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با توجه به تحریمهای ظالمانه استکبار ، تنها راه نجات و 
مقابله جنگ اقتصادی همانگونه که مقام معظم رهبری در 
نامگذاری سال 98 فرمودند » رونق تولید« است اما برای 
تحقق آن و نجات اقتصاد، ضرورت مهار نمودن عوامل 
بازدارنده وکاهنده وعوامل توقف است که با شناسایی وبا 
برنامه ریزی مدون وراهکارهای علمی وعملی و با حمایت و 
تشویقات اثر گذارتولید کنندگان با کیفیت ، راه برای تحقق 
آن هموار نمود زیرا تولید زحمت دارد  و باید افراد مورد 

تشویق قرا گیرند. 
بعضی از تولید کنندگان با دریافت تسهیالت بانکی بابهره 
ضمن تشویق انها باید نسبت به تقلیل و بخشودگی از مالیات 
برای انها درنظر گرفت چون تولید کننده هم باید بخش 
عمده ای از بدهی خود رابه بانکها بپردازد و هم قریب سی 

درصد درامدش را بیمه ومالیات بپردازد. 
متاسفانه در بعضی موارد  در کشور ما به جای تشویق، 
تولیدکننده تنبیه می شود در آخر از همه ی این مشکالت 
هم که عبور کنند و بتوانند محصول شان را به بازار برسانند، 
با انبوه محصوالت مشابه خارجی ای مواجه می شوند که از 
طریق واردات بی رویه و قاچاق، بازار را پر کرده   اند.و به همین 
دالیل تعداد کثیری از تولید کنندگان کوچک تعطیل و 

یاورشکسته  شدند. 
تشویق در تولید و حمایت از  بخش تولید می تواندمانع از  
فعالیت های غیر مولّد از جمله سوادگری در بازارهایی مانند 
امالک، خودرو، سکه و ارزشود که انها از این طریق با کمترین 
زحمت، سودهای هنگفتی بدست می آورند وبرخورد جدی 
با پدیده قاچاق که بعضا از مبادی ورودی اصلی هم وارد می 
شوند مانع واقعی در گسترش تولید و اشتغال است از سویی 
واردات بی رویه از کاالهایی که در کشور وجود دارد وتولید 
می شود مانع دیگری در راه تحقق رونق تولید است که اگر 
این موانع که به عنوان نمونه بیان شدو سایر موانع موجود اعم 
ازخال قانونی و یا قوانین دست وپاگیر و یا قانون وتصمیمات 
لحظه ای ومواردی ازاین قبیل باید ا زسر راه تولید کنندگان 
برداشته شود و نقش مجلس دراین زمینه برای روان سازی 

قوانین و نظارت بر اجرا از اهمیت خاصی برخوردار است .
همچنین بانکها هم باید درتولید نقش داشته باشند بانکهایی 
که با تشویقات مختلف جذ ب سرمایه می کنند که عمده 
سرمایه انان از مردم است باید بسوی تولید مولد گام بردارند 
ولی متاسفانه بانکها بنگاهداری می کنند با سرمایه ای که 
متعلق بخودشان نیست بدنبال سودهای هنگفت هستند و 
سرمایه خود را با راه اندازی شرکتهای صوری و بصورت قرض 
الحسنه  و بااندکی سود به شرکتهایی که بعضا خودشان 
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رونق تولید، تنها راه نجات 
اقتصاد با مهار کردن عوامل 

توقف آن

دکتر محمد امین نخعی دادســتان شهرســتان 
ــه در  ــوه قضائی ــه ق ــبت هفت ــیر بمناس بردس
گفتگــوی اختصاصی با خبرنگار سپهربردســیر 
ــه  ــخ ب ــی در پاس ــات قضای ــون موضوع پیرام

پرسشــهای ســپهر  بــه تفصیــل پاســخ داد.
 وی ابتدا اظهارداشت : 

ــاء و  ــام واالی قض ــه مق ــادن ب ــن ارج نه ضم
قضــاوت و تکریم از مقام شــامخ شــهید مظلوم 
آیت اهلل  دکتر بهشــتی اوّلین مســئول دستگاه 
قضایــی جمهوری اســالمی، هفته قــوه قضائیه 
را بــه همــه همــکاران قضائــی بویژه همــکاران 
محترمــم در شهرســتان بردســیر تبریــک 
عــرض میکنــم و موفقیــت آنــان را در امر قضاء 
و دادرســی وقضــاوت از درگاه خداونــد  متعــال 

خواستارم. 
ــه در  ــوه قضایی ــد ق ــی دانی ــه م  همانطــور ک
ــی از  ــران یک ــالمی ای ــوری اس ــور جمه کش
نهادهــای حکومتــی اســت کــه در عــرض دو 
قــوه مجریــه و مقننــه و مســتقل از آن هــا می 
باشــد . هــدف از ایــن نهــاد تضمیــن حقــوق 
فــردی و اجتماعــی ، تحقــق صلــح ، عدالــت 

وامنیــت اســت.
امســال هفتــۀ قــوۀ قضائیــه را در حالــی برگزار 
ــرا حضــرت ایــت  مــی کنیــم کــه ریاســت ان
ا..رئیســی بعهــده دارد کــه شــخصیت  علمــی 
وعملــی وی برکســی پوشــیده نیســت ومــن 
همیــن جــا ایــن انتصــاب شایســته را بــه همه 
همــکاران ومــردم عزیــز تبریــک عــرض مــی 
کنــم   و اینکــه معظــم لــه تاکیــد نمودنــد  : 
ــد و  ــردی جدی ــا رویک ــه ب ــوه قضائی ــه ق هفت
برنامــه هــای محتوایــی برگزار شــود بــه نحوی 
کــه ضمــن اطــالع رســانی بــه عمــوم مــردم 
ــه عملکــرد  ــه راجــع ب و اقشــار خــاص جامع
بخــش هــای مختلــف قــوه، موجبــات ارتقــای 

اعتمــاد آنــان را فراهــم کنــد.
در همیــن راســتا الزم اســت توضیحات 
خــود را درپاســخ بــه ســئواالت را 
درچنــد بخــش خالصــه عــرض کنــم :

در بخــش نخســت پیرامــون اطالــه دادرســی 
ــم   ــی کن ــرض م ــگیری از آن  ع ــزوم پیش ول
کــه اساســا دادرســی آســان در مــدت زمانــی 
ــام  ــای نظ ــاخصه ه ــارف از ش ــول و متع معق
ــه  ــکل اطال ــذا مش ــت. ل ــالم اس ــی اس قضای
دادرســی یکــی از موانــع کارآمــدی نظــام 
تلقــی و درمــان آن بایــد در اولویــت قــرار گیرد.  
تحقیقــات  نشــان مــی دهــد کــه مهمتریــن 
علــل اطالــه دادرســی از لحاظ منشــاء عبارتند 
از : قوانیــن و احــکام ،نیروی انســانی  اعم از کادر 
قضایــی، اداری و اجرایــی ، لذا برای پیشــگیری 
از اطالــه دادرســی و رفــع عوامــل مذکــور بایــد 
اوال: قوانیــن موضوعــه اعــم از شــکلی وماهــوی 
بازنگــری و اصــالح شــودکه این امر درســالهای 
اخیــر بخوبــی در حــال انجــام بــوده وهســت. 
ثانیــا: بــا همــکاری مراکز علمــی و دانشــگاهها 
از طریــق اجــرای برنامــه هــای مدون آموزشــی 
بــه تربیــت و تعلیــم نیــروی انســانی کارآمــد 
ــه همیــن جهــت اقدامــات  پرداخــت شــود ب
ــد ه ای تاکنــون جهــت جــذب نیروهــای  ارزن
متخصــص  وکارامــد وتوانمنــد صــورت گرفته 
ــه  ــات و بودج ــن امکان ــا تأمی ــا : ب اســت  ثالث
وضعیــت معیشــتی و رفاهــی کارمنــدان اداری 

و قضایــی اقــدام گــردد
ــر چنانچــه  ــی اســت در شهرســتان اگ  بدیه
بطــور خــاص از نیــروی قضایــی کافــی بهرمند 
شــویم   واز طرفــی  عوامل اجرایــی و کارمندان 
محاکــم در مورد نحوه ی دادرســی، انشــاء رای، 
ابــالغ و اجــرای رای طبــق قانــون بــه درســتی 
عمــل نماینــد کمتربــه اطالــه دادرســی بر می 
ــا  ــم البتــه ظــرف چنــد روز گذشــته م خوری
اقــدام بــه بــاز شــماری پرونــده هــای موجــود 
ــه  ــن در کلی ــای مس ــد ه ه ــتخراج پرون واس
ــه  ــل اطال ــا عل ــم ت شــعب دادســرا نمــود ه ای
ــل  ــع ان عوام ــت  رف ــی وجه ــی بررس دادرس

اقــدام عاجــل انجــام  شــود .
ــگیری از  ــث پیش ــه بح ــش دوم ب در بخ
جــرم واقدامــات انجــام گرفتــه مى پــردازم 
همانطــور کــه مــى دانید بــرای پیشــگیری 
ــر  ــد نظ ــد م ــه را بای ــد مولف ــرم چن از ج
قراربدهیــم  که فهرســت انهــا عبارتنــد از :

1-اگاهــی افزایــی جامعــه وجهــل زدایــی کــه 
در دکتریــن حکومتــی امــام علی ابــن ابیطالب  
جــزء اساســی ترین برنامــه های پیشــگیری از 
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هدف از نهاد قضایی ؛ تضمین حقوق فردی و اجتماعی ، 
تحقق صلح ، عدالت وامنیت است

انحــراف و تباهــی اســت امام قاعــده ای کلــی را ارائه می 
دهنــد کــه علــت لغــزش و انحــراف رفتــاری، عقیدتی و 
اخالقــی انســان را بایــد در نادانــی او جســت و جــو کرد. 
ــم دادن و آگاهــی  ــه تعلی ــذا از ســویی حکومــت را ب ل
بخشــیدن بــه مــردم موظــف مــی کنــد و ایــن مهــم را 
از حقــوق شــهروندان بــر حکومــت مــی دانــد کــه بــه 
هیــچ وجــه نبایــد تــرک شــود و از ســوی دیگــر منظور 
خویــش از ایــن دانــش را چنیــن تفســیر می کنــد: »بر 
ــای اســالمی و  ــه معیاره ــم الزم اســت ک ــام و حاک ام
ایمــان را بــه مــردم تحــت سرپرســتی خــود بیامــوزد«. 
بنابرایــن مشــخص مــی شــود کــه بیــن نادانــی و جرم 

رابطــه وجــود دارد؛
2-ترویــج اخــالق خوب،اخــالق فــردی بــه مثابــه نظام 
نظــارت کننــده قــوی درونــی، در مقابل قانــون و پلیس 
کــه نظــارت کننــده هــای بیرونــی هســتند عمــل می 
ــر  ــی ناظــر غی ــه نوع ــز ب ــی نی ــد. اخــالق اجتماع کن
رســمی اســت کــه بــه مراتــب قــوی تــر و کارآمدتــر از 
قانــون اســت کــه ابــزار نظــارت رســمی بــه شــمار مــی 
رود. بــه همیــن جهــت برترانــد راســل معتقــد بــود که 
بــدون اخــالق اجتماعــی، اجتمــاع هــا نابــود می شــوند 
و بــرای دنیــای خــوب، اخــالق اجتماعــی و فــردی بــه 
طــور مســاوی الزم اســت. در نقطــه مقابــل، حاکمیــت 
رذایــل اخالقــی و عــدم وجــود وجــدان اخالقــی قــوی، 

عامــل بســیاری از بزهــکاری هــا بــه شــمار مــی آیــد
3-رفــع نیازهــای اساســی مــردم ،یکــی از ایــن نیازهــا، 
نیازهــای اقتصــادی و معیشــتی اســت کــه از عوامــل 
مختلفی ناشــی می شــود. بنابرایــن، افزون بر کوششــی 
کــه دولــت  بایــد در اوج فرهنــگ کار و تــالش انجــام 
ــه دســتمزد  دهــد، شایســته اســت امــوری چــون ارائ
کافــی، برقراری عدالــت اجتماعی، ایجاد اشــتغال،مبارزه 
بافقــر ، ،تحــت حمایــت قــرار دادن خانــواده هــای بــی 
سرپرســت، ترویــج فرهنــگ ایثــار و اطعــام نیازمنــدان 
ومــواردی از ایــن قبیــل را در پیــش بگیــرد تا از ایــن راه 
یکی از سرچشــمه های مهــم بزهکاری و بیمــاری های 
اجتماعی را بخشــکاند ونیز مواردی از قبیل ســاماندهی 
آســیب هــای اجتماعی،آموزش مهــارت هــای زندگی، ، 
مبــارزه بــا علــت جــرم به جــای برخــورد بــا معلــول... را 

مــی تــوان نــام بــرد
ــه  ــام گرفت ــات انج ــى اقدام ــوم وپایان ــش س دربخ
در شهرســتان  را عــرض مــى کنــم بــا توجــه بــه 
مصوبــات شــورای پیشــگیری طــرح هــر مســجد 
یــک حقوقــدان را پیگیــری کردیــم  ودر حــال اجرا 
اســت وبــزودی در بخشــهای تابعــه نیــز عملیاتــى 

خواهــد شــد 
راه انــدازی واحــد مشــاوره در محــل دادگســتری 
شهرســتان جهــت ارائــه مشــاوره قضایــی ونیــز اگاهــی 
ــات متعــدد دیگــر،    ــوا و اقدام ــه اصحــاب دع ــی ب افزای
پیرامــون آمــار جرایــم  در مقایســه بــا ســال گذشــته با 
نوســاناتی مواجه هســتیم مثــال در بحث طــالق افزایش   
17درصــدی را داریــم کــه جای نگرانیســت وبایــد اقدام 
اساســی انجــام بدهیــم. در ایــراد ضــرب وجــرح عمــدی 
2۵ درصــد افزایــش  داشــتیم که علل اصلــی  ان  پایین 
امــدن آســتانه تحمــل اشــخاص ارزیابــی می شــود ونیز 
حضور گردشــگران در بخشــهای شهرســتان که نیاز به 
ســامان دهــی دارد البتــه در بحــث نــزاع دســته جمعی 
ــن  ــود وباالتری ــی ش ــه م ــش مالحظ ــد کاه 10 درص
افزایــش بــا 33 درصــد متعلــق بــه جــرم ســرقت مــی 
باشــد  کــه متاســفانه بــا ان مواجه هســتیم چه ســرقت 
امــوال عمومــی وچــه ســرقت امــوال مــردم وســرقت 
دام کــه علــت اصلــی ان تــورم بــی ســابقه ومشــکالت 
معیشــتی ارزیابــی مــی شــود .مــا در برخورد باســارقین 
از همــه ظرفیتهــای قانونــی بهــره  می گیــرم اما توصیه 
مــا بــه عمــوم ایــن اســت کــه در محافظــت از امــوال 
خــود مســامحه نکننــد وپیشــگیری ومراقبــت الزم را 
داشــته باشــند در بحــث مواد مخــدر ومشــروبات الکلی 
بــا درصــدی کاهــش روبرو هســتیم امــا برخــورد جدی 
بــا مرتکبــان ایــن جرایــم ادامــه خواهــد یافــت خصوصا 
تولیــد وتوزیــع مشــروبات الکــی ونیــز خــرده فروشــان 
مــواد مخــدر  امیــد اســت بــا عنایات خــدای متعــال در 

انجــام وظایــف خــود موفــق باشــیم  .

صفحه3

شکار پرنده جاسوس - دفاع از حریم ایران - اقتدار 

ایران -  جاسوسی ممنوع 

متخصص پهپادهای آمریکا: 
وجهه خود را از دست دادیم

دکرتنخعی دادستان بردسیر در گفتگوی اختصاصی با خربنگار سپهر بردسیر :

       قاضی رمضانی زاده رئیس دادگسرتی شهرستان در گفتگوی اختصاصی با خربنگا رسپهر  بردسیر :

ورودی پرونده ها به دادگاه شهرستان بردسیر طی یک سال گذشته
 به میزان 20 درصد افزایش یافته است

ســئوال چــه توصیــه هایــى به همشــهریان 
پیرامــون کاهــش دعــاوی داریدگفت: 

بــه همشــهریان گرامــی توصیــه مــی شــود جهــت 
پیشــگیری از ایجاد مشــکالت حقوقــی قضایی قبل 
از انجــام هــر نــوع عمــل حقوقــی اعــم از معاملــه، 
خریــد وفــروش امــوال و امــالک، خــودرو و ... لزومــا 
بــا مشــاور حقوقــی مجــرب یــا وکیــل دادگســتری 
مشــورت نماینــد و ابعــاد حقوقــی موضــوع را نیــز 
ــی  ــوال و امالک ــوص ام ــد. ودر خص ــی نماین بررس
ــاد  کــه دارای ســابقه ثبتــی هســتند قبــل از انعق
قــرارداد، وضعیــت ثبتــی و مشــخصات ملــک را از 
طریــق اداره ثبــت اســناد و امــالک بررســی نماینــد 
همچنیــن در خصــوص نحــوه اخــذ وجــه و ثمــن 
معاملــه پیــش بینــی هــای الزم را انجــام و ضمانت 
قــوی اخــذ نماینــد و از حســن نیــت طــرف معامله 
اطمینــان حاصــل نماینــد همچنیــن بــا توجــه بــه 
ایــن کــه حــل بســیاری از مشــکالت خانوادگــی از 
طریــق مشــاوره امــکان پذیــر اســت خانــواده هــا به 
ضــرورت دریافــت مشــاوره  در ایــن خصــوص چــه 
قبــل از ازدواج و تشــکیل زندگــی مشــترک و چــه 
بعــداز ازدواج و در حیــن زندگــی مشــترک توجــه 
ویــژه ای داشــته انــد و ایــن مهــم را در نظــر داشــته 
باشــند کــه طــالق وجدایــی آخریــن راه بــرای حل 
ــل از آن مــی بایســت  مشــکالت مــی باشــد و قب
تمــام تــالش از ناحیــه خانــواده هــا و اطرافیــان در 

جهــت تــداوم زندگــی مشــترک معمــول گــردد.

پرونده ها تا حال حاضر اقدام شده است.
رئیس دادگستری بردسیر درپاسخ به این سئوال که اما 

روند پرونده ها چگونه است پاسخ داد : 
ورودی پرونــده هــا بــه دادگاه شهرســتان بردســیر طــی یــک 
ــه  ــه ک ــش یافت ــد افزای ــزان 20 درص ــه می ــته ب ــال گذش س
علیرغــم ایــن رشــد  ورودی، تعییــن تکلیف و خروجــی پرونده 
هــا 23 درصــد افزایــش داشــته همچنیــن ورودی پرونــده هــا 
بــه مجموعــه شــوراهای حــل اختــالف 21 درصــد افزایــش 
یافتــه کــه در ایــن مجموعــه نیــز علیرغــم رشــد محســوس 
ورودی، خروجــی پرونــده هــا 34 درصــد افزایش داشــته. تعداد 
زیــادی از پرونــده هــای موجــود در واحــد اجرای احــکام مدنی 
دادگســتری بردســیر مربــوط بــه مطالبــات کارگــران و ســایر 
بســتانکاران از کارخانــه قنــد شهرســتان بردســیر اســت کــه 
دســتگاه قضایــی در ســطح شهرســتان و بــا حمایــت قضایــی 
در ســطح اســتان ســعی در تعییــن تکلیــف ایــن پرونــده هــا 
و احقــاق حــق طلبــکاران نمــوده انــد لکــن تاکنون بــه نتیجه 

قابــل قبــول نرســیده اســت.
رمضانــى زاده در پاســخ بــه ایــن ســئوال که شــما به 
عنــوان رئیــس دادگاه خانــواده ، بــرای کاهــش پرونده 

هــای ورودی چه کردید؟پاســخ داد : 
ــده  ــا کاهــش ۵ درصــدی پرون ــک ســال گذشــته ب  طــی ی
هــای مربــوط بــه طــالق توافقــی در شهرســتان مواجــه بــوده 
ایــم همچنیــن مطالبــه مهریــه از ناحیــه زوجه کاهــش یافته 
کــه ایــن مهــم بــرای اولیــن بــار در ســالیان اخیر تحقــق یافته 
و کاهــش ســیر صعــودی طــالق توافقــی در شهرســتان جای 
امیــدواری دارد و امید اســت با تالش و همبســتگی مســئولین 
شهرســتان در ســال هــای آتــی بــا کاهــش محســوس ورودی 
پرونــده هــا بــا موضــوع طــالق و دعــاوی خانوادگی به دســتگاه 
قضایــی مواجــه باشــیم و در ایــن راســتا نقــش شــوراهای حل 
اختــالف کــه در جهــت صلــح وســازش اقــدام مــی نماینــد و 
ــالت اداره  ــت و تعام ــز مشــاوره تحــت هدای ــن مراک همچنی
بهزیســتی و بــا حمایــت دســتگاه قضایــی نقــش مثــال زدنی 
ــدام  ــام اق ــت انج ــه جه ــد البت ــته ان ــوص داش ــن خص در ای
ریشــه ای و تاثیــر گــذار مــی بایســت نقــش مشــاوره و تبیین 
منطقی مســائل و مشــکالت زندگــی مشــترک و راه های حل 
ــه  ــل از ازدواج از ناحی ــواده قب ــان خان مشــکالت و حفــظ بنی
مراکــز مشــاوره، مراکــز آموزشــی و حتــی خانــواده هــا بیــش 

از پیــش پررنــگ شــود.
رئیــس دســتگاه قضایــى بردســیر در پاســخ بــه این 

ــتان  ــتری شهرس ــس دادگس ــی زاده رئی ــی رمضان قاض
ــوی  ــه در گفتگ ــوه قضائی ــه ق ــبت هفت ــیر بمناس بردس
اختصاصــی بــا خبرنــگار ســپهر بردســیر ضمــن تبریــک 
ایــن هفتــه بــه آحــاد مــردم وهمــکاران دســتگاه قضایــی 
و ضمــن تجلیــل ازمقــام شــامخ شهیدبهشــتی گفــت : 
شهیدبهشــتی فقیهی انقالبی و سیاســتمداری از نیروهای 
ارزشــی جامعــه واز روحانیون مؤثر در انقالب اســالمی  بود 
شهیدبهشــتی  بعــد از پیــروزی نیــز از موثرتریــن افــراد در 
تنظیــم قانــون اساســی بــود و به عنــوان نخســتین رئیس 
قــوه قضائیــه در جمهوری اســالمی ایــران فعالیت خــود را 

آغــاز کــرد. و درواقــع معمــار دســتگاه قضایــی بودنــد.
رمضانــی زاده شهیدبهشــتی را ازمعروف تریــن چهره هــای 
ــت.  ــی دانس ــام خمین ــه های ام ــع اندیش ــد و مداف معتق
وگفــت : دربــاره شــان وجایــگاه شــهید بهشــتی همیــن 
بــس کــه امــام خمینــی دربــاره شــهادت ایشــان فرمودند 
:»بهشــتي یــک فــرد نبــود بهشــتي یــک ملــت بــود براي 

ملــت مــا «
وی افــزود: هفتــه قــوه قضائیــه فرصتــی اســت کــه بــرای 
تعامل بیشــتربین مــردم ودســتگاه قضایــی و ارائه عملکرد 
یکســاله  و اگاهــی دادن بــه افــراد جامعــه و آشــنایی بــا 

قوانیــن قضایــی اســت 
قاضــى رمضانــى زاده درپاســخ بــه ایــن ســئوال 
کــه چــه اقداماتــى بــرای کاهــش اطاله دادرســى 

انجــام داده ایــد گفــت :
ــش  ــی و کاه ــه دادرس ــش اطال ــای کاه ــی از راه ه یک
متوســط زمــان رســیدگی بــه پرونــده هــا، ابــالغ صحیــح 
اخطاریــه هــا در کمتریــن زمــان ممکــن مــی باشــد کــه 
جهــت تحقــق ایــن مهــم ســامانه ابــالغ الکترونیــک اوراق 
قضایــی توســط قــوه قضاییــه راه انــدازی شــده و طی یک 
ســال گذشــته با تالش مجموعه دادگســتری و شــوراهای 
حــل اختــالف شهرســتان بردســیر، مشــخصات اصحــاب 
دعــوی ثبــت ســامانه ابــالغ الکترونیــک شــده و در حــال 
حاضــر حــدود 84 درصــد از اخطاریــه هــا و اوراق قضایــی 
بصــورت الکترونیــک ابــالغ می شــوند کــه در نهایــت این 
موضــوع باعــث کاهــش اطالــه دادرســی و متوســط زمــان 
رســیدگی بــه پرونــده هــا و کاهــش قابــل توجــه هزینــه 
ــه  ــالغ اوراق شــده ، همچنیــن در جهــت کاهــش اطال اب
دادرســی پرونــده هــای  مســن و قدیمــی در اولویــت کار 
مجموعــه دســتگاه قضایی قــرار گرفتــه و با بررســی دقیق 
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی :

سیره دکتر چمران باید الگویی 
برای دانشجویان واساتید ما باشد/
شهروندان بردسیری از اصناف  

شهرخودشان خرید کنند  

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه 
بردسیر در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن دعوت 
نمازگزاران به تقوای الهی در سلسله گفتار شرح دعای مکارم 
اخالق امام سجادعلیه السالم بیان داشت : امام در این فراز 
»َو أَْجِر ِللنَّاِس َعلَی یَِدَی اْلَخْیَر َو اَل تَْمَحْقهُ بِاْلَمِن« می فرماید 
بارالها! خیر و خوبی را به دست من برای مردم جریان ده و 

آن را با منت گذاردن بر سرشان محو و باطل منما.
دربخش دوم این فراز امام سجاد از خدا درخواست می کند 
:بارالها! خوبی و خیری را که با دست من به جریان می 
اندازی با منت گذاردن، محو و نابود منما. از این جمله استفاده 
می شود که افراد خیر و نیکوکار اگر کار خوب خود را به 
منت آلوده کنند عمل خیرشان باطل و بی اثر می شود و خداوند 
آن را محو و نابود می کند، و این مطلب در قرآن شریف آمده 
است: ای مردم با ایمان! صدقات خود را با منت گذاردن و 

اذیت کردن باطل ننمایید.
وی افزود: برای آنکه روشن شود چرا منت گذاردن صدقات 
را باطل می کند الزم است در این باره توضیح مختصری 
داده شود. اسالم، دین تعاون و مواسات است و از افراد متمکن 
خواسته که قسمتی از اموال خود را به عنوان واجب یا مستحب 
به گروه کم بضاعت و تهیدست بدهند. ولی این کار باید به قصد 
قربت و با رعایت احترام کامل به تهیدستان انجام پذیرد و آنان 
مورد تحقیر و اهانت واقع نشوند. آیین مقدس اسالم عز و 
شرافت مسلمانان را بسیار محترم شمرده و پرارج دانسته است 
و هیچکس حق ندارد کرامت نفس و بزرگواری خود را با پول 
معامله کند و بر همین اساس است که تملق گویی و چاپلوسی 
ممنوع گردیده است. کسی که به فرد بی بضاعتی کمک می 
کند و خدمت خود را ماده منت نسبت به او قرار می دهد با 
این عمل به عز و شرف او ضربه می زند و به حیثیت انسانی 
وی آسیب می رساند و خداوند چنین صدقه ای را هرگز نمی 
پذیرد و منت گذاردن موجب ابطال عمل خیر آن مرد خیر می 
شود. تا جایی اسالم به این مهم عنایت دارد که فرموده است: 
به گرمی با فقیر سخن بگو و از او عذرخواهی کن  از اینکه 
نمی توانی به وی خدمتی نمایید این کار بهتراز صدقه ای است 
که آمیخته به منت گذاری و آزار او باشد. لذا مومنین  خدمات 

مالی خود را با منت گذاری، باطل و تباه ننمایند
پیامبرمکرم اسالم فرموده است : کسی که به برادر دینی خود 
خدمتی نماید سپس بر وی منت گذارد خداوند عمل او را محو 
و نابود می سازد و بار سنگین آن عمل بر دوش وی می ماند 

و از خدمتی که انجام داده است بهره ای نمی برد.
خطیب جمعه بردسیر بمناسبت سالروز شهادت دکتر چمران 
بیان داشت : دکتر چمران دانشمندی نمونه بطور جامع بود هم 
در درس خواندن ورسیدن به مدارج عالی علمی و هم در کمال 
جویی و عشق و ایمان بخداوند متعال و  والیت مداری ایشان 
زبانزدعام وخاص بود و سرانجام درراه اطاعت از والیت و 
مبارزه با استکبار و یاری مظلومان به خیل شهدا پیوست سیره 
دکتر چمران باید الگویی برای دانشجویان واساتید ما باشد و 

دانشگاه باید چنین افرادی چون شهید چمران تربیت کند
حجت االسالم کرمانی بمناسبت هفته قوه قضائیه بیان داشت : 
چهار عامل در حکومت اسالم باید سرلوحه کار کارگزاران 
نظام وبویژه دستگاه قضایی باشد) آزادی ، امنیت ، رفاه وعدالت 
( که از وظایف اصلی حکومتها است که امام صادق)علیه 
السالم ( درباره وظایف اصلی حكومت ها و نیازهای بنیانی 
یك جامعه می فرمایند: »سه چیز است كه مردم به آنها نیاز 
دارند: امنیّت، عدالت و رفاه«.حكومت در هر جامعه ای فارغ 
از اسالمی یا غیر اسالمی وظایفی بر عهده دارد كه باید آنها 
را به انجام برساند اما نكته مهم در نحوه انجام این وظایف و 
ارائه خدمات به مردم است.در اسالم نیز به این مسئله تأكید شده 
است كه مسئوالن و كارگزاران حكومتی باید نیازهای اساسی 
مردم را برطرف سازند.به عنوان نمونه در اسالم، رفاه بدون 
عدالت، عدالت بدون آزادی یا امنیت بدون عدالت و ... وجود 
ندارد و اسالم همه این موارد را در كنار هم می بیند و آنها را 

در تضاد با هم تلقی نمی كند.
 خطیب جمعه بردسیربمناسبت روز اصناف از شهروندان 
بردسیری خواست که مایحتاج خود را از کسبه واصناف 
بردسیر خرید کنند و باعث رونق اقتصاد شهر شوند و با 
تفاوت اندک قیمت با سایر شهرها و در بعضی اقالم حتی کمتر 

از سایر شهرها از شهرخودشان خریدنمایند 
حجت االسالم کرمانی با ساقط کردن پهپاد امریکایی برفراز 
خلیج فارس وتغییرمواضع امریکاییها به دیدار نخست وزیر 
ژاپن با مقام معظم رهبری و برداشتهای روزنامه واشنگتن 
پست گفت : این روزنامه اینگونه مواضع قدرتمند و قاطع ، 
حکیمانه وغرور افرین رهبر معظم انقالب را منتشر کرد )  
من ترامپ را فردی که شایسته تبادل پیام باشد نمی دانم. ما با 
آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. در صدای رهبر ایران بازتاب 
این جمله آیت هللا خمینی را می توان شنید که گفت: »آمریکا 

هیچ غلطی نمی تواند بکند.« 
با مشاهده  افزود: ملت هاي مظلوم وستمدیده جهان  وی 
مواجهه شجاعانه رهبرمعظم  انقالب اسالمي با آمریكا و 
برخورد قاطعانه رهبر ایران مقابل تهدیدها و تحریم دریافته 
اند كه دستیابي به استقالل و سرافرازی  از مسیر مقاومت در 
برابر زورگوها و مستكبران مي گذرد.و افول پوشالی امریکا 
برهمگان هویدا شد و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی به هر 
تجاوزی پاسخی کوبنده می دهند و اعتماد به نفس قابل توجه 
مقام معظم رهبری هرگونه تعامل و مذاکره با امریکا را غیر 

ممکن ساخت 

 متوسط زمان رسیدگی به پرونده های قضایی به ۸۸ روز کاهش پیدا کرد
ــان   رئیــس کل دادگســتری اســتان کرم
ــه  ــیدگی ب ــان رس ــط زم ــت: متوس گف
ــان از ۹۴ روز  ــی در کرم پرونده هــای قضای

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــه ۸۸ روز کاه ب
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، یــداهلل موحــد 
روز شــنبه در جمــع خبرنگاران به تشــریح 
عملکــرد دســتگاه قضــا در اســتان کرمــان 
پرداخــت و بیــان داشــت: در حــال حاضــر 
اســتان کرمــان دارای ۳۲ حــوزه قضایــی و 
۱۸ حــوزه شهرســتانی و ۱۴ حوزه بخشــی 
اســت کــه از ۶۸۸ پســت قضایــی مصــوب 
تنهــا ۳۴۵ پســت فعالیــت دارنــد و عمــًا 
ــد  ــوب فاق ــت های مص ــد از پس ۵۰ درص

نیــروی انســانی اســت.
وی افــزود: تعــداد قضــات اســتان کرمــان 
بــا ۳۰ درصــد افزایــش از ۲۴۶ نفــر در 
ســال ۱۳۹۳ بــه ۳۴۵ نفــر در ســال ۱۳۹۷ 
رســیده کــه از ایــن تعــداد ۲۸۰ نفــر بومی 

اســتان و ۶۵ نفــر غیربومــی هســتند.
ــان  ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــتم  ــه سیس ــای ورودی ب ــت: پرونده ه گف
ــداد  ــال ۱۳۹۳ تع ــتان در س ــی اس قضای
ــا  ــه ب ــوده ک ــره ب ــزار و ۴۶۴ فق ۱۳۲ ه
تــاش مجموعــه قضایــی اســتان مختومه 
ایــن در حالــی اســت کــه  شــده اند 
ــودی  ــد موج ــعی کردن ــا س ــکاران م هم
پرونده هــا را کاهــش دهنــد لــذا موجــودی 
پرونده هــا تــا پایــان ســال ۹۷ نســبت بــه 
ــش  ــد کاه ــدود ۳۱ درص ــهریور ۹۳ ح ش
ــره  ــزار و ۶۲۹ فق ــادل ه ــه مع ــه و ب یافت

ــیده اســت. رس
عملکــرد  بــه  موحــد   
ــاره  ــال ۹۷ اش ــتان در س ــتری اس دادگس
کــرد و یــادآور شــد: ورودی پرونده هــا 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــال ۹۷ نس در س
ســال قبــل ۲.۱۱ درصــد افزایــش داشــته 
و همچنیــن در پرونده هــای مختومــه نیــز 

بودیــم. شــاهد  را  افزایــش  درصــد   ۳
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان 
ابــراز داشــت: متوســط زمــان رســیدگی بــه 
پرونده هــا از ۹۴ روز بــه ۸۸ روز تقلیــل پیــدا 

کــرده اســت.
پرونده هــا  ورودی  ســال ۹۶  افــزود:  وی 
بــه دادگســتری اســتان ۵۶۱ هــزار و ۶۱ 
پرونــده بــوده کــه از کل پرونده هــای ورودی 
دادگســتری ۱۰ اتهــام شــامل ســرقت 
مســتوجب تعزیــر ۱۰.۵۶ درصــد، ضــرب و 
ــراد صدمــه  جــرح عمــدی ۸.۵۵ درصــد، ای
ــات  ــر تصادف ــر اث ــدی ب ــر عم ــی غی بدن
رانندگــی ۸.۲۰ درصــد، توهیــن به اشــخاص 
عــادی ۷.۳۵ درصــد، تهدیــد ۶.۴۸، رانندگی 
بــدون پروانــه رســمی ۶.۱۳ درصــد، تخریب 
ــواد  ــت م ــداری و مالکی ــد، نگه ۴.۱۸ درص
مخــدر ۲.۷۵ درصــد، خیانت در امانــت ۲.۴۰ 
درصــد و حمــل مــواد مخــدر ۱.۹۴ درصــد 

ــده اند. ــناخته ش اول ش
موحــد بــا اشــاره بــه آمــار و عملکــرد 
ــان  ــتان کرم ــاف اس ــل اخت ــوراهای ح ش
ــر  ــه اســتان های برت ــان از جمل گفــت: کرم
در صلــح و ســازش پرونده هــا محســوب 
ــد از  ــه ۴۰ درص ــی ک ــه صورت ــود ب می ش
پرونده هــا در شــوراهای حــل اختــاف 
ــح و ســازش شــده اســت. ــه صل منتهــی ب

ــزار و ۷۴۲  ــزود: ســال گذشــته ۳۰ ه وی اف
ــه  ــح و ســازش ب ــده جهــت صل ــره پرون فق
شــوراهای حــل اختــاف وارد شــدند کــه از 
ایــن تعــداد دو هــزار و ۸۵ فقــره بــا مصالحــه 
بــه پایــان رســیدند و منجر بــه آزادی هــزار و 

۲۱۹ نفــر زندانــی شــد.
موحــد گفــت: در ســال گذشــته ۱۲۸ هــزار 
پرونــده در شــوراهای حقوقــی شــورای حــل 
اختــاف دادگســتری، ۷۵ هــزار پرونــده 
ــد  ــه ۷۲ درص ــوع ب ــد و در مجم را رای دادن
از پرونده هــا صلــح و ســازش در شــورای 

حــل اختاف رســیدگی شــد کــه نشــان از 
حســن انتخــاب ایــن شــورا اســت.

ــان  ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
بیــان کــرد: ســال گذشــته بالــغ بــر دو هزار 
نفــر از طریــق شــورای حــل اختــاف آزاد 
شــدند کــه از ایــن حیــث کرمــان رتبــه اول 
کشــوری را کســب کرد همچنیــن از لحاظ 
کاهــش موجــودی پرونده هــا پنــج اســتان 

کشــور اســت.
موحــد بــه برنامه هــای پیشــگیری های 
رشــد مــدار اشــاره کــرد و افــزود: برگــزاری 
۶۴۶ دوره آموزشــی جلســه بــرای ۶۱ هــزار 
نفــر، برگــزاری ۱۴ نشســت آموزشــی بــرای 
هــزار و ۱۲۹ نفــر از خانواده هــای زندانیــان، 
کارکنــان زنــدان از اقدامات حوزه اســتحکام 

ــتند. خانواده هس
ــان  ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــم  ــرل جرائ ــوزه کنت ــرد: در ح ــح ک تصری
اولویــت دار اســتان مثــل خشــونت، انعقــاد 
ــا  ــدار، م ــت پای ــت و امنی ــه عدال میثاق نام
ــی،  ــی، اجرای ــد قضای ــن مســئوالن ارش بی
ــران  ــه، س ــه جمع ــتان، ائم ــی اس انتظام
طوایــف و معتمــدان جنــوب شــرق و غــرب 
اســتان در ســال ۹۶ بســته شــد. ایــن 
میثــاق نامــه منتهــی بــه جمــع آوری بیش 
از ۸۴۴ قبضــه اســلحه غیرمجــاز، دو هــزار و 
۸۲ مــورد صلــح و ســازش در پرونده هــای 
ــش ۵  ــن و کاه ــم خش ــا جرائ ــط ب مرتب
درصــدی آمــار قتــل در کرمان شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی اباغیــه 
ــد:  ــادآور ش ــنا ی ــامانه س ــک و س الکترونی
ــی  ــه جوی ــال صرف ــارد ری ــش از ۶ میلی بی
ــه و  ــورت گرفت ــا ص ــوص اباغیه ه در خص
ــا  ــد از اباغیه ه ــر ۸۱ درص ــال حاض در ح
ــود  ــام می ش ــی انج ــه صــورت الکترونیک ب
همچنیــن تــا پایــان ســال ۹۷ تعــداد

 ۵۲۷ ۱۹۶۵ پرونــده در ســامانه ثنــا ثبــت 

ــده اند. ــام ش ن
ــزو  ــان ج ــه کرم ــان اینک ــا بی ــد ب موح
پنــج اســتان طــرح پایبنــد الکترونیکــی 
کشــور اســت گفــت: ایــن طــرح از 
ــد  ــرا ش ــان اج ــته در کرم ــال گذش س
کــه بــه موجــب آن افــراد واجــد شــرایط 
ــدان و  ــت خــود را خــارج از زن محکومی

ــد. ــپری می کردن ــرل س ــت کنت تح
نشســت های  برگــزاری  گفــت:  وی 
در مجموعه هــای  کنفرانــس  ویدئــو 
قضایــی کرمــان بالغ بــر هشــت میلیارد 
ریــال صرفــه جویــی در هزینه هــا ایجــاد 

ــرده اســت. ک
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان 
یــادآور شــد: تاکنــون ۸۱ ابــاغ در 
ــه صــورت  ــی اســتان ب ــه قضای مجموع
الکترونیکی صادر شــده همچنیــن ۲۲۰ 
ــو کنفرانــس  ــه صــورت ویدئ نشســت ب

برگــز ارشــده اســت.
موحــد اظهــار داشــت: در حــال حاضــر 
نزدیــک بــه ۳۰ هــزار متــر مکعــب بــه 
فضــای دادگســتری اســتان افزوده شــده 
ــروی اداری و  ــزار نی ــی و ه و ۳۴۵ قاض
قضایــی در ایــن مجموعــه مشــغول بــه 

خدمــت هســتند.

آییــن جشــنواره گل محمــدی اللــه زار بردســیر بــا تــاش 
ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای ســازمان می

اســتان کرمــان ثبــت ملــی شــد.
ــنواره گل  ــیزدهمین جش ــزاری س ــن برگ ــا آئی ــان ب همزم
محمــدی اللــه زار با حضــور اســتاندار، و جمعی از مســئوالن 
محلــی در بردســیر از ثبــت ملی این جشــنواره رونمایی شــد.

جشــنواره گل محمــدی اللــه زار بردســیر کــه از ســال ۱۳۸۵ 
تاکنــون هرســاله برگــزار می شــود، ســال گذشــته نیــز آئین 
گاب گیــری ایــن منطقــه توســط ســازمان میــراث به ثبت 

ــید. ملی رس
بــه گفتــه فرمانــدار بردســیر اینــک بالــغ بــر ۳۰ هزار نفــر در 
حــوزه گل و از ایــن طریــق در منطقــه اللــه زار امــرار معــاش 
دارنــد و در حقیقــت یــک فرصــت اشــتغال فصلــی مطلــوب 

ایجــاد شــده اســت.
اللــه زار بــا داشــتن ۲ هــزار و ۷۷۵ متــر ارتفــاع از ســطح دریا 
بلندتریــن شــهر ایران اســت و بــه آن لقب بــام ایــران داده اند.

آب در منطقــه اللــه زار در ۸۵ درجــه ســانتیگراد بــه جــوش 
می آیــد و بــه دلیــل همیــن شــرایط اقلیمــی خاص اســانس 
گل محمــدی اللــه زار بیــن ۲۵ تــا ۵۰ درصــد بهتــر از دیگــر 
مناطــق گاب گیــری کشــور اســت و ایــن ســطح از کیفیت 

قابــل مقایســه بــا هیــچ نقطــه دیگــری از ایران نیســت.
ــاغ  ــا روســتاهای همجــوارش ) قلعــه عســکر - ب ــه زار ب الل
ــر  ــادون - باغاب ــرکان - م ــج - ف ــراران - هوی ــی - ه حاج
ــن گل  ــدود ۷۰۰۰ت ــاالنه ح ــدری و...( س ــده - جغ - خرمن
محمــدی برداشــت می کننــد و تعــداد زیادی کارگاه ســنتی 
ــر  ــا اســتخراج گاب و اســانس آن نقــش تاثی ــی ب و صنعت

ــد  ــق اقتصــادی دارن گــذاری د رایجــاد اشــتغال و ورن
ــال در  ــر س ــیر ه ــه زار بردس ــدی الل ــنواره گل محم جش
فصــل گل چینــی )خــرداد یــا تیرمــاه ( بــا هــدف معرفــی 
ظرفیت هــای گردشــگری و کشــاورزی منطقــه برگــزار 
می شــود.و هرســاله گردشــگران زیادی از استانها وشهرستانها 

ی همجــوار از ایــن آییــن دیــدن مــی کننــد 

غربی ها نشان دادند که برخالف ادعایشان زبان دیپلماسی را نمی فهمند 
ــه  ــام جمع ــری ام ــام مه ــت االس حج
نــگار در خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن 
ــج  ــه حکمــت ۱۳۰ نه ــاره ب ــه بااش هفت
الباغــه دررابطــه بــا فناپذیری دنیــا بیان 
داشــت:وقتی امــام علــی علیــه الســام از 
جنــگ صفیــن برگشــت و بــه قبرســتان 
بــه  رو  رســید  کوفــه  دروازه  پشــت 
مــردگان کــرد فرمــود:ای ســاکنان خانــه 
هــای وحشــت  و محلــه هــای خالــی و 
گورهــای تاریــک ای خفتــگان در خــاک 
ای غریبــان ای تنها شــدگان ای وحشــت 
زدگان شــما پیــش از مــا رفتیــد و مــا در 
پــی شــما روانیــم  و بــه شــما خواهیــم 
رســید  امــا خانــه هایتــان دیگــران در آن 
ســکونت کردنــد  و امــا زنانتان بــا دیگران 
ازدواج کردنــد و امــا امــوال شــما در میــان 
دیگــران تقســیم شــد ایــن خبری اســت 
ــال  ــود ح ــرت فرم ــم حض ــا داری ــه م ک
ــه  ــپس رو ب ــد س ــر داری ــه خب ــما چ ش
اصحــاب کــرد و فرمــود بدانیــد اگــر اجازه 

ــر مــی  ســخن گفتــن داشــتند شــما را خب
دادنــد  ان خیــر الــزاد التقــوی   کــه بهتریــن 

توشــه تقواســت
ــا اشــاره  حجــت االســام مهــری در ادامــه ب
بــه ســقوط پهپــاد امریکایــی کــه بــه حریــم 
هوایــی ایــران اســامی نفــوذ کــرده بــود و بــا 
واکنــش ســریع پدافندهوایی ســپاه پاســداران 
ــان  ــد بی ــرنگون گردی ــامی س ــاب اس انق
داشــت:بااین حرکــت امریــکا نشــان داد کــه 
امریــکا نیــاز بــه زبــان زور دارد نه دیپلماســی 
ــبات  ــر محاس ــم تغیی ــه مه ــون نکت ، واکن
درون نظــام بــه خصــوص دولتمــردان اســت 
ــی همــه چیــز را در برجــام  ــت کــه زمان دول
و مذاکــره مــی دیــد امــروز بایــد بــه نتیجــه 
رســیده باشــد کــه بایــد مســیر راتغییــر داد 
و بدانــد کــه بــا مســیر طــی شــده گذشــته 
در برجــام و مذاکــره نمــی تــوان بــه نتیجــه 
مطلــوب رســید پــس نبایــد بــه آن دلخــوش 
کردچــون غربــی هــا بــه دلیــل کینه خــود با 
انقــاب اســامی اغلب رفتــاری توهیــن آمیز 

و تحقیرانــه را بــه همراه دارد و همین ســبب 
مــی شــود کــه یــک دیپلمــات اروپایــی در 
ــتاخی  ــا گس ــورمان ب ــات کش ــران مقام ته
ــدارد از  بگویــد اگــر درخــت برجــام میــوه ن

ســایه اش اســتفاده کنیــد
لــذا پاســخ کشــورمان بــه اینگونه گســتاخی 
هــا و رفتارهــا بایــد بــه ماننــد پاســخ رهبــر 
ــام  ــپ و پی ــه ترام ــه نام ــاب ب ــم انق معظ
رســان آن چنیــن باشــد  یعنــی بــا متکبــر و 
بدعهــد بایــد به شــیوه خــود او برخــورد کرد

ــم  ــه هفت ــن ب ــگار همچنی ــه ن ــام جمع ام
تیرمــاه و آغــاز هفتــه قــوه قضاییــه اشــاره و 
بیــان داشــت: افزایــش کارایــی قــوه قضاییــه 
ــاد و  ــش اعتم ــل در افزای ــی بدی ــی ب نقش
امیــد عمومــی جامعــه مــی باشــد کــه مــی 
تــوان از آنجملــه گســترش چتــر عدالــت در 
جامعــه و عــدم ماحظــه نســبت بــه ایــن و 
آن  کاهــش عطالــه دادرســی برخــورد قاطع 
ــارت  ــادی نظ ــدان اقتص ــا مفس ــریع ب و س
ــای  ــا نیروه ــدید ب ــورد ش ــتمر و برخ مس

ناســالم درون قــوه قضاییه و اســتفاده از 
جوانــان در دســتگاه قضایــی را نــام برد 
کــه ایــن عوامل باعــث افزایــش اعتماد 
عمومــی افــراد جامعــه بــه قــوه قضاییه 
مــی باشــد وی همچنیــن از مجموعــه 
دســتگاه قضایــی اســتان کرمــان و 
ــر و تشــکر  ــیر تقدی ــتان بردس شهرس

نمــود

سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــر  ــه درنظ ــا بودج ــه ب ــت ک ــد اس معتق
گرفته شــده امــکان اجــرای کامــل نظــام 

ــدارد. ــود ن ــان وج ــدی معلم رتبه بن
بــه گــزارش گــروه پارلمانــی خبرگــزاری 
تســنیم ســید جواد حســینی سرپرســت 
وزارت آمــوزش و پــرورش در گفت وگویــی 
بــا اشــاره بــه آخریــن ســوابقش در وزارت 
ــی  ــت: مدیر کل ــرورش، گف ــوزش و پ آم
آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوی 
آخریــن ســمت بنــده در آمــوزش و 
ــان در  ــه همزم ــه البت ــود ک ــرورش ب پ
ــه  ــئولیت ۱۰ دبیرخان ــن دوره مس همی

ــتم. ــده داش ــز به عه ــوری را نی کش
نظــام  اجــرای  امــکان  دربــاره  وی 

2۰ هزار میلیارد تومان وام به شرکت 
های دانش بنیان پرداخت شد

امکان اجرای کامل نظام رتبه بندی معلمان وجود ندارد

                        حجت االسالم مهری امام جمعه نگار  :

موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: 

جشنواره گل محمدی بردسیر 
ثبت ملی شد

ــه  ــا اشــاره ب ــاوری رئیــس جمهــوری ب ــاون علمــی و فن مع
تــاش ایــن نهــاد بــرای حمایــت تمــام قــد از شــرکت هــای 
دانــش بنیــان اعــام کــرد: در ایــن راســتا پارســال ۲۰ هــزار 
ــا  ــرکت ه ــن ش ــه ای ــی ب ــهیات بانک ــان تس ــارد توم میلی

پرداخــت شــد.
»ســورنا ســتاری« در حاشــیه آئیــن افتتــاح مرکــز نــوآوری و 
شــتابدهی ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در جمع 
ــته،  ــال های گذش ــول س ــت: در ط ــار داش ــگاران اظه خبرن
حوزه هــای کارآفرینــی و اشــتغال در دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تغییــرات ویــژه ای را شــاهد بــوده کــه نتیجــه آن در این مرکز 

بــه خوبــی نمایــان اســت.
وی ادامــه داد: در ایــن مرکــز حتی مهندســان رشــته فنی نیز 
دســت بــه کار شــده و شــرکت ها و اســتارتاپ های خــود را در 

حــوزه شــتابدهی ســامت اداره می کنند.
وی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم آذربایجــان شــرقی در تحقــق 
اقتصــاد دانــش بنیــان گفت: این اســتان دانشــگاه های بســیار 
خوبــی داشــته و از ســوی دیگــر فرهنــگ کارآفرینــی در آن 
حاکــم بــوده و بــه عبارتــی کارآفرینــی در نــگاه مــردم ایــن 
خطــه یــک ارزش اســت و ایــن امــر در زمینــه اقتصــاد دانــش 

بنیــان بســیار تأثیرگذار اســت.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور ادامــه داد: بــا توجه 
بــه اینکــه دانشــگاه ها و نیروی انســانی پتانســیل باالیــی برای 
اقتصــاد دانــش بنیــان محســوب می شــوند، مــا نیــز حامــی 
ــه  ــای نوآوران ــا و کااله ــانی و ایده ه ــیل های انس ــن پتانس ای

. هستیم
ســتاری اظهــار امیــدواری کرد که امســال تعداد شــرکت های 
دانــش بنیــان و میــزان فــروش آنهــا بــا افزایش چشــم گیری 
ــا ســبب  ــه تحریم ه ــزود: در شــرایطی ک ــرو شــود.وی اف روب
شــده تــا بســیاری از شــرکت و کارخانه هــا بــا مشــکل خریــد 
قطعــات روبــرو شــوند، شــرکت های دانــش بنیــان دســت بــه 
کار شــده و میــزان تقاضــا از این شــرکت ها نیز بســیار افزایش 

یافته و خوشــبختانه مشــکل بــازار ندارند.
معــاون علمــی رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه آنچــه در 
ــول نیســت، گفــت:  ــان اهمیــت دارد، پ ــش بنی اقتصــاد دان
بایــد بخــش خصوصــی را وارد عمــل کنیــم؛ مــا نیــز در رابطه 
ــن  ــده ای ــاری دهن ــم ی ــره می توانی ــم به ــهیات ک ــا تس ب

ــیم. ــرکت ها باش ش
وی ادامــه داد: ســال گذشــته ۲۰ هــزار میلیــارد تومــان فقــط 
از طریــق بانک هــا بــه شــرکت های دانــش بنیــان اختصــاص 
یافتــه بــود کــه بایــد بــه آن کمک هــای انجــام شــده از طریق 

صنــدوق پژوهــش و فنــاوری را اضافــه کنیم.
ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــور در جریان 
بازدیــد از منطقــه آزاد ارس و مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور، و 
هــم زمــان بــا آغــاز بــه کار صنــدوق پژوهــش و فنــاوری ارس 
مبلــغ ۱۸ میلیــارد تومــان بــرای تقویــت صنــدوق از طــرف 

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــور اختصــاص داد.
پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان شــرقی، منطقــه آزاد ارس، 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و شــرکت همگامان سیســتم، 

ســرمایه گــذاران ایــن صنــدوق می باشــند.

اولین اظهارنظر رسپرست وزارت آموزش و پرورش :

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری :

رتبه بنــدی معلمــان بــا توجــه بــه 
اختصــاص بودجه محــدود ۲ هزار میلیارد 
تومانــی بــرای ایــن مهــم، اظهار داشــت: با 
ایــن بودجــه در نظــر گرفته شــده، امــکان 
اجــرای کامــل نظــام رتبه بنــدی وجــود 
ــت  ــه محدودی ــه ب ــا توج ــا ب ــدارد، ام ن
منابعــی کــه دولــت بــا آن مواجــه اســت، 
ــوان رتبه بنــدی  ــا همیــن بودجــه می  ت ب

ــد زد. معلمــان را کلی
سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش کــه 
ــو  ــت گفت وگ ــه مل ــزاری خان ــا خبرگ ب
ــد  ــه »بای ــان اینک ــا بی ــت، ب ــرده اس ک
تــاش کنیــم بــرای اجــرای کامــل نظــام 
رتبه بندی از اعتبارات بیشــتری متناســب 
بــا ظرفیت هــای دولــت اســتفاده کنیم«، 

اجــرای نظــام رتبه بنــدی را یکــی از ضروریات 
ــرورش دانســت. وزارت آمــوزش و پ

حســینی بــا اشــاره بــه حضــورش در 
شــورای  مجلــس  آمــوزش  کمیســیون 
اســامی، گفــت: در ایــن نشســت بــه هیــچ 
ــه نکــردم، بلکــه فقــط  عنــوان برنامــه ای ارائ
ــه ای  ــردم؛ برنام ــرح ک ــا را مط جهت گیری ه
کــه ظــرف یــک هفتــه تدویــن شــود، قطعــاً 
برنامــه درســت و جامعــی نیســت و در حــال 
ــی  ــن برنامــه ای عملیات ــه روی تدوی حاضــر ب

متمرکــز هســتیم.
وی بــا یــادآوری اینکــه مهم  تریــن مأموریتــی 
ــرای دوران سرپرســتی تعریــف شــده،  کــه ب
اجــرای درســت طــرح مهرمــاه اســت، اضافــه 
ــوزش و  ــه در آم ــی ک ــور اقدامات ــرد: تبل ک

پــرورش انجــام می گیــرد، در طــرح مهــر 
ــرای آن در  ــا ب ــه برنامه ریزی ه ــوده ک ب

دســت اقــدام اســت.
سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــا توجــه  تأکیــد کــرد: از ســوی دیگــر ب
ــت،  ــزی اس ــل بودجه ری ــه فص ــه اینک ب
ــارات  ــرای جــذب اعتب ــاش خــود را ب ت
بیشــتر بــرای حــوزه آمــوزش و پــرورش 

ــم. ــدام داری ــت اق در دس
حســینی با یادآوری نخســتین نشستش 
ــوزش و  ــیون آم ــدگان کمیس ــا نماین ب
تحقیقــات مجلــس، گفــت: نماینــدگان 
ــرورش  ــه مســائل آمــوزش و پ ــاً ب عمیق
آشــنا هســتند و تــاش خواهیــم کــرد 
در جهــت حــل ایــن مســائل گام برداریم

پروژه مهر یعنی برطرف نمودن مشکالت و نواقص احتمالی در مدارس در راستای اجرای سند تحویل بنیادین 
ادیبی نیا مدیر آموزش و پرورش بردسیر :

جــواد ادیبــی نیــا مدیــر آمــوزش و پــرورش 
در جلســه ای کــه بــا حضــور مســئوالن 
کارگروههــای پــروژه مهــر برگزارشــد، 
اظهــار داشــت هرچنــد پــروژه مهر مــدارس 
در تابســتان اجــرا مــی شــود ولــی بــه نوعی 
بهــار تعلیــم و تربیــت در راســتای حرکــت 
ملــی و عــزم جهــادی اســت  کــه نویــد 
دهنــده ی روزهــای خــوب بــرای شــروع 

ــدارس اســت . ــی در م ســال تحصیل
مدیــر آمــوزش و پــرورش بردســیر در 
خصــوص اهــداف پــروژه مهــر اظهــار 
ــم  ــور فراه ــه منظ ــزی ب ــت: برنامه ری داش
اقدامــات  و  مناســب  زمینه هــای  آوردن 
الزم جهــت بازگشــایی هــر چــه باشــکوه تر 

مــدارس، شناســایی میدانــی مشــکالت و 
تنگناهــای موجود در مدارس و ســازماندهی 
نیروهــای انســانی در راســتای اجــرای ســند 
تحــول بنیادیــن در آمــوزش و پــرورش ،  از 

ــروژه مهــر اســت. ــن اهــداف پ مهمتری
ــر  ــرای انجــام بهت ــد کــرد: ب ــا تاکی ــی نی ادیب
پــروژه مهــر در مــدارس ، نیــاز بــه کار 
گروهــی، همدلــی و همراهــی همــه اعضــاء 
ــای  ــکیل کارگروهه ــا تش ــذا ب ــد ل ــی باش م
شــش گانــه ) تعمیــر و تجهیــز، ســازماندهی 
ــارت و  ــانی، نظ ــروی انس ــاماندهی نی و س
ارزیابــی ، تاییــد صالحیــت و توجیــه ، تبلیغ 
ــوان در اجــرای  ــی ت ــانی ( م و اطــالع رس
بهتــر و مطلوبتــر پــروژه مهر ، اقــدام نمود .



10000100005588

او خواهدآمد 

www.sepehrbrd. i r

3
هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان       سال یازدهم          شماره 390       دوشنبه سوم خرداد ماه 98

https://telegram.me/sepehrbrd  

حکومت  جهانی عدالت

شناخت کیفیت غیبت و ظهور امام زمان)عج(
آن مجموعه ی معارفی که خطوط اصلی عملکرد و وظایف ما از 
آنها به دست می آید یعنی جهان بینی و بینش اسالمی فصول 
متعددی دارد؛ همه هم در عمل و اقدام فرد و دولت دارای تاثیر 
است؛ که من پنج نقطه ی موثرتر و مهم تر را انتخاب کرده ام و 

عرض میکنم: از این پنج نقطه، یکی توحید است....
رکن دوم، تکریم انسان است...

سومین نقطه ی اصلی و اساسی در جهان بینی اسالمی، مسئله 
ی تداوم حیات بعد از مرگ است...

چهارمین نقطه ی اصلی این جهان بینی، عبارت است از استعداد 
بی پایان انسان در دارا بودن تمام چیزهایی که برای تعالی کامل 

انسان الزم است....
آخرین نقطه ای که در این زمینه از بینش اسالمی عرض 
میکنم، این است که از نظر اسالم و بینش اسالمی، جریان عالم 
به سمت حاکمیت حق و به سمت صالح است؛ این بروبرگرد 
هم ندارد. همان طور که یکبار به اشاره گفتم و االن هم جز به 
اشاره نمیتوانم بگویم، چون مجال تفصیل نیست. همه ی انبیاء 
و اولیاء آمده اند تا انسان را به آن بزرگ راه اصلی ای سوق دهند 
که وقتی وارد آن شد، بدون هیچ گونه مانعی تمام استعدادهایش 
میتواند بروز کند. انبیاء و اولیاء این مردم گمگشته را مرتب از این 
کوه و کمر و دشتها و کویرها و جنگلها به سمت این راه اصلی 
سوق دادند و هدایت کردند. هنوز بشریت به نقطه ی شروع آن 
صراط مستقیم نرسیده است؛ آن در زمان ولی عصر ارواحنا فداه 
محقق خواهد شد؛ لیکن همه ی این تالشها اصال براساس این 
بینش است که نهایت این عالم، نهایت غلبه ی صالح است؛ 
ممکن است زودتر بشود، ممکن است دیرتر بشود، اما بروبرگرد 
ندارد. قطعا این طوری است که در نهایت، صالح بر فساد غلبه 
خواهد کرد؛ قوای خیر بر قوای شر غلبه میکنند. این هم یک 
نقطه از نقاط جهان بینی اسالمی است که در آن هیچ گونه 

تردیدی نیست.
حال براساس اینها یک نتایج عملی به دست می آید و وظایفی 
بر عهده ی انسانهایی که معتقد به این مبانی اند، قرار میگیرد. 
فرق نمیکند؛ چه حکومت اسالمی باشد و حاکمیت و قدرت در 
دست اهل حق باشند، چه حکومت اسالمی نباشد. فرض کنید 
مثل دوران حکومت طاغوت باشد، یا انسانی باشد که در بین کفار 
زندگی میکند، این وظایفی که عرض میکنم، در هر دو حالت بر 

دوش یکایک انسانها هست.
این وظایف چیست که اینها نتایج عملی آن بینش است؟ من 
چند نقطه از این وظایف را یاداشت کرده ام که در اینجا مطرح 
میکنم: یک وظیفه عبارت است از عبودیت و اطاعت خداوند.... 

دوم، هدف گرفتن تعالی انسان است...
سوم، ترجیح فالح و رستگاری اخروی بر سود دنیوی، اگر با هم 

تعارض پیدا کردند....
چهارم، اصل مجاهدت و تالش و مبارزه است....

پنجمی و آخری، امید به پیروزی در همه ی شرایط است، به 
شرط آنکه جهاد فی سبیل اهلل باشد. کسی که مشغول مجاهدت 

است، حق ندارد ناامید شود....
اینها وظایف یک انسان به عنوان یک فرد و وظایف یک مجموعه 
به عنوان حکومت است. عرض کردم، اینها مخصوص دوران 
قدرت نیست که چون امروز حکومت در دست مجموعه ی 
مومنین باهلل و مومنین به اسالم است، ما این وظایف را داریم. 
آن وقتی هم که قدرت در دست این مجموعه نبود، دردست 
دشمنانشان بود، در دست طاغوت بود، در دست مفسدین 
فی االرض بود، همه ی این وظایف وجود داشت. بعضی عمل 
میکردند، بعضی عمل نمیکردند؛ بعضی بیشتر عمل میکردند، 
بعضی کمتر عمل میکردند. این وظایف االن هم بر عهده ی 
همه ی مسلمانهاست؛ البته بعضی وظایفشان بیشتر است، بعضی 
کمتر است. وظیفه ی اصلی همه ی انبیاء و ائمه و اولیاء این بوده 
است که مردم را به همین وظایف آشنا کنند؛ چه در دورانی که 
می توانستند قدرت را کسب کنند، بگویند بروید مجاهدت کنید 
و قدرت را به دست آورید و این گونه اداره کنید چه آن وقتی 
که نمی شد قدرت را به دست بیاورند. همه هم تالش و مبارزه 

کرده اند ادامه دارد...

آیه 44 سوره آل عمران :
این ]جمله[ از اخبار غیب است که به تو وحی می کنیم و ]گرنه[ وقتی که 
آنان قلم های خود را]برای قرعه کشی به آب[ می افکندند تا کدام یک 
سرپرستی مریم را به عهده گیرد نزد آنان نبودی و ]نیز[ وقتی با یکدیگر 

کشمکش می کردند نزدشان نبودی.
1-چرا قرآن این خبر را خبر غیبی معرفی می کند؟

خداوند متعال این داستان را جزء اخبار غیبی شمرده، همانطور که داستان 
یوسف را خبر غیبی دانسته است. از این جهت آن را اخبار غیبی شمرده 
که در عصر نزول قرآن، اثری از این اخبار در دست نبود. برای اینکه کتب 
دینی اهل کتاب از دستبرد تحریف دور نمانده بود، آنچه از داستان مریم در 
آن کتاب ها آمده بود، به هیچ وجه اعتبار نداشت همچنان که بسیاری از 
جزئیات داستان زکریا )ع( که در قرآن کریم آمده، در کتب عهد قدیم و 

جدید وجود ندارد.
2-این خبر غیبی که در آیه شریفه به آن اشاره شده، چیست؟

این خبر غیبی که در آیه شریفه به آن اشاره شده، این است که مادر مریم 
پس از وضع حمل، نوزاد خود را در پارچه ای پیچید و به معبد آورد و به 
دانشمندان و بزرگان بنی اسراییل خطاب کرد که این نوزاد برای خدمت 
خانه خدا نذر شده است، سرپرستی او را بر عهده بگیرید. از آنجا که مریم 
از خانواده ای بزرگ بود )خانواده عمران(، دانشمندان و عابدان بنی اسراییل 
برای سرپرستی او بر یکدیگر سبقت می جستند. لذا تصمیم بر قرعه گرفتند.

به کنار شهر آمدند و قلم ها و چوب هایی که به وسیله آن قرعه می زدند 
حاضر کردند و نام هر یک بر یکی از قلم ها نوشته شد.هر قلمی در آب فرو 
می رفت برنده قرعه نبود. تنها قلمی که روی آب باقی می ماند برنده قرعه 
محسوب می شد. قلمی که نام زکریا بر آن بود در اعماق آب فرو رفت و 
سپس روی آب آمد و سرپرستی زکریا نسبت به مریم مسلم شد. در واقع 

زکریا از همه سزاوارتر بود، زیرا هم پیامبر خدا و هم شوهر خاله مریم بود.
3- قرعه چیست؟

از این آیه شریفه استفاده می شود که فلسفه وجودی قرعه برای حل 
مشکل و یا در هنگام مشاجره و نزاع است. هنگامی که کار به بن بست 
کامل می رسد و هیچ راهی برای پایان دادن به نزاع دیده نمی شود، می 
توان از قرعه استفاده کرد.براساس روایات معصومین، قاعده قرعه به عنوان 
یکی از قواعد فقهی در کتب اسالمی شناخته شده است و در خصوص 
آن بحث می شود و بهره گیری از قرعه مشروط به وجود بن بست کامل 
است. بنابراین هر گاه شیوه دیگری برای حل مشکل وجود نداشته باشد، 

می توان از قرعه استفاده کرد.
4- کیفیت قرعه کشی در اسالم چگونه است؟

کیفیت قرعه کشی در اسالم صورت خاصی ندارد، بلکه می توان از چوبه 
های تیر یا سنگ ریزه یا کاغذ و مانند آن طوری استفاده کرد که تبانی و زد 
و بند درآن راه نداشته باشد. روشن است که در اسالم از طریق قرعه کشی 
نمی توان برد وباخت کرد، زیرا اساسا این موضوع مشکلی نبوده که برای 

حل آن متوسل به قرعه کشی بشویم.
آیه 45 سوره آل عمران:

]یاد کن[ هنگامی ]را[ که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را به کلمه ای 
از جانب خود که نامش مسیح عیسی بن مریم است مژده می دهد در حالی 

که ]او[ در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان ]درگاه خدا[ است.
1-براساس آیه شریفه بشارت فرشتگان به مریم چه بود؟

فرشتگان از طرف خداوند به مریم بشارت می دهند که خداوند فرزندی به 
او خواهد داد که نامش »مسیح« )عیسی بن مریم( است ودر دنیا و آخرت 

صاحب مقام و شخصیت، واز مقربان درگاه خداوند خواهد بود.
2- چرا در آیه شریفه از مسیح به عنوان »کلمه« یاد شده است؟

تعبیر »کلمه« در آیه شریفه، در کتب عهد جدید نیز دیده می شود. درباره 
اینکه چرا به عیسی »کلمه« گفته شده، در میان مفسران سخن بسیار است. 
اما بیشتر به نظر می رسد که علت آن همان تولد فوق العاده مسیح می باشد 
که مشمول »انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون؛ چون به چیزی 
اراده فرماید کارش این بس که می گوید باش پس ]بی درنگ[ موجود 
می شود.« است و یا به خاطر این است که قبل از تولد، خداوند بشارت او 
را درکالمی به مادرش داده بود و یا ممکن است علت این تعبیر آن باشد 
که »کلمه« در اصطالح قرآن به معنای مخلوق استفاه می شود. در این 
آیه منظور از کلمات خدا، همان مخلوقات اوست. از آنجا که مسیح یکی 
از مخلوقات بزرگ خدا بوده است، اطالق کلمه بر او شده که در ضمن 

پاسخی به مدعیان الوهیت عیسی نیز بوده باشد.
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ــی  ــای نظام ــص کاربرده ــک متخص ی
ــا دردناک خوانــدن  پهپادهــا در آمریــکا، ب
ســرنگونی پهپاد آمریکایــی گلوبال هاوک 
توســط پدافند هوافضای ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی، گفــت کــه تصــور ایــن 
بــود کــه ایــن پهپــاد هــدف قــرار نخواهد 
ــود را از  ــه خ ــکا وجه ــا آمری ــت ام گرف

ــت داد. دس
بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری 
فــارس، خانــم »اولریــک فرانــک« دکترای 
روابــط بین الملــل از دانشــگاه آکســفورد و 
متخصــص کاربردهــای نظامــی پهپادهــا 
ــدن  ــا »دردناک «خوان ــی، ب در گفت وگوی
ســرنگونی پهپــاد آمریکایــی توســط 
پدافنــد هوافضای ســپاه پاســداران انقالب 
ــح  ــزگان، تصری اســالمی در اســتان هرم
کــرد کــه تصــور ایــن بــود کــه ایــن پهپاد 
هــدف قــرار نخواهــد گرفــت امــا آمریــکا 

وجهــه خــود را از دســت داد.
ــالمی روز  ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس س
پنجشــنبه ۳۰ خــرداد اعــالم کــرد کــه 
ــس  ــی را پ ــاد آمریکای ــد پهپ ــک فرون ی
ــران، در  ــی ای ــم هوای ــه حری ــاوز ب از تج
ــزگان  ــتان هرم ــارک اس ــه کوه مب منطق

ــت. ــرده اس ــرنگون ک س
ــکا  ــی آمری ــای نظام ــص پهپاده متخص
در ایــن گفت وگــو، بــا تأکیــد بــر اینکــه 
»پهپــادی که ســپاه پاســداران در نزدیکی 

تنگــه هرمــز ســرنگون کــرده، بزرگ ترین 
ــی  ــی تجسس ــاد نظام ــن پهپ و گران تری
جهــان اســت«، افــزود: »پهپــادی از نــوع 
ــن«  ــام »ترایت ــه ن ــی« ب ــو ۴ س »ام کی
کــه در واقــع گونــه ای از پهپــاد »آر کیــو 
ــروی  ــه در نی ــاوک اســت ک ۴« گلوبال ه
دریایــی آمریــکا بــه کار گرفتــه می شــود و 
مختــص فعالیت های تجسســی اســت.«

وی کــه بــا رادیوفــردا وابســته به ســازمان 
مرکــزی جاسوســی آمریــکا )ســیا( 
ــا  ــه »م ــان اینک ــا بی ــرده، ب ــو ک گفت وگ
ــدام  ــه ک ــتیم ک ــن نیس ــالً مطمئ کام
سیســتم پهپادی ســرنگون شــده است«، 
گفــت: »شــما از آر.کیــو ۴ گلوبال هــاوک 
ــی  ــام آمریکای ــک مق ــا ی ــد ام می گویی
ــن  ــی ترایت ــو ۴ س ــه ام کی ــد ک می گوی
ســرنگون شــده اســت. ایــن پهپــاد هــم 
ــاوک اســت و  ــری از گلوبال ه ــه دیگ گون
در نتیجــه بحــث کم وبیــش حــول یــک 
ــن  ــادی اســت. ترایت ــوع سیســتم پهپ ن
در نیــروی دریایــی ارتــش آمریــکا مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد و مشــخصاتش 
ــه  ــرق دارد؛ ب ــا گلوبال هــاوک ف اندکــی ب

ــدارد.« ــی ن هــر حــال فرق
فرانــک بــا اشــاره بــه اینکــه »ایــن 
پهپــاد، بزرگ تریــن پهپــاد نظامــی مــورد 
ــث  ــح داد: »بح ــت«، توضی ــتفاده اس اس
ــک  ــش از ی ــه عرض ــت ک ــادی اس پهپ

ــال دیگــر حــدود ۴۰ متــر اســت  ــا ب ــال ت ب
و تقریبــاً شــبیه هواپیماهــای تجاری اســت. 
ایــن سیســتم پهپــادی بــه نــام جاروبرقــی 
ــه  ــرا ک ــود، چ ــناخته می ش ــات ش اطالع
ــر تجسســی  انباشــته از تکنولوژی هــای برت
ــایی  ــارت و شناس ــای نظ ــرای عملیات ه ب

ــت.« اس
ــه  ــاوک ک ــه »گلوبال ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــت.  ــدازه اس ــر ان ــاد از نظ ــن پهپ بزرگ تری
ــاره عــرض پهپــاد و طــول آن و وزن  مــا درب
سیســتم صحبــت می کنیــم«، گفــت: 
»گلوبــال هــاوک مزایــای دیگــری دارد نظیر 
آنکــه می توانــد در ارتفــاع بســیار بــاال پــرواز 
ــز  ــی نی ــان طوالن ــدت زم ــرای م ــد و ب کن
ــاع ۹۰  ــد در ارتف ــرواز دارد. می توان قابلیــت پ
ــاالی  ــی ب ــد، یعن ــرواز می کن ــری پ کیلومت
هوایپماهــای تجــاری پــرواز می کنــد و بــرای 
بیــش از ۲۴ ســاعت هــم می توانــد بــه پــرواز 
خــود ادامــه دهــد. حتــی نمونه هایــی از ایــن 
پهپــاد می توانــد تــا ۳۵ ســاعت در آســمان 
پــرواز کنــد. در نتیجــه مزیــت ایــن پهپــاد 
آن اســت کــه می توانــد بــرای مــدت زمــان 
طوالنــی منطقــه ای را از ارتفــاع بســیار بــاال و 
بــدون نیــاز به نشســتن تحــت نظر بگیــرد.«

ایــن کارشــناس آمریکایی یــادآور شــد: »این 
اولیــن پهپــادی نیســت کــه ارتــش آمریــکا 
ــک  ــم ی ــر ه ــت. پیش ت ــت داده اس از دس
بــار همیــن مــدل از پهپــاد دچــار تصــادف 

متخصص پهپادهای آمریکا: وجهه خود را از دست دادیم

اجرایی شدن حذف قبوض کاغذی برق از اول تیر ماه در شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان 
ــر  ــا حضــور مدی کرمــان، ایــن نشســت ب
ســتادی  مدیــران  معاونیــن،  عامــل، 
ــي و  ــط عموم ــترکین، رواب ــات مش خدم
دفتــر هیــات مدیــره و همچنین مدیــران، 
مســئولین و ماموریــن قرائــت و توزیع  که 
ــو کنفرانــس در جلســه  ــه صــورت ویدئ ب
ــال ۹۸  ــاه س ــر م ــم تی ــنبه یک ــد ش بودن

ــد. ــزار گردی برگ
ــترکین  ــات مش ــت خدم ــدا معاون در ابت
گزارشــی از رونــد ایجــاد زیــر ســاخت هــا 
و ســامانه هــای الزم بــرای حــذف قبــوض 
کاغــذی از جملــه ارائــه بــه برداشــت ۸۷ 
درصــد شــماره تلفــن همــراه مشــترکین، 
ایجادســامانه پیامکــي بــا مشــترکین براي 
ــراه  ــن هم ــر شــماره تلف ــت و تغیی دریاف
و همچنیــن ارســال صــورت حســاب 
ــه  ــور ب ــامانه مذک ــرق توســط س ــاي ب ه
مشــترکین، راه انــدازي مشــاهده دریافــت 
قبــوض الکترونیکي در پرتال و اپلیکیشــن 

خدمــات مشــترکین شــرکت اشــاره نمــود.
شــیرنژاد بیــان نمــود: شناســه قبــض 
مشــترکین بــه همراه کــد دســتوری مربوطه 
بــه صــورت برچســب تهیــه و بــر روی کنتور 
مشــترکین نصــب گــردد تــا افــراد بتوانند با 
ــود را  ــر خ ــورد نظ ــض م ــتفاده از آن قب اس

پرداخــت نماینــد.
ــون در دو  ــت: تاکن ــان داش ــه بی وی در ادام
نوبــت بــه صــورت آزمایشــی بــرای تعــدادی 
از مشــترکین صــورت حســاب پیامک شــده 
ــي از  ــات محیط ــن تبلیغ ــت و همچنی اس
جملــه مصاحبــه مدیــر عامــل بــا ســیماي 
مرکــزي کرمــان، طــرح موضوع در جلســات 
ــازي  ــا، آگاه س ــتان ه ــوراي اداري شهرس ش
ــایر  ــاران و س ــهر، دهی ــوراي ش ــاي ش اعض
گــروه هــاي مرجــع، اطــالع رســاني در 
ــت  ــاي تح ــتان ه ــازي شهرس ــاي مج فض
ــه  ــات ب ــرکت، تبلیغ ــي ش ــوزه عملیات ح
صــورت بنــر و پوســتر در ســطح شهرســتان 
و محــل تــردد مــردم و زیرنویــس تلوزیونــي 

انجــام شــده اســت.

ــرار  ــوم ق ــورد هج ــر م ــا پیش ت ــود ام ــده ب ش
ــن  ــاً از دســت دادن چنی ــود. مطمئن ــه ب نگرفت
ــک  ــون اوالً ی ــت، چ ــاک اس ــتمی دردن سیس
ــت از از  ــت. صحب ــران اس ــزرگ و گ ــتم ب سیس
ــه  ــه ک ــا دالر اســت. البت دســت دادن میلیون ه
موضــوع از دســت دادن کمــی پرســتیژ و وجهــه 
نیــز بــه میــان می آیــد، خصوصــاً وقتــی چنیــن 

سیســتمی در پــی حملــه ســقوط کنــد.«
وی بــا بیــان اینکــه »ایــن پهپــاد بســیار باالتــر از 
حــد معمــول پهپادهــا پــرواز می کنــد« تأکیــد 
کــرد: »تصــور ایــن بــود کــه هــدف قــرار نخواهد 
گرفــت. در نتیجــه یــک ضــرر اقتصادی اســت، و 
در عیــن حــال از دســت دادن وجهــه و موضــوع 
سیاســی کــه مسئله ســاز اســت.«فرانک در پایان 
ــوع  ــوع، موض ــن موض ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
کوچکــی نیســت، گفــت: »فکــر نمی کنــم الزاماً 

بــه افزایــش تنــش منجــر شــود.«

وقتی که او ُمرد
وقتــی کــه مــرد، حتــی یــک نفــر هــم تــوی محــل مــا 
ناراحــت نشــد. بچه هــای محــل اســمش رو گذاشــته بودند 
مرفــه بــی درد و بی کــس. و ایــن لقــب هــم چقــدر بــه او 
می آمــد نــه زن داشــت نــه بچــه و نــه کــس وکار درســتی.

شــنیده بودیــم که چنــد تایــی بــرادرزاده و خواهــرزاده دارد 
کــه آنهــا هــم وقتــی دیــده بودنــد آبــی از اجــاق عموجــان 
و دایــی جــان برایشــان گــرم نمی شــود، تنهایــش گذاشــته 
بودند.وقتــی کــه ُمــرد، مــن و ســه چهــار تــا از بچه هــای 
محــل کــه می دانســتیم ثــروت عظیــم و بی کرانــش 
ــی از  ــم کس ــه بگذاری ــدون اینک ــد، ب ــب می مان بی صاح
ــرز زیــاد وارد  ــا تــرس و ل همســایه ها بفهمــد، شــب اول ب
خانــه  اش شــدیم و هــر چــه پــول نقد داشــت، بلنــد کردیم. 
بعــد هــم بــا خــود کنــار آمدیم کــه: این کــه دزدی نیســت 
تــازه او بــه ایــن پول هــا دیگــر هیــچ احتیاجــی هــم نــدارد. 
ــش  ــا را از طرف ــن پول ه ــم کمــی هــم از ای ــازه می توانی ت
صــرف کار خیــر کنیــم تــا هــم خــودش ســود بــرده باشــد 

و هــم مــا...
امــا دو روز بعــد در مراســم خاکســپاری اش کــه بــا همــت 
ریــش ســفید های محــل بــه بهشــت زهــرا رفتیــم، مــن 
و بچه هــا چقــدر خجالــت کشــیدیم.موقعی کــه ١۵۰ 
بچــه یتیــم از بهزیســتی آمدنــد بــاالی ســرش و فهمیدیم 
ــی داده،  ــا را م ــی درد خــرج سرپرســتی همــه آنه ــه ب مرف
بچه هــای یتیــم را دیدیــم کــه اشــک می ریختنــد و انــگار 
پــدری مهربــان را از دســت داده انــد از خودمــان پرســیدیم: 
او تنهــا بــود یــا مــا؟ بــه گونــه ای کــه همــه مــرا صاحــب 
مداد هــای ذخیــره می شــناختند و همیشــه از مــن کمــک 
ــی  ــر علم ــده ام و از نظ ــزرگ ش ــه ب ــاال ک ــد. ح می گرفتن
در ســطح عالــی قــرار گرفتــه ام و تشــکیل خانــواده داده ام، 

صاحــب بزرگ تریــن جمعیــت خیریــه شــهر هســتم.«
یک لنگه کفش

روزی گانــدی در حیــن ســوار شــدن بــه قطــار یــک لنگــه 
کفشــش درآمــد و روی خــط آهــن افتاد. او بــه خاطر حرکت 
قطــار نتوانســت پیــاده شــده و آن را بــردارد. در همــان لحظه 
گانــدی با خونســردی لنگــه دیگر کفشــش را از پــای درآورد 
و آن را در مقابــل دیــدگان حیــرت زده اطرافیــان طــوری بــه 

عقــب پرتــاب کــرد کــه نزدیــک لنگــه کفــش قبلــی افتاد.
یکی از همســفرانش علت امر را پرســید.گاندی خندیــد و در 
جــواب گفــت: مــرد بینوائــی کــه لنگه کفــش قبلــی را پیدا 
کنــد، حــاال می تواند لنگــه دیگــر آن را نیــز برداشــته و از آن 

اســتفاده نماید.

داستان  آموزنده

ادامه سرمقاله...
همچنیــن بانکهــا هــم بایــد درتولیــد نقش داشــته باشــند 
ــرمایه  ــذ ب س ــف ج ــویقات مختل ــا تش ــه ب ــی ک بانکهای
ــت  ــردم اس ــان از م ــرمایه ان ــده س ــه عم ــد ک ــی کنن م
ــفانه  ــی متاس ــد ول ــد گام بردارن ــد مول ــد بســوی تولی بای
بانکهــا بنگاهــداری مــی کننــد بــا ســرمایه ای کــه متعلق 
ــال ســودهای هنگفــت هســتند  بخودشــان نیســت بدنب
ــوری و  ــرکتهای ص ــدازی ش ــا راه ان ــود را ب ــرمایه خ و س
بصــورت قــرض الحســنه و بااندکــی ســود بــه شــرکتهایی 
کــه بعضــا خودشــان ســهامدار وشــریکند مــی پردازند که 

نمونــه هایــی دراختالســهای بانکــی  برمــال شــد 
لــذا اصــالح شــیوه هــای  غلــط در اقتصــاد باید در دســتور 
ــن و  ــا اصــالح قوانی ــرد. ب ــرار گی ــس ق ــت و مجل کار دول
ــق تولیــد فراهــم می شــود.  ــرای رون ســاختارها، زمینــه ب
فعــاالن اقتصــادی ای کــه بــا وجود مشــکالت موجــود وارد 
عرصــه ی تولیــد شــوند، وبایــد مــورد تشــویق و حمایــت 
ــود  ــرای آن هــا بهب ــد و فضــای کســب و کار ب ــرار گیرن ق
پیــدا کــرده تــا بتواننــد ثروت آفرینــی کننــد.و درکنــار آن 
ــم و  اقتصــاد  از  ــی عل ــردد وقت ــی فراهــم گ اشــتغال زای
راه تولیــد ثــروت ایجــاد کردنــد مشــکل بیــکاری، تــورم و 

کاهــش ارزش پــول ملــی را حــل مــی شــود. 
بایــد گفــت رونــق گرفتــن تولیــد و مهــار کــردن عوامــل 
توقــف آن، تنهــا نســخه ی نجات بخــش اقتصــاد ماســت. 
اگــر کار و تولیــد، ســکه ی رایــِج اقتصــاد کشــور مــا بشــود، 
می توانــد ظرفیت هــا و اســتعداد های پنهــان و بالاســتفاده 

را شــکوفا کنــد و َخــزان اقتصــاد را بــه بهــار بــدل کنــد.

رونق تولید، تنها راه نجات اقتصاد با 
مهار کردن عوامل توقف آن

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــالک ١۲ فرعــی از ۷۹١  اصلــی واقــع در بخــش ۲۰ 
کرمــان مــورد تقاضای عذری مــرادزاده فرزند قاســم طبــق رای شــماره ١۳۹۷6۰۳١۹۰١١۰۰١۴١۸  
مــورخ ۹۷/١۲/۷  در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه وآگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی و مــاده ١۳ آئیــن نامه قانــون مذکور 
منتشــر ومــورد واخواهــی ســپری گردیده اســت و نیــاز به تحدیــد حــدود دارد واعمال تبصــره ذیل 
مــاده ١۵ قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره ۹۸/١١۰١۸/١١6۳/و مورخ 
۳/۲۸ /۹۸  مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیــل مــاده 
١۳ قانــون مذکــور ومــاده ١۳ آئیــن نامــه آن منتشــر وعملیــات تحدیــدی آن از ســاعت ۸ صبــح 
روز یکشــنبه ۹۸/۴/۳۰ محــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد لذا به مالــک ) مالکین( وصاحبــان امالک 
مجاوررقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعدمقــرر درایــن اعــالن در محــل وقــوع ملــک حاضــر ودر 
صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیدی بــا معرفی مالــک یا نماینــده قانونــی وی وفق 
مقــررات مــواد ١۴و١۵ قانــون و ۷۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام واعتــراض اشــخاص بر حــدود و 
حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد ۲۰ قانــون و۷۴ آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس 
تحدیــدی بمــدت ۳۰ روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم نمایــد. واال پــس از گذشــت مهلت یک 
ماهــه وعــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهد شــد.تاریخ انتشــار : دوشــنبه ۹۸/۴/۳ 

                       حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر/١۲ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه ششــدانگ یک باب خانــه و باغچه پــالک ۳6۳  فرعــی از ۸۳۴  اصلــی واقع در بخش 
۲١ کرمــان مــورد تقاضای نصراله فــالح فرزند قلندر طبــق رای شــماره ١۳۹۷6۰۳١۹۰١١۰۰١۷۳۸  
مــورخ ۹۷/١۲/١۸  در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه وآگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی و مــاده ١۳ آئیــن نامه قانــون مذکور 
منتشــر ومــورد واخواهــی ســپری گردیده اســت و نیــاز به تحدیــد حــدود دارد واعمال تبصــره ذیل 
مــاده ١۵ قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره ۹۸/١١۰١۸/١١۵۸/و مورخ 
۳/۲۸ /۹۸  مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصره ذیل مــاده ١۳ 
قانــون مذکــور ومــاده ١۳ آئیــن نامه آن منتشــر وعملیات تحدیدی آن از ســاعت ۹ صبح روز شــنبه 
۹۸/۴/۲۹ محــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد لــذا به مالــک ) مالکین( وصاحبــان امــالک مجاوررقبه 
مزبــور اخطــار میگــردد در موعدمقــرر درایــن اعــالن در محــل وقــوع ملک حاضــر ودر صــورت عدم 
مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفی مالک یــا نماینــده قانونــی وی وفق مقــررات مواد 
١۴و١۵ قانــون و ۷۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام واعتراض اشــخاص بر حــدود و حقــوق ارتفاقی 
برابــر مــواد ۲۰ قانــون و۷۴ آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیــدی بمدت 
۳۰ روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت 
بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم نمایــد. واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه وعدم تســلیم 

دادخواســت برابــر مقــررات اقدام خواهد شــد.تاریخ انتشــار : دوشــنبه ۹۸/۴/۳ 
                           حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر/١١ م الف

آگهی گواهی حصر وراثت 
اقــای محمــد گلــو مکــی زاده فرزنــد علــی به شناســنامه شــماره ۴۵  به شــرح دادخواســت شــماره 
۹۸۰۹۹۸۳۴۸۹١۰۰١۳١ مــورخ ١۳۹۸/۰۳/۲6تقدیــم ایــن شــورا نمــوده وتوضیــح داده شــادروان 
کردعلــی گلــو مکــی زاده  فرزنــد علــی شناســنامه ١ درتاریــخ  ١۳۹١/١١/١۰ در شــهر باغیــن فوت 
شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :١-محمدعلــی گلومکــی زاده فرزنــد کردعلــی 
بــه شناســنامه ملــی ١6۹  متولــد ١۳۵۲ نســبت فرزند۲-زینــب گلومکــی زاده فرزنــد کردعلــی به 
شناســنامه ملــی ١۴ متولــد ١۳6۵ نســبت فرزنــد ۳- رخســاره گلومکــی زاده فرزنــد کردعلــی بــه 
شناســنامه شــماره ١۷۰ متولــد ١۳۵6 نســبت فرزند۴-فاطمــه گلومکــی زاده فرزنــد کردعلــی بــه 
شناســنامه شــماره ۳۲۹ متولــد ١۳6۷ نســبت فرزنــد لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای 
کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت 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 اعتبــار ســاقط اســت.
                                                   دفتر شورای حل اختالف شماره ١ شهرستان بردسیر/6١ م الف

در ادامــه ایــن نشســت مدیــر عامــل 
شــرکت برق جنــوب اســتان کرمــان بیان 
ــتای  ــاه در راس ــروز اول تیرم ــود: از ام نم
توســعه دولــت الکترونیــک ارســال قبوض 
ــوب  ــرق جن ــرکت ب ــرق در ش ــذی ب کاغ
ــای آن  ــه ج ــف و ب ــان متوق ــتان کرم اس
ــوض  ــده قب ــدازی ش ــای راه ان ــامانه ه س
بــرق بــه تلفــن همــراه مشــترکین پیامک 
مــي شــود و یــا مشــترکین مــي تواننــد از 
ــا  ــه پورتــال شــرکت ی طریــق مراجعــه ب
نصــب اپلیکیشــن ضمــن رویــت قبــوض 
خــود ســوابق مصــرف و پرداخــت خــود را 

مشــاهده نماینــد.
وی خاطــر نشــان کــرد: از امــروز همکاران 
ــزل  ــه درب من ــتی ب ــرق بایس ــع ب توزی
مشــترکین مراجعــه و در خصــوص نحــوه 
دریافــت قبوض بــرق راهنمایی هــای الزم 
را بــر اســاس بروشــور هایــي کــه در آن کد 
دســتوري بــراي دریافــت صورت حســاب، 
ثبــت و یــا حــذف شــماره موبایــل، نصــب 
اپلیکیشــن بــه مشــترکین را انجــام دهند.

ــط  ــم توس ــن مراس ــت ای ــر اس ــایان ذک ش
ــردم  ــه م ــان ب ــز کرم صــدا و ســیمای مرک
انجــام گردیــد و در انتهــای جلســه  مصاحبه 
اختصاصــی در ایــن خصــوص با مدیــر عامل 
ــن  ــه وی ضم ــد ک ــل آم ــه عم ــرکت ب ش
ــردم از مشــترکین  ــه م ــر ب ــن خب ــالم ای اع
ــرق  ــن ب ــا ماموری ــا ب ــرد ت ــت ک در خواس
ــراي  ــود ب ــن  خ ــماره تلف ــت ش ــت ثب جه
ارســال صــورت حســاب بــه موقــع با ایشــان 

همــکاري نماینــد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــالک ۴۵  فرعــی از ۳۴۳۳  اصلــی واقــع در بخــش ۲۰ کرمــان 
مــورد تقاضای محســن آتشــکار طبــق رای شــماره ١۳۹۷6۰۳١۹۰١١۰۰١۳۷۷  مــورخ ١١/١۷/۹۷  
در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه وآگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ١۳ آئیــن نامــه قانــون مذکور منتشــر ومورد 
واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد واعمــال تبصــره ذیــل مــاده ١۵ 
قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره ۹۸/١١۰١۸/١۲۰6/و مــورخ ١/۴ /۹۸  
مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیــل مــاده ١۳ قانــون 
مذکــور ومــاده ١۳ آئیــن نامــه آن منتشــر وعملیــات تحدیــدی آن از ســاعت ۸ صبــح روز دوشــنبه 
۹۸/۴/۳١ محــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد لــذا به مالــک ) مالکین( وصاحبــان امــالک مجاوررقبه 
مزبــور اخطــار میگــردد در موعدمقــرر درایــن اعــالن در محــل وقــوع ملک حاضــر ودر صــورت عدم 
مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفی مالک یــا نماینــده قانونــی وی وفق مقــررات مواد 
١۴و١۵ قانــون و ۷۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام واعتراض اشــخاص بر حــدود و حقــوق ارتفاقی 
برابــر مــواد ۲۰ قانــون و۷۴ آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیــدی بمدت 
۳۰ روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت 
بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم نمایــد. واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه وعدم تســلیم 

دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.   تاریــخ انتشــار : دوشــنبه ۹۸/۴/۳ 
                                          حسین تقی زاده -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر

آگهی گواهی حصر وراثت 
آقــای مرتضــی  پــاک روانــان فرزنــد خلیــل به شناســنامه شــماره ۲  به شــرح دادخواســت شــماره 
ــه  ــان ب ــاک روان ــه پ ۹۸۰۹۹۸۳۴۸۹۳۰۰۰۷۲  مــورخ ١۳۹۸/۰۲/۲۵ توضیــح داده شــادروان ریحان
شناســنامه ۳١۷۰١۸۲۸۳۸  درتاریخ  ١۳۹۷/۰6/۲۸ در شــهر کرمان فوت شــده و وراث منحصرحین 
الفــوت وی عبارتنــد از :١-نســرین شــاه رحمانــی فرزنــد امــان الــه به شناســنامه شــماره ١١  متولد 
١۳۵6 نســبت مادر۲-مرتضــی پــاک روانــان فرزنــد خلیــل بــه شناســنامه ملــی ۲  متولــد ١۳۵۴ 
نســبت پــدر لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود 
چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نزد اشــخاصی باشــد ظــرف مدت یک 
مــاه از نشــر آگهــی به شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهی صــادر خواهدشــد وهر وصیت 

نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
                                                   دفتر شورای حل اختالف شماره ۳ شهرستان بردسیر/6۲ م الف

آگهی  اخطاریه دفترخانه شماره 34 طالق بردسیر
آقــای  محمدمهــدی حقانــی نــژاد !  چــون همســر شــما خانــم زهــرا ســعید فرزنــد 
حاجی براســاس دادنامــه شــماره ۹۷۰۹۹۷۳۴۳۵١۰۲١١۵ مورخــه ١۳۹۷/١۲/۲۵ تقاضای 
ثبــت طــالق واقعــه خــود را دارد بــه شــما اخطــار مــی گــردد ظــرف مــدت یــک هفتــه 
پــس از رویــت ایــن اخطاریــه جهــت ثبــت طــالق همســر خــود بــه ایــن دفتــر مراجعــه 
نماییــد. در غیــر اینصــورت مرجــع صــدور حکــم نســبت بــه ثبــت واقعــه طــالق امــر بــه 

اقــدام خواهــد نمــود. و الســالم علیکــم/۵۳ م الف
                               سید محسن حسینی دهنوی -سر دفتر ازدواج ۴۴ و طالق ۳۴ بردسیر

آیــا می دانیــد؟ در امــور کیفــری کــه رســیدگی بــه آن فوریــت دارد، در تمــام ســاعات 
شــبانه روز قاضــی کشــیک مســتقر در دادســرا قابل دســترس اســت.

آیا می دانید؟ برای طرح شکایت می توانید به دادسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید.
آیــا می دانیــد؟ واحــد ارشــاد و معاضــدت قضایــی مســتقر در مجتمع  هــای 

ــتند؟ ــما هس ــه ش ــی ب ــی حقوق ــه راهنمای ــاده ارائ ــتری ها آم دادگس
آیــا می دانید؟پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت. قبــل از انجــام هــر کاری کــه مــی  
توانــد بــرای شــما مشــکالت حقوقــی ایجــاد کند بهتر اســت بــا یک وکیــل دادگســتری و 

یــا کارشــناس حقوقــی مشــورت کنید؟
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Soroush-eitaa

رئیــس قــوه قضائیــه در نخســتین جلســه شــورای 
عالــی پیشــگیری از وقــوع جــرم بــر مأموریــت همه 
دســتگاه ها در کشــور در حــوزه پیشــگیری از جــرم 

تأکیــد کــرد.
ــی خبرگــزاری  ــه گــزارش گــروه حقوقــی و قضای ب
فــارس، نخســتین جلســه شــورای عالی پیشــگیری 
از وقــوع جــرم بــه ریاســت آیــت اهلل رئیســی، رئیــس 

قــوه قضاییــه برگــزار شــد.
رئیــس قــوه قضاییــه در ابتــدای این جلســه بــا بیان 
اینکــه اولیــن جلســه شــورای عالــی پیشــگیری از 
ــوه و  ــه ق ــا حضــور اعضــای آن از س ــرم ب ــوع ج وق
نهادهایــی کــه نقــش جــدی در پیشــگیری از وقــوع 
ــرد:   ــار ک ــود، اظه ــی ش ــکیل م ــد، تش ــرم دارن ج
پیشــگیری از وقــوع جــرم موضوعــی اســت کــه قبل 
از ایــن کــه الزم باشــد بــرای آن دالیــل نقلــی بیــان 
کنیــم، به میــزان کافــی دلیل عقلــی وجــود دارد که 
قبــل از وقــوع جرم بایــد تمهیداتی برای پیشــگیری 

از آن اندیشــیده شــود.
ــه معنــای عــام همــه  ــد و ب ــدون تردی ــزود: ب وی اف
دســتگاه هــا در کشــور ماموریــت پیشــگیری از وقوع 

جــرم و ناهنجــاری را بــر عهــده دارنــد.
آیــت اهلل رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــچ 
دســتگاهی را در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 
نمــی شناســیم کــه ماموریــت پیشــگیری از وقــوع 
جــرم را در عــداد وظایــف خــود بــر عهــده نداشــته 
باشــد، خاطــر نشــان کــرد: در وظایــف همه دســتگاه 
هــای فرهنگــی و اقتصــادی و اجتماعــی و در ارتباط 
بــا همــه اقدامــات، مســئله پیشــگیری یک مســئله 

روشــن و بدیهــی اســت.
وی بــا بیــان ایــن که جامعــه بــری از جــرم و جنایت 
و ناهنجــاری و پــاک و ســالم، مطلوب همگان اســت، 
تصریــح کــرد: ایــن موضــوع می طلبــد کــه مدیــران 

در عرصه هــای مختلــف هــم اندیشــی و هــم گرایــی 
بــرای پیشــگیری از وقــوع جرم داشــته باشــند.

رئیــس قــوه قضاییه افــزود: تاکنــون در دســتگاه های 
مختلــف اجرایــی و قضایــی اقداماتــی در ایــن حــوزه 
ــروی انتظامــی و ســمن ها  انجــام شــده اســت و نی
ــا  ــد؛ ام ــی انجــام داده ان و نهاد هــای مردمــی اقدامات
قانونگــذار در ســال ۹۴ قانونــی را تصویــب کــرد کــه 
بــه موجــب آن شــورایی عالــی مرکــب از قــوای ســه 
گانــه در نظــر گرفتــه شــد تا گــرد هــم آینــد و برای 

کیفیــت پیشــگیری از وقــوع جــرم اندیشــه کنند.
وی بــا تبییــن وظایــف شــورای عالــی پیشــگیری از 
وقــوع جــرم بــه اولین وظیفــه آن اشــاره کــرد و ادامه 
داد: یکــی از ایــن وظایــف ایــن شــورا سیاســتگذاری 
کان و تهیــه یــک برنامــه ملــی بــرای پیشــگیری از 

وقــوع جــرم منطبــق بــا وظایــف ســه قــوه اســت.
آیــت اهلل رئیســی ادامــه داد: بــر اســاس ایــن برنامــه 
کان کــه یــک برنامــه ملــی اســت، یــک تقســیم 

ــرد. ــوه صــورت می گی ــرای ســه ق ــف ب وظای
وی بــه عنــوان دومیــن وظیفــه، بررســی وضعیــت 
جامعــه و یافتــن علــل وقــوع جــرم را مــورد تاکیــد 
قــرار داد و بیــان داشــت: بایــد هــر جرمــی کــه در 
جامعــه اتفــاق می افتــد، علــل آن پیــدا شــود و بــرای 
ــاش  ــگان ت ــوع جــرم هم ــل وق ــردن عل ــن ب از بی

نمایند.
آیــت اهلل رئیســی ضمــن ارج نهادن به همــه اقداماتی 
کــه در حــوزه پیشــگیری از وقــوع جــرم از جملــه در 
زمینه هــای فرهنگــی صــورت گرفتــه اســت، افــزود: 
بــدون تردیــد اقدامات فرهنگــی و تربیتی نقــش اول 
را در پیشــگیری از وقــوع جــرم دارد و اگــر اقدامــات 
فرهنگــی و تربیتــی کــه در جامعه صــورت می گیرد 
ــاز  ــگ س ــت دســتگاه های فرهن ــن حرک و همچنی
حرکــت اثربخشــی در جامعــه باشــد، حتما انگیــزه و 

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شهید علی اصغر محمدی )اولین مدافع حرم از مهمانشهر شهید چمران بردسیر(
نــام پــدر: تــازه گل- محــل تولــد: بردســیر- متولــد : 70/۲/8 تاریــخ  شــهادت: ۹۴/۲/7 

محــل شــهادت: ســوریه -مــزار: گلزار شــهدای بردســیر
چنــد روز بــود کــه مریــض بــودم. یکدفعــه متوجــه شــدم لباس هــای چــرک و کثیف 

تــو خونه نیســت. رفتم ســمت تلمبــه آب...
 کار خــودش بــود؛ علــی اصغــر لبــاس هــا رو در حالــی کــه از ســرمای هــوا مــی لرزید، 

مــی شســت... راوی: بــی بــی گل دارابی)مادر شــهید(
دفعــه اول کــه مجــروح از ســوریه برگشــت، چهــل شــب ازش پرســتاری کــردم. خوب 
کــه شــد، گفــت: میــرم ســوریه. گفتــم: چطــوری بــا ایــن دســت مــی خواهی بــری؟!

گفــت: نمــی تونم ســاح دســتم بگیــرم، رانندگــی  می کنــم، لبــاس های رزمنــده ها 
رو مــی شــورم، نگهبانــی می دم، کارهاشــونو انجــام میدم، نگران نبــاش ...

گفتــم: تــو زن و بچــه داری، بمــون، بــرادر دیگــه ت رو مــی فرســتم. گفــت: مــن کــه 
میرم ســوریه، میرم تا شــهید بشــم، بقیه پســرهاتو بفرســت یمن، فلســطین ... اســام 
در خطرســت ...در جــواب عمــوش هــم گفتــه بــود: دســت و پــای منــو قطــع کنیــد، 

ســینه خیــز میــرم...  راوی: بــی بــی گل دارابی)مادر شــهید(

شهید معظم علی اصغر محمدی 

رئيس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم 

همه دستگاه ها مأموریت پیشگیری از وقوع جرم دارند/ 
اصالح ساختار های فسادزا و جرم زا

ــا تمــاس 15۲1  ــرق ب ــا ســام روش قبلــی اداره ب *ب
ــت  ــرق را پرداخ ــض ب ــد قب ــی ش ــت م ــی راح خیل
کــرد و بــرا ی عامــه مــردم راحــت تــر بودحــاال اومــدن 
ــی  ــد بعض ــکل کردن ــن کار مش ــه ای ــد برنام ــا چن ب
موبایلهــای معمولــی اصا تــوان دریافت اپلیکیشــن را 
ندارنــد همــان شــماره 15۲1 خیلــی خــوب بــود لطفا 
تجدیــد نظــر کنیــد یــا همــان روش قبلــی هــم فعال 
باشــد  مثــل مخابــرات به شــماره ۲000 همــکار انجام 

میشــه                                      ۹13۲----۴3
*  ســپهر جــان ســام با تشــکر از شــما که مشــکات 
شــهر را منعکــس میکنیــد مــا بــراي دکتــر و ازمایش 
خــوب بایــد برویــم کرمــان بــا ایــن هزینــه ســنگین 
بــراي دوران بــارداري بایــد برویــم کرمــان بــراي بعضي 
از داروهــا بایــد برویــم کرمــان اگــر شــب دنــدان درد 
ــل  ــراي عم ــویم ب ــان ش ــي کرم ــد راه ــم بای بگیری
جراحــي بســتري ســونوگرافي بایــد برویــم کرمــان بــا 
ــم                                                                                                                                              ــي چــه کار کنی ــن مشــکات اقتصــادي و گران ای
16----۹۲۲7                                                  

ــد شــاهد حضــور  ــی بای ــا ک ــا ت *ســام باالخــره م
ــهر  ــوی ش ــرد ت ــگهای ولگ ــای س ــه ه گســترده گل
باشــیم؟،خصوصا شبها. یعنی دســتگاه متولی  از عهده 

ــاد؟  ــا برنمی ــدوم ســازی اونه ــا مع جمــع آوری ی
۹5----۹135                                                       

ــت  ــم در کشــور فعالی ــون معل ــک میلی ــش از ی *بی
می کننــد و منتظرنــد کــه رتبه بنــدی معلمــان اقدام 
شــود و لــی سرپرســت جدیــد از همیــن اول کار گفته 
ــش نیســت و معلمــان  ــا امکان ــم وفع بودجــه نداری
امیداواربودنــد کــه  بــا رتبه بنــدی  افزایــش منطقــی 

حقــوق  باشــند                            ۹1۲1----56
*با ســام اول بلوار ۲۲بهمن از ســمت آزادی نرســیده 
بــه پــل چنــد چاله عمیــق با عــرض کــم ایجاد شــده 
ــن  ــت رد میشــم ماشــینم داخــل ای ــن هروق ــه م ک
ــدی را  ــتن زیربن ــدای شکس ــه و ص ــا میفت ــه ه چال
حــس میکنــم بایــک فرغــون آســفالت ایــن چالــه ها 
پــر میشــن ممنــون ازشــهرداری            ۹350---۲1

ــام  ــن پی ــا ای ــپهریان ! لطف ــت س ــام خدم ــا س * ب
ــد  ــاپ کنی ــرم چ ــهرداری محت ــاع ش ــت اط را جه
آب نمــای پــارک قائــم را فعــال کنندضمنــا وســیله 
ــازی  ــا بازس ــاز ب ــته و نی ــم شکس ــا ه ــه ه ــاب بچ ت
دارد مجســمه دوتــا گاو راهــم نابخــردان نابــود کردنــد 
خداخیرشــون نــده                        ۹1۴۹---05

ــپاه ،  ــط س ــکا توس ــاد امری ــدام پهب ــا انه ــام ب *س
پوشــالی بــودن امریــکا بیشــترهویدا شــد انهایــی می 
خواســتندبا مذاکــره بــاج بــه امریــکا بدهنــدو مــردم را 
از جنــگ مــی ترســاندند بــه تــوان نظامــی جمهــوری 
ــا و  ــی خودامریکاییه ــد ول ــف بودن ــم واق ــامی ه اس
کارشناســان نظامــی جهــان از ایــن غافلگیــری ورصد 
ــد                ۹۲۲6---8۹ ــمن درحیرتن ــاد دش پهب

*حــاال هرســال جشــنواره گاب را برگزارمــی کننــد 
بــه مســئولین بفرماییــد بــه معــادن شهرســتان توجه 
کننــد و بــا فعــال کــردن و اســتخراج انهــا باعــث رونق 
اقتصــادی و اشــتغالزایی در شهرســتان شــوند ممنون                                                                                                                                            

۴1----۹13۲                                                  
ــزاده  ــی شــود امام ــه م ــه گفت ــی ک *باســام ازانجای
ــرا  ــت چ ــهرمون اس ــم ش ــی و چش ــب فرهنگ قط
ــمت  ــه از س ــت نمیش ــراف ان درس ــای اط خیابانه
ــوار  ــه بل ــیده ب ــده - نرس ــام مان ــه تم ــگاه نیم دانش
ــدارد  دانشــگاه بخشــی اســفالت نیســت و جــدول ن
- از ســمت بلوارشــهیدرمضانی کــه بلوارناتمــام مانــده 
ــه امامــزاده وصــل نشــده ایــن نمــای بسیارزشــتی  ب
ــه  ــه محوط ــد ک ــت حاالبمان ــزاده اس ــراف امام دراط
اطــراف خــود امامــزاده هــم وضعیــت بهتــری نــدارد 
کــه هیــات امنــا می گوینــد پــول کافــی و درامــدالزم 
بــرای زیباســازی نداریــم وباهمــت فرمانــدار وشــهردار 
وشــورای شــهر یــک بخشــی را پذیرفتنــد محوطــه 
ســازی کننــد درحال انجام اســت انشــااهلل بــا مدیریت 
فرماندار محترم ومســاعدت فوالدها شــاهد زیباســازی 

ــود               ۹303----۴0 ــم ب ــتری خواهی بیش
* چــرا بانــددوم بلــوا رشــهید رمضانــی کــه منتهی به 
میــدان امــام علــی مــی شوداســفالت نمــی شــود  بــا 
اســفا لــت ایــن  بلــوار ترافیــک  بلــوار امامــزاده کمتــر 
مــی شــود  و ضمنــا ماشــینهای ســنگین مــی توانند  
ــد  و  ــدی برون ــه کمربن ــوار ب ــن بل ــه ای ــزاده ب از امام
اقتصــاد ایــن بخــش از شــهر بــا عبــور ومــرور کامیونها 

شــایدرونق بگیــره ممنــون            ۹160---3۲

اندیشــه جــرم بــه وجــود نمی آیــد.
رئیــس قــوه قضاییــه تاکیــد کــرد: نبایــد مجــرم بــه 
ارتــکاب جــرم موفــق شــود و از ســوی دیگــر ابــزار جرم 

نبایــد در اختیــار مجــرم قــرار گیــرد.
آیــت اهلل رئیســی بــا تاکیــد بــر اصــاح ســاختار های 
فســادزا و جــرم زا بیــان داشــت: هــر جــا کــه زمینــه 
ــد آن را  ــف بای فســاد وجــود دارد، دســتگاه های مختل
اصــاح کننــد و ســاختار ها بــه گونــه ای تعریــف شــود 

کــه فســادزدا باشــد نــه فســادزا.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاختار ها بایــد جــرم زدایــی 
کننــد نــه اینکــه بســتری بــرای وقــوع جــرم باشــند، 
افــزود: در حــوزه اقتصــادی به صــورت خــاص در فرمان 
8 مــاده ای مقــام معظــم رهبــری بــرای دســتگاه های 
اجرایــی، تقنینــی و دســتگاه قضایــی تعییــن تکلیــف 
شــده کــه در دســتگاه اجرایــی اصــاح ســاختار های 
فســادزا، در دســتگاه قانونگذاری بستن منافذ فســادزا و 
در دســتگاه قضایــی برخــورد بــا مجرمــان مــورد تاکید 

قــرار گرفتــه اســت.

اشعار در مورد امام مهدی)عج(
شب ها ستاره میُشُمرم ز انتظار صبح    /        بر یاد مهرروی تو ای شهریار صبح
با ماه و اختران، شب هجران نشسته ایم    /        تا کاروان، بشارتی آرد ز یار صبح
روزی سرآید این شب هجران، تو شاد باش   /    وز پرده فلک به درآید نگار صبح

بر عاشقی که مژده برند از شب وصال/         مرغ خیال او پََرد از شاخسار صبح
پروانه و من و دل و شمع و شب فراق /             سوزیم ز اشتیاق تو در انتظار صبح
مرغان گلستان همه با سوز و ساز عشق   /    نالند خوش به یاد تو ای گلعذار صبح
ترسم شب فراق کشد تا به روز حشر/ چون دست عشق داده سپهر ، اختیار صبح
با چشم اشكبار و دل آتشین چو شمع   /     بشتاب »الهی« از پی یار و دیار صبح.

شعراز: مهدی الهی قمشه ای 

مناینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی :

بیش از ۱۰۰ واحد بوم گردی در بردسیر راه اندازی شده است
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلس 
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه لــزوم تکمیــل 
زیرســاخت های گردشــگری در بردســیر گفــت: 
بیــش از 100 واحــد بوم گــردی در ایــن منطقــه 
ــن  ــیر ای ــتان بردس ــده و شهرس ــدازی ش راه ان
پتانســیل را دارد کــه منطقــه ویــژه گردشــگری 

اســتان کرمــان شــود.
ــیزدهمین جشــنواره  ــهباز حســن پور در س ش
گل محمــدی اللــه زار بردســیر کــه بــا حضــور 
اســتاندار کرمــان، امام جمعه بردســیر و تعدادی 
از مدیــران دســتگاه های اجرایــی اســتان برگــزار 
ــه اینکــه در حــال حاضــر در  ــا اشــاره ب شــد ب
ــگری  ــای گردش ــی جاذبه ه ــدای راه معرف ابت
شهرســتان بردســیر قــرار داریــم اظهــار داشــت: 
شهرســتان چهــار فصل بردســیر در تمــام طول 

ســال آمــاده پذیرایــی از مهمانــان اســت.   
وی بــا بیــان اینکه در تمام نقاط این شهرســتان 
ــیار  ــی بس ــیل های آب و هوای ــیر پتانس بردس
متنوعــی را شــاهد هســتیم که کم نظیر اســت 
گفت: شهرســتان بردســیر ایــن ظرفیــت را دارد 
کــه بــه عنــوان بهشــت کارآفرینی، گردشــگری 
و ســرمایه گذاری اســتان و کشــور معرفی شــود.

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلس 
ــه اینکــه بیــش  ــا اشــاره ب شــورای اســامی ب
از 100 واحــد بوم گــردی در ایــن منطقــه 
راه انــدازی شــده اســت بیــان کــرد: ایــن 
شهرســتان بــا وجــود ظرفیت هــای خوبــی کــه 
ــژه  ــه وی ــه منطق ــن پتانســیل را دارد ک دارد ای

ــود.  ــان ش ــتان کرم ــگری اس گردش
ــا بیــان اینکــه صبــح امــروز بــه اتفــاق  وی ب
اســتاندار کرمــان در ســیاه چادر عشــایر در این 
منطقــه حاضر شــدیم گفــت: عشــایر منطقه 
خواســتار معرفــی پتانســیل های گردشــگری 

ایــن منطقــه شــدند.
حســن پور بــا اشــاره به لــزوم برگزاری جلســه 
ویــژه ای با حضــور مدیران اســتان بــرای ایجاد 
و تکمیــل زیرســاخت های الزم در این منطقه 
بیــان کرد: توســعه کاشــت گیاهــان دارویی از 
دیگــر ظرفیت هــای ایــن منطقــه اســت کــه 
می تــوان ایــن ظرفیــت را بــا کمــک کمیتــه 

امــداد توســعه دهیم.
نماینده مردم ســیرجان و بردســیر در مجلس 
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه در تمامــی 
نقــاط شهرســتان بردســیر شــاهد پتانســیل 
هــای آب و هوایــی بســیار متنوعــی هســتیم 
ــر  ــم نظی ــران بســیار ک ــه آن در ای ــه نمون ک
اســت، اظهــار کــرد: بــرای معرفی شهرســتان 
بردســیر نیازمنــد بــه  ایــن اســت کــه مدیران 
ــک  ــوان ی ــه عن ــیر ب ــث بردس ــتانی بح اس
بهشــت بــرای کارآفرینــی، گردشــگری و 
ســرمایه گــذاری را در اســتان و کشــور معرفی 
کننــد و ایــن شهرســتان بــه عنــوان منطقــه 
ــام  ــان اع ــژه گردشــگری در اســتان کرم وی

شــود.
شــهباز حســن پــور روز 31 خردادمــاه در 
ســیزدهمین جشــنواره گل محمدی اللــه زار 

بــا اشــاره بــه لــزوم معرفــی شهرســتان بردســیر 
و منطقــه اللــه زار بــرای جــذب گردشــگر 
تصریــح کــرد: بــرای معرفــی بردســیر بــه عنوان 
ــوز در ابتــدای راه  شهرســتان چهــار فصــل، هن

هســتیم.
حســن پــور ادامــه داد: بیــش از 100 واحــد بــوم 
گــردی در ایــن منطقــه راه انــدازی شــده اســت 
کــه همیــن امــر ســبب گردیــده در تمــام طــول 
ــرش از  ــاده پذی ــه آم ــن منطق ــال ای فصــول س
ــور  ــاط کش ــر نق ــان از سراس ــافران و مهم مس
باشــد. وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: بایــد از 
ســوی مســئولین اســتانی، به تکمیل زیرساخت 
هــا ایــن منطقــه نــگاه ویــژه ای شــود و انتظــار 
ــی )ره( در  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــم از کمیت داری
کنــار بحــث گیاهــان دارویــی از ســایر ظرفیــت 

هــای دیگــر منطقــه بــام ایــران را اغــاز کننــد

مهندس برهانی مدیر شبکه ومرکز بهداشت بردسیر در نشست خبری مرکز  با اصحاب رسانه :

تا کنون26 هزار نفر غربال فشار خون و اندازه گیری فشار خون  را انجام دادند 
در ابتــدای ایــن نشســت مدیر شــبکه ضمــن بیان 
خیرمقــدم وتشــکر از رســانه ها در خصــوص اطاع 
ــارخون  ــرل فش ــی کنت ــیج مل ــرح بس ــانی ط رس
عنــوان کــرد، از جمعیــت هــدف 37 هــزار نفــری 
ایــن شهرســتان تــا کنــون بیــش از ۲6 هــزار نفــر 
در ایــن طــرح شــرکت نمــوده وغربالگری شــده اند 
وامیدواریــم تــا پایــان طــرح درصــد باالیــی از گروه 

هــدف تحــت پوشــش قــرار گیــرد.
مهنــدس  برهانــی مدیــر شــبکه ومرکــز بهداشــت 
ــا اصحــاب رســانه  بردســیر در نشســت خبــری ب
بیــان داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه طــرح بســیج 
ــرل فشــار خــون در ســطح کشــور در حــال  کنت
اجراســت وایــن طــرح قابــل توجــه ومهــم اســت 
لــذا هــدف از  نشســت خبــری بــا رســانه هــا اعام 
عملکــرد طــرح تا بــه امــروز دوم تیرماه  اســت  و از 
رســانه هــای مــی خواهیــم اطــاع رســانی کنند تا 
گــروه هــای هــدف درایــن طــرح شــرکت نماینــد

ــاالی 30  ــت ب ــزود: جمعی ــی اف ــدس برهان مهن
ســال ایــن شهرســتان کــه هــدف ایــن طــرح قــرار 
ــر هســتند  و  ــزار نف ــد بیــش از  37 ه ــی گیرن م
هدفــی کــه کشــور مشــخص کــرده و بایــد بــه آن  
هــدف کشــوری برســیم شــرکت 50 درصــد از 37 
هــزار نفــر مشــمول جمعیــت شهرســتان   اســت 
و50درصــد آن قریــب  بــه 18هــزار و پانصــد نفــر 
مــی شــود  امــا تــا این لحظــه ۲6 هــزار نفــر غربال 
فشــار خــون و انــدازه گیــری فشــار خــون را انجــام 

داده ایــم .
ــم  ــه ای بتوانی ــت دو هفت ــن فرص ــدوارم در ای امی

بــاالی 30 هــزار نفر فشــار خــون را انــدازه گیری 
کنیــم وتمــام تاشــمان ایــن اســت کــه بتوانیم 
آمــار غربــال گیــری شهرســتان را افزایــش دهیم 
وبــدون اینکــه بــه هــدف کشــوری توجه داشــته 
باشــیم. ولــی انگیــزه مــا تحــت هیــچ شــرایطی 
کاهــش پیــدا نمــی کنــد ودر ایــن 15 روز برنامه 
را ادامــه مــی دهیــم وامیدواریــم کــه بتوانیــم بــه 
پوشــش بــاالی ســی هــزار نفــر برســیم. در ایــن 
ــدازه  ۲6 هــزار نفــری کــه فشــار خونشــان را ان
ــه از  ــد ک ــراد بودن ــی ازاف ــم  خیل ــری کردی گی
بیماریشــان خبر نداشــتند. و شناســایی شــدند و 
مــا انشــااله در پایــان  طــرح آنالیــز را بــه رســانه 
هــا جهــت اطــاع رســانی عــرض مــی کنیــم. 
کــه چــه تعــداد مــردم بــاالی ســی ســال بودنــد 

کــه از فشــار خــون خــود خبــر نداشــتند.
رئیــس مرکزبهداشــت بردســیر درادامه افــزود:  با 
توجــه به شــاخص کشــوری  کــه بیــش از ۴0 تا 
50 درصــد مــردم از بیمــاری فشــار خــون خــود 
خبــر ندارنــد به همیــن دلیــل از این بیمــاری به 
عنــوان قاتــل خامــوش نــام مــی برند و دســتگاه 
ســامت کشــور چندهــدف در ایــن طــرح دارد: 
اولیــن هــدف پیشــگیری از مــرگ ومیر ناشــی از 
عــوارض ایــن بیمــاری مثل )ســکته هــای قلبی 
و مغــزی، عــوارض کلیــوی و دیالیــز و عــوارض 
چشــمی(  اســت.دومین هــدف آمــوزش ســبک 
زندگــی ســالم بــه مــردم اســت مثــا مــا وقتــی 
از مــردم در ایــن برنامــه مــی خواهیــم زندگــی 
ــه تحــرک  ســالم داشــته باشــند حتمــا بایــد ب

فیزیکــی روزانــه توجــه داشــته باشــند و از تغذیــه 
ســالم برخــوردار باشــند یعنــی اینکــه غــذای کــم 
نمــک  و از روغــن ســالم تغذیــه کننــد.  و توصیــه 
بیشــتر ایــن اســت کــه از روغــن مایــع اســتفاده 

. کنند
ــن  ــت :  ای ــرح گف ــدی ط ــاره زمانبن ــی درب برهان
طــرح در دو فــاز در ســطح شهرســتان اجــرا مــی 
شــود. کــه یــک فــاز اطــاع رســانی بــوده کــه از 
ــان طــرح  ــا پای ۲7 اردیبهشــت شــروع شــده و ت
ــک  ــه دارد. و ی ــد ادام ــی باش ــاه م ــه 15 تیرم ک
ــر پایگاههــا و  فــاز اجرایــی دارد کــه مــا عــاوه  ب
ــع  ــات جام ــز خدم ــای بهداشــت و مراک ــه ه خان
ســامت  و بیمارســتان، ایســتگاههایی  در ســطح 
شــهر بردســیردر مکانهایــی کــه تــردد مــردم زیــاد 
ــاز اجرایــی از 17  اســت حضــور پیــدا کردیــم و ف
ــه دارد. و  ــر ادام ــا 15 تی خــرداد شــروع شــده و ت
امیــدوارم کــه مــردم مراجعه کنند و تحت شــرایط 
اســتاندارد فشــار خونشــان انــدازه گیــری شــود و 
کســانی کــه از میــزان فشــار خــون خبــر ندارنــد 
هــم راهنمایــی و هــم مشــاوره مــی شــوند واگــر 
وضعیــت فــرد حــاد باشــد بافاصلــه اقــدام درمانی 

در مــورد فــرد صــورت مــی گیــرد.
ــی و مســئول  ــر اجرای ــی دبی ــاء الدین ــه به درادام
واحــد پیشــگیری بــا بیماریها بیــان داشــت:ضمن  
تشــکر از همــه مجموعــه هایــی کــه د رایــن طرح 
ــد و هســتند  انشــاءاهلل  همــکار و همــراه مــا بودن
ــه  ــت صددرصــدی نســبت ب ــه موفقی ــم  ب بتوانی
جمعیــت هــدف در مــدت باقــی مانده دســت پیدا 

کنیــم و همــان طــور کــه بیــان شــد نیــاز هســت کــه اطــاع رســانی بــرای دعــوت از 
مــردم جهــت انجــام غربــال گیــری و شــرکت درایــن همایش بســیج ملی فشــار خون 
را تقویــت کنیــم. و در ایــن طــرح براســاس ســازماندهی کــه انجــام شــد مــا ۲۲0 نفــر 
از نیروهــای اجرایــی بــه عنــوان ناظــر و مســئول طــرح و ســنجش گــران در قالــب 65 
تیــم در مراکــز درمانــی و همچنین ایســتگاههایی کــه در خــارج از مراکــز درمانی ایجاد 
شــده همــکاران مــا در تمــام ســاعات شــبانه روز وخــارج از وقــت تــا زمانــی کــه مــردم 
حضــور دارنــد ارائــه خدمــات مــی نماینــد و همــان طــور کــه اشــاره شــد تــا کنــون 
بیــش از ۲6 هــزار نفــر از جمعیــت بــاالی 30 ســال در قالــب طرح انــدازه گیــری انجام 
شــده و انشــاء اهلل آنالیــزی کــه مــا هــر روز رصــد مــی کنیــم نویــد ایــن را مــی دهد که 
درصــد ی از افرادیکــه دچــار فشــارخون بــاال بودند و از بیماری خودشــان خبرنداشــتند 
شناســایی شــده و بــه پزشــک ارجــاع مــی شــوند و تحــت درمــان قــرار مــی گیرنــد و 
درآخــر از همــه همــکاران کــه مــا را در ایــن طــرح یــاری کردنــد مخصوصــا اصحــاب 

رســانه کــه در اطــاع رســانی مســاعدت کردنــد تقدیــر و تشــکرمی نماییــم. 
 


