــدری 
ــد ۳- اشــرف  ــد 1۳6۷ نســبت: فرزن ــه شناســنامه شــماره ۳0۸۳ متول ــر ب ــد قدی فرزن
قلنــدری  فرزنــد قدیــر بــه شناســنامه شــماره ۵00 متولــد 1۳۵۹ نســبت: فرزنــد۴- 
زهــرا قلنــدری پامــزاری فرزنــد قدیــر بــه شناســنامه شــماره ۳10 متولد 1۳6۲ نســبت: 
فرزنــد۵- زهــره قلنــدری پامزاری فرزنــد قدیر به شناســنامه ۲۹6 متولد 1۳6۴ نســبت : 
فرزنــد لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیراال نتشــار محلــی آگهی می  شــود 
چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نزد اشــخاصی باشــد ظرف 
مــدت یــک مــاه از نشــر آگهی بــه شــورای حــل اختــاف تقدیــم دارد واال گواهــی صادر 
خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از این موعــد ابراز شــود 

از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
                                 دفتر شورای حل اختاف شماره ۲ شهرستان بردسیر/۵0 م الف

سخنگوی قوه قضاییه: 

اتفاق جدیدی درباره زندانیان مهریه رخ نداده است
غامحســین اســماعیلی بــا بیــان اینکــه قــرار نیســت اتفــاق جدیــدی دربــاره زندانیــان 
مهریــه رخ دهــد، گفــت: گزارش هــا حاکــی از عدم اجــرای درســت قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیت هــای مالــی از ســوی برخــی قضــات بــود کــه دســتور بررســی صحیــح و 

مجــدد درخواســت اعســار زندانیــان مهریــه صــادر شــد.
غامحســین اســماعیلی در گفت وگــو بــا خبرنــگار قضایــی خبرگــزاری تســنیم دربــاره 
انتشــار خبــری مبنــی بــر دســتور رئیــس قــوه قضائیــه بــرای آزادی زندانیــان مهریــه تا 
چنــد روز آینــده اظهــار کــرد: آنچــه اتفــاق افتــاده موضــوع جدیدی نیســت. رئیــس قوه 
قضائیــه در جلســه شــورای رؤســای کل دادگســتری های سراســر کشــور تأکیــد کرد که 
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالی مصــوب ســال ۹۴ و فتــوای مراجع تقلیــد باید در 
ارتبــاط بــا زنــدان مهریــه دقیقــاً اجــرا شــود.این مقــام مســئول در دســتگاه قضا بــا بیان 
اینکــه قانــون تغییــر نکــرده اســت، افــزود: قانــون نحــوه اجــرای محکومیت هــای مالــی 
مصــوب ســال ۹۴ تکلیــف را مشــخص کــرده و گفتــه زوجــه را در صورتی می شــود بابت 
عــدم پرداخــت مهریــه بازداشــت کــرد که تــوان پرداخت داشــته باشــد، ولــی از پرداخت 
امتنــاع کند.ســخنگوی قــوه قضائیــه ادامــه داد: گزارش هایــی بــه ریاســت قــوه قضائیــه 
رســیده بــود مبنــی بــر این کــه برخــی قضــات قانــون نحــوه اجــرای محکومیت هــای 
مالــی را درســت اجــرا نمی کننــد و عــدم اجــرای درســت قانــون موجــب ازدیــاد زندانیــان 
مهریــه شــده اســت کــه رئیــس قــوه قضائیــه هــم تأکیــد کردند بــا اجــرای صحیــح ضوابط 
و مقــررات قانونــی، درخواســت اعســار زندانیــان مهریه مجدداً برســی شــود تا اگر مشــخص 

شــد کســی تــوان پرداخــت نــدارد، زنــدان نماند.



10000100005588

او خواهدآمد 

www.sepehrbrd. i r

3
هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان       سال یازدهم          شماره 387       دوشنبه سیزدهم خرداد ماه 98

https://telegram.me/sepehrbrd  

حکومت  جهانی عدالت

انتظار موعود از امور مسلم اسالم
مسلمانان در انتظار حكومتي هستند كه در آن خردها زنده شود 
و نور ايمان و فروغ عدل و فضيلت بر پهنه گيتي گسترده گردد 
و طومار سياهي و تباهي در هم پيچد و رهبري الهي كه ميراث 

مرسلين است حكومت را در دست گيرد.
از همان دوران حيات پيامبر)صلي اهلل عليه وآله(، شيعه به طرف 
داري از اميرالمؤمنين)عليه السالم( در سامان بخشيدن به چنين 
حكومتي به حركت درآمد و در انتظار آن حكومت لحظه شماري 
نمود.بر اساس متن قرآن كريم و مدارك اصيل اسالمي كه از 
پيامبر)صلي اهلل عليه وآله(و امامان معصوم)عليهم السالم( به 
مسلمانان رسيده است، در كره زمين عدالت جهاني و انصاف 
عمومي بر مبناي اصول الهي تشكيل  مي گردد و انساني الهي 

رهبري اين حكومت عدل را به عهده  مي گيرد.
»انتظار« عالي ترين انگيزه سوق بشر به راه كمال و رشد تعالي 
است. پيامبر)صلي اهلل عليه وآله(مي فرمايند: »افضل العبادة 

انتظار الفرج«برترين عبادت ها انتظار فرج است.
انتظار فرج ايمان به امامت حضرت حجت )عج( است كه همه 
اعتقادات اساسي از يكتايي خدا، رسالت پيامبر)صلي اهلل عليه 
وآله( و پيشوايي امامان معصوم)عليهم السالم( و عقايد ديگر 

اسالمي را در بردارد.
رسول گرامي)صلي اهلل عليه وآله( مؤمنان منتظر و ياران حضرت 
بقية اهلّل )عج( را برادران خود  مي خواند: »طوبي للصابرين في 
غيبته طوبي للمتقين علي محبته اولئك الذين وصفهم اهلّل في 
كتابه و قال هدي للمتقين الذين يؤمنون بالغيب«خوشا به حال 
شكيبان در غيبت او و پابرجايان در محبت او كه خداي تبارك 
و تعالي آن ها را در كتابش چنين توصيف فرموده است: )َذلَِك 
ِّلُْمتَِّقيَن()بقره: 2( اين كتاب هدايت  الِْكَتاُب الَ رَيَْب فِيِه ُهًدي ل

است براي پرهيزگاران آن ها كه به غيب ايمان  مي آورند.
است:  فرموده  آيه  اين  تفسير  در  السالم(  صادق)عليه  امام 
»المتقون شيعة علي و الغيب هو الحجه الغايب« »متقين« 
شيعيان اميرالمؤمنين)عليه السالم(هستند و »غيب« حجت 

غايب است.
در انقالب حضرت مهدي )عج( دو مرحله وجود دارد: مرحله 
اول مبارزه با فساد و تحقق انقالب و مرحله دوم تثبيت و استقرار 
حكومت حق و عدالت. طبق مدارك قطعي، شيعيان معتقدند 
كه سرانجام اداره امور جهان در دست صالح ترين افراد بشر قرار 
خواهد گرفت. او قيام خود را از كنار خانه خدا آغاز  مي كند و 
همزمان با ظهورش جبرئيل ندا بر  مي آورد: »ينادي مناد من 
السماء باسم القائم فيسمع ما بين المشرق الي المغرب فال يبقي 
راقًد ااّل قام و ال قائُم اال قعد و ال قاعداً اال قام علي رجليه من 
ذالك الصوت و هو َصوت جبرائيل االمين«منادي از آسمان به نام 
قائم ندا  مي كند و مابين مشرق و مغرب  مي شنوند و خوابيده اي 
نمي ماند، مگر اينكه  مي ايستد ايستاده اي نمي ماند مگر اينكه 
 مي نشيند و نشسته اي كه بر پا  مي خيزد از اين آواز، و اين صداي 

جبرئيل است.
اين ندا براي عاشقان حق و راه يافتگان وادي معرفت نداي آشنا 
و جان بخش است فرياد آزادي از دردها و نويد رهايي از ستم 
در آن نهفته است نداي امام است كه در نخستين خطابه خود 
مردم را به پيروي از قرآن و رسول خدا فرا  مي خواند. اين مصلح 
از دودمان پيامبر و از نسل اميرالمؤمنين)عليه السالم( و فاطمه 
زهرا)عليها السالم( خواهد بود و به مقتضاي حديث معروف »يمأُل 
االرض قسطاً و عدال كما ُمألَت ُظلماً و جوراً« عمل خواهد نمود

در منظر تشيع احاطه امام نمودار احاطه خداوند است. علم و 
قدرت حق، همه عالم را فرا گرفته است و مظهر اسم محيط 
در خارج امام معصوم است كه علم و قدرتش بر همه موجودات 
احاطه دارد. هر نفسي از نفوس بشري به هر اقتداري كه باشد 
محاط آن بزرگوار است و هيچ كس جز خداوند بر آن گرامي 
احاطه ندارد او نمونه اي از احاطه علم و قدرت حق تعالي بر 
همه موجودات است زيرا كه امام از خودش چيزي ندارد و عبد 
و مملوك خداست. خداوند به او قدرتي در تصرف نفوس داده 
كه تمام امور برايش سهل و آسان است. قدرت خدايي كه همراه 

حضرت صاحب الزمان )عج( است،

ادامه آیه 39 سوره آل عمران :
3- آيا ترك ازدواج فضيلت است؟

برخی از مفسرين »حصور« را به معنای »ترك كننده ازدواج« 
گرفته اند. براساس اين نظريه، اين سئوال مطرح می شود كه اگر 
حصور به معنای ترك كننده ازدواج باشد، آيا اين عمل برای انسان، 

امتيازی محسوب می شود كه درباره يحيی آمده است؟
در پاسخ بايد گفت؛الف( هيچ گونه دليل قاطعی به اينكه منظور 
از»حصور« در آيه »ترك كننده ازدواج« است، در دست نيست. 
هيچ بعيد نيست كه حصور به معنای ترك كننده شهوت ها، هوس 

ها و دنياپرستی و دارا بودن صفتی مانند زهد و تقوی باشد.
ب( ممكن است يحيی نيز همانند عيسی بر اثر شرايط خاص 
زندگی مجبور به سفرهای تبليغی بوده و ناچار مجبور به مجرد 
زيستن بوده است. اين نمی تواند يك قانون كلی برای همه باشد. 
اگر خداوند او را به اين صفت می ستايد، به اين دليل است كه او 
بر اثر شرايط خاصی ازدواج نكرد، ولی در عين حال توانست خود 

را از گناه حفظ كند.
ج( به طور كلی ازدواج يك قانون فطری است و در هيچ آئينی 
ممكن نيست حكمی بر خالف اين قانون فطری تشريع گردد. 
بنابراين؛ نه در آيين اسالم و نه در هيچ آيين ديگری، ترك ازدواج 

كار خوبی نيست.
4- شباهت های يحيی و عيسی در چيست؟

بر اثر دعای زكريا خداوند بر او فرزندی عنايت فرمود كه از جهات 
زيادی شباهت به فرزند مريم )عيسی( داشت.

الف( از جهت نبوت. ب( از جهت مفهوم و معنای اسم. )عيسی و 
يحيی هر دو از نظر لغت به معنای زنده هستند.(  ج( از نظر درود 
فرستادن خداوند بر آنها در مراحل سه گانه تولد، مرگ و محشور 

شدن در قيامت.
 آیه 40 سوره آل عمران:

گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی كه پيری 
من باال گرفته است و زنم نازا است ]فرشته[ گفت ]كار پروردگار[ 

چنين است خدا هر چه بخواهد می كند.
1-تعجب و شگفتی زكريا با توجه به قدرت بی پايان پروردگار 

برای چه بود؟
زكريا می خواست بداند كه چگونه ممكن است از يك زن نازا كه 
حتی سال ها بود دوران قاعدگی را پشت سرگذاشته، فرزند متولد 
شود؟ چه تغييراتی در وجود او پيدا می شود؟ آيا بار ديگر همچون 
زنان جوان و ميان سال عادت ماهانه می بيند، يا به طرز ديگری 
آماده پرورش فرزند می شود؟ او در حقيقت می خواست ايمان او 
به مرحله شهود برسد و همانند ابراهيم كه ايمان به معاد داشت و 
تقاضای شهود می كرد، به چنين مرحله ای از اطمينان نايل گردد.

اين طبيعی است كه هر انسانی هنگامی كه با مسئله ای برخالف 
قوانين طبيعت مواجه می شود. در فكر فرو رود و تمايل پيدا كند 

يك نشانه حسی برای آن بيابد.
2- منظور از واژه »عاقر« چيست؟

»عاقر« به معنای »حبس« است. اينكه به زنان نازا »عاقر« می 
گويند، برای آن است كه كار آنان به پايان رسيده، يا از نظر تولد 

فرزند محبوس گشته اند.
3- چرا در خصوص زكريا با تعبير »وقد بلغنی الكبر« آمده، در 

حاليكه در آيه 8 سوره مريم تعبير ديگری آمده است؟
در آيه شريفه، زكريا به هنگام شرح پيری خود می گويد: »وقد 
بلغنی الكبر؛ پيری به سراغ من آمده است.« ولی در آيه 8 سوره 
مباركه مريم از قول او می خوانيم:»وقد بلغت من الكبر عتيا؛ من به 

آخرين مرحله پيری رسيده ام.«
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مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع 
پتروشــیمی  بــا اشــاره بــه اینکــه اخیرا 
در وزارت نفــت ۲۰ طــرح بــه عنوان 
ــا  ــه ت ــده اند ک ــی ش ــت دار معرف اولوی
ــه  ــت: س ــوند، گف ــی ش ۱۴۰۰ اجرای
طــرح تــا ســال ۹۸ و مابقــی در ســال 

۹۹ کامــل می شــود.
ــنیم از  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ســنقر و کلیایــی،  بهــزاد محمــدی 
اجرایــی  آغــاز عملیــات  آییــن  در 
پتروشــیمی ایــن شهرســتان بــا اشــاره 
به اینکه اکنون 55 مجتمع پتروشیمی 
در کشــور وجود دارد، اظهار داشــت: 
ظرفیــت ســاالنه صنعــت پتروشــیمی 
در کشــور 65 میلیــون تــن اســت کــه 
بخــش عمــده آن در صنعــت مصرف 

می شــود.
ــل  ــه محصــول قاب ــان اینک ــا بی وی ب
فروش در صنعت پتروشــیمی کشور 
در ســال 3۱ میلیــون تــن اســت، 
عنــوان کــرد: از ایــن میــزان ۲۲ 
ــود  و 3۰  ــن صــادر می ش ــون ت میلی

مقصــد صادراتــی وجــود دارد.
محمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه مجمــوع 
درآمــد کشــور از صنعت پتروشــیمی 
۱7 میلیارد دالر است که ۱۲ میلیارد 
دالر ســهم صــادرات اســت گفــت: در 
زمینــه درآمــد صنعت پتروشــیمی در 

مقایســه بــا تجــارت جهانــی بایــد بســیار 
تــاش شــود کــه ایــن صنعت رشــد یابد.
وی بیــان کــرد: در صنعــت پتروشــیمی 
حــال  در  زنــده  طــرح  اکنــون 64 
اجراســت کــه از ۲۰ تــا ۹۹ درصــد 
ــوز  ــرح مج ــد و 4۰ ط ــرفت دارن پیش
دریافــت کرده انــد و کمتــر از ۲۰ درصد 

پیشــرفت فیزیکــی دارد. 
محمــدی افــزود: از 64 طــرح مذکور 6 
طــرح مربــوط به تأمیــن خوراک اســت 
ــن  ــوراک تأمی ــن خ ــون ت ــه ۱5 میلی ک
می کننــد و پنــج طــرح زیرســاختی بوده 
و 45 طــرح باقــی مانده در دســتور کار 
ویــژه صنایع پتروشــیمی برای پیگیری 

قــرار دارد.
معــاون وزیــر نفــت بیــان کــرد: چنانچه 
هیــچ پــروژه ای تــا ســال ۱4۰3 تعریف 
ــف می شــود  ــاه تعری ــر م ــه ه نشــود ک
ظرفیــت تولیــد در ۱4۰3 بــه ۱3۰ 
میلیــون تــن می رســد و بــه بیــان دیگــر 
۹5 درصــد بــه ظرفیــت تولیــد افــزوده 

می شــود.
محمــدی بــا بیــان اینکــه پتروشــیمی بــه 
عنــوان بزرگ تریــن مرجــع صادراتــی 
کشــور مــورد توجه اســت عنــوان کرد: 
مصمــم هســتیم در ســال های پیــش رو 
بــا رشــد قابــل توجهــی ایــن صنعــت را 
بــه عنــوان منبع درآمــد و اشــتغال مورد 

توجــه قــرار دهیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اخیــرا در وزارت 
ــت دار  ــوان اولوی ــه عن ــرح ب ــت ۲۰ ط نف
ــی  ــا ۱4۰۰ اجرای ــه ت ــده اند ک ــی ش معرف
ــال ۹۸ و  ــا س ــه طــرح ت ــت: س ــوند گف ش
مابقــی در ســال ۹۹ کامــل می شــود کــه در 
ــت 65  ــدای ۱4۰۰ از ظرفی نتیجــه در ابت
میلیــون تــن بــه ۹۲ میلیــون تــن افزایــش 

ظرفیــت قطعــی خواهیــم رســید.
معــاون وزیــر نفــت افــزود: در این شــرایط 
محصــول قابــل فــروش بــه 5۱ میلیــون تن 
ــت  ــه صنع ــدار زمین ــد کش و ســطح درآم
پتروشــیمی بــه ۲5 میلیــارد دالر می رســد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در صنعــت 
پتروشــیمی کشــور دو نوع طرح باالدستی 
و پاییــن دســتی وجــود دارد عنــوان کــرد: 
طرح هــای باالدســتی خــوراک خــود را 
از پاالیشــگاه نفــت و گاز و طرح هــای 
پایین دســتی نیــز خــوراک خــود را از 

ــد. ــن می کنن ــتی تأمی باالدس
صنایــع  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
پتروشــیمی بیان کــرد: صنایع پایین دســتی 
بــه دلیــل حجــم ســرمایه گذاری کــم، قابلیت 
ــد و  ســرمایه گذاری و اشــتغالزایی را دارن
طــرح پتروشــیمی ســنقر و کلیایــی از ایــن 

دســته طرح هاســت.
محمــدی بــا بیــان اینکــه پتروشــیمی یــک 
صنعــت جــذاب و مولــد در دنیا و به شــدت 

اجرای ۲0 طرح پتروشیمی تا سال ۱400 در ایران/ظرفیت تولید به  9۲ میلیون تن افزایش می یابد

سن امید به زندگی در کرمان پایین تر از متوسط کشوری
مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان کرمــان 
گفــت: از جمعیــت واجــد شــرایط دریافت 
کارت هوشــمند ملــی در اســتان کرمــان، 
300 هــزار نفــر باقــی مانده که تــا پایان 
خردادمــاه جــاری فرصــت دارند ثبــت نام 

کنند.
»حســین زین الصالحیــن« در گفــت و 
ــر،  ــه کوی ــنا منطق ــرگار ایس ــا خب ــو ب گ
دربــاره آخریــن وضعیــت صــدور کارت 
هوشــمند ملــی در اســتان کرمــان اظهــار 
کــرد: بالــغ بــر ۲ میلیــون و 3۰۰ هــزار 
نفــر واجــد شــرایط کارت هوشــمند ملــی 
ــا  دراســتان کرمــان داریــم کــه تاکنــون ب
برنامــه ریــزی هــای خــوب ثبــت احــوال 
بخــش عظیمــی از کارت هــای هوشــمند 
مــردم صــادر شــده و مابقــی نیــز ثبــت نام 

کــرده انــد.
وی افــزود: قریــب بــه 3۰۰ هــزار کارت 
ــان  ــا پای ــه ت ــده اســت ک ــی مان دیگــر باق
خردادمــاه جــاری مــردم اســتان ثبــت نــام 

خواهنــد کــرد.
زین الصالحیــن تصریــح کــرد: همــه 
کارت هــای ملــی قدیمــی از چرخــه 
سیســتمی خــارج شــده و از روز گذشــته 
دســتگاه هــا نمــی تواننــد بــا کارت ملــی 
قدیمــی خدمات بدهنــد زیــرا  کار در ثبت 
احــوال براســاس نــرم افزار جدیــد و آن با 

کارت ملــی هوشــمند اســت.
کارت هــای ملــی قدیمــی از اعتبار ســاقط 

شــده است
وی بیــان کــرد: افــرادی کــه ثبــت نــام 
کــرده امــا هنــوز کارت ملــی هوشــمند بــه 
دستشــان نرســیده، مــی توانند بــا فیش ثبت 
نــام کارت هوشــمند و شناســنامه خدمــات 
بگیرنــد. زیــرا کارت ملی قدیمی از اعتبار 
ــراز  ــرای اح ــه ب ــل ارائ ــده و قاب ــاقط ش س

هویــت نیســت.
ــا  ــان ب ــت احــوال اســتان کرم ــرکل ثب مدی
اشــاره بــه اینکــه اگــر کســی رســید ثبــت 
نــام را گــم کــرده مــی توانــد بــه باجــه ثبــت 
ــت  ــاره رســید را دریاف ــرود و دوب نامــی ب
ــی  ــان م ــتان کرم ــردم اس ــت: م ــد، گف کن
تواننــد به دفاتر پیشــخوان دارای مجــوز از 
ثبــت احوال و ادارات پســت مراجعــه و در 
کمتریــن زمــان ممکــن نســبت بــه ثبــت نام 

کارت ملــی هشــمند اقــدام کننــد.
وی در ادامــه دربــاره جمعیــت اســتان 
ــان ســال ۹7  ــا پای کرمــان اظهــار کــرد: ت
جمعیــت اســتان 3 میلیــون و ۲53 هــزار 
و 34۲ نفــر بــوده کــه 5۱ درصــد جمعیت 

ــتند. ــرد و 4۹ درصــد زن هس م
کرمان رتبه نهم کشور از حیث جمعیت

زین الصالحیــن بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان 
کرمــان رتبــه نهم کشــور از حیث جمعیت 
ــت در  ــد جمعی ــرخ رش ــزود: ن را دارد، اف
ســال ۹7 در اســتان کرمــان ۱.3۲ درصــد 
بوده که در مقایســه با ســال قبل از آن ۰.۸ 
درصــد کاهــش داشــته امــا کمــاکان اســتان 

در حــال رشــد اســت گفــت: در دنیــا اختراعات 
متفاوتــی در زمینــه پتروشــیمی در حــال انجام 
اســت و رشــد صنعت نفت خام در دنیا ســاالنه 
یک درصد و در پتروشــیمی ۹ درصد اســت. 
ــا  ــه اینکــه ســاالنه در کل دنی ــا اشــاره ب وی ب
3۸۰۰ میلیــارد دالر تحــرکات پتروشــیمی 
انجــام می شــود بیــان کــرد: در کشــور ایــران 
که سرشــار از منابع مختلف نفت و گاز اســت 
ایــن ظرفیــت رشــد پتروشــیمی وجــود دارد.

معــاون وزیــر نفــت بــا بیان اینکــه بــرای تولید 
یــک صنعت چهــار عنصــر خــوراک، دانش، 
فنــاوری و بــازار نیــاز اســت، گفــت: پیش نیــاز 
تولیــد یعنــی خــوراک در کشــور وجــود دارد و 
ــت کشــور در  ــه وضعی ــزی شــده ک برنامه ری
ــه شــکل جهشــی پیشــرفت  ــده ب ســال های آین

. كند

کرمــان از میانگیــن کشــور باالتر اســت.
ــد  ــرخ رش ــترین ن ــه بیش ــان اینک ــا بی وی ب
جمعیــت مربــوط بــه شهرســتان رودبــار و 
کمتریــن نــرخ مربــوط بــه بردســیر اســت، 
گفــت: کرمــان هفتمیــن اســتان جــوان ایــران 
اســت و بیشــترین جمعیــت را در شــهر 
ــان  ــهر کوهبن ــن را در ش ــان و کمتری کرم
اســتان کرمــان  داریم.درصــد کهنســالی 
براســاس جمعیــت بــاالی 65 ســال 5.۱ 
ــر  ــر یکصــد نف ــی از ه درصــد اســت یعن
ــن  ــال س ــاالی 65 س ــر ب ــی 5.۱ نف کرمان
دارند.ســن امیــد بــه زندگــی در کرمان پایین 

ــر از متوســط کشــوری  ت
وی اظهــار کــرد: ســن امیــد بــه زندگــی در 
اســتان کرمــان در مــردان 7۰.۸ ســال و در 
ــان  ــتان کرم ــان اس ــور 7۱.7 و در زن کش
73.۲ ســال و در زنــان کشــور 74.4 ســال 
اســت کــه نشــان مــی دهد اســتان کرمــان در 
امیــد بــه زندگی از میانگین کشــور پایین تر 
اســت.وی تصریح کــرد: پنجره جمعیتی از 
بــدو تولــد) ۰ تا ۱4 ســال( در اســتان کرمان 
درصــد،  کشــور ۲4  و  درصــد   ۲7.۱
جمعیــت فعــال)۱5 تــا 64 ســال( در اســتان 
67.۸ درصــد و کشــور 6۹.۹ درصــد، 
کهنســال )باالی 65 ســال( در استان کرمان 
5.۱ درصــد و کشــور 6.۱ درصــد اســت.
کاهش آمار تولد و وفات استان در سال ۹7

ــان در  ــتان کرم ــوال اس ــت اح ــرکل ثب مدی
ادامــه دربــاره آمــار والدت و وفــات اســتان 

در ســال گذشــته بیــان کــرد: تعــداد والدت 
هــا 55 هــزار و 73۰ مــورد در ســال ۹7 
بــوده که نســبت بــه ســال ۹6 6.7 درصد 
کاهــش داشــته و آمــار فوتــی هــای اســتان 
در ســال گذشــته ۱3 هــزار و ۲۹۰ مورد 
بــوده کــه ۱.۹ درصــد کاهــش نســبت بــه 

ســال ۹6 را نشــان مــی دهــد.
وی افــزود: بیشــترین دلیــل فــوت افــراد 
ــی  در اســتان کرمــان بیمــاری هــای قلب
ــت  ــوده کــه 31 درصــد عل ــی ب و عروق

مــرگ هــا را شــامل مــی شــود.
زین الصالحیــن در بخــش دیگــری از 
ســخنانش اظهــار کــرد: در راســتای 
فرزندآوری و افزایش جمعیت در اســتان 
گام هــای بزرگــی برداشــته شــده کــه 
تشــکیل شــورای راهبــردی جمعیــت بــه 
ریاســت اســتاندار و اعضــا بــه صــورت 
ــن ســند ســالمندی  ــه و تدوی ــی، تهی فصل
توســط بهزیســتی و تهیــه ســند ســامت 
توســط دانشــگاه علوم پزشــکی، تشــکیل 
کارگــروه های تخصصــی بــرای اجرای 
ــت )اباغــی  ــی جمعی سیاســت هــای کل
ــت  ــام فعالی ــری(، انج ــم رهب ــام معظ مق
هــای فرهنگــی و اطــاع رســانی توســط 
دســتگاه هــای مرتبط، برگــزاری همایش 
ــا حضــور اقشــار  ــت ب ــی جمعی روز مل
مختلــف، برپایــی نمایشــگاه جمعیــت بــا 
موضــوع فرزنــدآوری و کهنســالی و ... 

ــات اســت. ــه ای اقدام از جمل

پسرک واکسی و مرد ثروتمند
بــزرگ بــودن بــه ســن و ســال نيســت. چــه بســيار افــراد 
ســن بــاال كــه كــه در رفتارشــان چيــزی از بــزرگ شــدن 
ديــده نمــی شــود و چــه بســا كودكانــی كه بــا رفتارشــان به 
ــتان  ــروز در داس ــد. ام ــی آموزن ــی م ــا درس زندگ بزرگتره
پســرك واكســی بــه ماجــرای يكــی از هميــن بزرگ مــردان 

كوچــك مــی پردازيــم.
ــراه دو  ــه هم ــرودگاه ب ــح در ف ــش صب ــدود ش ــاعت ح س
نفــر از دوســتانم منتظــر اعالم پــرواز بوديم. پســركی حــدوداً 
هفــت ســاله جلــو آمد و گفــت: واكــس می خواهی؟ كفشــم 
واكــس نيــاز نداشــت، امــا از روی دلســوزی گفتــم: »بلــه.« 
بــه چابكــی يــك جفــت دمپايــی جلــوی پاهايــم گذاشــت 
و كفــش هــا را درآورد. بــه دقــت گردگيــری كــرد، قوطــی 
واكســش را بــا دقــت بــاز كــرد، بندهــای كفــش را درآورد تــا 
كثيــف نشــود و آرام آرام شــروع كــرد كفــش را بــه واكــس 
آغشــتن. آنقــدر دقــت داشــت كــه گويــی روی بــوم رنــگ 
روغــن می مالــد. وقتــی كفش هــا را حســابی واكســی كــرد، 
بــا بــرس مويــی شــروع كــرد بــه پرداخــت كــردن واكــس. 
كفش هــا بــرق افتــاد. در آخــر هــم بــا يــك پارچه، حســابی 

كفــش را صيقلــی كرد.
ــه شــلوارت  ــت و ن ــه جوراب ــاش كــه ن گفــت: »مطمئــن ب
واكســی نمی شــود.« در مدتــی كــه كار می كــرد بــا 
ــن ســن، در  ــا اي ــن بچــه ب ــه اي ــردم ك ــر می ك خــودم فك
ايــن ســاعت صبح چقــدر تــالش می كنــد! كارش كــه تمام 
شــد، كفش هــا را بنــد كــرد و جلــوی پــای مــن گذاشــت. 
كفش هــا را پوشــيدم و بندهــا را بســتم. او هــم وســايلش را 
جمــع كــرد و مؤدب ايســتاد. گفتــم: »چقدر تقديــم كنم؟« 
گفــت: »امــروز تــو اوليــن مشــتری مــن هســتی، هــر چــه 
بدهــی، خــدا بركــت.« گفتم: »بگو چقــدر؟« گفــت: »تا حاال 
هيــچ وقــت بــه مشــتری اول قيمــت نگفتــم.« گفتــم: »هر 
چــه بدهــم قبــول اســت؟« گفــت: »يــا علــی.« بــا خــودم 
فكــر كــردم كــه او را امتحــان كنــم. از جيبــم يــك پانصــد 
تومانــی درآوردم و بــه او دادم. شــك نداشــتم كــه بــا 
ديــدن پانصــد تومانــی اعتــراض خواهــد كــرد و مــن بــا اين 
حركــت هوشــمندانه بــه او درســی خواهــم داد كــه ديگــر 
ــول را  ــب پ ــال تعج ــول. در كم ــه دادی قب ــر چ ــد ه نگوي
گرفــت و بــه پيشــانی اش زد و توی جيبش گذاشــت، تشــكر 
كــرد و كيفــش را برداشــت كــه بــرود. ســريع اسكناســی ده 
ــردن  ــم. گ ــه او بده ــه ب ــب درآوردم ك ــی از جي ــزار تومان ه
افراشــته اش را بــه ســمت بــاال برگردانــد و نگاهــی بــه مــن 

انداخــت و گفــت: »مــن گفتــم هــر چــه دادی قبــول.«
ــم!«  ــت كن ــتم امتحان ــم، می خواس ــه می دان ــم: »بل گفت
نگاهــی بزرگوارانــه بــه مــن انداخــت، زيــر ســنگينی نــگاه 
نافــذش لــه شــدم. گفــت: »تو؟ تــو می خواهــی مــرا امتحان 
كنــی؟« واژه »تــو« را چنــان محكــم بــكار بــرد كــه از درون 
ــد و رفــت. هــر چــه اصــرار  خــرد شــدم. رويــش را برگردان
كــردم قبــول نكــرد كه بيشــتر بگيــرد. باالخــره با وســاطت 
دوســتانم و بــا تقاضــای آنــان قبــول كــرد اما بــا اكــراه. وقتی 
كــه می رفــت از پشــت ســر شــبيه مــردی بــود بــا قامتــی 
ــی  ــراخ، گام هاي ــانه هايی ف ــده، ش ــتانی ورزي ــته، دس افراش
اســتوار و اراده ای مســتحكم. مــردی كــه معنــای ســخاوت 
ــوی  ــت. جل ــن می آموخ ــه م ــل ب ــواری را در عم و بزرگ
دوســتانم خجالــت كشــيده بــودم، جلــوی آن مــرد كوچك، 

جلــوی خــودم، جلــوی خــدا.

داستان آموزنده

ادامه سرمقاله...
گرچــه همــه تالشــها و اعتراضــات بــرای ازادی فــوری  امــام 
ــی  ــوری نداشــت ول ــا ســركوب صــدا ی مــردم نتيجــه ف ب
باعــث شــد امــام درهجدهــم فرورديــن 1343 آزاد گــردد 

امــا ايــن حركــت وجنبــش و درواقــع بســتر انقالب شــد  آثار 
عمــده ای بــه همــراه داشــت از جمله : 

1- بــا اگاهــی و روشــنگری انقالبيــون رهبــری حركتهــای 
مخالــف رژيــم را بــه مذهبيهــا منتقــل كرد و ســاير گــروه ها 

غيــر مذهبــی  را بــه حاشــيه رانــد.
2- كشــتار مــردم در قيــام 15 خــرداد، چهــرة مزدورانــه شــاه 
را كــه تــا آن زمــان تقصيرهــا را بــه گــردن نخســت وزيــران 
می انداخــت افشــا نمــود و انقالبيــون پــس از آن بــه راههــای 
اصــالح طلبانــه پشــت كــرده ســرنگونی نظــام ســلطنتی را 

ــتار شدند. خواس
3- از آن پــس طــرد همــه قدرتهــای بيگانــه از ايــران مــورد 
توجــه قــرار گرفت و ســرانجام قيــام 15 خــرداد و نقطــه آغاز 
نهضــت بازگشــت بــه خويشــتن در كشــور شــد. از آن پــس 
انجمن هــای اســالمی در نقــاط مختلــف پديــد آ مدنــد و جو 
ــی  ــه آرام ــع ب ــر مجام ــر اســالمی در دانشــگاهها و ديگ غي

ــته شد. شكس
4- بــا روشــنگريهای مــداوم ومســتمر و اعتراضــات مخفيانه 
مردمــی كــه درســال56 بــه اوج رســيد و حكومــت همچنان 
ســركوب مــی كــردو ســرانجام بــا مقاومــت مردم و پيوســتن 
ــريع  ــث فروپاشــی س ــی باع ــتگاههای انتظام ــش و دس ارت
ــه  ــالمی ب ــالب اس ــد و انق ــال 57 منجرش ــت درس حكوم

نشست  ثمر

قیام ۱5 خرداد نقطه عطفی در کارنامه 
انقالب اسالمی ایران است 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی :

مدیرکل ثبت احوال استان کرمان :

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی استان کرمان
آگهی ممیزی مراتع

جهت صدور پروانه مرتعداری )پروانه چرای دام(
در حوزه استحفاظی شهرستان بردسیر استان کرمان

باســتناد تبصــره یــک مــاده 3 قانــون حفاظــت وبهــره بــرداری از جنگلهــا ومراتــع کشــور مصــوب 1346/5/30 و اصالحــات بعدی 
در اجــرای بنــد 24 و 29 دســتورالعمل ضوابــط وشــرایط بهــره بــرداری صحیــح از مراتــع بمنظــور چــرای دام بــه اطــالع کلیــه 
مرتعــداران، دامــداران ذینفــع و صاحبــان پروانــه مرتعــداری )پروانــه چــرای دام( مــی رســاند هیــات ممیــزی مراتــع بمنظــور 
تعییــن دامــداران ذیصــالح و ممیــزی مراتــع ییالقــی جهــت صــدور پروانــه مرتعــداری )پروانــه چــرای دام( در تاریخهــای ذکــر 
شــده براســاس جــدول ذیــل در مراتــع حضــور خواهنــد داشــت. لــذا مقتضــی اســت کلیــه مرتعــداران ودامــداران ذینفــع در 
تاریخهــای مــورد اشــاره ضمــن حضــور در مرتــع، درخواســت کتبــی ومــدارک وســوابق قانونــی کــه دامــداری آنهــا را بــه اثبــات 
ــر مقــررات درخواســت آنهــا مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه  ــا براب ــه هیــات اعزامــی تحویــل ت ــا اخــذ رســید ب مــی رســاند ب
واقــدام قانونــی الزم صــورت پذیــرد بدیهــی اســت در صــورت عــدم مراجعــه در زمــان تعییــن شــده اعتراضــات وتقاضــای بعــدی 
مــورد رســیدگی قــرار نخواهــد گرفــت. مهــدی رجبــی زاده -مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان /49 م الــف



هفته نامه ی فرهنگیـ  سیاسی استان کرمانـ  تحلیلی خبری
صاحب امتیاز ، مدیر مسئول : محمد رضا شجاعی
جانشین مدیر مسئول و سردبیر : عمید شجاعی

صفحه آرایی : سپهر بردسیر )09134423926(
گستره ی توزیع استان کرمان
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Soroush-eitaa

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقاب اســامی روز )چهارشــنبه( 
در دیــداری 3 ســاعته بــا هــزاران نفــر از اســتادان و اعضــای هیــأت هــای 
علمــی دانشــگاهها با تمجید از پیشــرفت های حقیقــی دانشــگاهها و مراکز 
ــرای رســیدن ایــران  علمــی، پیشــرفت پــر شــتاب و جهــش علمــی را ب
ــه هوشــیاری ایــران در  ــا اشــاره ب ــد و ب ــه اوج، ضــروری خواندن اســامی ب
مقابــل فریــب آمریــکا بــرای پیشــبرد »تاکتیــک مذاکــره در ســایه راهبــرد 
فشــار« تأکیــد کردنــد: روز قــدس امســال از هــر ســال مهمتــر اســت چــرا 
ــه  ــال ب ــرن« به دنب ــه ق ــا »معامل ــش ب ــه های ــکا و برخــی دنبال ــه آمری ک
فراموشــی ســپردن مســئله فلســطین در جهــان هســتند کــه البتــه ناکام 

ــد ماند. خواهن
رهبــر انقــاب اســامی، روز قــدس امســال را از هــر ســال دیگــر مهمتــر 
دانســتند و گفتنــد: دلیل ایــن اهمیت مضاعــف، اقدامات خیانت بــار آمریکا 

و دنبالــه هــای آن در منطقــه، بــرای جــا انداختــن معاملــه قــرن اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تفــاوت شــرایط کنونــی قضیــه فلســطین را با 
گذشــته، در ادبیــات و لحــن صریــح آمریــکا و دنبالــه هایــش بــرای حــذف 
موضــوع فلســطین دانســتند و افزودنــد: بنابرایــن راهپیمایــی روز قدس که 
دفــاع از فلســطین به وســیله حضــور مردمــی اســت، امســال مهمتر اســت.

ایشــان تأکیــد کردنــد: دفــاع از فلســطین یــک مســئله صرفــاً اســامی 
نیســت بلکــه وجدانــی و انســانی هــم اســت و البتــه بــرای مســلمانان وجه 

شــرعی و دینــی هــم دارد.
رهبــر انقــاب اســامی در ابتدای سخنانشــان با اشــاره به جایگاه برجســته 
و ممتاز اســاتید، دانشــمندان، متخصصان و کارشناســان، ســخنان شــماری 
از اســاتید و محققــان در ایــن دیــدار را واقعــاً قابل اســتفاده و خــوب خواندند 
و گفتنــد: حرکــت علمــی و پیشــرفتهای دانشــگاهها در دهه هــای اخیر به 
معنــی واقعــی کلمــه چشــمگیر و برجســته اســت امــا جریانی با سرمنشــأ 
ــا  ــی ارزش نشــان دادن و ی ــا ب ــا امتــداد داخلــی ســعی دارد ب خارجــی و ب
کوچــک شــمردن حرکــت علمــی کشــور و پیشــرفتهای به دســت آمــده، 

مــردم و جوانــان را ناامیــد کند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکید بــر ســازمان یافته بــودن ایــن جریان  
افزودنــد: یــک نمونــه از ایــن جریــان، »پــروژه 2040 دانشــگاه اســتنفورد 
بــرای ایــران« اســت کــه هــدف آن، زیر ســؤال بــردن پیشــرفتهای علمی و 
دانشــگاهی اســت و متأســفانه عــده ای هــم در داخــل در حرکتــی مرکب از 

خباثــت و خیانــت بــا آنهــا هم صدایــی مــی کننــد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اســتناد بــه گــزارش هــای مراکــز رتبــه بنــدی 
بیــن المللــی درخصــوص ارتقای جایگاه دانشــگاههای کشــور خاطرنشــان 
کردنــد: ایــران اکنــون 14 میلیــون دانــش آموختــه دانشــگاهی دارد و بیش 
از پنــج درصــد از جمعیــت کشــور دانشــجو هســتند که ایــن آمارها نشــان 

دهنده پیشــرفت در دانشــگاهها اســت.
ــاِت  ــات و تبلیغ ــه برخــی اقدام ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت اهلل خامن حضــرت آی
جریانــی کــه بــه دنبــال کــم ســواد نشــان دادن نخبــگان و اســاتید ایرانــی 

اســت، گفتند: اگر دانشــگاهها و محققان و اســاتید ما کم عمق هســتند، پس پیشــرفتهای 
خیــره کننــده در نانــو، علوم هســته ای و غنی ســازی بیســت درصد، و ســلولهای بنیــادی را 

چــه کســانی انجــام داده انــد؟
ــه ظاهــر  ــراد ب ــه اف ــه ای اســت ک ــه گون ــد: پیشــرفتهای علمــی کشــور ب ایشــان افزودن
غیرسیاســی ولــی بــا باطــن سیاســی نیــز مجبــور بــه اعتــراف به ایــن پیشــرفتها شــده اند.

رهبــر انقــاب اســامی، خاطرنشــان کردند: این پیشــرفتها در دانشــگاههایی به دســت آمده 
اســت کــه مبنــا و اســاس ایجــاد آنهــا بــرای وابســته کــردن کشــور بــود امــا اکنــون همیــن 
دانشــگاهها، بــا طــی مســیر ناهمــوار و عبــور از مزاحمــت هــای گوناگــون در مســیر خــود، 

پرچــم اســتقال و پیشــرفت علمــی را بــه اهتــزاز در آورده انــد.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا بــه ایــن حــد از پیشــرفت علمــی بــه هیــچ وجــه راضــی 
نیســتیم و تــا رســیدن بــه نقطــه مطلوب و شایســته فاصلــه زیــادی داریــم، گفتند: بایــد در 

گام دوم بــه نقطــه اوج برســیم.
رهبــر انقــاب اســامی جبــران عقــب ماندگــی تاریخــی کشــور از لحــاظ علمــی را نیازمند 
حرکــت جهشــی دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: البتــه ایــن حرکــت پررنــج و پــر زحمــت 

اســت امــا در نهایــت شــیرین اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تمجیــد از دانشــگاهها و پیشــرفت هــای علمــی را بــه معنــای 
نادیــده گرفتن مشــکات، عیــب ها و نقایص در دانشــگاهها ندانســتند و افزودنــد: در محیط 
هــای دانشــگاهی در زمینه هــای علمــی، فرهنگــی، تربیتــی و نحــوه مدیریت ها مشــکاتی 
وجــود دارد کــه از جملــه آنهــا »کیفیــت تحصیــل در برخــی رشــته هــا« و »برخی مــدارک 

تحصیلــی« اســت کــه عمــق علمــی در آنهــا لحاظ نشــده اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ادامــه بــه وظیفــه مهــم دانشــگاهها در قبــال جامعــه یعنــی 
»مواجهــه بــا مســائل اجتماعــی و تــاش بــرای یافتــن راه حلهــای آن« پرداختنــد و گفتند: 
دانشــگاه نبایــد از مســائل مــردم و جامعــه منفک و منــزوی باشــد، بنابراین اســاتید و جامعه 
دانشــگاهیان بــا ایجــاد ســاز و کار مناســب بکوشــند دانشــگاه را درگیــر مســائل اجتماعــی 
کننــد، البتــه دســتگاههای مختلــف نیــز وظیفــه دارنــد از دانشــگاهها کمــک و راهنمایــی 

بخواهند.
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چهــار روز از اولیــن روزهــای فروردیــن ســال ۱۳۴۹ مــی گذشــت کــه علــی دــر میــان آغــوش 
گــرم خانوادــه عبــاس آقــا، دــر محلــه ســلورد، بــه دنیــا آمــد.   فرزنــد دــوم خانــه بــود و بخاطر 
احســاس مســئولیتی کــه داشــت، از همــان کودکــی با کارهایــی چون: مغنــی گــری، کارگری 
دــر کــوره هــای آجرپــزی، کشــاورزی و ... عــاوه بــر تأمین هزینــه های تحصیل خــود، کمک 
خــرج خانــه بــود. تحصیــل خــود را در مدــارس محله سلورد)مدرســه شبســتری و مدرســه امام 

صادق)علیــه الســام( به پایان رســاند و توانســت در رشــته حســابداری دیپلــم بگیرد.
دــر زمــان جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران، بخاطر داشــتن روحیــه غیــرت و مردانگــی، با 
اینکــه دانــش آمــوزی دبیرســتانی بــود، امــا تــاب نداشــت نســبت بــه مســائل پیرامونــش بی 
تفــاوت بنشــیند لــذا علــی رغــم مخالفــت اطرافیــان، طی دو مرحلــه به جبهــه رفت و بــه دفاع 

از دیــن و میهنــش پرداخت.
در ســال ۶۹ وارد ســپاه شــد و بعنوان پاســدار مشــغول فعالیت گردید. بیســت و هفتم شــهریور 
ســال هــزار و ســیصد و هفتــاد، زندگــی مشــترک خــود را بــا خانم زهــرا خســروی)دختر عمه( 
آغــاز کــرد و حدــود دــه ســال از بهتریــن روزهــای خــود را در شــهر بردســیر در کنــار یکدیگر 
ســپری نمودنــد.  مشــکات رفــت و آمــد هــر روزه بــه کرمــان برای رفتــن به محــل کار باعث 
شــد تــا بــه همــراه خانوادــه کــه دیگر ســعید و ســحر کوچولــو نیز بــه جمــع زیبایشــان اضافه 
شــده بــود، بــه کرمــان نقــل مکان کننــد. هــر چند کــه کــوچ خانواده خســروی، اشــک فامیل 
و همســایه هــا را درآوردــه بــود امــا علــی طبــق قولــی کــه بــه مادــر دادــه بــود، مادــر را تنهــا 
نمــی گذاشــت و آخــر هفتــه را دــر شــهر بردســیر به دیــد وبازدیــد فامیل خــود و همســرش و 

کمــک بــه آن هــا دــر کار کشــاورزی مــی گذراند. 
ســروان علــی خســروی، نیــروی توانمنــد تیپ ســوم زرهــی که به گفتــه فرماندــه )آقای محمد 
حســین گرگانــی( آبــروی پاســدارهای کرمــان بــود، وقتی شــنید رهبــر و مقتدایش عازم ســفر 
بــه سیســتان و بلوچســتان اســت، مصرانه با دیگــر همکاران غیــور پاســدار، راهی زاهدان شــد، 
امــا متأســفانه بــه دلیل شــرایط نامناســب جوی، ســفر رهبــر عزیز انقاب کنســل شــد و علی 
موفــق بــه دیدــار معشــوقش نگردیــد. امــا خداوند حکیم بــا  مدالــی زیباتر، ســربازی پاســداران 
دــاور کرمانــی را بــه فرماندــه مقتدرشــان امام ســید علی خامنــه ای)حفظــه الّل تعالی( نشــان 

دــاد و امضا نمود.
ســرانجام بــا ســقوط هواپیمــا دــر تاریــخ 8۱/۱۱/2۹  دــر منطقــه کــوه های ســیرچ کرمــان در 
روز عیــد غدیــر، ایــن ســفر بــه پایان رســید و شــهید علی خســروی با پیوســتن به خیل شــهدا 

بــه آرزوی خــود دســت یافت.
َدــم غــروب بــود امــا از علی خبری نشــد. از باباش پرســیدم: علی کجاســت؟ گفت: نمــی دونم. 
رفتــم در خونه همســایه، از همکاســیش پرســیدم: از علی خبر ندــاری؟ بعــد از اصرار فــراوون، 

بهــم گفت: علــی رفتــه جبهه. 
از مادربزرگــش دویســت تومــن پــول قــرض کردــه بــود و بــا وجــود ســن کــم، عــازم جبهــه 

ــده بود.  ش
راویان: صغری خسروی و نصرت خسروی)مادر و خواهر شهید(

هروقــت مــی خواســت بــره مشــهد، منــو هــم بــا خودش مــی بــرد. بهش پــول مــی دادم که 
بــرا بچــه هــا از طــرف مــن ســوغاتی بخــره. بــه خانمــش می گفــت: زهــرا! هــر چی بابــا می 
خــواد بــراش بخــر. ســاک رو ُپــر از ســوغاتی می کــرد، بعد هــم پولی کــه بهش دادــه بودم رو 

الی ســوغاتی هــا تــو ســاکم می گذاشــت.
راوی: عباس خسروی)پدر شهید(

دختــرم مهــد مــی رفــت. مــی گفــت: اگــه روســری ســرش نکنــی، نمی برمــش. مــی گفتم: 
هنــوز بچــه ســت. مــی گفــت: اگــه از همیــن االن روســری پوشــید، دیگــه عادــت مــی کنــه! 

همیــن باعث شــد ســحر از کاس دــوم چادر بپوشــه ...
راوی: زهرا خسروی)همسر شهید(

 خیلــی خوشــحال بودیــم کــه موتــور خریدیــم. اولین ســفر هم بــا موتور رفتیــم حــرم امامزاده 
ســیدمحمد)ع(. یکمــاه قبل از شــهادتش یک پیــکان صفر خریــد. وقتی از بردســیر می آمدیم 
کرمــان، مســافری کــه زن و بچــه همراهــش بــود ســوار مــی کــرد و تــا نزدیــک مقصدشــون 
مــی رســوند. بهــش مــی گفتــم: همیــن میدــون آزادــی کرمــان پیادــه شــون می کردــی. می 
گفــت: یادــت بیــا زمانــی کــه خودمون ماشــین نداشــتیم وبی وســیله، تو ســرما و گرمــا با بچه 

کوچک ســختی می کشــیدیم. 
راوی: زهرا خسروی)همسر شهید(

بهــش مــی گفتــن: آچارفرانســه. بیشــتر آبگرمکــن و پنکه هــای خونه هــای شــهرک رو علی 
نصــب مــی کــرد. یک شــب جــارو برقــی منــو بــاز کــرد و از روی اون، جاروی همکارشــو تعمیر 
کــرد. گفتــم: وســیله مــن خــراب میشــه! گفــت: جــوش نــزن، از اولــش هــم بهتــر درســتش 

ــی کنم. م
 معمــوال کارهــای فنــی شــهرک رو بدون گرفتن دســتمزد انجــام می دــاد. در جــواب اعتراض 
مــن کــه چــرا مجانــی کار مــی کنــی؟ مــی گفــت: همــون دعــای خیــری کــه بــرا خودــم و 

خونوادــه م مــی کنن، کافیــه...
راوی: زهرا خسروی)همسر شهید(

زودتــر از بقیــه مــی رفــت ســر کار و دیرتــر از همه برمی گشــت. معتقد بــود کــم کاری، دزدیه 
و  پولــش، لقمه حــروم...

راوی: زهرا خسروی)همسر شهید(
بعــد شــهادت علــی خیلــی ناراحــت بودــم، گریه مــی کردم. خــواب دیدــم، بهم ســفارش می 

کنــه: آیــه ۱۵۵ ســوره بقــره رو خیلی بخــون... 
ــِر  ــَن اْلَْمــَواِل َواْلَنُفــِس َوالثََّمــَراِت َوبَشِّ ــَن الَْخــْوِف َوالُْجــوِع َونَْقــٍص مِّ » َولََنْبُلَونَُّکــم بَِشــْيءٍ مِّ

 » ابِِریَن  الصَّ
و قطعاً شما را با چیزي از قبیل ترس، گرسنگي، زیان مالي و جاني و کمبود محصوالت، می آزماییم و 

صابران ]دــر این حوادــث و باها[ را بشارت بده! )۱۵۵( 
راوی: زهرا خسروی)همسر شهید(

عاشــق رهبر)امــام خامنــه ای( بــود. هــر موقــع که آقــا رو از تلویزیون نشــون مــی دادن، صفحه 
تلویزیون رو می بوســید.

وقتــی خبــر ســفر رهبــر بــه زاهدــان رو شــنید، آمادــه شــد بــه زاهدــان بــره. آقــای نظــری می 
گفــت: ســه مرتبــه اســم علــی رو از لیســت خــط زدــم امــا خودــش اصرار داشــت چــون دیدار 

رهبــره، مــن باید بــرم. و رفــت... 
بخاطــر همیــن مســئله بعــد از شــهادت علــی، دــر ســفری کــه رهبــر بــه کرمــان داشــتند، 
دختــرم ســحر بعنــوان دختــر شــهید بــرای عــرض خیــر مقدــم بــه آقــا انتخاب شــد. پــس از 
خوشــامد گویی به رهبر، آقا دســت به ســر ســحر کشــید و پرســیدن: کاس چندمی؟ ســحر 
جــواب دــاد: دــوم. آقــا فرمودنــد: پس هنوز به ســن تکلیف نرســیدی! و ســر ســحر رو بوســید... 

سحر بعد از این دیدار عجیب جذب نورانیت آقا شده بود.
راوی: زهرا خسروی)همسر شهید(

شهید معظم  علی خرسوی

بیانات رهربمعظم انقالب  دردیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها: 

مذاکره مکمل راهربی فشار امریکاست /درباره  مسائل ناموسی 
انقالب مذاکره منی کنیم/ »معامله قرن« ناکام خواهد ماند

*ســام چرابعضی مغــازه داران کنســروهای ماهی 
کــه رویشــان نوشــته ۸۰۰۰تومــان رادوبرابــر مــی 

فروشــندپس تعزیــرات کجاســت؟    913۸----61
*ســام خیابــان امــام حد فاصل هتل ســجاد تــا ازادی 
بســیار خرابــه و هــر روزبه چاله هایــش اضافه می 
شــودو بریدگی وســط خیابان مشــهود اســت شورای 
محتــرم شــهر و شــهردار فکــری بــرا روکــش 
اســفالت ایــن بخــش از خیابــان امــام بکننــد باتشــکر                                                                                                                                           
51----9132                                                
*ایــا کســی هســت بــرای رضــای خــدا یــک ادم نــه 
حقوقــی نــه بیمه ای نــه درامــدی داره را بــزاره توی 
راه اهــن اگــر ســنم بــاال نبودخــوب بــود چهــل و پنج 

سالمه برای رضای خدا کاری کنید ای مسئولها 
69----9223                                                  
ــیر  ــهرمان بردس ــه ش ــام جمع ــت ام ــام خدم *باس
ایــن جانــب از شــما خاواهــش دارم یــک بــارم شــده 
دکتــر رفیعــی را دعوت کنید به شــهرمان متشــکرم                                                                                                                                           
69----9223                                                     
*ســام بــا بیــان نــکات شــخصی و مــادی مــن یــک 
مطلــب معنــوی مــی فرســتم .عــدم اســتجابت دعــا ، 
توجــه دل بــه غیــر خداســت یعنــی زبان چیــزی می 
گویــد ومــی خواهــد کــه دل بــا اونیســت و دل جــای 
دیگــری ســیر مــی کنــد باتشــکر        913----71

ــه  ــاد گذشــته از هم ــاق افت ــه اتف ــی ک ــا ســام قتل *ب
مســائل وحاشــیه هایــش بایــد عــرض کــرد چنیــن 
کاری در ایــن ســطح نشــان دهنــده  ســقوط اخــاق 
ــواده و  ــه خان ــه ب ــی ک ــت.این  اتفاق ــه اس در جامع
روابــط خانوادگــی آســیب رســانده و مــی رســاند و 
روابــط اجتماعــی را خدشــه دار می کنــد. توجــه بــه 
رعایــت حقــوق خانــواده در همــه ســطوح حاکمیتی 
ضروریست                              9132----6۰

*ســام اگــر مســئولین محتــرم درراهپیمایــی روز 
قــدس شــرکت کــرده باشــند درالینــی کــه حرکــت 
ــای  ــه ه ــاد چال ــفالت و ایج ــتن اس ــد شکس میکردن
ــد مخصوصــا  ــان حــس کردی ــا پاهایت ــراوان را ب ف
انجایــی کــه پایتــان در چالــه پــراب می افتــاد و حتما 
اعضــای محتــرم شــورای شــهر وشــهردار هم حس 
کردنــد پــس لطف کنید ایــن الین را روکش اســفالت 
کنید ممنون از توجه شــما به درخواســت شــهرندان

 باتشکر                                   ۰33----91
*باســام خدمــت فرمانــدار ، شــهردار ، نماینــده 
مجلس ، اعضای شــورا ی شــهر بردســیر و هیات 
امنــاء امامــزاده محمــد بــا تصاویــری کــه از مراســم 
شب بیســت وسوم شب احیا دراینســتاگرام فرماندار 
پخــش شــد نشــان از حضور چنــد هزارنفــری مردم 
در امامــزاده محمــد بــود کــه داخــل ســالنها پــر 
بــود وبیــرون هــم بــا پراکندگــی نشســته بودندولــی 
دران فیلــم تعــداد کثیــری نشــان داده شــد کــه توجــه 
مســئوالن را بــه ایــن محــل عبــادی سیاســی جلــب 
نمــوده وتــاش کننــد تا این صحــن وســرای امامزاده 
درشــان مــردم مومــن ونجیب ســاخته واماده شــود با
تشکر                                       99۰3----6۰
*بــرادر بــه حــق بــرادر خــود ش رحــم نمــی کنــد 
و همــه چیــز را میبلعــد دیگــر خــدا میخواهــد خیرو 

برکتم باشد                           9223----69
*بــا ســام ایــن فیلــم هــای رمضانــی جــز دشــمنی و 
خشــونت و بــدون توجــه بــه معنویــات و براســاس 
یکســری  ذهنیــات غیــر واقعــی ســاخته شــده هیــچ 

موضــوع اموزشــی در انهــا نیســت باتشــکر 
54-----9132                                             

ــداری شهرســتان  ــط عمومــی فرمان ــه گــزارش رواب ب
بردســیر،مهندس وفایــی معــاون سیاســی اجتماعــی 
ــلمین  ــام والمس ــت االس ــراه حج ــداری بهم فرمان
کرمانــی امام جمعه،دکتر عباســلو مدیرعامل شــرکت 
جهــان فــوالد وتنی چند از مســئوالن پــس از بازدید از 
فضــای فعلی کلینیک تخصصــی و دیالیز بیمارســتان 
قائم)عــج( از رونــد احداث کلینیــک تخصصی حضرت 
و  مســاحت  معصومه)ع(خیرســازبا ۷۵0مترمربــع 
اعتبــاری بیــش از 2میلیــارد تومــان و همچنیــن مرکز 
دیالیــز کــه بهمــت شــرکت جهــان فــوالد بــه متــراژ 
300متــر مربــع و ۷۵0 میلیــون تومان اعتبــار در حال 

ســاخت هســت نیــز بازدیــد کردنــد
 

بازدید دکتر عباسلو از کلینیک 
تخصصی و مرکز دیالیز

بــه گــزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان بردسیر،جلســه شــورای ارتقاء ســامت 
بــه ریاســت مهنــدس وفایــی معــاون سیاســی اجتماعــی فرمانــداری و با حضــور حجت 
االســام والمســلمین کرمانــی امــام جمعــه ،برهانــی رئیس شــبکه بهداشــت و درمــان ، 
تنــی چند از روســای ادارات و کارشناســان مربوطه در محل ســالن اجتماعــات فرمانداری 

ــد برگزار ش
مهنــدس وفایی معاون سیاســی اجتماعی فرمانداری شهرســتان بردســیر در ابتــدای این 
جلســه بــا اشــاره به رشــد شــاخص هــای حــوزه درمان و بهداشــت در ســالهای گذشــته 
افــزود: طــرح فشــار خــون باالهمانند طــرح ســامت روان که در ســالهای گذشــته باعث 
شــده اســت شهرســتان بردســیر در زمینــه پیشــگیری؛ درمــان و تحــت کنترل داشــتن 
بیمــاران حــوزه روان رونــد خــوب و رو بــه رشــدی را داشــته باشــد قطعــا بــا موفقیــت 

همــراه خواهــد بود
ســپس حجــت االســام والمســلمین کرمانــی امام جمعــه ضمن تســلیت ایام شــهادت 
امــام علــی )ع( گفــت: پیامبــر اســام در 1400ســال پیــش یکــی از راههــای درمــان 
و ســامت هــر فــرد را روزه گرفتــن دانســت ،وی در ادامــه افــزود: اهمیــت بهداشــت و 
ســامتی در تمامــی ادیــان میباشــد کــه در دین اســام تاکید فــراوان به ان شــده اســت.

در ادامــه ایــن جلســه برهانــی رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بردســیر با 
اشــاره بــه ملــی بــودن ایــن طــرح در سرتاسرکشــور بــا عنــوان کنتــرل فشــارخون بــاال 

خاطــر نشــان کــرد:

میــزان مصــرف نمــک در خانــواده هــای ایرانــی دو برابــر مصــرف روزانــه اســت و همیــن 
مصــرف نیــز علــت باعــث فشــار خــون بــاال میشــود،وی بــا بیــان اینکــه فشــارخون یک 
عامــل مــرگ خامــوش اســت وصد هــزار نفــر در ســال13۹۷در ایران ســکته قلبی ناشــی 
از فشــار خــون داشــته انــد کــه در شهرســتان بردســیر ایــن تعداد100نفــر بیــن ســن 
30الی۷0ســال بــود اظهــار داشــت: فشــار خــون عــوارض زیــادی از قبیل بیماری ســکته 

قلبــی و مغــزی ، خونریــزی شــبکیه چشــم و از کار افتادگی کلیــه را بهمــراه دارد
برهانــی ســپس با اشــاره به اینکــه در پایــان ســال 13۹۷تعــداد مراجعین به بیمارســتان 
قائــم )عــج(در بحــث دیالیــز 2۵نفــر بــوده اســت تصریــح کرد:گروه هــدف در شهرســتان 
بردســیر در ایــن طــرح بیــش از 3۷هــزار نفرمــی باشــد کــه در دوفــاز ایــن طــرح اجــرا 
خواهــد شــد ،وی در پایان خواســتار هماهنگــی و همــکاری ادارات و دســتگاه های اجرایی 

در اجــرای ایــن طــرح نیــز شــد.

بیش از ۳۷هزار نفر جامعه هدف طرح فشار خون باال 
در سرتاسر شهرستان بردسیر

برگزاری آزمون استخدامی فوالد سیرجان ایرانیان 
ــط عمومــی دانشــگاه آزاد  ــه گــزارش رواب ب
اســامی بردســیر، آزمــون اســتخدامی 
فــوالد ســیرجان ایرانیــان، صبح جمعــه 10 
خردادمــاه جــاری در دانشــگاه آزاد اســامی 
بردســیر برگــزار  شــد و بالــغ بــر 3۹0 نفــر 
ــت   ــه  رقاب ــم ب ــا ه ــغلی ب ــف ش در 6 ردی
ــق  ــون از طری ــن آزم ــج ای ــد. نتای پرداختن
ــد ــد ش ــام خواه ــایت karasa.ir اع س

ــان  ــورای نگهب ــروط ش ــت مش موافق
بــا تابعیــت فرزنــدان مــادران ایرانــی

شــورای نگهبــان بــا دو ایــراد جزیــی بــا اصــل اعطــای 
ــی  ــان ایران ــدان حاصــل از ازدواج زن ــه فرزن تابعیــت ب
ــزارش  ــه گ ــرد. ب ــت ک ــی موافق ــردان خارج ــا م ب
خبرگــزاری مهــر، عباســعلی کدخدایــی ســخنگوی 
شــورای نگهبــان در فضــای مجــازی نوشــت: ایــرادات 
ــده  ــن الیحــه در حــوزه نادی ــه ای ــان ب شــورای نگهب
گفتــن ســوابق کیفــری افــرادی بــود کــه می تواننــد 
مشــکل امنیتــی ایجــاد کننــد، ولــی شــورای نگهبان 

بــا اصــل ایــن الیحــه مخالفتــی نداشــت.
ــدان حاصــل از ازدواج  ــن الیحــه فرزن ــه موجــب ای ب
زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجی تــا قبل از 1۸ ســالگی 
بــه درخواســت مــادر و پــس از آن بــه درخواســت خود 
می تواننــد تقاضای تابعیــت و شناســنامه ایرانی کنند.

روز جهانی  کودکان معصوم قربانی خشونت

ــه دلیــل  در 1۹آگوســت 1۹۸2میــادی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل ب
ــاه  ــی گن ــه کــودکان ب ــم صهیونیســتی نســبت ب ــات ددمنشــانه رژی اقدام
فلســطینی و لبنانــی بــه عنــوان روز جهانــی کــودکان معصــوم قربانــی تجاوز 
و تعــرض نامگــزاری گردید.امــروزه در تمامــی جهــان ســوءرفتارها در خانــواده 
و جامعــه کــودکان را بــه صــورت مســتقیم در تیــررس بحــران هــا و تعرضات 
ــا داشــتن خــط 123مرکــز  ــرارداده اســت  ســازمان بهزیســتی ب ــده ق عدی
اورژانــس اجتماعــی بــه عنــوان متولــی مداخلــه در بحــران هــای اجتماعــی 
ــه مــوارد کــودکان  باداشــتن پرســنل متخصــص آمــاده خدمــت رســانی ب
آزاردیــده مــی باشــد. همشــهریان محتــرم مــی تواننــد در صــورت مشــاهده 

هرگونــه کــودک آزاری بــا خــط 123تمــاس حاصــل نمــا ئیــد.


