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و اهل مجاهدت دائم در راه خدا. هر کسی با این 
خصوصیات باشد، دلها به سمت او جذب میشود.
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به منظور ایجاد ساز و كارهای الزم برای ارتقای شایستگی 
های حرفه ای، منزلت و مرجعیت علمی و اجتماعی معلمان 
و افزایش انگیزه در راستای ارتقای فعالیت های آموزشی و 
پرورشی آنان ، طرح رتبه بندی معلمان گام مناسبی برای 
رسیدن به این اهداف است لذا ضمن بررسی كارشناسانه این 
طرح و تخصیص اعتبار الزم از سوی دستگاههای متولی و 
تصویب مجلس و عملیاتی شدن ان می تواند باعث رغبت و 
تالش بیشتر معلمان درانجام وظیفه ذاتی خود در اموزش و 
پرورش بشود چون این طرحی است كه می تواند وضعیت 
حقوق و مزایای معلمان را ارتقا دهد و تاخیر در عدم اجرای 

آن هزینه های جبران ناپذیر بدنبال خواهد داشت. 
البته مکررا مسئوالن وزارت آموزش و پرورش در سطوح 
مختلف به فرهنگیان این اطمینان خاطر را داده اند كه در 
تصویب و اجرای این طرح هیچ گونه تعلل وتاخیر زمانی 
وجود ندارد و كارها طبق برنامه پیش می رود ودولت نیز 
عزم مسئوالن نظام آموزشی را راسخ تر نموده با جدیت تا 
حصول نتیجه مطلوب پای كار باشند و به اعتماد فرهنگیان 

پاسخ مثبتی دهند
چون بر اساس این طرح در هر رتبه، ضرایبی در امتیازات 
شغل و شاغل و در نتیجه حقوق و مزایا برای آنان لحاظ 
می  شودومهم ترین اقدامی كه برای معیشت معلمان در 
دستور كار مسئولین اموزش وپرورش قرار گرفته است  طرح 

رتبه بندی معلمان است كه تا كنون محقق نگشته است 
توجه  با  معلمان  بندی  رتبه  است كه طرح  بذكر  الزم 
انداز  و چشم  پرورش  و  اموزش  بنیادین  سندتحول  به 
1404تبیین شده بنحوی كه درفصل ششم از این سند به 
ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه  ای منابع انسانی با 
تأكید بر نقش الگویی و جایگاه معلم می پردازد و به طور 
مشخص مقرر می دارد: ) استقرار نظام سنجش صالحیت  
های عمومی، تخصصی و حرفه  ای، تعیین مالك  های 
ارزیابی و ارتقای مرتبه )نظام رتبه بندی( علمی و تربیتی 
معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان براساس نظام 
معیار اسالمی( بنابراین آموزش و پرورش از ابتدای طرح  به 
تدوین طرح رتبه بندی معلمان همت گماشت كه بر اساس 
آن معلمان با در نظر گرفتن معیارهایی در چهار گروه طبقه 

بندی و دستمزد آنها بر همین اساس تعیین می شود.
نهایتا در ادامه اجرایی شدن این طرح ،  پس از كش و قوس 
ها درباره این الیحه، با هدف افزایش انگیزه فرهنگیان و 
ارتقای شایستگی های حرفه ای معلمان در آخرین جلسه 
هیات دولت 27 اسفند 93 در قالب قانون مدیریت خدمات 
كشوری به تصویب رسید. بر این اساس مرحله اول طرح رتبه 
 بندی معلمان در نیمه ابتدایی سال 94 با بار مالی 1300 
میلیارد تومان اجرا شد و طی آن حقوق فرهنگیان میانگین 

تا 400 هزار تومان افزایش یافت.               ادامه صفحه 3
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                                  دكترفدایی  استاندار كرمان عنوان كرد:
سیستم اداری باید روان، چابک و کارا باشد/

دولت به دنبال ایجاد سیستم اداری مطلوب است

      معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: 

دل نگرانی معلمان از تاخیر 
در رتبه بندی  

در ایــام تعطیــل بعــد از عیــد فطــر بــه منطقــه اللــه زار 
و توابــع ایــن بخــش ســفرکردم  مــردم اللــه زار کــه تــا 
چنــد ســال قبــل بــه دلیــل بیــکاری و محرومیــت در حــال 
مهاجــرت از روســتا بــه شــهرها بودنــد وتنهــا درآمــد و 
اشــتغال انهــا بخــش مختصــری  کشــاورزی ودامــداری 

ــود  امــا امــروز ... ب
بــا پــرورش گل محمــدی و رونــق ایــن کشــت در منطقــه 
اللــه زارشــامل روســتاهای همجوارماننــد ) خرمنــده –
ــه   ــراران  ک ــی -ه ــاغ حاج ــکر -ب ــه عس ــدری- قلع جغ
بــرای توســعه گلزارهــای گل محمدی از یکدیگر ســبقت 
ــرای ایجــاد  ــذار ب ــب  ســرمایه گ ــد وباعــث جل می گیرن
کارگاه هــای گالب گیــری و یــا خرید اســانس گل محمدی 

بــه روســتاهای ایــن منطقــه شــده انــد قابــل توجــه بــود  
در اطــراف جــاده هــا کــه حرکــت مــی کــردم انبوهــی 
ازعطــرگل محمــدی و حضــور زنــان  ومــردان واطفــال 
ــد و درهرروســتا  ــدن گل بودن ــه درحــال چی بســیاری ک
چندیــن کارگاه گالب گیــری ســنتی و صنعتــی درحــال 

فعالیــت بودنــد
 حضورگردشــگران درکنــار گلزارهــا و کمک در چیدن 
گل بــه کشــتکاران نشــانی دیگــر از همدلــی و همیــاری 
روســتائیان و گردشــگران بود . در مغازه های روســتاها 
انــواع عرقیــات و گالب همــراه با ارائه لبنیات عشــایری 
درمعــرض دیــد گردشــگران بــود هرســاله درایــن موقــع 
ازســال شــاهد حضور چشمگیری از گردشــگران دراین 

بخش هســتیم 
امســال ســیزدهمین جشــنواره گل محمدی نیز ۲۹ تا ۳۱ 
خــرداد مــاه ســال جــاری در اللــه زار برگــزار می شــود 
یکــی از ویژگیهــای منحصــر بفــرد ایــن جشــنواره )ثبت 
ملــی جشــنواره گل محمــدی در الله زار( اســت که همت 

مســئوالن را درنهایــی کــردن ایــن امرمــی طلبد 

        
صیانت از معادن کشور چیزی جز بهره 
وری و جلوگیری از اتالف منابع نیست

پلیس کرمان طی 10 سال گذشته 100 
شهید در راه امنیت تقدیم کرد
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پرورش گل محمدی در الله زار یکی از پررونق 
ترین جاذبه های تجاری و گردشگری است 

درفصــل بهــار وتابســتان هــزاران گردشــگر از 
شهرســتانهای مجاور و اســتانهای مجاورمخصوصا 
ازاســتان هرمــزگان در ایــن بخــش و روســتاهای 
مجــاور حضــور مــی یابنــد و بــا اقامــت چنــد روزه 
ضمــن خریــد عرقیــات و ســوغاتیهای محلــی باعــث 

ــن روســتاها مــی شــوند  ــازار ای ــق ب رون
  بایــد یــادی از مرحــوم همایــون صنعتــی کنیــم  اولین 
ــل از اینکــه  ــش ،  قب کســی کــه  حــدود ۵۰ ســال پی
مســئوالن اســتان کرمــان بــه ایــن نتیجــه برســند کــه 
الگــوی کشــت بایــد تغییــر کنــد، بــا مهاجــرت به یکی 
از دور افتــاده  تریــن روســتاهای اســتان کرمــان بــه نام 
اللــه زار ســنگ بنــای  ایــن صنعــت پایه گــذاری کرد 
و حــاال بعــد از نیــم قــرن بــه ثمــر  نشســته اســت وگل 
محمــدی با اســانس ویژه خود مشــتریان اروپایــی دارد 
ــدار بردســیر درســال گذشــته  ــه ســخن فرمان ــا ب و بن
دوونیــم میلیــارد یورو ارزآوری داشــته اســت .توســعه 
کشــت گل محمــدی زمینــه صنعــت گردشــگری 
وتجــاری  درایــن منطقــه را بــه ارمغــان اورده اســت  صفحه4

بیانات مقام معظم رهربی در مراسم سی امین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(:

تبیین اندیشه مقاومت حرضت امام خمینی )رحمه ا... علیه( 

 
توسط رهربمعظم انقالب درمراسم سی امین سالگرد ارتحال امام

اندیشه مقاومت امام خمینی ) رحمه ا.. علیه ( 
دارای پشتوانه عقالنی ، علمی و دینی است 

مدیرعامل جدید شرکت معدنی صنعتی گل گهر:

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در گزارشی به این سؤال 
جواب داد؛ که آیا اداره کشور بدون نفت ممکن است؟

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، مركــز 
ــا  پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی ب
ــدون  ــاره اداره كشــور ب انتشــار گزارشــی درب
ــن راه  ــه مؤثرتری ــر اینک ــد ب ــا تأكی ــت، ب نف
مقابلــه بــا تحریم هــای نفتــی اداره ارادی 
ــرد:  ــالم ك ــت، اع ــت اس ــدون نف ــور ب كش
ــادرات  ــدن ص ــر ش ــورت صف ــی در ص حت
ــا و  ــراز پرداخت ه ــت ت ــکان مدیری ــت، ام نف
ــود دارد. ــی وج ــاد اصالحات ــا ایج ــازار ارز ب ب

در بخــش »خالصــه مدیریتــی« ایــن گزارش 
ــن راه  ــن و پایدارتری ــت: »مؤثرتری ــده اس آم
ــه  ــت علی ــرم نف ــتفاده از اه ــا اس ــه ب مقابل
نفــت  بــدون  كشــور  ارادی  اداره  ایــران، 
اســت. برنامــه اداره كشــور بــدون نفــت، از دو 
بخــش تشــکیل شــده اســت؛ در بخــش اول، 
ــردن  ــر ك ــرای صف ــه ب ــه ارادی و فعاالن برنام
منابــع نفتــی از بودجــه عمومــی دولــت )نــه 
ــه شــده و در  صفــر كــردن صــادرات آن( ارائ

ــردن  ــی ك ــرای خنث ــه الزم ب بخــش دوم، برنام
ــادرات  ــی ص ــی تحمیل ــش احتمال ــرات كاه اث
ـــ در تــراز  ـــ ولــو تــا مــرز فرضــی صفــرـ  نفــتـ 
ــح داده  ــط توضی ــای مرتب ــا و بازاره پرداخت ه

شــده اســت.
ــد  ــه بتوان ــال آن اســت ك ــه حاضــر به دنب برنام
بــا  اجــرا«،  قابــل  و  »عملیاتــی  به صــورت 
ــا  ــی، ب ــی و سیاس ــش« اجتماع ــن تن »كمتری
ــط  ــاب در محی ــل اجتن ــل تالطــم غیرقاب حداق
اقتصــاد كالن و بــا لحــاظ حمایت هــای اقتصادی 
الزم از اقشــار آســیب پذیر، منابــع نفتــی بودجــه 
را »از لحظــه شــروع برنامــه« بــه صفــر برســاند، 
ــرده و  ــظ ك ــه حف ــرای برنام ــی اج آن را در ط
ــد از  ــه ای جدی ــاد را وارد مرحل ــان، اقتص در پای
بودجه ریــزی بــدون اتــکا بــه منابــع اســتخراجی 
كنــد، ضمــن اینکــه در صورت كاهــش تحمیلی 
صــادرات نفــت نیــز، اقتصــاد پایــداری خــود را از 

دســت ندهــد.

برنامــه تصفیــر نفــت كــه اختصــاراً »بتــن« نامیــده 
می شــود، »اســتحکام« در مقابــل نوســانات یــا 
شــوك های نفتــی را بــه مشــخصه اصلــی ســاختار 
ــع  ــال، مناب ــن ح ــل و در عی ــور تبدی ــه كش بودج
نفتــی را، بــرای اســتفاده نســل های آتــی و توســعه 
ــداری  ــوع اقتصــادی و پای ــه تن كشــور، معطــوف ب
ــظ و  ــارت، حف ــازی تج ــا و سالم س ــراز پرداخت ه ت

صــرف خواهــد كــرد«

افتتاح نه طرح زیر بنائی کشاورزی ودامپروری شهرستان بردسیر 
به مناسبت هفته جهاد کشاورزی

   در هفتــه جهــاد كشــاورزی)21- 27 خردادمــاه( نــه 
طــرح كشــاورزی و دامپــروری بــا هزینــه كــرد اعتبــار 
بیــش از 100 میلیــارد ریــال كــه بیــش از 19 میلیــارد 
ریــال آن از اعتبــارات دولتــی اســت و اشــتغالزایی برای 
23 نفــر، بــه بهــره بــرداری مــی رســد و یــک مزرعــه 

گیاهــان داروئــی كلنــگ زنــی مــی شــود.
ــاورزی  ــاد كش ــر جه ــز مدی ــبک خی ــدس س مهن
شهرســتان بردســیر گفــت: به مناســبت هفتــه جهاد 
ــه طــرح كشــاورزی، دامپــروری شــامل  كشــاورزی  ن
یــک طــرح آبیــاری قطــره ای، دو طــرح مرمــت قنات، 
یــک طــرح لولــه گــذاری، یــک طــرح پــرورش ماهیان 
ســردآبی، یــک طــرح پــرورش گاو شــیری، یــک طرح 
پــرورش مــرغ گوشــتی، یــک طــرح پــرورش شــتر و 
یــک طــرح پــرورش اســب بــا هزینــه كــرد اعتبــاری 
بیــش از 100 میلیــارد ریــال كــه بیــش از 19 میلیــارد 
ریــال آن از اعتبــارات دولتــی اســت، بــه بهــره بــرداری 

مــی رســد.
ســبک خیــز خاطرنشــان كــرد: پــس از افتتــاح یــک 
طــرح آبیــاری قطــره ای 11 هکتــار بــه باغــات مجهــز 
بــه ایــن سیســتم مــی شــود و ایــن طــرح ها بــا هزینه 
كــرد اعتبــاری بیــش از 1680 میلیــون ریال كــه 750 
میلیــون ریــال آن از اعتبــارات دولتی اســت، اجرا شــده 

است.
ــای افتتاحــی  ــرح ه ــر ط ــزود: از دیگ ــه اف وی در ادام

آب و خــاك، دو طــرح مرمــت قنــات بــا هزینــه 
كــرد 700 میلیــون ریال كــه 650 میلیــون ریال 
آن از اعتبــارات دولتــی اســت و یــک طــرح لولــه 
گــذاری بــه طــول 2 كیلومتــر بــا هزینــه كــرد 
ــه  ــال ك ــون ری ــادل 1100 میلی ــاری مع اعتب
900 میلیــون ریــال از اعتبــارات دولتــی بــه بهره 

بــرداری مــی رســد.
ــیر  ــتان بردس ــاورزی شهرس ــاد كش ــر جه مدی
گفــت: یــک طــرح پــرورش ماهــی ســردآبی 30 
تنــی بــا اعتبــار 54 میلیــارد ریــال در ایــن هفته 
ــره  ــس از به ــد و پ ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ب

ــرداری 3 شــغل ایجادمــی شــود. ب
وی در ادامــه گفــت: از جملــه طــرح هــای 
دامپــروری قابــل افتتــاح  یــک طــرح پــرورش گاو 
شــیری بــا ظرفیــت 630 تــن در ســال بــا هزینــه 
كــرد 12 میلیــارد ریــال، یک طــرح پرورش اســب 
ــک طــرح  ــال، ی ــارد ری ــرد 17میلی ــه ك ــا هزین ب
پــرورش شــتر بــا هزینه كــرد 3600 میلیــون ریال 
و یــک طــرح پــرورش مــرغ گوشــتی بــا هزینــه 
كــرد 10 میلیــارد ریــال مــی باشــد كــه در ایــن 
هفتــه بــه بهره بــرداری مــی رســد و 20 شــغل در 

منطقــه ایجــاد مــی شــود.

معارفه رئیس اداره سیاسی امنیتی و مسئول حراست فرمانداری بردسیر
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری 
شهرســتان بردســیر، اقــای محمــد علــی 
خســروی  بعنــوان رئیــس اداره سیاســی 
علــی  اقــای  و  فرمانــداری  امنیتــی 
میرمحمــدی بعنــوان مســئول حراســت 
فرمانــداری بــا حضــور مغفــوری معــاون 
مدیــر كل حراســت اســتانداری،مهندس 
نجــف پــور فرمانــدار و مهنــدس وفایــی 
ــداری  معــاون سیاســی اجتماعــی فرمان

ــه شــدند معارف
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی :

تخریب اماکن متبرکه بقیع 
بیانگر مظلومیت شیعه است 
/ تنها راه مبارزه با جنگ 
اقتصادی ، مقاومت است

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی در خطبه های 
نماز جمعه این هفته ضمن دعوت نمازگزاران به تقوا ی الهی بیان 
داشت: تقوی یک هدف است و کسی که پیرو ودنباله رو تقوی باشد 
هیچگاه نابود وهالک نمی شود و یکی از جاهایی که انسان هیچگاه 
پشیمان نخواهد شد از مواردی است که براساس تقوی عمل کند و 
عامل عدم پشیمانی تقوی است و حضرت علی )ع( می فرماید: 

عامل خوشبختی و رستگاری تقوی است.
 خطیب جمعه در ادامه به فرازی از دعای مکارم اخالق امام 
سجاد)ع( پرداخت وگفت: حضرت می فرماید: پروردگارا ! خیرو 
خوبی را به دست من تو جاری کن بنا است خیر من به مردم برسد 
اما از تو کمک می خواهم که در این جریان خیر به من کمک کنی. 
و اینکه از خدا می خواهد اجر را تو جاری کن من واسطه هستم و 
کاره ای نیستم همه کاره تو هستی و در هدایت کردن و کار کردن 
ما واسطه ایم. و قرآن راجع به پیامبر می فرماید: پیامبر وظیفه اش 
هدایت کردن است و پیامبر درهدایت کردن مردم واسطه است و 
کاره ای نیست و خداست که هدایت می کند اما به دست پیامبر. لذا 
امام سجاد می فرماید: خدایا ما واسطه ایم تو باید کمک کنی و تو 
باید جاری کنی کار خیر را به دست من. و نکته مهمی که دراین 
فرازاست نمی گوید خدایا اجری که می خواهد برسد به مومنین و 
مسلمین باشد بلکه می گوید برای مردم است هر دین و آئینی که 
می خواهند داشته باشند. و می گوید آن ارزش دارد که دیدش وسیع 
باشد. یعنی انسان خیرش باید به همه برسد حتی در روایات نسبت 

به غیر انسانها حتی حیوانات باید خیرش برسد.
خطیب جمعه بردسیر افزود: امام موسی بن جعفر)ع( می فرماید: 
اهل کره زمین مورد رحمت خدا قرار می گیرند نمی گوید مسلمانها 
و شیعیان بلکه اهل کره زمین را می گوید با هر طرز و فکر و دین 
و آیینی که دارند اگر بخواهند مورد رحمت و فضل خداوند قرار 
گیرند یک شرطش آن است تا زمانی که همدیگر را دوست دارند 
مورد رحمت خداوند قرار می گیرند. و امام سجاد می گوید: هیچ 
وقت منتظر نباشید خیرات مردم به شما برسد خودتان قدم بگذارید 
که خیرات شما به مردم برسد. حضرت آیت هللا بهجت می فرماید: 
اسمتان را در همه کارهای خیر بنویسید و در هر کار خیر اقدام 
داشته باشد چون نمی دانید کدام یک از آنها قبول می شود. ودر همه 

کارهای خیر سهیم باشید و لو کارهای کوچک. 
خطیب جمعه در ادامه با تقارن 22خرداد و تخریب اماکن متبرکه 
در مکه و مدینه گفت: روز چهارشنبه 22 خرداد سالروز تخریب 
بقاع متبرکه بقیع است اما وهابیت با آن تفکر منحط و نظام سیاسی 
آل سعود که این دو حربه استعمار در مبارزه با اسالم هستند باعث 
شد همه آثار اسالم محو شود و کمترین اثر از اسالم نمی بینیم و 
همه آثار اسالمی که درمکه و مدینه بود تخریب شدند و متهجرین 
وهابی را علم کردند تا تیشه به ریشه اسالم بزنند و آثار اسالمی را 
در مکه و مدینه از بین بردند و این مظلومیت شیعه را می رساند.
رهبری  معظم  مقام  سخنان  درتبیین  کرمانی  االسالم  حجت 
درسالگرد رحلت امام گفت: بیشترین محور سخنان مقام معظم 
رهبری راجع به  اهمیت مقاومت در سالگرد ارتحال حضرت امام 
بود و فرمودند: هر جا مقاومت کردیم موفق شدیم و هر جا مقاومت 
نکردیم ضرر کردیم. در جنگ تمام عیار اقتصادی که دشمن بر ما 
تحمیل کرده آنکه ما را سرافراز می کند بحث مقاومت است االن 
باید مقاومت کرد وبا همین مقاومت االن دشمن کوتاه آمده است که 
وزیر امورخارجه آمریکا ده، دوازده شرط برای ما گذاشته بود در 
همین هفته گذشته وزیر امورخارجه گفت: چین و شوروی و چند 
کشور را برای مذاکره با ایران واسطه قرار دادند اما هیچ شرطی 
نگذاشتند اما پشت پرده چیزی معلوم نیست لذا متولیان امر باید 
متوجه این قضیه باشند.بنابراین تنها راه مبارزه با جنگ اقتصادی 

مقاومت است .
امام جمعه بردسیرپیرامون سخنان مقام معظم رهبری در عیدفطر 
بیان داشت : نکته مهمی که در سخنرانی مقام معظم رهبری که 
در روز عید فطر به ان اشاره کردند: طرح استعماری آمریکا 
به عنوان معامله قرن بود که معامله قرن مربوط به مردم مظلوم  
فلسطین است و جای تاسف است که کشورهای اسالمی به جای 
اینکه در مقابل رژیم صهیونیستی بایستند و به مردم مظلوم فلسطین 
کمک کنند کشورهایی مثل کشور عربستان و بحرین به این 
طرح  کمک می کنند و این جای تاسف و ذلت و ننگ است برای 
کشورهای اسالمی که اینجور به دشمن کمک می کنند وایشان  
فرمودند: ما نزدیک به دو میلیارد مسلمان داریم اما چرا باید اینجور 
باشد باید امت اسالمی را حفظ کنیم اما دشمن درصدد است که 
امت اسالمی را از ما بگیرد لذا مسلمان کشی را راه انداختند. 
وکشورهای اسالمی که باید با اسرائیل مبارزه کنند با ایجاد اختالف  

بجان خودشان می اندازند 

پلیس کرمان طی 10 سال گذشته 100 شهید در راه امنیت تقدیم کرد
ــته  ــال گذش ــی 10 س ــان ط ــس کرم پلی
ــرد ــم ک ــت تقدی ــهید در راه امنی 100 ش
ــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی  مع
اســتان کرمــان گفــت: خــرداد مــاه امســال 
ــی  ــروی انتظام ــهید نی ــادواره ۵۷۴ ش ی
اســتان را در حالــی برگــزار می کنیــم که 
در طــول 10 ســال گذشــته 100 نفــر بــه 
ــزوده شــده  شــهدای انتظامــی کرمــان اف

اســت.
از  فــارس  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
در  احمدیوســفی  کــوروش  کرمــان، 
نشســت هم اندیشــی در زمینــه برگــزاری 
یــادواره ۵۷۴ شــهید فرماندهــی انتظامی 
اســتان کرمــان با اصحاب رســانه اظهار 
داشــت: نیروی انتظامی ســازمانی اســت 
کــه شــهادت در آن ســاری و جــاری 
اســت و نمونه شــهید محمدامیــن هللا دادی 
ــد فطــر توســط  کــه در عصــر روز عی
ــه  ــوب ب ــار جن ــلح در رودب ــرار مس اش

شــهادت رســید.
ــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی  مع
ــهدای  ــرد: ش ــوان ک ــان عن ــتان کرم اس

ــه  ــی جــان خــود را آگاهان ــروی انتظام نی
تقدیــم می کننــد تــا مــردم در آســایش و 
آرامــش بــه مســائل آموزشــی، فرهنگــی، 

اقتصــادی و .... بپردازنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مطلبــی کــه کمتــر 
جامعــه بــه آن توجــه می کنــد احســاس دیــن 
بــه شــهدا اســت، تصریــح کــرد:  باالتریــن 
ــود را  ــان خ ــت ج ــت آن اس ــار و گذش ایث
بدهیــد تــا همــه اقشــار جامعــه در آســایش 

باشند.
ــس  ــهدای پلی ــرد: ش ــان ک ــفی بی احمدیوس
مظلومانــه جــان فشــانی می کننــد و در 
راهبردشــان گــروه، مذهب، ســهله خاص، 
فــرد خــاص و ... مــد نظــر نیســت و 
به دنبــال ایــن هســتند که همه همنوعانشــان 

در امنیــت باشــند.
ــن اســت  ــا ای وی اظهــار کــرد: انتظــار م
بــا فکــر، اندیشــه و قلــم چیســتی و چرایــی 
ــن  ــه تبیی ــه جامع ــت ب شــهدا، نظــم و امنی
شــود و بتوانیــم بــا هم اندیشــی تولیــد محتوا 
کنیــم و اینهــا را در قالب های مختلف نشــر  
دهیــم و راهبــرد واالی شــهدا را در قالــب 

گفتمانــی بــه جامعــه تزریــق کنیــم.
ــی  ــی انتظام ــی فرمانده ــاون اجتماع مع
اســتان کرمــان بیــان کــرد: مــدل و رفتــار  
ــه گفتمان ســازی نشــده و  شــهدا در جامع
مغفــول مانــده اســت و امیدواریــم بــا آگاه 
ســازی کــه صــورت می گیــرد شــهدا بــه 
عنــوان الگــو بــرای افــراد  جامعــه باشــند.
پیــش  ســال  افــزود: 10  احمدیوســفی 
یــادواره شــهدای انتظامــی را برگــزار 
کرده ایــم و در 22 خــرداد مــاه ســال جاری 
ــروی انتظامــی  ــادواره ۵۷۴ شــهدای نی ی
اســتان را در حالــی برگــزار می کنیــم 
کــه در طــول ایــن 10 ســال گذشــته 100 
نفــر بــه شــهدای نیــروی انتظامــی اســتان 

ــزوده شــده اســت. ــان اف کرم
وی گفــت: در ســال بــه صــورت میانگین 
10 نفــر جــوان و ســرمایه اســتان کرمــان 
که میانگین ســنی آنها، 22 ســال بوده  را 

بــرای امنیــت تقدیــم کرده ایم.
ــش  ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش احمدیوســفی ب
از ۴0 نشســت تخصصــی در زمینــه 
کرمــان  شــهدای  یــادواره  برگــزاری 

برگــزار شــده اســت، گفــت: اجالســیه 
یــادواره در شــب 21 خــرداد مــاه بعــد 
از نمــاز مغــرب و عشــاء در حســینیه 

ثــارهللا کرمــان برگــزار می شــود.
وی افــزود:  روز 22 خــرداد مــاه 
مراســم یــادواره شــهدا بــا حضــور 
خانــواده شــهدا و مســئوالن کشــوری از 
جملــه  ســردار اشــتری فرمانــده ناجــا و 
جمعی از مســئوالن کشــوری و اســتانی 
در دانشــگاه هایتــک ماهــان برگــزار 

می شــود.

ادیبی نیا مدیر آموزش و پرورش بردسیر:

ــه چــاه  ــک حلق ــن از ی ــف 3 ســهم آب و 2 ســهم زمی وق
توســط خیـّـری از شــهر نــگار وقــف آمــوزش و پــرورش 

بردســیر شــد
مدیــر آمــوزش و پــرورش بردســیر از وقــف 3 ســهم آب و 
2 ســهم زمیــن از یــک حلقــه چــاه توســط خیـّـری از شــهر 

نــگار در آمــوزش و پــرورش خبــر داد .
ــیر  ــرورش بردس ــوزش و پ ــر آم ــا ، مدی ــی نی ــواد ادیب ج
ضمــن اعــالم این خبر گفت:علی کاکویی خیّری از شــهر 
نــگار بردســیر در اقدامــی خداپســندانه  ضمن حضــور در 
آموزش و پرورش بردســیر،  3 ســهم آب و 2 ســهم زمین 
از یــک حلقــه چــاه آب را وقــف آمــوزش و پــرورش کــرد.
مدیــر آمــوزش و پــرورش بردســیر ســنت حســنه ی 
وقــف را نمونــه کامــل و اعــالی باقیــات و الصالحــات در 
جامعــه دانســت و تاکیــد کــرد: وقــف نشــانه فرهنــگ ایثار 
وازخودگذشــتگی اســت کــه بایــد در ســطح جامعــه بــرای 

ــالش شــود. گســترش آن ت
جــواد ادیبــی نیــا تصریــح کرد:فرد یــا افرادی مثــل » علی 
کاکویــی « که بخشــی از امــوال خــود را در راه خیر وقف 
مــی کنــد ، خوشــبختی و ســعادت دنیــا و آخــرت را بــرای 

خــود تامیــن مــی کند.

عزت و افتخار ایران اسالمی مدیون و مرهون خون شهدا است 
حجــت االســالم مهــری امــام جمعــه نگار 
در خطبــه هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه بــا 
اشــاره بــه آثــار حفــظ زبــان و ایــن جملــه 
زیبــای پیامبــر صلــی ا... علیــه والــه 
در خطبــه مــاه رمضــان کــه فرمــود: 
ــی از  ــنتکم...« در کالم ــوا الس »واحفظ
امــام صادق علیه الســالم بیان داشــت:اهل 
بهشــت دارای چهــار نشــانه مــی باشــند : 
روی گشــاده ،زبــان نــرم ، دل مهربــان و 

دســتی دارای بخشــش .
وی افــزود: زبــان مــی توانــد بــه عنــوان 
انفــاق کننــده در راه خــدا عمــل نمایــد کــه 
بــه فرمــوده پیامبــر )مــا انفــق النــاس مــن 
نفقــه احــب مــن قــول الخیــر( یعنی مــردم 
چیــزی بهتر از حرف خیــر و نیک انفاق 
نمــی کننــد و همچنیــن امــام صــادق علیــه 
الســالم در بیــان زبــان دشــنام دهنــده مــی 
فرمایــد :) کســی کــه بــه بــرادر مســلمان 
خــود دشــنام دهد خداوند برکــت از روزی 
او برمــی دارد و او را بــه خــودش واگــذار 
و زندگیــش را تبــاه ســازد(پس باید مراقب 
بــود بــه اینکــه بــا زبــان زخــم زبــان نزنیم 
دروغ نگوییــم مــردم را فریــب ندهیــم دل 

کســی را نشکنیم و کســی را از خود نارحت 
نکنیــم و نرنجانیــم و از اعتمــاد کســی ســو 

اســتفاده نکنیم
حجــت االســالم مهــری در ادامــه به ســخنان 
مقام معظم رهبری در ســی و امین ســالگرد 
امــام رحمــه ا... علیــه  اشــاره و بیان داشــت:

از  امــام  بــارز  خصوصیــات  از  یکــی 
اول انقــالب و بلکــه پیــش از آن و تــا بــه 
امــروز در حیــات رهبــری نیــز وجــود 
دارد خصوصیــت مقاومــت و ایســتادگی در 
برابــر موانع و مشــکالت جباریــن ، ظالمان 
، منحرفیــن و زیــاده خواهــان انقــالب بــوده 
و هســت برخــالف تفکــر غلطــی کــه خیلــی 
هــا مــی گوینــد و مــی گفتنــد نمــی تــوان در 
برابــر گــردن کلفــت هــای دنیا مقاومــت کرد 
و ایســتاد ایــن درس را امــام بــه مــا آموخــت 
مقــام معظــم رهبــری و مــردم ایــران نیــز آن 
را بــا حضــور خــود تحقــق بخشــیدند که می 
ــر  ــا مقاومــت و ایســتادگی در براب ــم ب توانی
گــردن کشــان و عربــده کشــان دنیــا ایســتاد و 
شــجاعت را در برابــر ارعــاب و امیــد را در 
برابــر یــأس بــه یــاری خــدا تحقــق بخشــید و 
در چهــار دهــه گذشــته هــر جا که ایســتادگی 

ــیدیم  ــرفت رس ــت و پیش ــه موفقی ــم ب کردی
بــه ماننــد دفــاع مقــدس جریانــات التقاتــی و 
فکــری و مواجــه بــا تحریــم هــا و هــر جــا 
کــه بــر اســاس میــل طــرف مقابــل حرکــت 
کردیــم ضربــه خوردیــم مثــل بحــث برجــام 
و مذاکــرات هســته ای کــه دشــمن دبــه کــرد 
ــن در خواســت  ــگار همچنی ــه ن ــام جمع ام
هــای اخیــر ســردمداران آمریــکا بــرای 
مذاکــره بــدون هیــچ پیــش شــرط را در عین 
اینکــه نشــانه اقتــدار و ثبــات ایران اســالمی 
و عــزت آن در جهــان کــه بواســطه رهبری 
هــای حضــرت امــام ومقــام معظــم رهبری 
و ناشــی از خــون شــهدای انقــالب اســالمی 
و دفــاع مقــدس دانســت بیــان داشــت: عــزت 
و افتخــار ایــران اســالمی مدیــون و مرهون 

خــون شــهدا اســت 
امــا بایــد مراقب بــود این حرکــت امریکایی 
هــا نیز می تواند بخشــی از عملیــات روانی 
و فریــب دشــمن برای اثرگــذاری بر فضای 
ــی کــردن  ــه دو قطب ــی و دامــن زدن ب داخل
جامعــه ایــران ) بیــن مــردم( بــرای مذاکــره 

و نفــی مذاکــره باشــد
چــرا کــه در ســخنان اخیــر رییــس جمهــور 

امریــکا نیــز دیــده شــد کــه از یــک ســو 
مدعــی حمایــت از مــردم ایــران دربرابر 
ــتاد  ــر هش ــوی دیگ ــده  و از س ــام ش نظ
میلیــون ایرانــی را همیــن دیــروزدر 
پاریــس تروریســت مــی خوانــد کــه ایــن 
ــمن در  ــی دش ــت خال ــده دس ــان دهن نش

ادامــه فشــارها و تحریــم هــا اســت 
حجــت االســالم مهــری درپایــان ضمــن 
تشــکر از مســؤلین به جهــت راه اندازی 
کارخانــه آرد ســفید نــگار خواســتار 
بکارگیــری اولویت جوانــان بیکار نگار 
در ایــن کارخانــه و همچنیــن بــه عنــوان 
تکرار خواســتار تعیین تکلیف ســریعتر 

آســفالت جــاده نــگار بهرامجــرد شــد.

مدیرعامل جدید شرکت معدنی صنعتی 
گل گهــر بــا تاکیــد بــر اینکه صیانــت از 
معــادن کشــور چیــزی جــز بهــره وری 
ــع نیســت،  ــالف مناب ــری از ات و جلوگی
اظهــار کــرد: نــگاه ویــژه بــه منابــع 
انســانی بــه معنــای افزایــش تولیــد و 
توســعه بــوده و توجــه ویــژه بــه حقــوق 
منابع انســانی و رفاه این نیروی انســانی 
از اولویــت هــای مدیریت جدید شــرکت 

معدنــی صنعتــی گل گهــر اســت.
بــه گزارش خبرگزاری برنــا از کرمان؛ 
جمشــید مالرحمان مراســم معارفه خود 
ــد شــرکت  ــل جدی ــوان مدیرعام ــه عن ب
صنعتــی و معدنــی گل گهــر اظهــار 
ــام  داشــت: نقشــه راه کشــور توســط مق
معظــم رهبــری بــه روشــنی و بــا نهایت 
دقــت و ظرافــت تبییــن و مشــخص شــده 
اســت و مــا بایــد بــا مهندســی صحیــح، 
مدیریــت و نــگاه عالمانــه پیــش نیازهای 

اقتصــاد کشــور را فراهــم کنیــم.
ــه کاری  ــدن و زمین ــه حــوزه مع  وی ب
شــرکت معدنــی صنعتــی گل گهــر نیــز 
ــت  ــر اینکــه صیان ــد ب ــا تاکی اشــاره و ب

از معــادن کشــور چیــزی جــز بهــره وری 
و جلوگیــری از اتــالف منابــع  نیســت، 
اظهــار کــرد: نــگاه ویــژه بــه منابــع انســانی 
بــه معنــای افزایــش تولیــد و توســعه بــوده 
و توجــه ویــژه بــه حقــوق منابــع انســانی و 
رفــاه ایــن نیــروی انســانی از اولویــت هــای 
مدیریــت جدید شــرکت معدنی صنعتی گل 

گهــر اســت.
 مدیرعامــل جدیــد شــرکت معدنی صنعتی 
ــژه  ــا توجــه وی ــم ب ــت: معتقدی گل گهــر گف
بــه مهندســی معکــوس، می توانیــم  خالــق 
صنعــت باشــیم و فروشــنده صنعت بــه دنیا 
بشــویم و توســعه صنایــع پاییــن دســتی از 
اولویــت هــای توســعه گل گهــر مــی باشــد.

          مدیرعامل جدید رشکت معدنی صنعتی گل گهر:

ورود به مجلس با کسب حداقل 20 درصد 
آرای صحیح حوزه انتخابیه

ستاد انتخابات کشور اعالم کرد که حداقل رأی مورد نیاز 
بــرای ورود بــه مجلــس، 20 درصــد آرای صحیــح اســت.
ســید اســماعیل موســوی ســخنگوی ســتاد انتخابات کشور 
ــس در  ــات مجل ــون انتخاب ــوادی از قان ــرد: »م ــار ک اظه
ــر اســاس مــاده ۸ ایــن  تاریــخ 95/3/3 اصــالح شــده و ب
قانــون، در انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی، فــرد 
منتخــب در مرحلــه اول انتخابــات بایــد حداقــل 20 درصــد 
ــد. در دوره گذشــته در ســال 9۴  از کل آرا را کســب نمای
ــس 2۵ درصــد  ــه مجل ــرای ورود ب نصــاب رأی آوری ب
بــود؛ البتــه انتخابــات در مرحلــه دوم و هــم چنیــن میاندوره 
ــت.« ــزان اس ــر می ــه ه ــبی ب ــت نس ــب اکثری ــا کس ای ب
ــون  ــاده 19 قان ــره 3 م ــتناد تبص ــه اس ــه داد: »ب وی ادام
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی، مــالک انتخــاب 
منتخــب، کســب بیســت درصــد از آرا صحیــح اســت 
نــه کل آرا مأخــوذه آن حــوزه انتخابیــه. بــه عبــارت 
دقیق تــر، بــرای تجمیــع و اعــالم اســامی منتخــب یــا 
ــح  ــر تعــداد آرا صحی ــات، آرا نامزدهــا ب ــن انتخاب منتخبی
ــد. ــد ش ــری خواه ــد گی ــیم و درص ــه تقس ــوزه انتخابی ح

صیانت از معادن کشور چیزی جز
 بهره وری و جلوگیری از اتالف منابع نیست

               حجت االسالم مهری امام جمعه نگار :

         معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: 

وقف 3 سهم آب و 2 سهم زمین از یک حلقه
 چاه توسط خّیری از شهر نگار 

شایع ترین سرطان ها در ایران
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، رضــا ملــک زاده با اشــاره 
بــه اینکــه تازه تریــن آمــار ثبــت شــده مــوارد جدیــد بــروز 
ســرطان تحــت »نظــام ثبــت ســرطان ایــران«، مربــوط به 
ســال 139۴ )دومیــن ســال ثبــت ســرطان بــا پوشــش ۷۷ 
میلیــون و ۵39 هــزار نفــری کل جمعیــت در 30 اســتان( 
ــی ثبــت  ــال ایجــاد شــبکه مل ــه دنب اســت، اظهــار کــرد: ب
ســرطان در ایــران، نخســتین نتایــج گــزارش ثبت ســرطان 
در کشــور کــه مربــوط بــه آمــار ثبــت شــده ســرطان ها در 
ســال 93 بــوده، پــس از تجزیــه و تحلیــل داده هــا، در ســال 

گذشــته نهایــی و اعــالم شــد
معــاون تحقیقــات وزارت بهداشــت، شــایع ترین ســرطان ها 
ــتاندارد  ــروز اس ــار ب ــن آم ــاس آخری ــر اس ــران را ب در ای
ــا  شــده ســنی آنهــا در ســال 9۴ شــامل ســرطان پســتان ب
32.9، ســرطان پروســتات بــا 1۶.93، ســرطان پوســت 
)غیرمالنــوم( بــا 1۴.۶۸، ســرطان معــده بــا 13.۷0، 
ســرطان روده بــزرگ بــا 13.31 در هــر 100 هــزار نفــر 

برشــمرد.
وی افــزود: ایــن رتبــه بنــدی شــایع ترین ســرطان های ایران 

در ســال 9۴ در مقایســه با ســال 93 حفظ شــده اســت.
معــاون تحقیقــات وزیــر بهداشــت، همچنیــن ســرطان های 
پســتان بــا 32.9، روده بــزرگ بــا 11.۷0، پوســت 
ــا  ــد ب ــا ۸.۶۷ و تیروئی ــده ب ــا 10.۸۵، مع ــوم( ب )غیرمالن
۷.31 را پنــج ســرطان شــایع در بیــن زنــان ایرانــی اعــالم 
کــرد و گفــت: در ســال 9۴، 12 هــزار و ۵۸۸ زن ایرانــی 

مبتــال بــه ســرطان ســینه شــدند.
متأســفانه شــاهد افزایش شــیوع چاقــی در بین زنــان ایرانی 

بــه دلیــل عــادات غذایــی، کــم تحرکی و چاقی هســتیم
وی بــا اشــاره بــه عوامــل خطــر بــروز ســرطان ســینه و 
ــه طــور  ــان کشــور، ب ــن زن افزایــش ســرطان روده در بی
ویــژه بــر تأثیــر چاقــی بــر ایــن نــوع ســرطان ها تاکیــد کرد 
و بــا بیــان اینکــه متأســفانه شــاهد افزایــش شــیوع چاقــی در 
بیــن زنــان ایرانــی بــه دلیــل عــادات غذایــی، کــم تحرکــی و 
چاقــی هســتیم، گفــت: میــزان باالتــر بــروز ســرطان ســینه 
در زنــان ایرانــی نســبت بــه ســایر ســرطان های شــایع در 
ایــن جنــس، سیاســتگذاری ها برای پیشــگیری، تشــخیص 
و درمــان زودهنــگام ایــن نــوع ســرطان را ضــروری 

می ســازد.
ســرطان، دومیــن علــت مــرگ و میــر در جهــان اســت کــه 

در ســال 201۵ باعــث ۸.۷ میلیــون مــرگ شــده اســت
ــگاه  ــه جای ــات وزارت بهداشــت در ادامــه ب معــاون تحقیق
ســرطان در علــل مــرگ و میر پرداخت و گفت: ســرطان، 
دومیــن علــت مــرگ و میــر در جهــان اســت کــه در ســال 
201۵ باعــث ۸.۷ میلیــون مــرگ شــده اســت. بــر اســاس 
ــی، شــیوع ســرطان  ــی ســازمان بهداشــت جهان پیــش بین
در کشــورهای توســعه یافتــه تــا ســال 202۵، ۴۵ درصــد 

افزایــش خواهــد یافــت.
و  ترافیکــی  از حــوادث  پــس  ایــران  در  افــزود:  وی 
بیماری هــای قلبــی و عروقــی، ســرطان بــه عنوان ســومین 

ــود. ــناخته می ش ــرگ ش ــت م عل
ملــک زاده گفــت: نــرخ بــروز ســرطان در ایــران، به طور 
ــروز ســرطان  ــزان ب ــا می ــل مالحظــه ای در مقایســه ب قاب
گزارش شــده از کشــورهای توســعه یافته و حتی برخی از 

کشــورهای همســایه همچــون ترکیــه پایین تر اســت.

دستگیری 4 قاچاقچی مواد مخدر در عملیات پلیس کرمان
ــار قاچاقچــی و کشــف  ــان از دســتگیری چه ــتان كرم ــی شهرس ــده انتظام فرمان

ــر داد. ــس بخــش شــهداد خب ــات پلی ــواد مخــدر در عملی ــرم م 191کیلوگ
بــه گــزارش خبرگــزاری فارس از کرمان، ســرهنگ فــداء اظهار داشــت: ماموران 
انتظامی بخش شــهداد طی24 ســاعت گذشــته در عملیاتی از یک دســتگاه خودرو 
پــژو پــارس 94 کیلــو و 400 گــرم حشــیش کــه بــه صــورت ماهرانــه ای در آن 
جاســاز شــده بود کشــف و در این خصوص یک قاچاقچی زن را دســتگیر کردند.
ــان داشــت: مأمــوران انتظامــی ایــن بخــش در عملیاتــی دیگــر نیــز حیــن  وی بی
گشــت زنی نامحســوس در ســطح حــوزه اســتحفاظی موفــق شــدند بــا توقیــف یــک 
دســتگاه پرایــد 6۷ کیلوگــرم تریــاک و30 کیلوگــرم حشــیش کشــف و ســه متهــم 
را دســتگیر کننــد.وی افــزود: گفــت: تــالش بــرای شناســایی و دســتگیری ســایر 

قاچاقچیــان مرتبــط بــا ایــن افــراد ادامــه دارد.

مدیر آموزش و پرورش بردسیر:

راهیابی دو نفر از هنرجویان بردسیری به مرحله 
کشوری المپیاد شایستگی محور

از  بردســیر  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر 
راهیابــی دو نفر از هنرجویان این شهرســتان 
به مرحله کشــوری المپیاد شایســتگی محور، 

ــر داد . خب
ــا مدیــر آمــوزش و پــرورش  جــواد ادیبــی نی
شهرســتان بردســیر بــا اعــالم ایــن خبــر 
گفــت: بــا اعــالم نتایــج مرحلــه اســتانی المپیاد 
شایســتگی محــور ، دانــش آمــوز محمدرضــا 
ســاالرپور در رشــته امــور زراعــی و دانــش 
آمــوز محمــد جــواد کریــم زاده در رشــته 
صنایــع فلــزی بــا کســب رتبــه ی اول اســتان 
جــواز ورود بــه مرحلــه کشــوری را دریافــت 

کردنــد.
ــرد:  ــح ک ــرورش تصری ــوزش و پ ــر آم مدی
بــا توجــه بــه اســتقرار نظــام جدیــد آموزشــی 
و رویکــرد آمــوزش مبتنــی بر شایســتگی در 
شــاخه فنــی و حرفــه ای و به اســتناد بخشــنامه 
ابالغــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا 
عنــوان راهبردهــای ارجاعــی برنامه هــای 
یادگیــری  بهبــود  فرآینــد  کیفیت بخشــی 
ــتگی  ــاد شایس ــه ای المپی ــی و حرف ــاخه فن ش

محوربرگــزار گردیــده اســت .
ــن  ــزاری ای ــدف از برگ ــا ه ــی نی ــواد ادیب ج
المپیاد را توانمندسازی هنرجویان در سطوح 
مختلــف آموزشــی دانســت و گفــت: از اهداف 
مهــم ایــن برنامه هــا ترویــج و ایجــاد نگــرش 
ــی  ــی، توســعه و تعال ــه ای در ســطح مل حرف
ــازی  ــه ای، توانمندس ــی و حرف ــته های فن رش
ــف آموزشــی،  ــان در ســطوح مختل هنرجوی
ســنجش کیفیــت آموزش هــای تخصصــی و 
آگاهــی و شــناخت جامعــه در مــورد ظرفیــت 
و  فنــی  مختلــف  زمینه هــای  در  موجــود 

حرفــه ای مــی باشــد .
ــرورش بردســیر  ــر آمــوزش و پ مدی
ایــن موفقیــت ارزشــمند را بــه دانــش 
آمــوزان محمدرضــا ســاالرپور  و 
محمــد جــواد کریــم زاده ، خانــواده 
ــه دانــش آمــوزان و  ــان و کلی هــای آن
ــراز  ــت و اب ــک گف ــان تبری فرهنگی
امیــدواری کــرد کــه بــا درخشــش این 
دانــش آمــوزان در مرحلــه اســتانی 
، شــاهد موفقیــت آنــان در مرحلــه 

ــز باشــیم . کشــوری نی
الزم بــه ذکر اســت المپیاد شایســتگی 
محور هنرســتان های فنــی و حرفه ای 
در رشــته های ســاختمان، تاسیســات 
مکانیکــی، صنایــع غذایــی، صنایــع 
فلــزی، مکانیک خودرو، حســابداری 
و تربیــت بدنــی دختــران در ســطوح 
هنرســتان ، منطقــه ،  اســتان برگزار 
و مرحلــه کشــوری آن نیــز در تاریــخ 
2۷ و 2۸ خــرداد مــاه  ســال جــاری 
در خراســان رضــوی برگــزار مــی 

گــردد .

مصوبه جدید سران قوا برای کارکنان و بازنشستگان، 
مستمری بگیران و طرح رتبه بندی معلمان

پرداخــت ۱۰۰درصــدی حقــوق، عیــدی و مزایــای کارکنــان و بازنشســتگان 
کشــوری و لشــکری، مســتمری بگیران و طرح رتبه بندی معلامن در جلســه 

شــورای عالــی هامهنگــی اقتصــادی به تصویب رســید.
بــه گــزارش حوزه دولت خربگزاری تســنیم، جلســه شــورای عالی هامهنگی 
ــا حضــور رسان ســه قــوه و به ریاســت حجــت  اقتصــادی روز یکشــنبه ب
االســالم حســن روحانی رئیس جمهور تشــکیل شــد و موضوعات اقتصادی 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت.در این جلســه پیشــنهاد ســازمان برنامه و 
بودجــه در رابطــه بــا تعدیــالت الزم در منابــع درآمدی و اعتبــارات هزینه ای 
بودجــه ســال 1398 مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفت.بــر اســاس مصوبــه 
رسان قــوا در ایــن جلســه مقــرر شــد هزینه هــای رضوری شــامل: پرداخــت 
حقوق و مزایای مســتمر کارکنان کشــوری و لشــکری، حق الزحمه نیروهای 
رشکتــی و کارکنــان طــرح بیمــه ســالمت و بیمه هــای اجتامعــی، مســتمری 
افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی، مســتمری ایثارگــران و 
ــدی  ــی اســالمی، عی ــواده شــهدا، بازپرداخــت اصــل و ســود اوراق مال خان
ــن  ــامن، تأمی ــدی معل ــان لشــکری و کشــوری، اجــرای طــرح رتبه بن کارکن
ــار  حقــوق و عیــدی و همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان، تأمیــن اعتب
کاهــش آســیب های اجتامعــی و برخــی مــوارد رضوری دیگر بــه هیچ وجه 
تحــت تأثیــر نوســانات اقتصادی قــرار نگرفتــه و 100 درصد تخصیــص یابد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان :

استان ما در 25 شاخص توسعه؛ پایین تر از متوسط کشوری است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اســتان 
کرمــان گفــت: ایــن اســتان برغــم اینکــه در بســیاری از 
ظرفیت هــا از جملــه معــدن و تولیــد محصــوالت باغی 
و کشــاورزی رتبه نخســت کشــور را داراســت امــا در 25 
شــاخص توســعه، پایین تر از متوســط کشــور قــرار دارد.

بــه گــزارش خربگــزاری برنــا؛ ســیدمهدی طبیــب زاده در 
نشســت کارگــروه فرهنگــی اقتصــادی شــورای فرهنگ 
ــه  ــن روحی ــزود: همچنی ــان، اف ــتان کرم ــی اس عموم
ــن  ــدارد و ای ــود ن ــان وج ــتان کرم ــری در اس مطالبه گ

روحیــه بایــد تقویــت شــود.
وی اظهــار داشــت: برخــی تنــگ نظری هــا و اعتقــاد به 
مســائل خرافــی، موجــب فــرار رسمایــه از اســتان کرمان 
مــی شــود و هیــچ سیاســت تشــویقی نیــز بــرای افــراد 

رسمایه گــذار وجــود نــدارد.
ــادن و کشــاورزی  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
اســتان کرمــان بــا تاکید بــر اهمیت احــرام بــه کارآفرین 
و رسمایــه گــذار، گفــت: بایــد کارآفرینــی به عنــوان یک 
ارزش و مهــارت آمــوزی بــه عنــوان یک فرصت مناســب 
بــرای ایجــاد اشــتغال در جامعــه تلقــی شــود و مســائل 

و مشــکالت فرهنگــی را در ایــن راســتا رفــع کنیــم تــا 
توســعه اســتان تحقــق یابد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه وجــه غالــب تصمیم گیری ها 
در کرمــان بــا نــگاه سیاســی و نــه اقتصــادی اســت و 
ایــن موضــوع بــه توســعه و پیرشفــت اســتان لطمــه 
وارد می کنــد افــزود: بــا تغییــر هــر دولــت، تغییــرات 
وســیعی در اســتان کرمــان بــه وجــود می آیــد که این 

امــر در کمــر اســتانی رخ مــی دهــد.
طبیــب زاده به مســائل زیرســاختی از جملــه افزایش 
بهــره وری، رصفه جویــی و رقابت پذیــری اشــاره کــرد 
و گفــت: بــا وجــود محدودیت هــای بســیار اســتان 
کرمــان در زمینــه آب و انــرژی، بــه گونــه ای رفتــار و 

عمــل می کنیــم کــه انــگار مشــکلی وجــود نــدارد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
ــر  ــه اگ ــرد ک ــه ک ــم اضاف ــن را ه ــان ای ــتان کرم اس
احســاس جدایــی و بــی اعتــامدی بیــن مــردم و 
ــای  ــی پیام ه ــد برخ ــته باش ــود داش ــت وج حاکمی
توصیــه ای مانند مشــارکت در رصفه جویی هــا مورد 

ــرد. ــرار منی گی ــردم ق ــرش م پذی
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حکومت  جهانی عدالت

مهدویت در تشیع
مشخص بودن مهدی موعود)عج( در شیعه:

همه ی مسلمانان، حقیقت مهدی موعود )عج( را از طریق روایات 
خدشه ناپذیری که از نبی اکرم)ص( و اولیای دین رسیده است، 
قبول دارند؛ اما این حقیقت در هیچ جای جهان اسالم، مثل 
محیط زندگی ملت عزیز ما و شیعیان، این برجستگی و این 
چهره ی درخشان و این روح پرتپش و پرامید را ندارد؛ این به 
خاطر آن است که ما به برکت روایات متواتره خودمان، شخص 
مهدی موعود)عج( را با خصوصیاتش میشناسیم. مردم ما ولی 
اهلل اعظم و جانشین خدا در زمین و بقیه ی اهل بیت پیامبر 
علیه السالم را با نام و خصوصیات می شناسند؛ از لحاظ عاطفی 
و فکری با او ارتباط برقرار میکنند؛ به او میگویند؛ به او شکوه می 
برند؛ از او میخواهند و آن دوران آرمانی دوران حاکمیت ارزشهای 

واالی الهی بر زندگی بشر را انتظار می برند.
خصوصیت اعتقاد شیعه در این مسئله، این است که یک موضوع 
کلی را با همه ی خصوصیاتش، با معرفی کامل شخص می 
شناسد، در ابهام نیست. فقط مردم شیعه نیستند که منتظر 
مهدی موعود )سالم اهلل علیه( هستند، بلکه انتظار منجی و 
مهدی)عج( متعلق به همه ی مسلمانهاست. فرق شیعه با دیگران 
این است که شیعیان آن منجی را با نام و نشان، با خصوصیات 
گوناگون می شناسند؛ اما دیگر مسلمانان که به منجی هم 
معتقدند، منجی را نمی شناسند؛ تفاوت، اینجاست؛ واال اصل 

مهدویت مورد اتفاق همه ی مسلمانهاست.
همه ی مذاهب اسالمی غایت جهان را که اقامه ی حکومت 
حق و عدل و به وسیله ی مهدی )علیه الصاله و السالم و عجل 
اهلل فرجه( است، قبول دارند. روایات معتبر از طرق مختلف، در 
مذاهب گوناگون، از پیغمبر اکرم)ص( و از بزرگان نقل شده است؛ 
بنابراین، هیچ تردیدی در آن نیست. منتها امتیاز شیعه در این 
است که مسئله ی مهدویت در آن یک مسئله ی مبهم نیست؛ 
یک مسئله ی پیچیده ای که برای بشر قابل فهم نباشد، نیست؛ 
یک مسئله ی روشن است، مصداق واضحی دارد که این مصداق 
را میشناسیم، خصوصیاتی از او را میدانیم، پدران او را میشناسیم، 
خانواده ی او را میشناسیم، والدت او را میشناسیم،جزئیات آن 
را خبر داریم. در این معرفی هم باز روایات شیعه، تنهایی در 
صحنه نیستند؛ حتی روایاتی از غیر طریق شیعه هم وجود دارد 
که همین معرفی را برای ما روشن میکند و باید کسانی که مال 
مذاهب دیگر هستند،توجه کنند و دقت کنند تا این حقیقت 

روشن را دربیابند. 
حضرت حجه بن الحسن علیه الصاله و السالم با آن خصوصیاتی 
که در روایات و احادیث اسالم چه قبل از والدت و چه پس از 
والدت پر برکتش برای آن حضرت معین شده همان مهدی 

موعودی است که مسلمین از پیامبر اکرم)ص( نقل کرده اند.
امام زمان)عج( امام موجود و زنده

انتظار یک موجود حی و حاضر؛ این خیلی مسئله ی مهمی 
است. اینجور نیست که بگویند کسی متولد خواهد شد، کسی به 
وجود خواهد آمد؛ نه، کسی است که هست، وجود دارد، حضور 
دارد،در بین مردم است. در روایت دارد که مردم او را می بینند، 
همچنانی که او مردم را می بیند، منتها نمیشناسند. در بعضی 
از روایات تشبیه شده است به حضرت یوسف که برادران او را 
میدیدند، بین آنها بود، در کنار آنها بود، روی فرش آنها راه میرفت، 
ولی نمی شناختند. یک چنین حقیقت بارز، واضح و برانگیزاننده 

ای؛ این کمک میکند به معنای انتظار.
خصوصیت اعتقاد ما شیعیان این است که این حقیقت را در 
مذهب تشیع از شکل یک آرزو، از شکل یک امر ذهنی محض، 
به صورت یک واقعیت موجود تبدیل کرده است. حقیقت این 
است که شیعیان وقتی منتظر  مهدی موعودند، منتظر آن دست 
نجات بخش هستند و در عالم ذهنیات غوطه نمیخورند؛ یک 
واقعیتی را جستجو میکنند که این واقعیت وجود دارد. حجت 
خدا در بین مردم زنده است؛ موجود است، با مردم زندگی میکند؛ 
مردم را میبیند؛ با آنهاست؛ دردهای آنها، آالم آنها را حس میکند. 
انسانها هم، آنهایی که سعادتمند باشند، ظرفیت داشته باشند، در 
مواقعی به طور ناشناس او را زیارت میکنند. او وجود دارد؛ یک 
انسان واقعی، مشخص، با نام معین، با پدر و مادر مشخص و در 
میان مردم است و با آنها زندگی می کند. این، خصوصیت عقیده 

ی ما شیعیان است.

آیه 41 سوره آل عمران :
گفت پروردگارا برای من نشانه ای قرار ده فرمود نشانه ات این است که 
سه روز با مردم جز به اشاره سخن نگویی و پروردگارت را بسیار یاد کن و 

شبانگاه و بامدادان ]او را[ تسبیح گوی.
1-تقاضای زکریا از خداوند چیست؟

زکریا از خداوند تقاضای نشانه ای بر بشارت تولد یحیی می کند. اظهار 
تعجب زکریا از این حادثه عجیب و تقاضای نشانه از پروردگار، به هیچ وجه 

دلیل بر عدم اعتماد او بر وعده های پروردگار نیست.
با جمله »کذلک اهلل یفعل ما یشاء؛ خداوند این گونه هرچه را بخواهد انجام 
می دهد.« به بشارت خداوند تاکید شده بود، ولی زکریا می خواست ایمان 
او به مطلب ایمان شهودی گردد. زکریا می خواست قلبش مملو از اطمینان 
شود و همچون ابراهیم که به دنبال اطمینان و آرامش حاصل از شهود 

حسی می گشت، به چنین مرحله ای برسد.
2- منظور از رمز در آیه شریفه چیست؟

در اصل اشاره کردن با لب ها را »رمز« گویند. همچون به صدای آهسته 
نیز رمز گفته می شود. ولی تدریجا رمز در گفتگوهای معمولی معنای وسیع 
تری پیدا کرد و به هر سخن، اشاره و نشانه ای که به صورت غیر صریح و 

مخفیانه مطلبی را می رساند، رمز گفته می شود.
خداوند این درخواست زکریا را نیز به اجابت رسانید و برای او نشانه ای 
قرار داد. نشانه این بود که بدون هیچ عامل طبیعی زبان او سه شبانه روز 
از کار افتاد و قادر به گفتگوهای عادی نبود، ولی به هنگام تسبیح و ذکر 
پروردگار زبان او براحتی گردش می کرد. این وضع عجیب نشانه ای از 
قدرت پروردگار بر همه چیز بود. خدایی که می تواند زبان بسته را به هنگام 
ذکرش بگشاید، قادر است از رحم بسته و عقیم، فرزندی با ایمان که مظهر 
ذکر پروردگار است، بوجود آورد. از همین جا ارتباط این نشانه با آنچه زکریا 

می خواست روشن می گردد.
3- آیا بسته شدن زبان پیامبر با مقام نبوت و وظیفه تبلیغی او سازگار است؟

پاسخ این سوال چندان مشکل نیست، زیرا این موضوع در صورتی با وظیفه 
نبوت سازگار نمی باشد که طوالنی گردد. اما برای یک مدت کوتاه، مدتی 
که پیامبر می تواند در آن مدت از قوم و جمعیت خود غایب گردد و به 
عبادت خدا بپردازد، مانعی نخواهد داشت. به عالوه ؛ در همین مدت او می 
توانست با ایمان و اشاره، مطالب الزم را به اطالع آنها برساند و یا با تالوت 
آیات پروردگار که ذکر خدا محسوب می شود، حقایق را به آنها تفهیم کند. 

اتفاقا زکریا همین کار را کرد و با اشاره مردم را به ذکر خداوند تبلیغ نمود.
4- منظور از »بالعشی و االبکار« چیست؟

واژه »عشی« معموال به ساعات آخر روز گفته می شود. همانگونه که به 
ساعات اول روز »ابکار« می گویند. بعضی معتقدند که از ابتدای ظهر تا 
غروب آفتاب »عشی« است و از ابتدای طلوع فجر »ابکار« می باشدو باید 
گفت معنای اول درست است. در این جمله، دستور پروردگار را به زکریا 
درباره تسبیح و ذکر پروردگار بیان می کند. این تسبیح و ذکر در حالی که 
زبان او به طور موقت از کار افتاده بود، هم نشانه ای از قدرت خداوند به 
گشودن موضوعات بسته بود و هم انجام وظیفه ای در مقام شکرگزاری در 

برابر این موهبت بزرگ که خداوند به او عنایت کرده بود.
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اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــعه و  ــزار کار توس ــتم اداری، اب سیس
پاســخگو بــه درخواســت هــای مــردم 
اســت، گفــت: سیســتم اداری بایــد 
روان، چابــک و کارا باشــد و در ایــن 
رابطــه ارزیابــی عملکردهــا یکــی از 

ــی رود. ــه شــمار م ــات ب ضروری
بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا از 
کرمــان؛ دکتــر محمدجــواد فدائــی در 
دیــدار بــا کارکنــان اســتانداری کرمان 
بــه مناســبت عیــد ســعید فطــر افــزود: 
دولــت بــه دنبــال آن اســت کــه سیســتم 
مطلوبــی  وضعیــت  بــه  را  اداری 
برســاند و بــرای این منظــور از روش 
هــای مختلفــی مــی تــوان نســبت بــه 

ــدام کــرد. ارزیابــی عملکردهــا اق
وی بیــان کــرد: سیســتم اداری موجود 
در اســتان کرمــان انتظــارات مــردم، 

جامعــه، نظام  و دولــت را برآورده نمی 
کنــد و نمونــه بــارز این صحبت نیــز در 
طوالنــی شــدن رونــد اداری کارهــا در 

سیســتم دولتــی، نمایان اســت.
اســتاندار کرمان خطاب به کارمنــدان و 
مدیــران اســتانداری کرمــان یادآور شــد: 
مشــکالت اشــتغال و ســایر مشــکالت 
جامعــه، باید توســط تمــام سیســتم اداری 
درک شــده و همــه کارمنــدان بــرای رفع 

آنهــا پای کار باشــند.
ــت در  ــی دول ــام اجرای ــن مق ــی تری عال
اســتان کرمــان، از اســتانداری کرمــان 
بــه عنــوان نمایندگــی دولــت در اســتان، 
ناظــر بــر دســتگاه هــای اجرایی اســتان 
و ســازمانی کــه مدیریــت سیســتم دولتی 
را بــر عهــده دارد، یــاد کــرد و ادامــه داد: 
کارکنــان ایــن نهــاد باید بــه وظایف مهم 
و خطیــر خــود توجه داشــته باشــند و به 

ــژه ای  ــه وی ــود توج ــه خ ــش هدایتگران نق
ــته باشند. داش

دکتــر فدائــی با تاکیــد بر اینکه باید فرهنگ 
نقــد و نقدپذیــری در جامعــه نهادینــه شــود، 
گفــت: نقــد و نقدپذیــری بــه معنــای ایــراد 
گرفتــن بــدون ارائــه راه حــل نیســت، بلکــه 
ــر  ــی ب ــت و مبتن ــا حســن نی ــد ب ــاد بای انتق

اطالعــات صحیــح باشــد.
وی بــه موضــوع ســالمت اداری نیــز 
ــتفاده  ــوء اس ــرد: س ــان ک ــزی زد و بی گری
از اختیــارات دولتــی بــرای کســب منافــع 
شــخصی موجــب ایجــاد سیســتم اداری 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــود و ب ــی ش ــالم م ناس
ســالمت اداری، بایــد از اختیــارات دولتــی 
در جهــت رفــع موانــع و همچنیــن منافــع 

ــرد. ــتفاده ک ــه اس ــردم و جامع م
اســتاندار کرمــان بــه جایــگاه شــورای 
فرهنــگ عمومــی نیز اشــاره و بیــان کرد: 

سیستم اداری باید روان، چابک و کارا باشد/دولت به دنبال ایجاد سیستم اداری مطلوب است

افزایش اختیارات استانداران 
الزمه تحوالت اقتصادی در کشور

افزایــش اختیــارات اســتانداران الزمــه 
تحــوالت اقتصــادی در کشــور

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
شــورای اســالمی بــر لــزوم افزایــش 
اختیــارات اســتانداران تأکید کــرد و گفت: 
تصمیــم دولــت در افزایــش اختیــارات 
اســتان ها تحــوالت جــدی در اقتصــاد 

ــد. ــی زن ــم م ــور رق کش
از  فــارس  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــی در  ــا پورابراهیم ــان، محمدرض کرم
ــر کشــور در  ــا وزی نشســت مشــترک ب
ارتبــاط بــا لــزوم افزایــش اختیــارات 
اســتانداران و تاکیــد بــر رویکردهــای 
اقتصــادی  مدیریــت  در  غیرمتمرکــز 
کشــور پیشــنهادات خــود را مطــرح کرد.
بــه  ادامــه موضوعــات مربوطــه  در 
معین هــای اقتصــادی اســتان کرمــان 
بحث شــد که رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلــس عنوان کــرد: مدل های خوبــی در 
زمان اســتانداری رزم حســینی در کرمان 

اجــرا شــده کــه اکنــون هــم ادامــه دارد.
پورابراهیمــی بیان کــرد: نیازمند حمایت 
ــه وزارت کشــور در اســتمرار  همه جانب

در  اقتصــادی  معین هــای  فعالیت هــای 
اســتان کرمــان هســتیم تــا در آینــده شــاهد 

نتایــج بهتــری باشــیم.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
ــا  ــد ب ــادی می توان ــای اقتص ــت: مدل ه گف
توجــه بــه محدودیت هــای منابــع مالــی 
دولــت کمــک جــدی بــه توســعه اســتان ها 
ــی  از محــل ظرفیت هــای بخــش غیردولت
کمــک کند و ظرفیــت کرمان می توانــد در 

ایــن بخــش ارتقــا یابــد.
وی گفــت: بــا توجــه بــه درخواســت معاون 
وزیــر کشــور و شــورای عالــی اســتان ها 
جلســات  کالن شــهرها،  شــهرداران  و 
متعددی در کمیســیون اقتصادی تشــکیل و 
بخــش اعظــم موضوعــات برطــرف شــده 
ــا  ــوزه دهیاری ه ــه ح ــتری ب ــع بیش و مناب
ــد  ــدا خواه ــاص پی ــهرداری ها اختص و ش

کــرد.
پورابراهیمــی لــزوم افزایــش اختیــارات 
اســتانداران را مــورد اشــاره قــرار داد و 
گفت: تصمیــم دولــت در افزایش اختیارات 
اقتصــاد  در  جــدی  تحــوالت  اســتان ها 

ــد. ــم مــی زن کشــور رق

ــن  ــی ای ــای فرهنــگ جامعــه هــدف اصل ارتق
شــورا اســت و بــرای ســنجش موفقیــت و عــدم 
موفقیــت شــورای فرهنــگ عمومــی نیــاز بــه 
شــاخص هایــی اســت کــه ســرانه مطالعــه در 
جامعــه از جملــه ایــن شــاخص هــا بــه شــمار 

ــی رود. م

شکارچی 
مــراد، یکی از اهالی روســتا به صحرا رفت و در راه 
ــه شب خــورد و از قضــا در تاریکــی شــب  برگشــت، ب

حیوانی به او حمله کرد. 
پس از یک درگیری سخت باالخره بر حیوان غالب شد 
و آن را کشت و از آن جا که پوست حیوان زیبا به نظر 
می رسید، حیوان را به دوش انداخت و به سمت آبادی راه 

افتاد. 
پس از ورود به روســتا، همسایه اش از باالی بام او را دید 
ــراد یک شــیر شکار کرده!«  و فریاد زد: »آهای مردم، م
مراد با شنیدن اسم شیر لرزید و غش کرد. بیچاره نمی دانست 

حیوانی که با او درگیر شده شیر بوده است!
وقتی بــه هــوش آمــد از او پرســیدند: »بــرای چــه از حــال 

رفتی؟«
مــراد گفــت: »فکــر کــردم حیوانی کــه به من حملــه کرده 
ــک  ــاره فکر میکرد که ی ــت!«مراد بیچ ــگ اس ــک س ی
ــه همان اول غش  ــرده اســت وگرن ــه ک ــه او حمل ســگ ب

میکرد و به احتمال زیاد خوراک شیر می شد. 
اگر از بزرگی اسم یک مشکل بترسید قبل از اینکه با آن 
بجنگید از پا درتان می آورد.حضــرت علــی علیــه الســالم 
: هــرگاه از کاری ترســیدی خــود را در آن بینــداز زیــرا 

تــرس از آن کار، بزرگتــر از خــود آن کار اســت

حکیم   وشاگردان 
روزی شــاگردان نــزد حکیــم رفتنــد و پرســیدند: »اســتاد 

زیبایــی انســان درچیســت؟«
ــه  ــت: »ب ــار شــاگردان گذاشــت وگف ــم ۲ کاســه کن حکی
ایــن ۲ کاســه نــگاه کنیــد اولــی ازطــال درســت شــده اســت 
ودرونش ســم اســت و دومی کاســه ای گلیســت و درونش 

آب گــوارا اســت، شــما کــدام رامیخوریــد؟«
شــاگردان جــواب دادنــد: »کاســه گلــی را.«حکیــم گفــت: 
» آدمــی هــم همچــون ایــن کاســه اســت. آنچــه کــه آدمــی 
را زیبــا میکنــد درونــش واخالقــش اســت. بایــد ســیرتمان 
رازیباکنیــم نــه صورتمــان را.«دو فرشــته مســافر، بــرای 
ــد فــرود  گذرانــدن شــب، در خانــه یــک خانــواده ثروتمن
آمدند.این خانواده رفتار نا مناســبی داشــتند و دو فرشــته را 
بــه مهمانخانــه مجللشــان راه ندادند. بلکه زیر زمین ســرد 
خانــه را در اختیــار آنهــا گذاشتند.فرشــته پیــر در دیــوار 
زیر زمین شــکافی دید و آن را تعمیر کرد. وقتی فرشــته 
جــوان از او پرســید چــرا چنیــن کار را کــرده، پاســخ داد)) 
همــه امــور بــدان گونــه که مــی نمایند، نیستند!((شــب بعد 
ایــن دو فرشــته بــه منــزل یــک خانــواده فقیــر ولــی بســیار 
مهمــان نوازرفتنــد. بعــد از خــوردن غذایــی مختصــر زن 
و مــرد فقیــر، رختخــواب خــود را در اختیــار دو فرشــته 
گذاشــتند.صبح روز بعــد فرشــتگان، زن و مــرد فقیــر را 
گریــان دیدنــد، گاو آنهــا کــه تنها وســیله گذران زندگیشــان 

بــود، در مزرعــه مــرده بــود.
فرشته جوان عصبانی شد و از فرشته پیر پرسید: 

چــرا گذاشــتی چنیــن اتفاقــی بیفتد؟خانواده قبلــی همه چیز 
ــن  ــا ای ــو کمکشــان کــردی، ام ــن حــال ت ــا ای داشــتند و ب
خانــواده دارایــی اندکــی دارنــد و تــو گذاشــتی کــه گاوشــان 
هــم بمیرد!فرشــته پیــر پاســخ داد: وقتی د ر زیــر زمین آن 
خانــواده ثروتمنــد بودیــم، دیدم که در شــکاف دیوار کیســه 
ای طــال وجــود دارد. از آنجــا کــه آنــان بســیار حریــص و 
بــددل بودنــد، شــکاف را بســتم و طــال هــا را از دیدشــان 
مخفــی کــردم. د یشــب وقتــی در رختخــواب زن و مــرد 
فقیــر خوابیــده بودم، فرشــته مــرگ برای گرفتن جــان زن 

فقیــر آمــد و مــن بــه جایــش آن گاو را بــه او دادم!
همــه امــور بــه دان گونــه کــه نشــان مــی دهنــد، نیســتند و 
مــا گاهــی اوقــات خیلــی دیــر بــه ایــن نکتــه پــی مــی بریم.
پــس به گوش باشــید شــاید کســی کــه زنگ در خانــه تو را 
مــی زنــد فرشــته ای باشــد و یــا نــگاه و لبخنــدی کــه تو بی 
تفــاوت از کنــارش مــی گــذری، آنهــا باشــند کــه بــه دیــدار 

اعمــال تــو آمــده اند!

داستانهای  آموزنده

ادامه سرمقاله...
 بــا وجــود ایــن بــرای اعتباربخشــی بیشــتر و قانونــی 
بــودن اجــرا و تامیــن اعتبــار این طــرح در قانــون برنامه 
ششــم توســعه)1396 تــا 1400(، دولــت مکلــف شــد 
طــرح رتبه بنــدی را در مرحلــه نهایــی در قالــب یــک 
الیحــه تهیــه کــرده و بــه مجلــس ارائــه دهــد. زیــرا در 
شــرایط کنونــی و بــا ماهی 2 تــا 3 میلیــون تومان نمی 
تــوان زندگــی کــرد آن هــم بــرای معلمــی کــه بیــش از 
25 ســال ســابقه کار دارد و افزایش قیمــت ارز و دالر نیز 
در مــاه هــای گذشــته باعث شــده بــه ویژه در شــهرهای 
بــزرگ، معلمــان نتواننــد از عهده مخــارج خــود برآیند.و 
بــا وضعیــت اقتصــادی کنونــی معلمــان بــا مشــکالت 
معیشــتی دســت و پنجــه نــرم مــی کنند. و مشــکالت 
معیشــتی باعــث می شــود برخی از معلمــان به کیفیت 
آموزشــی چنــدان توجــه نکننــد زیرا بــرای تامیــن امرار 
معــاش مجبورنــد شــغل دوم و ســوم داشــته باشــند و 
ایــن اشــتغال هــا ،باعــث عــدم کیفیــت مطلــوب در امر 
امــوزش وپــرورش مــی شــود و تاثیــرات نامطلوبــی در 
رونــد کیفــی خواهــد داشــت لــذا اهتمــام جــدی دولت 
ومجلــس و ســایر نهادهــای متولــی در اجرایــی شــدن 
ایــن طــرح وجلب اعتمــاد فرهنگیــان و تســریع درروند 

تاییــد وتصویــب ضــرورت ویــژه ای دارد. 

دل نگرانی معلمان از تاخیر
 در رتبه بندی 

استاندار کرمان در دیدار با کارکنان استانداری تاکید کرد:

اجرای پروژه فیبر نوری کرمان دو سال معطل رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :
بروکراسی اداری مانده است

اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه اجــرای 
پــروژه فیبــر نــوری شــهر کرمــان 
گرفتار حواشــی شــده اســت گفت: حدود 
دو ســال اســت کــه پــروژه فیبــر نــوری 
کرمــان معطــل بروکراســی اداری و 
تشــریفات تعییــن پیمانــکار مانده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از 
ــه  ــی در جلس ــواد فدای ــان، محمدج کرم
شــورای راهبــری توســعه مدیریــت 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه  
مرکــز  در  هوشــمند  شــهر  پــروژه 
ــار  ــود اظه ــرا می ش ــان اج ــتان کرم اس
بــرای  الزم  زیرســاخت های  داشــت: 
اجرایــی شــدن ایــن پــروژه بایــد توســط 
دســتگاه های مربوطــه ایجــاد شــود.

وی بــا بیــان اینکــه در اجــرای پروژه هــا 
نبایــد گرفتار تشــکیل کارگــروه و کمیته 
شــد و بــه اصــل اجــرا بپردازیــد گفــت: 
راجــع بــه پــروژه فیبــر نــوری جلســه ای 
ــه  ــا نتیج ــد ام ــزار ش ــان 96 برگ در آب

نداشــته اســت.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه اجــرای 
پــروژه فیبــر نــوری شــهر کرمــان 
گرفتــار حواشــی شــده اســت افــزود: 
اخیــرا بــا مصوبه جلســه شــورای تامین 
اســتان شــهرداری کرمــان می توانــد ایــن 
پــروژه را بــدون برگــزاری مزایــده اجرا 

. کند
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــروژه دولــت 
الکترونیک و پروژه شــهر هوشــمند دو 
پــروژه متفــاوت هســتند و کامــال مجــزا 
از هــم اجــرا می شــوند عنــوان کــرد: 
حــدود دو ســال اســت کــه پــروژه فیبــر 
نــوری کرمــان معطــل مانــده و گرفتــار 
ــن  ــریفات تعیی ــی اداری و تش بروکراس

پیمانــکار اســت.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت میــدان کوثر 
شــهر کرمان گفت: این میــدان وضعیت 
ترافیکــی خوبــی نــدارد و بــا توجــه بــه 
فضــای ســبز موجــود در وســط میــدان 
دسترســی مــردم بــه فضای ســبز بســیار 
ســخت بــوده و امــکان حادثه وجــود دارد 
و بــرای انتخاب تقاطع هوشــمند به نظر 

می رســد میــدان کوثــر اولویــت دارد.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه پــروژه 
پایــش تصویــری شــهر کرمــان در 
حــال اجــرا اســت و ایــن پــروژه بایــد بــا 
جدیــت پیگیــری شــود افــزود: چهــارراه 
ــیر  ــان و مس ــهر کرم ــب آباد ش طهماس
اتوبوســی میــدان آزادی تــا میــدان شــهدا 

در مرحلــه اول هوشــمند می شــود.
در ایــن جلســه ســیدمهران عالــم زاده 
ــام  ــان اینکــه تم ــا بی ــان ب شــهردار کرم
چالش هــای ما در شــهرداری ها تعارض 
با دســتگاه های زیرســاخت اســت اظهار 
داشــت: در اجرای پروژه شــهر هوشمند 
نیــاز اســت کــه دســتگاه ها بــا شــهرداری 

همــکاری جــدی داشــته باشــند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هوشمندســازی 
شــهر  هــر  اساســی  اولویت هــای  از 
بــرای بهبــود کیفیــت زندگی شــهروندان 
اســت گفــت: هوشمندســازی نیازمنــد 
هزینه هــای زیــادی اســت کــه از عهــده 
شــهرداری خــارج اســت و بایــد تامیــن 

ــار شــود. اعتب
شــهردار کرمــان بــا بیــان اینکــه بــرای 
ــد در  ــان بای ــهر کرم ــازی ش هوشمندس
زمینه هــای مختلــف اولویت بنــدی انجــام 
شــود افــزود: بایــد براســاس اولویــت 

ــم. ــاز مــردم کار کنی شــهر و نی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــک بــاب مجتمع گردشــگری پــالک 1 فرعــی از 1831  اصلــی واقع در 
بخش ۲0 کرمان مورد تقاضای حمید مســتعلی زاده ســلوردی فرزند حســین رای شــماره 
1397603190110001730  مــورخ 97/1۲/14  در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه 
وآگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر ومــورد واخواهی ســپری گردیده 
اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد واعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت میســر نمی 
باشــد لذا حســب تقاضای شــماره 98/11018/978/و مورخ 3/13 /98  مالک بدینوســیله 
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیل مــاده 13 قانــون مذکور ومــاده 13 
آئیــن نامــه آن منتشــر وعملیــات تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز ســه شــنبه 98/4/11 
محــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد لــذا بــه مالــک ) مالکیــن( وصاحبــان امــالک مجاوررقبــه 
مزبــور اخطــار میگــردد در موعدمقــرر درایــن اعــالن در محــل وقــوع ملک حاضــر ودر 
صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیدی با معرفــی مالک یا نماینــده قانونی وی 
وفــق مقــررات مــواد 14و15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانون ثبت انجام واعتراض اشــخاص 
بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد ۲0 قانــون و74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مدت 
یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت به مرجــع ذیصالح قضائی تقدیم نمایــد. واال 
پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهه وعدم تســلیم دادخواســت برابر مقــررات اقدام خواهد شــد.

تاریخ انتشار : دوشنبه 98/3/۲0 

            حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر/8 م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه پالک ۲ فرعی از 1831  اصلی واقع در بخش ۲0 کرمان مورد 
تقاضای حمید مســتعلی زاده ســلوردی فرزند حســین رای شــماره 1397603190110017۲9  
مورخ 97/1۲/14  در مالکیت نامبرده قرار گرفته وآگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آئیــن نامه قانــون مذکور 
منتشــر ومــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیاز بــه تحدید حــدود دارد واعمال تبصــره ذیل 
مــاده 15 قانــون ثبت میســر نمی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره 98/11018/1016/و مورخ 
3/13 /98  مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیل مــاده 13 
قانــون مذکــور ومــاده 13 آئیــن نامــه آن منتشــر وعملیــات تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز 
چهارشــنبه 98/4/1۲ محــل شــروع وبعمــل خواهدآمد لــذا به مالک ) مالکین( وصاحبــان امالک 
مجاوررقبــه مزبــور اخطــار میگــردد در موعدمقــرر دراین اعــالن در محــل وقوع ملک حاضر 
ودر صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی با معرفی مالــک یا نماینــده قانونی وی 
وفــق مقــررات مــواد 14و15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام واعتــراض اشــخاص 
بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد ۲0 قانــون و74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیم 
صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته شــده و معترض باید ظرف مدت یکمــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصالح قضائی تقدیم نمایــد. واال پس از گذشــت مهلت 

یــک ماهــه وعدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقدام خواهد شــد.
تاریخ انتشار : دوشنبه 98/3/۲0 

                 حسین تقی زاده – رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر/9 م الف

آگهی اخطاریه د فترخانه 34 طالق بردسیر
چــون همســر شــما خانــم زهــرا ســعید فرزنــد حاجــی براســاس دادنامــه شــماره 
970997343510۲115 مورخــه 1397/1۲/۲5 تقاضــای 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 به ایــن دفتــر مراجعه نماییــد. در غیــر اینصــورت مرجع 
صــدور حکــم نســبت بــه ثبــت واقعه طــالق امر به اقــدام خواهد نمــود. و الســالم علیکم/53 

م الــف
                          سید محسن حسینی دهنوی - سر دفتر ازدواج 44 و طالق 34 بردسیر

آگهی گواهی انحصار وراثت
خانــم معصومــه رنجبــر شــورآبادی فرزنــد عزیزالــه بــه شناســنامه شــماره 3  بــه شــرح 
دادخواســت شــماره 9809983489300113 مــورخ 1398/03/18 توضیــح داده 
شــادروان هدایــت الــه جوشــوری نــژاد بــه شناســنامه 140 درتاریــخ  1398/01/05 در 
شــهر کرمان فوت شــده و وراث منحصرحین الفوت وی عبارتند از :1-پوریا جوشــوری 
نــژاد فرزنــد هدایت اله  به شناســنامه ملــی 317003819۲  متولد 1369 نســبت فرزند۲- 
محمدمهــدی جوشــوری نــژاد فرزنــد هدایت اله  به شناســنامه ملــی 3170180967 متولد 
1381 نســبت فرزند 3- معصومه رنجبر شــورآبادی فرزند عزیزاله به شناســنامه شــماره 
3 متولــد 1350 نســبت همســر4-بی بــی نســاء مــرادی گــرکان فرزنــد علــی بــه شناســنامه 
شــماره 6 متولــد 13۲1 نســبت مــادر لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال 
نتشــار محلــی آگهــی می  شــود چنانچه کســی اعتــراض دارد یــا وصیت نامــه ای از متوفی 
نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهی بــه شــورای حل اختــالف تقدیم 
دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جز رســمی وســری کــه بعد از 

ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

                                 دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بردسیر/54 م الف

خرید تضمینی 20 ساله برق پنل های خورشیدی 
مددجویان کمیته امداد

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان 
گفــت: ۲00 نیــروگاه خورشــیدی کوچــک 
ــه امــداد  ــان کمیت ــواده مددجوی ــاس خان مقی
ــت  ــدار شــده و دول ــان وارد م اســتان کرم
بــه صــورت تضمینــی و در یــک بــازه ۲0 
ــداری  ــان خری ــرق را از مددجوی ــاله، ب س

می کنــد.
بــه گزارش خبرگــزاری  فارس از کرمان، 
یحیــی صادقــی در جمــع خبرنــگاران بــه 
اولویــت توانمندســازی خانواده های مددجو 
ــه امــداد اشــاره داشــت  در مجموعــه کمیت
توانمندســازی  هــدف  کــرد:  اظهــار  و 
خانواده هــای مددجــو، ایجــاد درآمــد پایــدار 

و اســتقالل معیشــتی آنهاســت.
خمینــی  امــام  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
)ره( اســتان کرمــان ادامــه داد: یکــی از 
ــدی  ــان، بهره من ظرفیت هــای اســتان کرم
بــاال از انــرژی  خورشــیدی اســت کــه 
ســال ها از آن غفلــت شــد و کمیتــه امــداد از 
دو ســال قبــل طــرح احــداث نیروگاه هــای 
خورشــیدی کوچــک مقیــاس را بــرای 
اشــتغال خانواده هــای مددجــوی خــود آغــاز 

ــرد. ک
ــه اول  ــه در مرحل ــان اینک ــا بی ــی ب صادق
۲00 نیــروگاه خورشــیدی کوچک مقیاس 
ــتان  ــداد اس ــه ام ــان کمیت ــواده مددجوی خان
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــدار ش ــان وارد م کرم
دولــت بــه صــورت تضمینــی ۲0 ســاله، 
بــرق را از مددجویــان خریــداری می کنــد.
ــداد  ــداد ام ــه ام ــس کمیت ــفر رئی وی از س
امــام خمینــی )ره( کشــور در پنجشــنبه 

هفتــه جــاری بــه اســتان کرمــان خبــر داد و 
تصریــح کــرد: بــا حضــور رئیــس کمیتــه 
امــداد کشــور و معــاون وزیــر نیــرو و 
اســتاندار کرمــان، بهره بــرداری 5۲0 پنــل  
خورشــیدی مددجویــان کمیتــه امــداد بــا 
عنــوان جشــن »کرامــت آفتــاب« در گلــزار 

شهرســتان بردســیر برگــزار می شــود.
ــی )ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
اســتان کرمــان گفــت: بــا نصــب ایــن 
پنل هــای خورشــیدی، خانواده هــا ماهانــه بــه 
طــور متوســط یــک میلیــون تومان بــرق به 
دولت می فروشــند و یک فرصت اســتثنایی 

در ایــن زمینــه ایجــاد شــده اســت.
صادقــی بــه لزوم ورود مســؤوالن کشــوری 
بــه ایــن طرح و حمایت در راســتای توســعه 
آن اشــاره داشــت و گفــت: بــرای مددجویانی 
ــاد  ــا ایج ــتند ب ــخصی نداش ــکن ش ــه مس ک
یــک ســازه 50 متــری در روی پشــت بــام، 
پنل هــای خورشــیدی نصــب شــده و بــا ایــن 
ــا  کار هــم ســرپناه و هــم اشــتغال خانواده ه

تأمیــن شــده اســت.
ــال  ــزی امس ــت: برنامه ری ــار داش وی اظه
بــر احــداث 600 تــا یک هــزار نیــروگاه 
جدیــد اســت و اکنــون 7۲0 مددجــوی کمیته 
امــداد اســتان کرمــان در حــال فــروش بــرق 
ــت  ــال حمای ــا دو س ــتند و ت ــت هس ــه دول ب
توانمنــدی،  صــورت  در  کــه  می شــوند 
ــود  ــا قطــع می ش ــتمری خانواده ه ــط مس فق
ــداد برخــوردار  و از دیگــر حمایت هــای ام

خواهنــد بــود.
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Soroush-eitaa

 امــروز درســت ســی ســال از آن روز تلــخ تاریخــی میگــذرد؛ ســی ســال از 
فــراق امــام محبــوب بزرگــوار مــا، ســی ســال از آن وداع تاریخــی و بدرقــه ی 
ــام عزیزشــان و بی نظیرشــان انجــام  ــردم از ام ــه م ــر ک باشــکوه و بی نظی
دادنــد. در ایــن ســی ســال تالشــهای زیــادی صــورت گرفتــه اســت کــه 
یــاد امــام و نــام امــام کم رنــگ شــود. شــیطنت های زیــادی صــورت گرفتــه 
ــوری  ــام در اداره ی کالن جمه ــام، راه ام ــر ام ــام، فک ــه اصــول ام اســت ک
اســالمی ایــران نادیــده گرفتــه شــود. ســعی شــده اســت جاذبــه ی بی نظیر 
امــام بزرگوارمــان کم رنــگ بشــود، کاهــش پیــدا کنــد. ســی ســال اســت 
ــه  ــن گون ــل ای ــراد غاف ــون و از طــرف بعضــاً اف از طــرف دشــمنان گوناگ
تالشــها انجــام میگیــرد لکــن واقعّیــت، تماماً بعکــِس خواســته ی مخالفان 
و دشــمنان جریــان پیــدا کــرده اســت. واقعّیــت ایــن اســت کــه جاذبــه ی 
امــام نــه فقط کاســته نشــده اســت بلکــه حّتــی امتداد بیشــتری هــم پیدا 
کــرده اســت. یــک نشــانه ی آن، همیــن اجتمــاع عظیــم امروز اســت. ســی 
ســال بعــد از رحلــت امــام بزرگــوار، ایــن جمعّیت پُرشــور و عظیم، مراســم 
ســالگرد او را در ایــن روز مــاه رمضــان، عصــر مــاه رمضــان، در ایــن هــوای 
گــرم ایــن جــور بــا نشــاط و شــور رونــق میبخشــند. در کجــای دنیا چنین 

چیــزی نظیــر دارد؟
ــدس  ــی روز ق ــم در راه پیمای ــن ه ــل از ای ــد روز قب ــام را چن ــه ی ام  جاذب
مشــاهده کردیــد و همــه ی دنیــا دیدنــد. چهــل ســال پیــش، امــام بزرگوار 
روز قــدس را بــرای دفــاع از مســئله ی مهــّم فلســطین ابــداع کــرد؛ چهــل 
ســال میگــذرد ]اّمــا[ روز قــدس کهنــه نشــده اســت. امســال در بیــش از 
صــد کشــور در روز قــدس بــه یــاد امــام بزرگــوار راه پیمایــی شــد. در حالــی 
کــه ســعی سیاســتهای اســتکباری آمریکا و حواشــی آمریــکا و دنبالــه روان 
آمریکا این اســت که مســئله ی فلســطین را به دســت فراموشــی بســپرند 
و صــورت مســئله را پــاک کننــد -کــه می شــنوید ایــن خبرهــای خباثــت 
آمریکایی هــا و خیانــت بعضــی از ســران عــرب را در ایــن مــورد- در یــک 
ــه  ــا موجــب میشــود ک ــوار م ــام بزرگ ــوذ ام ــِل نف ــن شــرایطی عام چنی
مســئله ی قــدس در بیــش از صــد کشــور مطــرح بشــود؛ نــه بــه وســیله ی 
دولتمــردان و ســخنگویان رســمی  سیاســی ]بلکــه[ بــه وســیله ی تــوده ی 
مــردم، بــه وســیله ی متن مســلمانها. این نشــانه ی جاذبــه ی امام اســت که 
بعــد از ســی ســال از وفــات ایشــان همچنــان وجــود دارد؛ هیــچ جاذبــه ای 
در دنیــا بــا ایــن نمیتوانــد برابــری کنــد. البّتــه مــن همیــن جــا فرصــت را 
مغتنــم میشــمرم و از مــردم عزیزمــان از اعماق دل تشــّکر میکنــم به خاطر 
آن حضــور پُرشــکوه و آبرومنــد در روز جمعــه ی آخــر مــاه مبــارک رمضــان 
کــه در سراســر کشــور اجتماعــات عظیــم مــردم وارد میــدان شــدند؛ مردم 

حقیقتــاً در عمــل بــه توصیــه ی امــام کوتاهــی ای نکردنــد و نمیکنند.
 ســّر ایــن جاذبــه چیســت؟ ایــن جاذبــه ی بی نظیــرِ امــام بزرگــوار ناشــی از 
چیســت؟ ]تنهــا[ یــک گوشــه ای از ایــن مطلــب را مــن عرض میکنــم؛ این 
بحــِث وســیع تری الزم دارد. امــام مختّصــات شــخصّیتی ای و موهبتهایی را 
دارا بــود و خــدا بــه او داده بــود کــه ایــن مختّصــات، ایــن خصوصّیــات در 

کمتــر کســی در ایــن حــد جمــع میشــود. امــام ایــن خصوصّیــات را داشــت: انســانی بــود 
شــجاع، انســانی بــود باحکمــت و باتدبیــر، انســانی بــود پارســا و پرهیــزکار و دلبســته ی بــه 
خــدای بــزرگ، دلباختــه ی بــه ذکــر الهــی؛ امــام مــردی بــود ظلم ســتیز؛ بــا ظلــم کنــار 
ــود  ــردی ب ــام م ــتیز؛ ام ــوم، استکبارس ــی مظل ــرد، حام ــارزه میک ــم مب ــا ظل ــد، ب نمی آم
عدالتخــواه، طــرف دار مظلومــان، حامــی مظلومــان؛ اهــل صداقــت، بــا مــردم صــادق بــود، با 
مــردم همــان جــوری ســخن میگفــت کــه دل او بــود و احســاس قلبــی او بــود؛ بــا مــردم 
صادقانــه رفتــار میکــرد؛ در راه خــدا اهــل مجاهــدت بــود، آرام نمی نشســت، دائــم در حــال 
ِّــَک َفارَغب؛  مجاهــدت بــود؛ ]مصــداق[ ایــن آیــه ی شــریفه: َفــاِذا َفَرغــَت َفانَصــب * وَ اِلــی رَب
از یــک کار بــزرگ کــه فراغــت پیــدا میکــرد، چشــم به یــک کار بــزرگ دیگــری میدوخت و 
آن را دنبــال میکــرد؛ اهــل مجاهــدت فی ســبیل اهلل بــود؛ اینهــا عوامــل جاذبــه ی امام اســت. 
ایــن خصوصّیــات در امــام مجتمــع شــده بــود؛ هر کســی بــا این خصوصّیــات باشــد، دلها به 
َســمت او جــذب میشــود؛ اینهــا همــان عمــل صالحی اســت کــه خــدای متعــال میفرماید: 
ا؛ ایــن وعــده ی الهی اســت؛  اِنَّ الَّذیــنَ ءاَمنــوا وَ َعِمُلــوا الّصالِحــاِت َســَیجَعُل لَُهــُم الرَّحمــاُن وُدًّ
ایــن محّبتهــا هــم محّبتهــای الهی اســت، محّبتهای تبلیغــی و تحمیلی و تلقینی نیســت؛ 

کار خــدا اســت، دســت خــدا اســت.
 خــب، یــک خصوصّیــت از خصوصّیــات امــام هســت کــه بنــده امــروز دربــاره ی آن بیشــتر 
میخواهــم صحبــت کنــم و آن، خصوصّیــت »مقاومــت« اســت؛ مقاومــت، ایســتادگی. آن 
چیــزی کــه امــام را در هیئــت یــک مکتــب، یک اندیشــه، یک تفّکــر، یــک راه، مطــرح کرد 
بــرای زمــان خــود و در تاریخ، بیشــتر این خصوصّیت بــود؛ خصوصّیت ایســتادگی، مقاومت، 
عــدم تســلیم در مقابــل مشــکالت و موانــع. در برابــر طاغوتها امام مقاومــت خــودش را به رخ 
همــه ی دنیــا کشــید؛ چــه طاغــوت داخــل در دوران مبــارزات کــه خیلی ها خســته  شــدند، 
ــدون ذرّه ای  ــام ب ــتاد، ام ــم ایس ــام محک ــا ام ــدند اّم ــدی ش ــه ناامی ــرف ب ــا مش خیلی ه
عقب نشــینی در راه مبــارزه ایســتاد؛ کــه ایــن مــال دوران قبــل از پیــروزی انقالب بــود. و بعد 
از پیــروزی انقــالب هــم فشــارها از نــوع دیگــر و بــه صــورت همه جانبه تــر در مقابــل امــام 
ظاهــر شــد، ]اّمــا[ امــام بــاز هــم اصــل مقاومــت را، ایســتادگی را از دســت ننهــاد، مقاومــت 
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در ســال هــزار و ســیصد و چهــل و شــش در روســتای کــوه پنــج از توابــع بردســیر بــه دنیــا 
آمــد. دوران ابتدائــی در همــان روســتا بــه مدرســه رفــت. حســن آقــا کــه تحصیــل علــم و 
ســوادآموزی را حــق فرزنــدان خــود مــی دانســت، بــرای ادامــه تحصیــل دو پســر نوجــوان خود 
را بــه بردســیر فرســتاد. تــا ســوم راهنمائــی بــه مدرســه رفــت اما علــی رغــم اســتعداد و عالقه 
ای کــه بــه درس داشــت، بخاطــر مشــکالت و کمبــود امکانــات تــرک تحصیــل نمــود و بــه 

کار و تــالش مشــغول شــد.
پســر مهربــان و دلســوز مــادر، موعــد ســربازیش فــرا رســیده بــود. از ایــن رو بــرای دفــاع از دین 
و میهنــش، پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی در کرمــان، عــازم میــدان نبــرد شــد و پــس از مــاه 
هــا حضــور در مناطــق عملیاتــی در تاریــخ 66/۱/5 در ســرزمین شــلمچه بــه شــهادت رســید. 

پیکــر مطهــر شــهید پــس از تشــییع در گلــزار شــهدای شــهر بردســیر به خاک ســپرده شــد.
بــا اینکــه بزرگتــر از اصغــر بــودم امــا در یــک کالس درس مــی خوندیــم.  بخاطــر نبــود معلم، 
چنــد ســال تحصیلــم بــه تأخیــر افتــاده بــود. جــزء بچــه هــای شــاگرد زرنگ مدرســه بــود. تو 

درس ریاضــی بیشــتر موفــق بــود. مــن تکالیفــم رو از رو دســتش می نوشــتم.
راوی: اکبر کورکی نژاد)برادر شهید(

ایــام تابســتون رو بخاطــر تأمین مخــارج خــورد و خــوراک و لباس کار مــی کردیم. صبــح زود از 
روســتا مــی آمدیــم بردســیر، ســِر کــوره آجرپــزی، تــا عصــر کار مــی کردیــم. وقتــی بــه خونه 
مــی رســیدیم هــم کارهــای بــه زمیــن مونــده مــادر، از رســیدگی بــه دام و کشــاورزی تــا انجام 
کارهــای خونــه رو انجــام مــی داد. کمتــر پســری پیدا میشــد تــو خونه ظرف بشــوره؛ امــا اصغر 
ایــن کار رو مــی کــرد و بــه همیــن خاطــر گاهــی مــورد تمســخر قــرار مــی گرفــت. ولــی بــا 
افتخــار جــواب مــی داد: لطــف خــدا شــامل حــال مــن شــده کــه بتونــم کمــک مــادرم باشــم 

تــا فــردای قیامــت بــه ایــن وســیله دســتم گرفته بشــه...
راوی: اکبر کورکی نژاد)برادر شهید(

یــه اتــاق بردســیر اجــاره کردیــم و بــا هم به مدرســه مــی رفتیــم. کل کارهــای اتــاق رو خودش 
بــا عالقــه انجــام مــی داد. مهربــون بــود و دلســوز بقیه. 

راوی: اکبر کورکی نژاد)برادر شهید(
کمتــر مــی شــد تــوی راهپیمائــی هــا شــرکت نکنــه. یکــی از روزهــا هر چــی دنبالش گشــتم 
پیــداش نکــردم، تــا اینکه توســط یکــی از دوســتاش باخبــر شــدم مأمــوران ژاندارمــری  اصغر و 
چنــد تــا از بچــه هــای مدرســه  رو بازداشــت کردنــد. دو شــبانه روز طــول کشــید تا با وســاطت 
معــاون مدرســه آقــای محمــد مکــی آبــادی کــه از انقالبیــون فرهنگــی بــود، آزاد شــدند. وقتی 
بــراش تــو بازداشــتگاه غــذا بــردم قبــول نکــرد و گفــت: غــذا نمــی خــورم و روزه مــی گیــرم، 

شــاید بــه برکــت ایــن روزه، انقــالب پیروز بشــه...
راوی: اکبر کورکی نژاد)برادر شهید(

 بــرا خدمــت ســربازی ثبــت نــام کــرده بــود. مــادر ازش خواســت صبــر کــن ســربازی بــرادرت 
تمــوم بشــه بعــد تــو بــرو جبهــه؛ اما اصغــر قبــول نکــرد و گفت: مــادر! حــاال که تــو ایــن زمان 

توفیــق نصیــب ما شــده، مــا کوتاهی کنیــم؟! نــه من میــرم...
راوی: اکبر کورکی نژاد)برادر شهید(

وقتی می آمدیم بردسیر، اولین حرفش این بود: بریم زیارت مزار شهدا.
چنــد بــار متوجــه شــدم بعــد از نمــاز از خــدا طلــب شــهادت مــی کنــه. مــی گفــت: شــهادت 

نصیــب هــر کســی نمیشــه امــا از خــدا مــی خواهــم قســمت مــن هــم بشــه.
راوی: اکبر کورکی نژاد)برادر شهید(

کنــار رود ارونــد بــا هــم حــرف مــی زدیــم و ماهیگیری مــی کردیم. به ســختی تونســتیم چند 
تــا ماهــی بگیریــم. بــا کمــال تعجــب دیــدم ماهــی هــا رو رهــا کــرد تــو آب. ناراحــت شــدم، 
گفتــم: چــرا ایــن کار کــردی؟! گفــت: از کجــا معلــوم کــه ایــن ماهــی هــا حق مــن و تو باشــه.

راوی: اکبر کورکی نژاد)برادر شهید(
تــو آخریــن مرخصــی بهــم ســفارش کــرد: شــاید ایــن آخریــن مرتبــه ای باشــه کــه بــا هــم 
هســتیم. بعــد از مــن جــای خالــی منــو تــو خونــه ُپــر کــن. درســته کــه ازدواج کــردی ولــی 

هــوای مــادر رو داشــته بــاش. نکنــه مــادر از دســتت ناراحــت بشــه...
راوی: اکبر کورکی نژاد)برادر شهید(

شهید معظم  اصغر کورکی نژاد

بیانات مقام معظم رهربی  در مراسم سی امین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(:

اندیشه مقاومت امام خمینی ) رحمه ا.. علیه ( دارای پشتوانه 
عقالنی ، علمی و دینی است 

*باســالم و قبولــی طاعــات ! مســئوالن محتــرم 
شهرســتان بردســیر در روزعیدفطــر و شــبهای لیالــی 
ــا شــکوه مــردم مومــن بردســیر را در  قــدر حضــور ب
امامــزاده محمــد دیدیــد و درفضــای مجــازی هم فیلم 
وعکســهایی را منتشــر کردیــد همفکــری وتصمیــم 
ــب  ــن قط ــا ای ــد ت ــزاده بگیری ــرای امام ــی ب عاجل
فرهنگــی شــان وجایــگاه واقعــی خــودش را بدســت 
اورد د رکجــای ایــن شهرســتان ایــن همــه جمعیــت 
حضــور دارد  همانگونــه کــه امــام جمعه هــم درخطبه 
هــا گفتندبــا کمــک فوالدهــا اقــدام الزم انجــام دهیــد 
ــون وسپاســگزار                         9133----71 ممن

ــهراز  ــل ورودی ش ــهروندان از پ ــی از ش ــالم یک *س
طــرف کرمــان گفته بــود در ابتــدا وانتهای ان اســفالت 
فرونشســته باعــث ضربــه بــه ماشــینها می شــودواقعا 
همینطوراســت کــه گفتــه شــده از شــهردار محتــرم 
درخواســت داریــم با ریختن اســفالت این فرونشســت 
را ترمیــم کنــد باتشــکر                    9131----34

*بــا تشــکر از حمایت شــما که مشــکالت شهرســتان 
را بــه گوش مســئولین میرســانید بعضي از مســئولین 
بــه وظیفــه خــود درســت عمــل نمیکننــد از جملــه 
پاییــن بــودن کیفیت خدمــات بهداشــتي درمانــي در 
ســطح شهرســتان کــه جــان 7٠ - ٨٠ هــزار نفــر را 
تهدیــد مــي کنــد لطفا بــه گوش مســئولین برســانید 
ارائــه خدمــات بــي کیفیــت کمکي بــه ســالمت مردم 

72----914٠ نمیکند                                     
ــود را  ــرد خ ــه کارک ــا مهری ــی م ــه کنون *در جامع
ــی  ــدی تلق ــه نق ــوان هدی ــه عن ــت داده و ب از دس
نمی شــود، بلکــه بــه منزله تضمیــن زندگی مشــترک 
و خاســتگاهی بــرای حســن رفتــار مــرد در نظر گرفته 
ــان طــالق  ــاً آن را در زم ــان غالب شــده اســت کــه زن

ــد ــه می کنن مطالب
99---9342                                                            

*آمــوزش مدیریــت بحــران در  مســائل اجتماعــی از 
ضروریــات جامعــه امــروز ماســت کــه بایــد مســئوالن 
بــا هــم اندیشــی بــا متخصصــان فــن زمینــه امــوزش 
رایــگان ایــن مدیریــت بحــران را فراهــم کننــد 
مخصوصــا در خانــواده هــا آســتانه تحمل مــردم بویژه 
اعضــای خانــواده پاییــن آمده اســت باتشــکر    922٠-

51--

ــداری شهرســتان  ــط عمومــی فرمان ــه گــزارش رواب ب
ــراه  ــدار بهم ــور فرمان ــف پ ــدس نج ــیر ،مهن بردس
حجــت االســالم والمســلمین کرمانــی امــام جمعــه 
بردسیر،حســن پــور نماینــده مردم شــریف بردســیر و 
ســیرجان در مجلس شــورای اســالمی، حجت االســالم 
والمســلمین مهــری امام جمعه نــگار، بخشــدار و تنی 
ــه ارد  ــد از روســای ادارات کلنــگ احــداث کارخان چن
مرواریــد ســفید و ســیلوی گنــدم نــگار با ظرفیــت 72 
هــزار تــن در ســال زده شــدو ایــن طــرح  بــرای 5٠ نفر 
اشــتغالزایی مســتقیم و 5٠ نفر غیرمســتقیم بــا اعتبار 

2٠٠میلیــارد ریــال بهمــراه خواهــد داشــت 

کلنگ زنی کارخانه آرد بخش نگار

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان از آغــاز مرحله دوم طرح بســیج ملی کنترل 
فشــار خون در ۷۷۰ پایگاه ثابت و ســیار در شهرســتان های زیر مجموعه دانشــگاه 

علوم پزشــکی کرمان خبــر داد.
حمیدرضــا رشــیدی نژاد در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در کرمــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه اجــرای طــرح بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون از 2۷ اردیبهشــت در اســتان 
کرمان آغاز شــده اســت اظهار داشــت: فاز اول این طرح در راســتای آگاهی بخشــی، 

آمــوزش، ظرفیت شناســی و روشــنگری اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از روز گذشــته فــاز دوم ایــن طــرح وارد مرحلــه عملیاتــی شــده 
اســت گفــت: بیــش از ۷۷۰ واحــد ثابــت و ســیار بــرای کنتــرل فشــارخون در نظــر 
گرفتــه شــده کــه از ایــن تعــداد بیــش از 4۰۰ مرکــز بهداشــتی درمانــی شــامل مراکــز 
جامع ســامت، پایگاه های بهداشــتی شــهری و روســتایی و خانه های  بهداشــت آماده 

ارائــه خدمات هســتند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان با اشــاره به اینکه 3۷۰ ایســتگاه ثابت و ســیار 
در شهرســتان های زیــر مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان نیــز آمــاده اجرای 
بســیج ملــی کنتــرل فشــارخون هســتند افــزود: بــا مراجعه افــراد بــه این مراکز فشــار 
خــون آنهــا اندازه گیــری و در ســامانه وزارت بهداشــت ثبــت شــده تــا آمــار دقیقــی از 
مبتایــان بــه بیمــاری فشــار خــون به دســت آمــده و رونــد کنتــرل و درمــان بیمــاری 

ایــن افــراد آغــاز شــود.
وی بــا بیــان اینکــه پایگاه هــای ثابــت و ســیار کنتــرل فشــار خــون در نــه شهرســتان 
تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان راه انــدازی شــده اســت عنــوان کــرد: 
ازایــن تعــداد 233 پایــگاه در شهرســتان کرمــان، 41 پایگاه در شهرســتان زرند، 2۰ 
پایــگاه در شهرســتان شــهربابک، 2۰ پایــگاه درشهرســتان بردســیر، 16 پایــگاه در 
شهرســتان راور، 16 پایگاه در شهرســتان بافت، 11 پایگاه در شهرســتان کوهبنان، 

1۰ پایــگاه درشهرســتان ارزوئیــه و 3 پایــگاه در شهرســتان رابــر قــرار دارد.
رشــیدی نژاد بــا اشــاره بــه اینکــه پیش بینــی می شــود 4۰ در صــد افــراد مبتــا بــه 
فشــار خــون از بیمــاری خــود اطاعــی ندارنــد و نیمــی از افــرادی کــه از فشــار خون 
خــود مطلــع هســتند بیمــاری خود را کنترل نکــرده و به دنبال درمان نیســتند تصریح 
کــرد: هــر چنــد فشــار خون درمان شــدنی نیســت اما قابل کنترل و پیشــگیری اســت.
فشــارخون بــاال ســامت انــدام حیاتــی بــه ویــژه قلــب و کلیــه را در معــرض خطــر 
ــری  ــدازه گی ــد . ان ــش می ده ــراد افزای ــوع ســکته را در اف ــال وق ــرار داده و احتم ق
فشــارخون در ایــن طــرح کامــا رایگان بــوده و هیچ هزینه ای توســط مراجعین نباید 

پرداخــت شــود.

آغاز مرحله دوم طرح بسیج ملی 
کنترل فشار خون در ۷۷۰ پایگاه

»سید جواد حسینی« سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش شد

ســید  تعییــن  از  دولــت  ســخنگوی 
جــواد حســینی به عنــوان سرپرســت 
ــوی  ــرورش از س ــوزش و پ وزارت آم

داد. خبــر  رئیس جمهــور 
بــه گــزارش حــوزه دولــت خبرگــزاری 
تســنیم، علــی ربیعــی ســخنگوی دولــت 
بــا بیــان اینکــه در روزهــای گذشــته 
تصــدی  بــرای  مختلفــی  گزینه هــای 
ایــن پســت بــا رئیس جمهــوری دیــدار و 
ــی  ــد، گفــت: در پ ــه کرده ان برنامــه ارائ
ــی  ــد بطحای ــید محم ــای س ــتعفای آق اس
ــرش  ــرورش و پذی ــوزش و پ ــر آم وزی
استعفای ایشــان توسط رئیس جمهوری، 
تصــدی  بــرای  مختلفــی  گزینه هــای 
سرپرســتی ایــن وزارتخانــه مطــرح 
شــدند کــه نهایتــاً دکتــر روحانــی از 
میــان ایــن گزینه هــا، بــا صــدور حکمی 
دکتــر ســید جــواد حســینی را به عنــوان 
سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش 

منصــوب کــرد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه وزارت آموزش 
جایــگاه  و  اهمیــت  از  پــرورش  و 

بازدید مسئوالن از خط راه آهن 
کرمان-    بردسیر-  سیرجان

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان 
بردســیر،مهندس نجــف پــور فرمانــدار بهمراه حســن 
پــور نماینــده مــردم شــریف بردســیر و ســیرجان در 
مجلــس شــورای اســالمی از روند پــروژه احــداث خط 
راه اهــن کرمان،بردســیر و ســیرجان نیــز بازدید کردند

شــایان ذکر اســت شــرکت مهندســی و توســعه نفت 
ــن  ــط راه آه ــداث خ ــکار اح ــان پیمان و گاز محمدی
مســیر کرمــان - بردســیر  بطــول 7٠ کیلومتــر اســت 
کــه از روســتای بهرامجــرد بخــش نــگار شــروع و پس 
از طــی مســیر نقشــه بــرداری شــده تــا ٨ کیلومتــر 
ــداث  ــز اح ــاز اول نی ــیر در ف ــهر  بردس ــس از ش پ

خواهــد شــد

روز  خردادمــاه(   22( 12ژوئــن 
ــا کار  ــه ب ــم مقابل ــی تکری جهان
کــودکان و حمایــت از کــودکان کار

در چشمهایشــان خیــره شــوی راز تلخــی را مــی بینــی... مدتهاســت 
بــار غــم را بســته انــد ..

حســرت بازیهــای کودکــی در دلهــای کوچــک شــان داغ مانده اســت 
...

رویاهــای شــیرین در جــور روزگار خامــوش وخالــی مانــده انــد... 
بســت نشــین پیــاده روهــا هســتند

یــا ســرچهارراهها دخیــل بســته انــد. واژه اوقــات فراغــت شــوخی 
تلخــی بیــش نیســت ,شــبها خســته بخــواب میرونــد, وقت نمــی کنند 
رویا ببینند, شــادیهای کودکی را به گریه های فردایشــان میفروشــند 

,همیشه
ــد... کــودکان کار را  ــده میدون ــال آین ــا پاهــای کوچــک شــان بدنب ب
میگویــم آنــان کــه شــاید توجــه ســاده مــا روزی فردایشــان باشــد!!!
همشــهریان محتــرم : در صــورت مشــاهده کودک کار با خــط 123 

اورژانــس اجتماعی  تمــاس حاصل نمائید...

بازدید مسئوالن از 12واحد مسکونی مددجویان
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری شهرســتان 
بردســیر، مهندس نجف پور فرماندار بهمراه حســن 
پــور نماینــده مــردم شــریف بردســیر و ســیرجان در 
ــد از  ــی چن ــس شــورای اسامی،بخشــدار و تن مجل
روســای ادارات از 12 واحــد مســکونی دومنظــوره 
ویــژه مددجویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی ره کــه 
۹ عــدد از انــان مجهــز بــه فوتوولتاییــک )نیــروگاه 
خورشــیدی ۵کیلــو وات( هســتند نیــز بازدیــد کردنــد

مرحلــه اجرایــی بســیج ملــی کنتــرل 
ــد ــاز ش ــیر آغ ــارخون در بردس فش

ویــژه ای بــرای دولــت و شــخص آقــای 
روحانــی برخــوردار اســت، گفــت در 
انتخــاب سرپرســت وزارت آمــوزش 
و پــرورش همــه دغدغه هــای مربــوط 
بــه فرهنگیــان و دانش آمــوزان مــد نظر 

قــرار گرفتــه اســت.
ســیدجواد حســینی پیشــتر مدیــرکل 
ــان  ــتان خراس ــرورش اس ــوزش و پ آم
رضــوی بــوده و معاونــت سیاســی، 
قائم مقــام  و  اجتماعــی  و  امنیتــی 
اســتانداری خراســان رضــوی را نیــز 

در کارنامــه خــود دارد.

فشــارخون بــاال ســامت انــدام حیاتــی به ویژه قلــب و کلیه 
را در معــرض خطــر قــرار داده و احتــال وقــوع ســکته را در 
افــراد افزایــش می دهــد . انــدازه گیــری فشــارخون در ایــن 
طــرح کامــا رایگان بــوده و هیچ هزینه ای توســط مراجعین 

نبایــد پرداخت شــود.


