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با اعالم آمارهای رسمی سازمان ثبت واحوال کشور، بیانگر 
روند کاهش ازدواج وافزایش طالق است که بررسی امارهای 
هرکدام از این دو رویداد اجتماعی عوامل وعلل خاص خود را 
دارد عواملی که ضرورت ورود دستگاههای مسئول فرهنگی 
واقتصادی و اجتماعی را می طلبد که هر کدام نسبت به 
سهم خود نقشی اساسی و بنیانی در این دو رویداد اجتماعی 
ایفا کنند که منجر به افزایش ازدواج وکاهش طالق شود و 
از سویی با عدم گرایش جوانان به تشکیل زندگی مشترک ، 
و کند شدن زاد وولد درآینده ای نزدیک قریب بیست سال 
آینده کشورما جز کشورهای پیر ومسن شمرده می شود و 
با کاهش نیروهای جوان وکار آمد روبرو می گرددکه این 

موضوع خود آسیبهای دیگری برپیکر جامعه می افزاید .
با اماری که درهفته گذشته از سوی مدیرکل ثبت اسناد 
کرمان منتشرشد بیانگر ومویداین موضوع است وی اعالم 
کرد:»در سه ماهه ی نخست امسال نسبت به سه ماهه ی 
پنج  افزایش  و  ازدواج  درصدی  چهار  کاهش  سال ۹۷ 

درصدی طالق را شاهد بوده ایم«.
در همین موضوع ، آمار رسمی سالهای گذشته سازمان 
ثبت احوال ایران به عنوان معتبرترین منبع در این زمینه 
می گوید : سال ۹5 جامعه ایران بیشترین تعداد طالق نیم 
قرن گذشته را تجربه کرده است. در این سال 1۸1 هزار و 4۹ 
زوج ترجیح دادند به زندگی مشترک خود پایان دهند، البته 
در همین سال ۷۰4 هزار و ۷1۶ رویداد ازدواج هم در ایران 
ثبت شد. سال ۹۶ این آمار طالق کاهش پیدا کرد؛ هر چند 
آمار ازدواج نسبت به سال پیش هم کاهش یافت. در این 
سال کار تا جایی پیش رفت که سخنگوی سازمان ثبت احوال 
اعالم کرد دیگر آمار طالق منتشر نخواهد شد، هرچند او 
یک بار دیگر و در نخستین نشست خبری امسال خود آمار 
ثبت شده پارسال را اعالم کرد؛ 54۹ هزار و۸۶1 مورد ازدواج 
و همچنین 1۷4 هزار و 5۹۰ مورد طالق. به عبارت دیگر 
این اطالعات می گوید: که سال ۹۷ میل به ازدواج بار دیگر 
کاهش پیدا کرد و تعداد ازدواج ها 1۳و نیم درصد نسبت به 
سال ۹5 کم شد. در این سال حتی تعداد آمار طالق هم 
به میزان ۰۶ / ۰ درصد افزایش پیدا کرد. این کاهش تعداد 
ازدواج و همچنین افزایش آمار طالق در حالی است که در 
این سال افراد در معرض ازدواج به لحاظ سن وسال افزایش 
هم پیدا کرده بود. عالوه بر این بررسی های آماری »شهروند« 
از میزان ازدواج و طالق در ۲۰ سال گذشته نشان می دهد 
به طورکلی میزان طالق همواره افزایش پیدا کرده و روند کلی 
افزایش تعداد ازدواج ها تا سال ۸۹ ادامه یافت   ادامه صفحه۳
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دکرت فدایی استاندار کرمان:

شناسایی 124 پروژه قابل واگذاری در 
استان کرمان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان : 

روند کاهش ازدواج 
و افزایش طالق

حجــت االســالم حســین رضایــی رئیــس اداره اوقــاف وامورخیریــه 
بردســیردر گفتگــوی اختصاصــی بــا خبرنگارسپهربردســیر ضمــن 
تبریــک دهــه کرامت گفــت : فاصله میــالد حضرت معصومه ســالم 
اهلل علیهــا و میــالد امــام رضــا علیــه الســالم را  دهه کرامــت نامیدند 
ــور  ــه حض ــی از جمل ــمات خاص ــرای مراس ــا اج ــه ب ــن ده و درای
خادمیــن امــام رضــا بــه بردســیردرقالب کاروان زیارتــی خورشــید 
وتجلیــل ازامامــزادگان و بزرگداشــت دو میــالد بابرکــت را خواهیــم 
داشــت وهمچنیــن طــرخ نشــاط معنــوی از ۲۰تیرمــاه تا ۲1مــرداد 
را درامامــزاده شــاخص شهرســتان یعنــی امامزاده ســید محمد علیه 
الســالم خواهیــم داشــت وبــا برنامــه هــای متنــوع وشــاد معنــوی 
شــامل کالســهای قــرآن ، ورزشــی ، برگــزاری اردوها توســط روحانی 
اعزامــی از اســتان قــم درجهــت گســترش ارزشــهای اســالمی بویژه 

قــران وعتــرت برگــزار خواهدشــد. 
حســین رضایــی افــزود: یکــی از اهــم اهــداف اجــرای طــرح نشــاط 
معنــوی در بقــاع متبرکــه  جــذب نســل جــوان و نوجــوان بــه بقــاع 
متبرکــه، تعامــل و مشــارکت بــا نهادهای فرهنگــی و ترویــج معارف 

اســالمی و غنــی ســاختن اوقــات فراغــت دانش آمــوزان اســت
وی تصریــح کرد:بــا توجــه به ســرمایه هــای گرانبهــای جامعه یعنی 
جوانــان ونوجوانــان درایــن عرصــه هجمه تبلیغــی دشــمنان در دین 
زدایــی بایــد درفرهنــگ ســازی در عرصــه جنــگ نــرم اهتمــام ویژه 
ای داشــت و بــا برنامــه هــای مــدون وپویــا بایــد خالیــی کــه موجب 
ســوء اســتفاده دشــمن ازجوانــان و نوجوانــان مــی شــودپر کــرد تــا 
خــدا ی نکــرده بــا غفلــت درامورفرهنگــی ومعنــوی آینــده ســازان 
انقــالب اســالمی ،دچارابهام وســردرگمی نشــوند و بقــاع متبرکه می 
تواننــد مامنــی امن و ســنگری مســتحکم بــرای مبــارزه بــا تفکرات 

شــیطانی باشند .
همچنیــن رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان بردســیر از 
وقــف یــک هکتــار آب و زمیــن کشــاورزی با نیــت امور عــام المنفعه 
و ترویــج قــرآن کریــم در ایــن شهرســتان خبــر داد.و گفــت : واقــف 
» علــی وفایــی « از خیریــن نیکــوکار در اقدامــی ســهم ارث خــود از 
ملــک کشــاورزی را در ایــن شهرســتان وقــف کــردو نــام خــود را در 

اختصاص 43 هزار میلیارد تومان 
برای اتمام طرح های نیمه تمام 

طرح تابستانی نشاط معنوی در 44 
امامزاده شاخص کرمان اجرا می شود

صفحه 4

اجرای طرح تابستانی »نشاط معنوی« با محوریت بقاع متبرکه

زمــره نیــکان ثبــت نمود
    وی افــزود: ملــک وقــف شــده شــامل 
یــک هکتــار زمیــن زراعــی مســتعد کشــت 
ــاعت  ــام ۳ س ــه انضم ــی ب ــوالت زراع محص
آب قنــات  بــر مــدار ۶ روز در روســتای گزگرد 
ایــن شهرســتان واقــع شــده اســت.واقف ایــن 
ــوان  ــه عن ــاف  ب ــار اداره اوق ــک را در اختی مل
متولــی قــرار داده تــا بعــد از بــه ثمرنشســتن 
در آمــد حاصــل شــده از اجــاره آب و زمیــن 
طبــق نیــت متــن وقــف نامــه در راه امــور عام 
المنفعــه، خیــرات و مبــرات و همچنین ترویج 

فرهنــگ  قــرآن کریــم هزینــه شــود.
    رییــس اداره اوقــاف بردســیر بــا بیــان اینکه 
وقــف در حــوزه فرهنــگ و آموزش قــرآن یکی 
ــن اداره  ــی ای ــات فرهنگ ــن اقدام از مهمتری
درترغیــب نــگاه واقفــان مــی باشــد، تصریح 
کــرد: از ابتــدای امســال پنــج مــورد وقــف با 
نیــت امــور ســاخت مسجد،حســینیه و وقف 
زمیــن جهــت ســاخت مجتمــع فرهنگــی 
و مذهبــی در ایــن شهرســتان ثبــت شــده 

اســت. صفحه4

رهرب معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران و کارگزاران حج:

می گویند »حج را سیاسی نکنید«؛ حج یک کار 
سیاسی است که عیناً تکلیف دین است

حج یک عمل سیاسی است/
 دولت سعودی وظیفه تأمین امنیت زائران را دارد

نوبخت معاون رئیس جمهور خبر داد؛

ــری، ووشــوکاران بردســیری،  ــژاد و محمــد مظف ــی ن ــر عل اکب
ــی  ــد طالی ــو کمربن ــابقات ووش ــی مس ــب قهرمان ــن نای عناوی
ــدس را از آن خــود  ــی مشــهد مق ــه میزبان ــی کشــور ب قهرمان

ــد. کردن
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان از کرمــان، مســابقات کمربنــد طالیــی ووشــو قهرمانــی 
مــردان کشــور در بخــش ســاندا از روز پنجشــنبه بــه میزبانــی 

ــاز شــد. ــر آغ مشــهد مقــدس در ســالن ورزشــی کوث
۲۸۰ ووشــو کار در قالــب ۲۰ تیــم در چهــار رده ســنی نونهــاالن، 
نوجوانــان، جوانــان و بزرگســاالن طــی ۲ روز بــا هــم بــه رقابــت 

پرداختند.
تیــم ووشــو شــهرداری بردســیر در قالــب هفــت ورزشــکار بــه 
نمایندگــی از اســتان کرمــان در ایــن رقابــت هــا حضــور یافــت.

ــت وزن،  ــان در هش ــاالن و جوان ــابقات در رده ی نونه ــن مس ای
نوجوانان در هفت وزن و بزرگســاالن در 1۰ وزن پیگیری شــد.در 
پایــان ایــن رقابــت هــا، اکبــر علــی نــژاد و محمــد مظفــری در 

عیــن شایســتگی عناویــن نایب قهرمانــی مســابقات را از آن خــود کردند.یــادآور می شــود: 
تیــم ووشــو شــهرداری بردســیر خــود را بــرای حضــور در رقابت هــای قهرمانــی کشــورـ  

انتخابــی تیــم ملــی کــه آبــان مــاه برگــزار می شــود، آمــاده می کنــد.

ووشوکاران بردسیری نایب قهرمان رقابت های کشوری

مهندس نجف پور فرماندار محترم   شهرستان بردسیر               
 مهندس باقری بخشدار محترم الله زار و  آقای طاهری رئیس محترم بانک رسالت 

رئیس و کارکنان اداره کتابخانه های عمومی بردسیر 

حجت االسالم حسین رضایی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بردسیر : 

آگهی مزایده نوبت اول
 اداره اوقــاف وامورخیریــه بردســیربه استنادمجوزشــار 96/700591مــورخ 96/7/23 ســازمان اوقــاف 

وامورخیریه درنظرداردیک دســتگاه خودرو پیکان ســواری مدل 83 دوگانه سوزدســتی به شــاره  شــهربانی 

489م 11 – ایــران 65مربــوط بــه موقوفــه عبــاس بهادربردســیری)عباس آبــاد( را ازطریــق فراخــوان مزایــده 

بارعایــت رشایــط ذیــل بــه فــروش رســاند .

ــی  ــدکه هرمتقاض ــی باش ــال( م ــون ری ــغ 90000000 ریال)نودمیلی ــت پایه(مبل ــده )قیم ــای مزای 1-مبن

ــی اداره  ــه واحدامورمال ــده ب ــغ فــوق بابــت ســپرده مزای مــی بایســت جهــت پرداخــت 10)ده(درصدمبل

اوقــاف وامورخیریــه بردســیرمراجعه وقبــض واریــزی رادریافــت وپــس ازواریــز فیــش واریــزی راضمیمــه 

ــاف بردســیرمناید. ــه اوق پیشــنهادخودمنایدودرموعدمقررتحویل دبیرخان

2-مبلغ پیشنهادی نقدی وبایدبه طوررصیح وباحروف نوشته شده باشد

3-متقاضیــان مــی توانندتاپایــان وقــت اداری  روزشــنبه مــورخ 98/5/5پیشــنهادات خودرادرپاکت رسبســته 

والک مهرشــده کــه روی آن راجــع بــه مزایــده فــوق نوشــته شــده باشــدبه دبیرخانــه اوقــاف بردســیرتحویل 

ورســیددریافت دارندوبــه پاکتهایــی کــه بعدازتاریخ مذکورارســال ویاواصــل گرددترتیب اثرداده نخواهدشــد.

ــح روزیکشــنبه مــورخ98/5/6 باحضوراعضاءکمیســیون  ــه پیشــنهادات رســیده راس ســاعت 10صب 4-کلی

ــد0 ــت خواهدش بازوقرائ

5-کمیسیون مزایده مرکب ازمنایندگان اوقاف ؛ دادگسرتی واداره امورمالیاتی شهرستان بردسیرمی باشد

6-کمیسیون مزایده درردویاقبول یک ویاکلیه پیشنهادات واصله مختارمی باشد.

7-کلیه هزینه های کارشناسی وانتشارآگهی مزایده وانتقال سندوتعویض پالک برعهده برنده مزایده می باشد

8-برنــده مزایــده موظــف اســت ظــرف مــدت 10روز ازتاریــخ اعــالم نتیجــه نســبت بــه پرداخــت مبلــغ 

پیشــنهادی وانتقال ســندوتعویض پالک اقــدام منایدواگربرنده مزایــده ازپرداخت مبلغ پیشــنهادی خودداری 

منایــد ســپرده اش بــه نفــع موقوفــه ضبــط ودرصورتیکــه نفــردوم بامبلــغ پیشــنهادی نفــراول  موافــق باشــد 

نســبت بــه واگــذاری آن بــه نفــردوم اقــدام خواهدشــد.

لذاکلیــه متقاضیــان محــرتم مــی توانندجهــت کســب اطالعــات بیشــرتویا بازدیدودریافــت اســنادورشکت 

درمزایــده درمهلــت مقررفوق  بــه اداره اوقــاف وامورخیریه بردســیرواقع دربلوارمعلم روبــروی اداره آموزش 

وپــرورش مراجعــه ویاباشــاره تلفــن 33526290-034 متــاس حاصــل فرماینــد  
                                                                                                                                                      

  حمیدرضا حسین رضائی
رئیس اداره اوقاف شهرستان بردسیراستان کرمان

احرتاما از حســن تدبیر و تالش موفق شــا در پیشــربد طرح توســعه پایدار ، در خصوص ایجاد و واگذاری تســهیالت اشــتغال 

زایــی د رراســتای تحقــق منویــات  مقــام معظــم رهــربی در ســال رونــق تولید بــه روســتائیان و جوانان جوجنــگ به بهرتین 

روش ارائــه تســهیالت اشــتغال زایــی  کــم بهــره بــا حداقــل ضامــن درمقایســه با ســایر بانکهــا که با رشایط دشــوار تســهیالت 

پرداخــت مــی کردنــد  تشــکر و قدردانی می  مناییــم ،از درگاه خداوند تبــارک و تعالی،توفیق روزافزونتان را خواســتاریم.

کانون کارآفرین و اشتغال زایی ایده پردازان روستای  جوجنگ
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی :

امامزاده محمد )ع( قطب 
فرهنگی وچشم شهر است و 
عنایت ویژه مسئولین ، مردم 
وشرکتهای فوالد را می طلبد 

حجت االسالم حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه بردسیر در 
خطبه های نما زجمعه این هفته در سلسله گفتار شرح دعای 
مکارم اخالق امام سجاد علیه السالم بیان داشت : امام دراین فراز 
خدا را چنین می خواند: » بارالها! به من معالی اخالق عطا فرما و 
از اینکه بین مردم به دارابودن مکارم اخالق مباهات و افتخار نمایم 

مصون و محفوظ بدار«
از  امام صادق )ع( سئوال شد : حد حسن خلق چیست؟ فرمود: 
با مردم به نرمی و گرمی برخورد کنی، پاک و منزه و در کمال 
ادب سخن بگویی، و در مواجهه با برادرانت متبسم و گشاده روی 

باشی.
این روایت، مرزی برای حسن اخالق بیان می کند. البته این 
مطلب که در حدیث آمده به منزله نمونه ای است که از حسن 
اخالق. اگر یک نفر انسانی واجد این سه مرحله باشد یا عالوه 
بر آن سه صفت دارای صفات اخالقی خوب باشد، در برخورد 
با مردم سبقت سالم بگیرد، دست بدهد، دندانش مسواک زده 
باشد، لباسش پاکیزه باشد، به عیادت مریضی برود، تشییع جنازه 
بنماید، مصیبت زدگان را تسلیت بدهد، مسافران را مالقات کند، 
و دیگر اعمالی نظایر اینها، تمام این کارها از محاسن اخالق است 
و همه این افعال، مورد تأیید شرع مقدس می باشد، و رسول اکرم 
یک قسمت از مأمؤریت اخالقیش مربوط به همین امور بود. اما 
اگر سؤال شود: آیا این صفاتی که مذکور افتاد دلیل بر انسانیت 
است؟ آیا این صفات نشانه شرف انسانی است؟ پاسخ این پرسش 
منفی است. چه بسیار مردمی هستند که علی الظاهر دارای تمام 
این صفات می باشند و واقعا دارای خلقیات پسندیده اند، اما این 
ظاهر فریبا، باطنی زهرآلود و ظالم دارد و درونی متجاوز به حقوق 
مردم، به مال مردم، به عرض و شرف بنابراین محاسن اخالق، 
بسیار خوب است اما دلیل بر شرافت انسانی و کرامت نفسانی 

نیست..
ما اگر بخواهیم محاسن اخالق را به فارسی ترجمه کنیم باید 
بگوییم: خوی خوب و پسندیده ، اما اگر بخواهیم مکارم اخالق 
را به فارسی برگردانیم باید بگوییم بزرگواری و کرامت نفس و 
این دو با هم فاصله بسیار دارند. بزرگی با بزرگواری فرق دارد. 
کسی که در اداره ای دارای مقامی رفیع است می گویند بزرگ 
است، کسی که از جهت سن بیشتر عمر کرده می گویند بزرگ 
و بزرگتر است، کسی که دارای ثروت و امالکی است ممکن است 
مردم او را بزرگ بدانند، ولی مکارم اخالق به این معنی نیست که، 
مکارم اخالق به معنای بزرگواری نفس و طبع بلند است. ممکن 
است کسی از نظر مقام خیلی پایین باشد ولی دارای بزرگواری 
نفس باشد، ممکن است کسی تمکن مالی نداشته باشد اما دارای 
رفعت نفس باشد. بنابراین مکارم اخالق یعنی کرامت نفس، 
بزرگواری روح و رفعت مقام معنوی یک انسان که در پرتو آن می 
تواند گذشتهای بسیار داشته باشد. آنچه در اخبار ائمه معصومین 
علیهم السالم درباره بیان محاسن اخالق و مکارم اخالق آمده، 
ذکر مصداق است، یعنی مورد بیان می کند، اما من در کتب 
اخبار برنخورده ام که ببینم معیاری برای محاسن اخالق و مکارم 
اخالق ذکر شده باشد و انسان بتواند با آن معیار تمامی محاسن 

اخالق رابشناسد و همگی مکارم اخالق را تشخیص دهد.
حجت االسالم کرمانی بمناسبت دهه کرامت و میالدحضرت 
فاطمه معصومه و روز دختر گفت : امام صادق )علیه السالم( 
فرمود : اَلَْبناُت َحَسناٌت وَ الَْبُنوَن نِْعَمٌة، وَ الَْحَسناُت یُثاُب َعلَْیها 
وَ النِّْعَمُة یُْسأَُل َعْنها.دختران حسناتند، پسران نعمت حقند، بر 

حسنات بهره می دهند، و از نعمت بازپرسی می کنند.
همچنین پیامبر اکرم )صلی ا... علیه وآله ( این رسالت عظیم را، 
هم در سخن و هم در عمل انجام می داد. آن حضرت در برخورد 
با دخترش فاطمه )س( همگان را به حیرت وا می داشت. دست 
دخترش فاطمه )س( را می بوسید و می فرمود: »پدرش فدای او 
باد.« و زمانی که حضرت عازم سفر بود فاطمه )س( آخرین کسی 
بود که پیامبر از او خداحافظی می کرد و در بازگشت نیز زودتر از 
هر کسی به دیدن وی می رفت و می فرمود: »بوی بهشت را از 

دخترم فاطمه استشمام می کنم.« 
در واقع در فرهنگ اهل بیت )علیهم السالم ( که ریشه در 
وحی و کالم الهی )قرآن( دارد، زنان و دختران از جایگاه خاّصی 
برخوردارند.لذا مومنین باید با توجه به شان وجایگاه ویژه زنان 

طبق آموزه های دینی به انان توجه ویژه ای داشته باشند 
حجت االسالم کرمانی پیرامون دهه کرامت وروز امامزادگان 
گفت: به دلیل ظلم بنی امیه وبنی عباس واحترام ایرانیان به 
خانواده اهل بیت بسیاری از نوادگان وفرزندان امام موسی  بن 
جعفر علیهماالسالم به ایران امدند چون اینجا مامن امنی برای انها 
بود و خوشبختانه دراین شهر امامزاده سید محمد علیه السالم 
وجوددارد و قطب فرهنگی وچشم شهر است لذا مسئولین ،مردم 
وشرکتهای فوالد نسبت به زیباسازی این بقعه مساعدت نمایند 
و این امامزاده جلیل القدر با کرامات ، عنایات  خاصی دربراوردن 

حاجات مردم داشته و مورد احترام مردم است 
خطیب جمعه بردسیر در ادامه پیرامون دیدار کارگزاران حج با 
مقام معظم رهبری گفت : دشمنان بویژه وهابیون تالش میکنند 
و پول خرج می کنند  که ایرانیها به حج نروند چون تنها کشور 
شیعی که می توان باسایر مسلمانان ارتباط داشته باشد ایران 
اسالمی است و با توجه به تبلیغات وهابیون مبنی براینکه شیعیان 
مشرکند وبا عدم حضور درمراسم حج این تبلیغات را تشدید می 
کنند بعضیها در داخل می گویند ما چرا پولمان رابه سعودیها 
بدهیم لذامقام معظم رهبری فرمودند: می گویند »حج را سیاسی 
نکنید«؛ حج یک کار سیاسی است که عیناً تکلیف دین است. 

و وظیفه تأمین امنیت زائران را برعهده  ودولت سعودی است.

پرداخت یک میلیارد و 900میلیون تومان به 164پرونده 
درقالب کانونهای اجتماعی بخشداریها

مهنــدس نجــف پورفرمانــدار بردســیر 
اظهارداشــت : تــا ایــن لحظــه در قالــب 
ــا  ــداری ه ــی بخش ــای اجتماع کانونه
ــارد و  ــزان ۱میلی ــه می ــده ب ۱۶۴ پرون
۹۰۰ میلیــون تومــان از ابتــدای ســال 

جــاری پرداخــت شــده اســت
بــه گــزارش روابــط عمومی فرمانــداری 
شهرســتان بردســیر، جلســه کارگــروه 
اشــتغال بــه ریاســت مهنــدس نجــف 
ــدس  ــا حضــور مهن ــدار و ب ــور فرمان پ
حــاج غنــی معــاون عمرانــی و برنامــه 
ریــزی فرمانــداری ،بخشــداران،نماینده 
ــای ادارات و  ــادی و روس ــن اقتص معی
ــات  ــالن اجتماع ــل س ــا در مح بانکه

ــداری برگــزار شــد فرمان
مهنــدس نجف پــور فرماندار شهرســتان 
بردســیر در ابتــدای ایــن جلســه ضمــن 
بررســی مصوبــات جلســه قبــل از تحقق 
اشــتغال شهرســتان بردســیر بــه میــزان 
۸۳۱ نفــر در ســال ۹۸ خبــر داد و 
افزود:تــا ایــن لحظــه در قالــب کانونهــای 
ــی در  ــرد خانگ ــاغل خ ــی) مش اجتماع
ــی(  ــای اقتصــاد مقاومت ــب طــرح ه قال
بخشــداری هــا ۱۶۴ پرونــده بــه میــزان 
۱میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون تومــان از 
ــده  ــت ش ــاری پرداخ ــال ج ــدای س ابت
اســت ،وی از پرداخــت ۲۵ میلیــارد 
تومان تســهیالت اشــتغال روســتایی نیز 

ــر داد  خب
ــتان  ــت در شهرس ــی دول ــده عال نماین
ــاله  ــه از تقســیط ۳ س بردســیر در ادام
تســهیالت  جرائــم  بخشــودگی  و 
کشــاورزی بغیــر از تســهیالت صنایــع 
ــید  ــر رس ــه س ــی ک ــی و خدمات تبدیل
انــان از ابتــدای ســال ۹۷ الی ۲۹اســفند 
ــر  ــرداد و خاط ــز خب ــد نی ــاه میباش م
ــتگاه  ــه دس ــت هم ــرد : اولوی ــان ک نش
هــای اجرایــی داشــتن برنامــه اشــتغال 
در راســتای اقدامــات حمایتــی و ایجــاد 
ــت  ــاری اس ــال ج ــی س ــغل در ط ش

فرمانــدار شهرســتان بردســیر در پایــان 
ــردی در  ــای بوم گ ــد ه ــاخت واح از س

چهــار بخــش را یکــی از مهمتریــن 
رونــق  و  حفــظ  در  هــا  برنامــه 
ــر داد ــز خب گردشــگری بردســیر نی

بانــک مرکــزی بــا صــدور بخشــنامه ای بــه شــبکه بانکــی 
کشــور تاکیــد کــرد: بانــک هــا بایــد بــا یــک ضامــن معتبــر 

و ســفته، وام ازدواج پرداخــت کننــد.
ــک مرکــزی،  ــه نقــل از بان ــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ب ب
ایــن بانــک در بخشــنامه ای بــه شــبکه بانکــی ابــالغ کــرد به 
زوج هایــی کــه تاریــخ عقــد آنهــا بعــد از اول فروردیــن مــاه 
ــرض الحســنه  ــون تســهیالت ق ســال ۱۳۹۶ اســت و تاکن
ازدواج دریافــت نکــرده انــد، بــا یــک ضامــن معتبــر و ســفته 

ــود. ــت ش وام ازدواج پرداخ
از محــل پس انــداز و جــاری قــرض الحســنه نظــام بانکــی، 
بــه زوج هایــی کــه تاریــخ عقــد آنهــا بعــد از ۱۳۹۶/۱/۱ اســت 
و تاکنــون وام ازدواج دریافــت نکــرده انــد، بــا اولویت نخســت 
و بــا ســقف فــردی ۳۰۰ میلیــون ریــال، بــا دوره بازپرداخــت 
پنــج ســاله بــا اخذ یــک ضامــن معتبر و ســفته، تســهیالت 

قــرض الحســنه ازدواج پرداخــت شــود.
بــر ایــن اســاس بــا توجــه به مفــاد قانــون یادشــده مبنــی بر 
اخــذ یک ضامــن معتبر و ســفته، واحدهــای اجرایــی ذیربط 
ــه اعطــای تســهیالت قــرض  در سراســر کشــور، نســبت ب

اینستکس یعنی خیمه شب بازی اروپا و همراهی با  آمریکاالحســنه ازدواج مطابــق قانــون یادشــده، اقــدام کنند.
حجــت االســالم مهــری امام جمعــه نگار 
در خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفته 
ضمــن عــرض تبریــک والدت باســعادت 
حضــرت فاطمــه معصومه ســالم ا... علیها 
ــا اهمیــت و  و دهــه کرامــت در رابطــه ب
جایــگاه دختر بیــان داشــت:هیچ آیینی و 
مکتبــی چــون دیــن اســالم بــه فرزنــدان 
بخصــوص فرزنــدان دختــر اهمیت نــداده 
اســت. زمانــی کــه به پیامبــر اکــرم صلی 
ــرش  ــد دخت ــارت تول ــه بش ــه وآل ا... علی
ــی  ــر صل ــالم ا... را دادندپیامب ــه س فاطم
ــی  ــد ول ــند گردی ــه خرس ــه وآل ا... علی
یــاران آن حضــرت از شــنیدن ایــن خبــر 

ناراحــت شــدند 
ــان  ــه آن ــه ب ــه وآل ــی ا... علی ــر صل پیامب
فرمودنــد: شــما را چــه شــده دختــر گلی 
اســت کــه مــی بویــم او را و رزق و روزی او 

بــر خداونــد متعــال اســت. 
وی از نشــانه های ســعادت و خوشــبختی 
ــت و  ــر دانس ــد دخت ــتن فرزن زن را داش
ــه در  ــت ک ــه ای نیس ــچ خان ــزود: هی اف
آن دخترانــی باشــد مگــر آن کــه هــر روز 
دوازده برکــت و رحمــت از آســمان بــر آن 
ــارت  ــورد زی ــم م ــود و دائ ــی ش ــازل م ن
مالئکــه قــرار دارد و بــرای پدرشــان هــر 
ــادت  ــال عب ــک س ــواب ی ــب ث روز و ش

مــی نویســند همچنیــن در روایتــی از پیامبر 
صلــی ا... علیــه وآلــه آمــده دختــران دلســوز 
ویــاری کننــده و بــا برکت می باشــند: کســی 
کــه یــک دختــر داشــته باشــد خداونــد او را از 
ــرار نمــی دهــد و هــر کــس  از اهــل دوزخ ق
ــر آن وارد  ــه خاط ــد ب ــته باش ــر داش دو دخت
ــر  ــه دخت ــس س ــود و هرک ــی ش ــت م بهش
یــا ماننــد آن خواهــر داشــته باشــد  جهــاد و 

صدقــه از او برداشــته مــی شــود. 
 حجــت االســالم مهــری در ادامــه بــا 
ــا رهبــر  ــدار کارگــزاران حــج ب ــه دی اشــاره ب
معظــم انقــالب فریضــه حــج را مجموعــه ای 
ــورد  ــای م ــاز و از ارزش ه ــتثنایی و ممت اس
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــالمی خوان ــد اس تمجی
وجودمفاهیــم سیاســی حــج نظیــر وحــدت  
ــاع از مظلومــان و برائــت از مشــرکین  در  دف

ــد ــد کردن حــج تاکی
ــی  ــه برخ ــن ک ــرد ای ــان ک ــر نش وی خاط
مــی گوینــد حــج را سیاســی نکنیــد ســخن 
نادرســتی اســت زیــرا ابعــاد سیاســی مطابــق 
ــد  ــت مانن ــالم اس ــتورات اس ــته و دس خواس
وحــدت حمایــت از مظلومیــن همچــون 
ــت  ــا برائ ــردم یمــن  ی ــت فلســطین و م مل
ــق  از مشــرکین همــه امــور سیاســی و مطاب
تعالیــم اســالمی اســت بنابراین ابعاد سیاســی 
حــج همــان تکلیــف دینــی و عبــادت اســت 

لــذا اعتــراض نکــردن بــه آمریــکا در حج 
درخواســتی شــیطانی اســت

ــاره  ــن بااش ــگار همچنی ــه ن ــام جمع ام
ــه  ــران ب ــت ای ــام جدی ــال پی ــه ارس ب
اروپــا ابــراز داشــت:پیام قاطعانــه ای 
کــه از ایــران بــه طــرف مقابــل آن هــم 
حــدود یکســال پــس از خــروج ترامــپ 
ــره کــرده اســت  نشــان  از برجــام مخاب
از یــک تصمیــم قاطعانــه بایــد باشــد در 
طــی یکســال اخیــر ســه کشــور اروپایی 
آلمــان فرانســه انگلیــس نه تنهــا اقدامی 
بــه نفــع مــردم ایــران در راســتای احیای 
ــازی  ــا ب برجــام صــورت ندادنــد بلکــه ب
ــپ  .  ــن ترام ــود در زمی ــتقیم  خ مس
زمینــه را بــرای مهــار همزمــان قــدرت 
هســته ای و موشــکی و منطقــه ای  

کشــورمان فراهــم ســاختند
وی افــزود مطابــق بنــد ۳۶ برجــام ایران 
ــدات  ــض تعه ــورت نق ــق دارد در ص ح
طــرف مقابــل تعهــدات برجامــی خــود 
را بــه صــورت کلــی یــا جزئــی متوقــف 
ــال  ــران کام ــدام ای ــن رو اق ــازد ازای نس
ــزم  ــط ع ــت ) فق ــی اس ــی و فن حقوق

ــد( ــی خواه ــدی م ج
حجــت االســالم مهــری اظهــار داشــت 
اینســتکس ترفنــد جدیــد اروپاســت یــا 

بــه قولــی اینســتکس یعنــی خیمــه شــب  
بــازی اروپــا بــا مــا و فرصــت گرفتــن بــرای 
ــه  ــل دنبال ــل در اص ــن عم ــه ای ــکا ک امری
ــه  ــل خان ــام مث ــون برج ــت چ ــام اس برج
ــم  ــکا اجــاره دادی ــه امری ــود کــه مــا ب ای ب
ــد اجــاره  ــرارداد بســتیم و حــال میگوی و ق
ــم  ــه ه ــد از خان ــی خواه ــم و م ــی ده نم

خــارج نشــود
ــه  ــرده ک ــتخدام ک ــان را اس ــکا اروپایی امری
ــم  ــا ه ــذا انه ــد ل ــاج بگیرن ــا ب ــا از م آنه
پافشــاری مــی کننــد یــا قبول اینســتکس 
یــا مــا هم بــه عنــوان حامــی باجگیــر اجاره 
نمــی دهیــم و قــراداد بــی قراردادآنهایی که 
میگفتنــد اروپایــی هــا نمــی تواننــد کاری 

کننــد جــواب دهنــد

بــا توجه بــه شناســایی ۱۲۴ پــروژه قابل 
واگــذاری در اســتان کرمــان طــی ســال 
ــون  ــت پیرام ــده اس ــرر ش ــاری، مق ج
پــروژه هایــی کــه محــل اختــالف 
ــژه ای تشــکیل و  ــروه وی هســتند، کارگ

ــود. ــی ش ــوع بررس موض
بــه گــزارش ایرنــا، اســتاندار کرمــان روز 
شــنبه در شــورای برنامه ریزی و توســعه 
اســتان کرمــان ضمــن بیــان ایــن مطلب 
افــزود: از مجمــوع ۶۱۱ میلیــارد تومــان 
اســناد خزانــه در ســال ۹۷ تاکنــون 
۵۴۲ میلیــارد تومــان جــذب شــده و ۶۹ 
میلیــارد تومــان باقی مانــده و بــه عبارت 
ــده و ۱۱  ــذب ش ــد ج ــر ۸۹ درص دیگ

درصــد باقــی مانــده اســت.
در  داد:  ادامــه  فدایــی  محمدجــواد 

بردسیر میزبان خادمان آستان 
قدس رضوی
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                        حجت االسالم مهری امام جمعه نگار  :

مهندس نجف پور فرماندار شهرستان بردسیر: 

وام ازدواج فقط با یک ضامن معتبر 
و سفته باید پرداخت شود

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان بردســیر، 
جلســه برنامــه ریــزی و هماهنگــی برنامه هــای فرهنگی دهه 
کرامــت بــا حضــور مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار ،حجــت 
االســالم والمســلمین کرمانی،رمضــان زاده نماینــده آســتان 
ــآت  ــد از اعضــای هی ــی چن ــدس رضــوی در برســیر و تن ق
ــدار  ــر فرمان ــد )ع( در محــل دفت ــزاده ســید محم ــا امام امن
برگــزار شــد شــایان ذکــر اســت شهرســتان بردســیر  طبــق 
روال ســالهای گذشــته در مــورخ ۲۱ تیرمــاه میزبــان خادمــان 

آســتان قــدس رضــوی میباشــد

دکرت فدایی استاندار کرمان:

نشســت شــورای برنامــه ریزی و توســعه 
اســتان کرمــان مقــرر شــد کــه ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی اســتان مــواردی 
ــا اطــالع  کــه بایــد جــا بــه جــا شــود ب

ــد. ــام ده ــط انج ــتگاه های ذیرب دس
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه به اینکــه در 
مصوبــه ۲۳ اردیبهشــت مــاه ۹۸ هیــأت 
دولــت بــرای جبــران خســارت های وارده 
بــه کشــاورزان ناشــی از ســیل اعتبــاری 
پیــش بینــی نشــده اســت، جهــاد 
کشــاورزی جنــوب اســتان بایــد موضوع 

را تــا حصــول نتیجــه پیگیــری کنــد.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــر 
اســاس اعالم وزارت کشــور چهار اســتان 
بلوچســتان،  و  هرمــزگان، سیســتان 
ــر  ــه تغیی خوزســتان و بوشــهر مجــاز ب

ســاعت کاری ادارات بوده انــد، گفــت: در رابطــه 
ــعه  ــزی و توس ــه ری ــورای برنام ــه ش ــا مصوب ب
اســتان بــرای تغییــر ســاعت کار ادارات با حفظ 
ســقف ســاعت کاری به منظــور کاهش مصرف 
بــرق در ســاعات پیــک مصــرف و جلوگیــری از 
خاموشــی مصــارف شــهروندان مطــرح و قــرار 
شــد بــرق منطقــه ای آمــار دقیقــی کــه نشــان 
دهنــده ایــن مصوبــه در کاهــش مصرف باشــد 
درنشســت آینــده ارائــه کنــد تــا بــر اســاس آن 

تصمیــم گیــری شــود.
اســتاندار کرمــان در بخــش دیگری از ســخنان 
ــور  ــه حض ــاد زمین ــه ایج ــاره ب ــا اش ــود ب خ
رســانه ها در تمامــی نشســت هــا اســتانی کــه 
امــکان حضــور رســانه ها وجــود دارد، تصریــح 
ــر ایــن اســت کــه رســانه ها  کــرد: بنــای مــا ب
در تمامــی نشســت هــا حضــور داشــته باشــند 

ــرح  ــال ط ــا دنب ــفانه برخی ه و متأس
مســائلی هســتند کــه وحــدت و 
آرامــش جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار 

می دهــد.

تخصیص 23.7 درصدی بودجه هزینه ای استان در 3 ماهه اول سال جاری
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اعالم کرد:

بودجــه  درصــدی   ۲۳.۷ تخصیــص 
ــال  ــه اول س ــتان در ۳ ماه ــه ای اس هزین
فرصــت  آخریــن  تیرمــاه،  جــاری/۳۱ 

جــذب اعتبــارات اســناد خزانــه
برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رییــس 
ریــزی اســتان کرمــان دربــاره بودجــه 
ــرد: بودجــه  ــار ک ــان اظه ۹۸ اســتان کرم
ــتگاه  ــه ۳۳ دس ــوط ب ــه مرب ــه ای ک هزین
مشــمول نظــام بودجــه ای اســت، ابالغــی 
ــوده  ــارد تومــان ب ــه اســتان ۵۶۵.۷ میلی ب
کــه تخصیــص ســه ماهــه تاکنــون ۱۳۴.۱ 
میلیــارد تومــان معــادل ۲۳.۷ درصــد 

ــت. اس
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر، جعفــر 
ــزی  ــه ری ــورای برنام رودری در جلســه ش
و توســعه اســتان کرمــان اظهــار کــرد: کل 
اعتبــارات ابالغــی ســال گذشــته بــه جــزء 
۰.۲۷ درصــد ورزش کــه امــکان جابــه 
ــکل  ــده و مش ــذب ش ــت، ج ــی نداش جای

خاصــی وجــود نداشــت.
وی افــزود: ۶۱۱ میلیــارد تومــان از کل 
ــوط  ــده مرب ــص داده ش ــارات تخصی اعتب
ــص  ــه تخصی ــوده ک ــه ب ــناد خزان ــه اس ب
ایــن اســناد مربــوط بــه بعــد از ســال ۹۷ 

ــه  ــود ب ــن ب ــر ای ــد اســتاندار ب ــود و تاکی ب
ــه ای حرکــت کنیــم کــه اعتبــارات را  گون
ــن  ــم و آخری ــذب کنی ــرر ج ــد مق در موع

ــت. ــاه اس ــذب ۳۱ تیرم ــت ج فرص
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه بــه لحــاظ 
ــده  ــن ش ــل تعیی ــرب العج ــی ض مدیریت
ــه اســناد  ــروز ارائ ــا ام ــا ت ــود دســتگاه ه ب
ــه ۵۴۲.۱  ــند ک ــته باش ــه داش ــه خزان را ب
ــارد  ــذب و ۶۹.۳ میلی ــان ج ــارد توم میلی
ــرد:  ــان ک ــت بی ــده اس ــذب نش ــوز ج هن
ــا  ــم جــذب شــده اســت ام ۸۹ درصــد رق

ــتند. ــب هس ــا عق ــتگاه ه ــی دس بعض
جلســه  ایــن  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری ــد س ــرر ش مق
ــه  ــواردی ک ــان در م ــتان کرم ــزی اس ری
ــه اطــالع دو  ــار جابجــا شــود، ب ــد اعتب بای
ــام  ــاند و کار را انج ــه برس ــتگاه مربوط دس

ــد. بده
ــتان  ــه ۹۸ اس ــاره بودج ــه درب وی در ادام
ــه ای  ــه هزین ــرد: بودج ــار ک ــان اظه کرم
ــمول  ــتگاه مش ــه ۳۳ دس ــوط ب ــه مرب ک
نظــام بودجــه ای اســت، ابالغــی بــه 
اســتان ۵۶۵.۷ میلیــارد تومــان اســت کــه 

بــه گــزارش خبرنگار گروه اســتان هــای باشــگاه خبرنگاران 
ــه رفــت ســیزدهمین دوره لیــگ  ــان، مرحل جــوان از کرم
ــا حضــور شــش تیــم از سراســر  گلبــال اســتان کرمــان ب
اســتان بــه مــدت ســه روز در شهرســتان بردســیر برگــزار 
ــال  ــم گلب ــا تی ــت ه ــن رقاب ــت ای ــان دور رف ــد.در پای ش
بهزیســتی شهرســتان بردســیر بــا ۶۵ گل زده، ۲۰ گل 
خــورده و ۱۵ امتیــاز صــدر نشــین شــد و تیــم هــای گلبال 
ــا ۵۲ گل زده، ۳۳ گل  ــان ب ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
خــورده و ۱۲ امتیــاز و بهزیســتی شهرســتان جیرفــت با ۵۰ 
گل زده، ۳۱ گل خــورده و ۹ امتیــاز در جایــگاه هــای دوم و 

ســوم ایســتادند.
ــم  ــان در مراس ــتان کرم ــال اس ــدر گلب ــری، پ ــد جعف نوی
اختتامیــه ی رقابــت هــا، ایــن دوره از مســابقات را یکــی از 
پویاتریــن دوره هــای برگــزار شــده در ســالیان اخیــر عنــوان 
کــرد و از زحمــات مســجدی و هیئــت گلبــال شهرســتان 
بردســیر بــرای برگــزاری مطلــوب مســابقات قدردانــی کــرد

ــون ۱۳۴.۱  ــه تاکن ــه ماه ــص س تخصی
ــد  ــادل ۲۳.۷ درص ــان مع ــارد توم میلی

ــت. اس
ــان  ــا پای ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش رودری ب
ــا پرداخــت شــده  ــوق ه ــاه حق خردادم
و مشــکل خاصــی وجــود نــدارد، گفــت: 
بــه دلیــل افزایــش حقــوق هــا فشــار بــر 
ــه از  ــود دارد ک ــا وج ــتگاه ه ــایر دس س
طریــق مرکــز پیگیــری مــی کنیــم اگــر 

قابــل ترمیــم باشــد، اتفــاق بیفتــد.
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ریــزی اســتان کرمــان بیــان کــرد: 
ــارد تومــان ابالغــی تملــک  ۱۷۴۴ میلی
دارایی هــای ســرمایه ای اســت کــه 
ــارد تومــان معــادل ۲۰.۱۹  ۳۶۴.۶ میلی
درصــد)از کل( تخصیــص داده شــده 

ــت. اس
ــزود: درصــد تخصیــص براســاس  وی اف
منابــع توزیــع شــده در اســتان کرمــان 
از اعتبــارات تملــک دارایــی حــدود 
۲۹ درصــد اســت و بخشــی مربــوط 
ــه  ــت ک ــی اس ــوازن مل ــارات ت ــه اعتب ب
بخشــی از آن هنــوز توزیع نشــده اســت.

رودری تصریــح کــرد: بــه دلیــل اینکــه 

بخــش زیــادی از اعتبــارات اســناد 
اســت، بــرای اینکــه کار را بــه 
ــارات  ــی داشــته و اعتب شــکل واقع
جــذب شــود، مدیــران بایــد تــالش 

ــد. کنن
ــگان  ــر رای ــاره قی ــه درب وی در ادام
بیــان کــرد: ســهمیه بنــدی ماهانــه 
قیــر رایــگان ابالغ شــده و دســتگاه 
هــای اجرایــی ذیربــط اســتان بایــد 
ــری  ــز پیگی ــای مرک ــتگاه ه از دس
کننــد تــا بتوانیــم از ایــن ظرفیــت 

قانونــی اســتفاده کنیــم.

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان کرمان :

6 بند سنگ سیمانی در حوزه روستای 
بیدخوان احداث خواهد شد

بــه گــزارش روابط عمومــی فرمانداری شهرســتان بردســیر، 
مهنــدس رجبــی مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســتان بــا مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار بهمــراه معاونین و 

رئیــس اداره منابــع طبیعــی شهرســتان دیــدار کردنــد
ــتان  ــز داری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب ــی مدی رجب
کرمــان در ایــن دیــدار ضمــن اشــاره بــه طــرح مطالعاتــی 
ــی در  ــیمانی و گاویون ــنگ س ــد خاکی،س ــاخت ۳۵ بن س
روســتای بیدخــوان از احــداث ۶بنــد ســنگ ســیمانی در 
ــار از  ــا ۱ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون تومــان اعتب ســال ۹۸ ب
ســوی اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی در حــوزه روســتای 

بیدخــوان نیــز خبــرداد

بردسیر صدرنشین دور رفت 
لیگ گلبال استان کرمان

کشف 25 راس دام قاچاق در 
شهرستان بردسیر

ســرهنگ  غضنفــری در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت: 
مامــوران بخــش گلــزار  این شهرســتان حین گشــت زنــی در 
حــوزه اســتحفاظی، بــه یــک دســتگاه وانت مشــکوک شــدند 

و آن را متوقــف کردنــد. 
وی افــزود: در بازرســی از ایــن وانــت  مشــخص شــد ۲۵ راس 
گوســفند موجــود در آن فاقــد مجــوز، و قاچاق هســتند از این 
رو ایــن دام هــا بــه اداره دامپزشــکی  منتقــل و در ایــن رابطــه 

یــک متهــم بــه مراجــع قضائــی معرفی شــد.
فرمانــده انتظامی شهرســتان بردســیر خاطرنشــان کــرد: ورود 
دام فاقــد مجــوز تهدیــدی جــدی فــراروی ســالمت غذایــی 
عمــوم شــهروندان اســت از ایــن رو پلیــس بــا اینگونــه مــوارد 

بــا جدیــت برخــورد مــی کنــد.
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حکومت  جهانی عدالت

ادامه وظایف منتظران درزمان غیبت
4- تهذیب نفس و اصالح فردی

یکی از وظایف مهم منتظران دولت حق، پارسائی و آراستگی به 
اخالق خوب و پسندیده است . امام صادق علیه السالم فرمود: 
»من سره ان یکون من اصحاب القائم، فلینتظر ولیعمل بالورع و 
محاسن االخالق، و هو منتظر  .هر کس شادمان می گردد از 
اینکه از یاران حضرت مهدی علیه السالم باشد، باید منتظر باشد 
و به پرهیزکاری و اخالق نیکو رفتار نماید و او منتظر ]واقعی [ 
است .«همچنین امام صادق علیه السالم فرمود: »ان لصاحب 
هذا االمر غیبة فلیتق اهلل عبده ولیتمسک بدینه  به یقین برای 
صاحب این امر غیبتی است، پس بنده خدا باید تقوای الهی پیشه 

کند و به دینش چنگ زند .«
5- اصالح اجتماعی

یکی از وظایف مهم مردم در دوران غیبت کبری، داشتن روحیه 
اصالح گری در سطح جامعه است . هر فردی باید در برابر آحاد 
جامعه اسالمی احساس مسؤولیت کرده، در راه اصالح و ساختن 
افراد تالش نماید، تا جامعه و افراد آن آماده پذیرش حکومت 
جهانی حضرت مهدی شوند .اصالح جامعه از راه امر به معروف و 
نهی از منکر تحقق می یابد و قانون امر به معروف و نهی از منکر 

در متن دین اسالم بسیار مورد تاکید قرار گرفته است .
امام باقر علیه السالم در بیان وظایف شیعیان در دوران غیبت 
فرمودند: »لیعن قویکم ضعیفکم و لیعطف غنیکم علی فقیرکم 
ولینصح الرجل اخاه النصیحة لنفسه  توانمندان شما باید به 
ضعیفانتان کمک کنند و اغنیاء شما باید به فقرایتان مهربانی 
کنند، هر کس باید برادر ]دینی[ اش را نصیحت کند، نصیحتی 

که به نفع برادرش باشد .«
خداوند متعال می فرماید: »کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون 
بالمعروف و تنهون عن المنکر( »شما بهترین امتی بودید که به 
سود انسان ها آفریده شده اند ]چه اینکه[ امر به معروف و نهی از 

منکر می کنید و . . .«
و امام صادق علیه السالم فرمود: »ان االمر بالمعروف و النهی عن 
المنکر سبیل االنبیاء و منهاج الصلحاء، فریضة عظیمة بها تقام 
الفرائض و تامن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر 

االرض و ینتصف من االعداء و یستقیم 
بی تردید امر به معروف و نهی از منکر راه انبیاء علیهم السالم و 
طریقه صالحان است ] . امر به معروف و نهی از منکر [ وظیفه 
ای سترگ ]و خطیر[ است که به وسیله آن سایر واجبات انجام 
می پذیرد و راه ها امنیت می یابد و در آمدها حالل ]و مشروع[ 
می گردد، مظالم باز گردانده می شود، زمین آباد می شود و از 

دشمنان انتقام گرفته می شود و امور سامان می یابد .«
آری اگر همه مسلمانان خود را موظف به اجرای امر به معروف و 
نهی از منکر در جامعه اسالمی بدانند، قدم های اولیه برای نیل به 

جامعه ایده آل و مطلوب مهدوی برداشته می شود .
وظایف اجتماعی

دفاع و حمایت از حرکت هایی که در جهت اهداف حضرت باشد 
مثل انقالب اسالمی  ایران. تکریم و بزرگداشت نام و یاد حضرت 
ـ برقراری مجالس بزرگداشت  ـ قرار دادن موقوفات.  از راه های: 

ـ  شرکت در مجالس بزرگداشت. )جشن ها، دعای ندبه و...( 
وظایف نهادهای حکومتی  

ـ جهان  بسط فرهنگ مهدویت، از طریق راه کارهای مناسب در: 
ـ ایران. ۲. تئوریزه کردن فرهنگ  )مسلمین و غیر مسلمین(. 
مهدویت: از آن جایی که امروزه تئوری های مختلفی در مورد 
پایان تاریخ مطرح است و تنور بحث »جهانی شدن« داغ می باشد، 
بایستی حکومت جهانی امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 
را با عنوان بهترین تئوری و کارآمدترین گزینه برای پایان تاریخ، 
به جهانیان معرفی کرد. ۳. ارائه الگوهای مناسب از حکومت 
دینی به جهانیان، تا این که در پرتو آن، جامعه ی جهانی به 
حکومت مهدوی عالقه مند شده و مهّیای آن گردد.۴. فراهم 
ساختن زمینه های مردمی برای ظهور حضرت؛ یوّطئون للمهدی 
سلطانه. ۵. شناسایی اهداف حکومت جهانی )مانند:  عدالت، بسط 
معنویت، امنیت، رفاه و...( و تالش در به دست آوردن راهکارهای 

مناسب برای نزدیک شدن به آن اهداف. ۶. نیرو سازی.

 آیه 47 سوره آل عمران :
]مریم[ گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود با آنکه بشری به من 
دست نزده است گفت چنین است ]کار[ پروردگار خدا هر چه بخواهد می 
آفریند چون به کاری فرمان دهد فقط به آن می گوید باش پس می باشد.

1-چرا مریم )س( از خداوند درباره تولد مسیح سئوال می کند؟
می دانیم این جهان، جهان اسباب است و خداوند آفرینش را چنان قرار 
داده که هر موجودی به دنبال یک سلسله عوامل وجود پیدا کند. مثال 
برای تولد یک فرزند،ازدواج، آمیزش جنسی و پیوند اسپرم و تخمک الزم 
است. بنابراین جای تعجب نیست که مریم بدنبال دریافت این بشارت که 
به زودی صاحب فرزندی خواهد شد، در شگفتی فرو می رود و سئوال می 
کند:»خدای من چگونه ممکن است فرزندی پیدا کنم در حالیکه هیچ 

بشری با من آمیزش نداشته است.«
2- آیا تعجب مریم )س( صحیح بود؟

با استفاده از آیه شریفه جمله »اهلل یخلق ما یشاء« چنین استفاده می شود 
که ای مریم این تعجب تو جا ندارد، برای اینکه وقتی تعجب صحیح است 
که خدا قادر بر پدید آوردن چنین فرزندی نباشد و یا این کار را با دشواری 
انجام دهد. اما درحالی که قدرت خدای متعال نامحدود است و هر کاری را 

که بخواهد می تواند انجام دهد، دیگر جای تعجب نیست.
3- منظور از جمله »کن فیکون« چیست؟

خداوند متعال در آیه شریفه می فرماید:»هنگامی که چیزی را مقدر کند، 
به او فرمان می دهد موجود باشد، آن هم بالفاصله موجود می شود.« این 
جمله »کن فیکون« اشاره به سرعت آفرینش است. بدیهی است که تعبیر 
به کلمه »کن« در حقیقت بیان اراده قطعی خدا است؛ و گرنه نیازی به 
سخن نیست. یعنی به مجرد اینکه اراده او بر چیزی تعلق گرفت و فرمان 

آفرینش صادر شد، فورا لباس هستی بر آن پوشانده می شود.
4- چرا در خصوص خلقت عیسی از واژه »یخلق« استفاده شده است؟

درباره آفرینش عیسی )ع( در این آیه جمله »یخلق؛ می آفریند« به کار رفته 
است، در حالیکه درباره آفرینش یحیی در چند آیه قبل به »یفعل؛ انجام می 
دهد« تعبیر شده است. شاید این تفاوت تعبیر، اشاره به تفاوت خلقت این دو 
پیامبر بوده باشد که یکی از مجرای عادی و دیگری از مجرای غیر عادی 

به وجود آمده است.
آیه 48 سوره آل عمران:

و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می آموزد.
1-منظور از کتاب و حکمت چیست؟ 

منظور از کتاب وحی است که برای رفع اختالف مردم نازل شده و منظور از 
حکمت معرفتی است که برای اعتقاد و عمل آدمی مفید باشد.

2- منظور از تورات و انجیل چیست؟
سئوالی که در ذیل آیه شریفه مطرح است، این است که منظور از تورات 
چیست و قرآن کریم از این اسم، چه کتابی را در نظر دارد؟ آیا آن کتابی که 
در میقات در الواحی که قرآن کریم در سوره اعراف داستان آن را آورده و به 
موسی نازل کرده است، می باشد و یا منظور این متونی که است هم اکنون 

در دست یهود می باشد؟
منظور قرآن کریم از کلمه تورات این اسفار نیست. زیرا خود یهودیان هم 
به اینکه سند این اسفار به زمان موسی)ع( منتهی نمی شود، اعتراف دارند. 
البته قرآن تمامی مطالب تورات موجود در عصر رسول خدا)ص( را رد نکرده 

است و آنرا به طور کلی مخالفت تورات اصل ندانسته است.
انجیل در قرآن کریم به معنای بشارت است و کتابی بوده که بر عیسی بن 
مریم نازل شده و وحی الهی بر آن جناب بوده است. چون فرموده :»و انزل 
التواره و االنجیل* من قبل هدی الناس« و نفرموده اناجیل اربعه، پس این 
انجیل های چهارگانه »متی«، »مرقس«، »لوقا« و »یوحنا« کتاب هایی 

هستند که بعد از جناب عیسی)ع( تالیف شده اند.
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ــوی در ۴۴  طــرح تابســتانی نشــاط معن
امامــزاده شــاخص کرمــان اجــرا می شــود

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
کرمــان از برگــزاری طــرح نشــاط معنوی 
همزمــان باایــام تعطیــالت تابســتانی در 
جــوار ۴۴ امامــزاده شــاخص ایــن اســتان 
ــرای  ــتای اج ــت: در راس ــر داد و گف خب
ایــن طــرح ۴۰ روحانــی مجــرب بــه بقاع 
متبرکه سراســر اســتان اعــزام می شــوند.

ــی اداره کل  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ    ب
ــان  ــتان کرم ــه اس ــور خیری ــاف و ام اوق
، نشســت خبــری حجــت االســالم 
اســماعیل تدینــی مدیــر کل اوقــاف 
و امــور خیریــه اســتان  بــا اصحــاب 
ــرح  ــای ط ــه ه ــون برنام ــانه پیرام رس
برنامــه  و  معنــوی”  تابستانی”نشــاط 
ــت « در  ــه کرام ــت »ده ــای بزرگداش ه
امامــزادگان اســتان کرمــان برگــزار شــد.

ــه  ــا اشــاره ب     حجت االســالم تدینــی ب
اجــرای برنامــه هــای طرح نشــاط معنوی 
ــت  ــات فراغ ــازی اوق ــی س ــت  غن جه
ــالت  ــام تعطی ــان در ای ــان و جوان نوجوان
تابســتانی گفــت:  ایــن طــرح بــه مــدت 
ــتان ۴۴  ــاه درآس ــط تیرم ۴۵ روز از اواس
بقعــه شــاخص برگــزار مــی شــود و 
تاکنــون حــدود ۶ هــزار نفر برای شــرکت 
در ایــن طــرح در اســتان کرمــان ثبت نــام 

کردنــد.
ــه و  ــاع متبرک ــه بق ــان اینک ــا بی    وی ب
ــت  ــی اس ــی از مکان های ــزادگان یک امام

ــه  کــه مامــن مــردم قــرار گرفتــه و روزان
تعــداد زیــادی از مــردم در ایــن مکان های 
ــزود:  ــد اف ــدا می کنن مقــدس حضــور پی
دهــه کرامــت را در پیــش داریــم و یکی از 
برنامه هــای اوقــاف در ایــن ایــام  برگــزاری   
۱۲ ویــژه برنامــه در ســطح اســتان اســت 
ــی  ــه روز مل ــا برنام ــن آنه ــه  مهمتری ک
تکریــم و بزرگداشــت امامــزادگان اســت.

    مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
کرمــان  در ادامــه ســخنان خــود با اشــاره 
بــه اینکــه اصــالح مدیریتی بقــاع متبرکه 
رویکــرد اوقــاف اســت و نیازمنــد بازنگری 
ــاع  ــن بق ــای ای ــت امناه ــطح هیئ در س
هســتیم، گفــت: طــی ســال جــاری ۱۵۵ 
خــادم جدیــد کــه افتخــاری نیــز فعالیت 
ــش از ۴۰۰  ــد جــذب شــده و بی می کنن
ــا بازنگــری  ــای آنه ــت امن ــه در هیئ بقع

شــده اســت.
   وی بــا بیــان اینکــه ۲۲ بقعــه متبرکــه 
ــکام  ــه اح ــم ک ــتان داری ــاخص در اس ش
هیئــت امنــای آنهــا در تهــران رســیدگی 
و  تهیــه  افــزود:  می شــود  صــادر  و 
بازنگــری طــرح جامــع بقــاع متبرکــه و 
امامــزادگان اســتان در دســتور کار اســت 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــای عمران و فعالیت ه
ــود. ــام می ش ــه انج ــای روز جامع نیازه

ــاره  ــا اش ــی ب ــالم تدین ــت االس      حج
بــه اینکــه اداره اوقــاف برنامــه محــور کار 
ــی  ــه مذهب ــر برنام ــرای ه ــد و ب می کن
هدفمنــد و براســاس نیــت واقــف عمــل 

ــای  ــی برنامه ه ــت: تمام ــرد گف ــم ک خواهی
اوقــاف براســاس دســتورالعمل بصــورت 
یکپارچــه در ســطح اماکــن متبرکــه کشــور 

اجــرا می شــود.
    وی بــا بیــان اینکــه  آســتان مقــدس۲۱۸ 
بقعــه و امامــزاده در کرمــان وجــود دارد 
،تصریــح کــرد: وجــود بقــاع متبرکه نشــان از 
والیتمــداری و مذهبــی بــودن مــردم اســتان 

کرمــان اســت.
ــتان  ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق    مدی
کرمــان با اشــاره بــه اینکــه ۴۳ روحانی ثابت 
ــد  ــت می کنن ــتان فعالی ــزادگان اس در امام
ــزام  ــف اع ــبت های مختل ــه مناس ــت: ب گف
مبلــغ داریــم و اعــزام مبلغ به مناطق بســیار 
ــود  ــه خ ــه را وظیف ــاع متبرک ــروم و بق مح

می دانیــم.
  وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته ۵۰۰ 
ــف  ــاط مختل ــه نق ــده ب ــی آموزش دی روحان
ــزود:  ــده اســت اف ــزام ش ــان اع ــتان کرم اس
امســال در طــرح نشــاط معنــوی ۴۰ روحانی 
متخصــص در زمینه هــای مختلــف بــه بقاع 

متبرکــه اســتان اعــزام می شــوند.
    مدیــر کل اوقــاف اســتان در ادامه ســخنان 
ــای  ــه ه ــریح  برنام ــه تش ــاره ب ــا اش خودب
ــه  ــن اداره گفت:برنام ــی ســال ۹۸ ای عملیات
هــای عملیاتــی امســال ایــن اداره با بیــش از 
۲۰۰ شناســه و بــرش برنامــه پــس از تدوین 
بــه  معاونت هــا، و ۱۸دفتر نمایندگــی و اداره 

شهرســتانی ارجــاع داده شــد
    وی افــزود:  امســال بــرای اولین بار شناســه 

طرح تابستانی نشاط معنوی در 44 امامزاده شاخص کرمان اجرا می شود

امسال 3۵47 زائر کرمانی به سرزمین وحی اعزام می شوند
مســئول دفتــر بعثه مقــام معظــم رهبری 
در حــج  و زیــارت اســتان  کرمــان بــا 
ــه اینکــه امســال ۳ هــزار و ۵۴۷  اشــاره ب
زائــر کرمانــی بــه ســرزمین وحــی اعــزام 
می شــوند، گفــت: مراســم معنــوی حــج 
از مصادیــق بــزرگ وحــدت امت اســالمی 

اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان، 
حجت االســالم حســین ســازندگی در 
ســخنرانی قبــل از خطبه هــای نمــاز 
ــزرگ امــام علــی )ع(  جمعــه در مصلــی ب
کرمــان بــا  تبریــک دهــه کرامــت و 
هفتــه حــج اظهــار داشــت: قــرآن کریــم 
ــد کــه خــدای متعــال کعبــه را  می فرمای
وســیله قیــام برای مــردم قــرار داده اســت.

وی بــا اشــاره بــه ســخن امــام صــادق )ع( 
کــه بدانیــد اگــر حــج خانــه  خــدا تــرک 
ــود  ــازل می ش ــما ن ــر ش ــذاب ب ــود ع ش

ــگاه  ــما ن ــه ش ــر ب ــال دیگ ــدای متع و خ
نمی کنــد و عنایتــی نــدارد گفــت: در مــورد 
اهمیــت حــج همیــن ســخن بــس کــه حج 
باعــث اســتواری دیــن و پرچــم دیــن اســالم 

اســت.
مســئول دفتــر بعثــه مقــام معظــم رهبــری 
ــان  ــا بی ــان ب ــارت اســتان  کرم درحــج  و زی
اینکــه حضــرت فاطمــه )س( حج را پشــتوانه 
قــوی دیــن خــدا معرفــی می کنــد و از ایــن 
ــث متوجــه اهمیــت حــج می شــویم  احادی
ــت  ــج اهمی ــت ح ــه کیفی ــد ب ــزود: بای اف
ویــژه ای دهیــم زیــرا کعبــه پرچم برافراشــته 

اســالم اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اعمالــی کــه بــه دور 
ایــن  خانــه انجــام می شــود و سمت وســوی 
ایــن خانــه را دارنــد نیــز بایــد قیامی باشــند 
گفــت: قیــام بــه معنــای  آن  چیــزی اســت 
ــرد و  ــه ک ــوان تکی ــیله آن بت ــه وس ــه ب ک

برنامــه هــای ابالغــی ســازمان اوقــاف بــر اســاس 
پســت اداری کارکنــان اوقــاف برنامه ریزی شــده 
و هــر کارمنــد اســتان در تکمیــل برنامــه هــای 
ــات  دارای  ــع موقوف ــامانه جام ــی در س عملیات

وظیفــه مشــخص اســت
   حجــت االســالم تدینــی برنامه هــای عملیاتی 
امســال ایــن اداره را در راســتای رســالت و وظیفه 
ــن  ــات واقفی ــه نی ــه ب ــل امینان ــاف در عم اوق
خیراندیــش ، رشــد وآبادانی بقاع متبرکه ، تبدیل 
ــه قطــب فرهنگــی ، اجــرای  اماکــن متبرکــه ب
برنامــه هــای فرهنگــی و تبلیغــی فرهنــگ وقف  
با اســتفاده از ظرفیــت معنوی امامــزادگان و بقاع 
متبرکــه ذکــر کــرد.    وی بــا اشــاره بــه رســالت 
ــمند  ــات ارزش ــاف از بیان ــازمان اوق ــهم س و س
مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم انقالب 
ــزود: یکــی از برنامــه هــای اجرایــی   اســالمی اف
ومســئولیت اجتماعی  ســازمان اوقــاف در اجرای 
ایــن مهم  اجــرای طــرح افق)خدمــات اجتماعی 
،فرهنگــی و قرآنــی( مــی باشــد کــه نســبت بــه 

تحقــق آن اهتمــام ویــژه ای شــده اســت.

ثبت نام در مدرسه
مدیــر: خانــم اگــه می خوای اســم دختــرت رو بنویســی باید 

صدوپنجــاه هــزار تومن بریــزی به حســاب همیاری.
زن: مگــه اینجــا مدرســه دولتی نیســت؟ مدیــر: اگــه دولتی 

نبــود کــه می گفتــم یــک میلیــون تومــن بریز!
زن: آقا آخه مدارس دولتی نباید شهریه بگیرن؟!

مدیر: این که شهریه نیست اسمش همیاریه!
زن: اســمش هــر چــی هســت. تلویزیــون گفتــه بــه همــه 
مــدارس بخشــنامه شــده کــه مــدارس دولتــی هیچ گونــه 

ــن. ــت کن ــن دریاف وجهــی نمی تون
مدیــر: خــب برو اســم بچــت را تو تلویزیــون بنویــس! اینقدر 

هــم وقــت منو نگیــر...
زن: آقــای مدیــر مــن دو تــا بچــه یتیــم دارم! آخــه از کجــا 
ــدی  ــا ش ــی وارد اینج ــرم! وقت ــم محت ــر: خان ــارم؟ مدی بی
ــای  ــه؟! آق ــا مدرس ــه ی ــود یتیم خون ــته ب ــوش نوش رو تابل

ــی کــن. ــه بیــرون راهنمای ــم رو ب ــن خان مســتخدم، ای

قضاوت از روی ظاهر
در آخریــن لحظــات ســوار اتوبــوس شــد. روی اولین صندلی 
نشســت. از کالس هــای ظهــر متنفــر بــود امــا حداقــل ایــن 

حســن را داشــت کــه مســیر خلــوت بود.
اتوبــوس کــه راه افتــاد نفســی تــازه کــرد و بــه دور و بــرش 
نــگاه کــرد. پســر جوانــی روی صندلــی جلویی نشســته بود 
کــه فقــط می توانســت نیمرخــش را ببینــد کــه داشــت از 
پنجــره بیــرون را نــگاه می کرد.بــه پســر خیــره شــد و خیال 

پــردازی را مثــل همیشــه شــروع کــرد:
چه پســر جذابــی! حتــی از نیمرخ هــم معلومــه. اون موهای 
مرتــب شــونه شــده و اون فک اســتخونی. ســه تیغــه هم که 
کــرده حتمــا ادوکلــن خوشــبویی هــم زده... چقــدر عینــک 

آفتابــی بهــش میــاد... یعنــی داره بــه چــی فکــر می کنه؟
آدم کــه اینقــدر ســمج بــه بیــرون خیــره نمیشــه! البــد داره 
ــوره.  ــن ط ــا همی ــه... آره. حتم ــر می کن ــزدش فک ــه نام ب
مطمئنــم نامــزدش هــم مثــل خــودش جذابــه.  بایــد بــه 
هــم بیــان )کمــی احســاس حســادت(... می دونــم پســر یــه 
پولــداره... بــا دوســتهاش قــرار میــذاره کــه بــا هــم برن شــام 
بیــرون. کلــی بــا هــم می خندنــد و از زندگــی و جوونیشــون 
لــذت می بــرن؛ میــرن پارتــی، کافــی شــاپ، اســکی... چقدر 
ــد  ــه بای ــه ک ــه؟ می دون ــودش می دون ــبخته!یعنی خ خوش

قــدر زندگیشــو بدونــه؟
ــدر  ــرد چق ــاس ک ــوخت. احس ــودش س ــرای خ ــش ب دل
تنهاســت و چقــدر بدشــانس اســت و چقــدر زندگــی بــه او 
بدهــکار اســت. احســاس بدبختــی کــرد. کاش پســر زودتــر 
پیــاده می شد...ایســتگاه بعــد کــه اتوبوس نگه داشــت، پســر 
از جایــش بلنــد شد.مشــتاقانه نگاهــش کــرد، قــد بلنــد و 
خــوش تیــپ بود.پســر بــا گام هــای نــا اســتوار بــه ســمت 
در اتوبــوس رفــت. مکثــی کــرد و چیــزی را کــه در دســت 
ــای  ــار... لوله ه ــه و چه ــک، دو، س ــرد...  ی ــاز ک ــت ب داش
اســتوانه ای باریــک بــه هــم پیوســتند و یک عصای ســفید 
رنــگ را تشــکیل دادنــد...از آن بــه بعــد دیگــر هرگز عینک 
آفتابــی را بــا عینــک ســیاه اشــتباه نگرفــت و بــه خاطــر 

چیزهایــی کــه داشــت خــدا را شــکر کــرد...

داستان های آموزنده

آگهی گواهی حصر وراثت 
آقــای حســینعلی خدامــی آتشــانی دارای شناســنامه ۱  بــه شــرح دادخواســت شــماره 
ــانی  ــی آتش ــی خدام ــادروان عل ــح داده ش ــورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ توضی ۹۸۰۹۹۸۳۴۸۹۲۰۰۱۷۶  م
بــه شــماره شناســنامه ۳۱۷۰۰۱۵۶۱۳  درتاریــخ  ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ در شــهر بردســیر فــوت شــده و 
وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :۱-آندیــا خدامی آتشــانی فرزند علی شــماره شناســنامه 
۳۱۷۰۳۴۷۵۹۴  متولــد ۱۳۹۸ نســبت فرزند۲- هانیه شــفیعی فرزند غالمعلی شــماره شناســنامه 
۳۱۷۰۱۰۹۶۸۵  متولــد ۱۳۷۴ نســبت همســر۳- صغــری پورابراهیــم فرزنــد ســیف الــه شــماره 
شناســنامه ۱۳۲  متولــد ۱۳۴۳ نســبت مــادر۴- حســینعلی خدامــی آتشــانی فرزنــد اصغر شــماره 
شناســنامه ۱  متولــد ۱۳۳۹ نســبت پدرلــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار 
محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچه کســی اعتــراض دارد یا وصیــت نامــه ای از متوفی نزد اشــخاصی 
باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی 
صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از 

درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
                                                  دفتر شورای حل اختالف شماره ۲ شهرستان بردسیر/۷۳ م الف

ایســتاد و قیــام انواعــی دارد.
ــن  ــام دی ــه پی ــان اینک ــا بی ــازندگی ب س
مــا رهایــی از بنــد دنیــا و مادیــات اســت 
ــرآن  ــداف ق ــی از اه ــرد: یک ــح ک تصری
کریــم قیــام بــرای عــدل اســت تــا در دنیا 

ــر شــود. ــت فراگی عدال
ــواع  ــی از ان ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرای برپایــی نمــاز اســت و  قیــام، قیــام ب
ــرای حــج و مناســک حــج  ــد ب ــام بای قی
باشــد گفــت: اگــر نمــاز مــا صــرف قرائــت 
ــم  در  ــف را ادا کرده ای ــط تکلی ــد فق باش
ــا اقامــه  حالیکــه نمــاز مــا بایــد همــراه ب
روح نمــاز و اصــل دیــن باشــد تــا معنــای 
اصیــل قیــام در نمــاز را ادا کــرده باشــیم.

مســئول دفتــر بعثه مقــام معظــم رهبری 
درحــج  و زیــارت اســتان  کرمــان بــا بیــان 
اینکــه هــدف اســتکبار تفرقه انــدازی میان 
امــت مســلمان اســت، شــعار حج امســال 

ــلمانان  ــان مس ــدت می ــازی و وح را خودس
دانســت و افــزود: بــا وحــدت می تــوان 
پشــت اســتکبار را بــه خــاک مالیــد و همه با 
یکدیگــر تــالش می کنیــم تــا ایــن انقــالب 
ــرت  ــش حض ــب اصلی ــت صاح ــه دس را ب

ــانیم. ــج( برس مهدی )ع
وی از اعــزام ۳ هــزار و ۵۴۷ زائــر خانــه خدا از 
اســتان کرمــان بــه ســرزمین وحی خبــر داد 
و خاطرنشــان کــرد: ایــن زائــران در قالب ۲۴ 
کاروان اعــزام می شــوند و در ایــن کاروان هــا 
۲۴روحانــی کاروان و۱۶روحانــی دوم و ۵ 
روحانــی زن مســائل فرهنگی و شــرعی را بر 
عهــده دارنــد.وی بــا اشــاره به اینکــه همایش 
اســرار و معــارف حــج در مــاه رمضــان بــرای 
حجــاج کرمانــی برگــزار شــد گفــت: در ایــن 
همایــش ســامانه اینترنتــی زائــر کــه در آن 
ــدارک دیــده شــده  کالس هــای آموزشــی ت

اســت، معرفــی شــد.

آگهی گواهی حصر وراثت
آقــای محمــد خســروی فرزنــد قاســم بــه شناســنامه شــماره ۴  بــه شــرح دادخواســت شــماره 
۹۸۰۹۹۸۳۴۸۹۱۰۰۱۷۰  مــورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ توضیــح داده شــادروان محمــد خســروی مشــیزی 
فرزنــد محســن بــه شناســنامه شــماره ۲۵۹  درتاریــخ  ۱۳۲۹/۰۹/۰۳ در شــهر بردســیر فوت شــده 
و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :۱-نعمــت الــه خســروی مشــیزی فرزنــد محمــد بــه 
شناســنامه شــماره ۴۹۳  متولد ۱۳۰۹ نســبت: فرزند۲-قاســم خســروی مشــیزی فرزند محمد به 
شناســنامه شــماره ۹۳  متولــد ۱۳۲۸ نســبت: فرزنــد۳- کبــری خســروی مشــیزی فرزنــد محمــد 
بــه شناســنامه شــماره ۹۳  متولــد ۱۳۱۵ نســبت: فرزنــد۴- قمــر خســروی مشــیزی فرزند محمد 
بــه شناســنامه شــماره ۳  متولــد ۱۳۳۰ نســبت: فرزند۵-صغری خســروی مشــیزی فرزند حســین 
بــه شناســنامه شــماره ۲۶۰  متولــد ۱۲۸۲ نســبت: همســر لذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامه های 
کثیــراال نتشــار محلــی آگهی می  شــود چنانچه کســی اعتــراض دارد یا وصیــت نامــه ای از متوفی 
نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی به شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد 
واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جز رســمی وســری که بعــد از این موعــد ابراز 

شــود از درجــه اعتبار ســاقط اســت.
                                              دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان بردسیر/۷۵ م الف

آگهی گواهی حصر وراثت 
آقــای محمــد خســروی فرزنــد قاســم بــه شناســنامه شــماره ۴  بــه شــرح دادخواســت شــماره 
۹۸۰۹۹۸۳۴۸۹۱۰۰۱۷۱  مــورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ توضیــح داده شــادروان صغــری خســروی مشــیزی 
فرزنــد حســین بــه شناســنامه شــماره ۲۶۰  درتاریــخ  ۱۳۷۴/۰۲/۱۹ در شــهر بردســیر فوت شــده 
و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :۱-نعمــت الــه خســروی مشــیزی فرزنــد محمــد بــه 
شناســنامه شــماره ۴۹۳  متولد ۱۳۰۹ نســبت: فرزند۲-قاســم خســروی مشــیزی فرزند محمد به 
شناســنامه شــماره ۹۳  متولــد ۱۳۲۸ نســبت: فرزنــد۳- قمــر خســروی مشــیزی فرزنــد محمد به 
شناســنامه شــماره ۳  متولــد ۱۳۳۰ نســبت: فرزندلــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامه هــای کثیراال 
نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نزد 
اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز 

شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
                                              دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان بردسیر/۷۶ م الف

حجت االسالم تدینی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان :

مرد آنچه را در سند ازدواج به عنوان 
مهریه تعیین می کند، دین و بدهی اوست

اســماعیلی ســخنگوی قــوه قضائیــه در 
ــه  ــه مهری ــوط ب ــن مرب خصــوص قوانی
گفــت: مــرد آنچــه را در ســند ازدواج بــه 
عنــوان مهریــه تعییــن می کنــد، دیــن و 
بدهــی او اســت و هیــچ تردیــدی در این 

قصــه نداریــم.
وی ادامــه داد: مهریــه منــدرج در ســند 
ــرای  ــت. ب ــلم زن اس ــق مس ــکاح ح ن
کاهــش زندانیــان مهریه در قانــون نحوه 
ــرای  ــی ب ــای مال ــرای محکومیت ه اج
اســتیفای حقــوق زنــان ابزارهای بســیار 
خوبــی دیــده شــده و گفتــه شــده کــه 
ــری دارد در  ــای معس ــه ادع ــردی ک م
کنــار دادخواســت اعســار یک فهرســت 
ــد.  ــود را می ده ــای خ ــوال داراییه از ام
معامــالت یــک ســال اخیــر را هــم بایــد 
ــه شــده از  ــه دادگاه گفت ــد. ب اعــالم کن

ــناد  ــت اس ــازمان ثب ــی از س ــتم بانک سیس
مختلــف  بخش هــای  و  شــهرداری ها  از 
ــا میــزان امــوال و دارایــی ایــن  در ارتبــاط ب
مــرد اســتعالمات الزم را در نظــر بگیریــد. بــا 
شناســایی امــوال و دارایی هــای او در جهــت 
ــود.  ــتفاده می ش ــوق زن اس ــتیفای حق اس
ــه  ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــا ب دادگاه ی
فــرد تمکــن دارد و مخفــی می کنــد. در 
ایــن صــورت فــرد بازداشــت می شــود. یــک 
فــرض دیگــر هــم هســت کــه مــا بــه امــوال 
نرســیده و یــا فرد تــوان پرداخــت نــدارد و یا 
مالــی نــدارد. آیــا ایــن فــرد بایــد بــه زنــدان 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــث م ــام بح ــرود؟ تم ب
بدهــکاری کــه دیــن ابتدایــی ماننــد دیــه یا 
مهریــه دارد و تــوان پرداخت ندارد بازداشــت 
نشــود. ایــن هیــچ تضییعــی از حقــوق بانوان 

ــدارد. ن

روند کاهش ازدواج
و افزایش طالق

ادامه سرمقاله... 
و رونــد کلــی افزایــش تعــداد ازدواج هــا تــا ســال ۸۹ ادامــه 
یافــت و از ایــن ســال بــه بعــد، تعــداد افــراد کمتــری روی به 

زندگــی مشــترک آوردنــد.
امــا گاهــی امارهــای گرچــه رســمی ومقایســه ای در بعضــی 
اســتانها ومناطــق منتشــر مــی شــود کــه بعضــا از کاهــش 
طــالق و یــا افزایــش ازدواج خبــر مــی دهنــد امــا ایــن گونــه 
گزارشــات جنبه عمومــی و فراگیر نــدارد و مــوردی دربعضی 
مناطــق ایجــاد مــی شــود که بعضــا مــورد خوشــحالی اهالی 
قرارمیگیــرد امــا آنچــه مهــم اســت امــار کشوریســت کــه از 
ســوی دســتگاه مســئول اداره ثبــت احــوال و یــا ثبت اســناد 
منتشــر میگرددلــذا بنابرایــن آمارهای منتشــره،  نیــاز جدی 
بــه بررســی علــل وعوامــل آن بایــد در دســتور کارمســئولین 
و قــوای ســه گانــه قــرار گیــرد و آســیب شناســی آن هــم 
توســط شــوراهای فرهنــگ عمومــی سراســر کشــور قــرار 
گیــرد تــا تعامــل وتــوازن بیــن دســتگاهی منجــر بــه اتخــاذ 
تصمیــم منطقــی ومســتمر وپویا قــرار گیــرد به گونــه ای که 

شــاهد رشــد آمــارازدواج و کاهــش طــالق باشــیم 
همچنیــن بایــد ضمــن رفــع موانــع ازدواج توصیــه وتاکیدی  
بــر افزایــش ازدواج هــای ســالم و مبتنی بر شــناخت طرفین 
باشــد  تــا زوجیــن ضمــن کســب آرامــش روانــی در زندگی، 
بتواننــد فرزنــدان ســالمی پــرورش دهنــد و چنانچــه زندگی 
ــح  ــل و شــناخت و درک صحی ــاد متقاب ــا اعتم مشــترک ب
ــا ایمــان و درک وفهــم و عمــل  ــل طرفیــن همــراه ب متقاب
بــه آمــوزه هــای دیــن مقــدس اســالم باشــد قطعــا زندگــی 
تــوام بــا آرامــش و خانــواده هــای بانشــاط و مســئولیت پذیــر 

تشــکیل مــی شــود 

آگهی گواهی حصر وراثت 
ــه شــرح  ــماره ۴۲  ب ــنامه ش ــه شناس ــر ب ــی اکب ــد عل ــه خســروی مشــیزی فرزن ــم صدیق خان
ــوده  ــورا نم ــن ش ــم ای ــورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ تقدی ــماره ۹۸۰۹۹۸۳۴۸۹۱۰۰۱۷۲  م ــت ش دادخواس
توضیــح داده شــادروان کبــری خســروی مشــیزی فرزند محمــد به شــماره شناســنامه ۹۳  درتاریخ  
۱۳۴۴/۱۱/۰۲ در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفوت وی عبارتنــد از :۱-مرتضی 
خســروی مشــیزی فرزنــد علــی اکبــر بــه شناســنامه شــماره ۸۹۸  متولــد ۱۳۴۱ نســبت: فرزنــد

۲-صدیقــه خســروی مشــیزی فرزنــد علــی اکبر بــه شناســنامه شــماره ۴۲  متولد ۱۳۳۷ نســبت: 
فرزنــد۳- علــی اکبــر خســروی مشــیزی فرزنــد درویــش بــه شناســنامه شــماره ۱۶  متولــد ۱۳۱۳ 
نســبت: همســر۴- صغــری خســروی مشــیزی فرزنــد حســین بــه شناســنامه شــماره ۲۶۰  متولد 
۱۲۸۲ نســبت: مــادر لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  
شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیت نامــه ای از متوفی نزد اشــخاصی باشــد ظــرف مدت 
یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهر 
وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط 

اســت.                        دفتــر شــورای حــل اختــالف شــماره یــک شهرســتان بردســیر/۷۷ م الــف

آگهی گواهی حصر وراثت 
آقــای محمــد گلومکــی زاده فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ۴۵  به شــرح دادخواســت شــماره 
۹۸۰۹۹۸۳۴۸۹۱۰۰۱۳۰  مــورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶تقدیــم ایــن شــورا نمــوده توضیــح داده شــادروان 
علــی گلومکــی زاده فرزنــد مــراد بــه شناســنامه  شــماره ۸۵  درتاریــخ  ۱۳۶۸/۰۷/۲۵  در شــهر 
بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :۱-محمــد گلومکــی زاده فرزنــد 
علــی به شناســنامه شــماره ۴۵  متولــد ۱۳۴۰ نســبت فرزند۲-محبعلــی گلومکــی زاده فرزند علی 
بــه شناســنامه شــماره ۱۰۲ متولــد ۱۳۳۱ نســبت فرزنــد ۳- کردعلــی گلومکــی زاده فرزند علی به 
شناســنامه شــماره ۱ متولــد ۱۳۲۲ نســبت فرزند۴-منــور گلومکــی زاده فرزنــد علی به شناســنامه 
شــماره ۱۰۳ متولــد ۱۳۳۲ نســبت فرزنــد لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیراال نتشــار 
محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچه کســی اعتــراض دارد یا وصیــت نامــه ای از متوفی نزد اشــخاصی 
باشــد ظــرف مــدت یــک ماه از نشــر آگهی به شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صادر 
خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجه 

اعتبار ســاقط اســت.
                                               دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان بردسیر/۷۴ م الف
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Soroush-eitaa

در ایــن دیــدار کــه در آســتانه آغــاز اعزام زائــران بیت 
اهلل الحــرام انجــام شــد، رهبــر انقــاب اســامی، حج 
را نمونــه کوچکــی از جامعــه اســامی برتــر و مظهــر 
تمــدن نویــن اســامی خواندنــد و افزودنــد: در حــج، 
عــروج اخاقــی و معنــوی و روحی، و تضرع و خشــوع 

در کنــار پیشــرفت زندگــی مــادی قــرار می گیــرد.
ــوه  ــه وج ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــار مظاهــر  ــد: در حــج در کن مختلــف حــج، افزودن
معنــوی شــاهد مظاهــر حیــات اجتماعــی اســام 
همچــون »وحــدت، بــرادری و یکرنگــی«، »تجمــع 
مردمــی در عرفات، مشــعرالحرام و منــا« و »تحرک و 
طــواف و ســعی« هســتیم و همزمــان با ایــن مظاهر 
برجســته، تجلــی بــا شــکوهی از »اخــاق، بــرادری و 

گذشــت« بــه نمایــش درمــی آیــد.

ــر از  ــی دیگ ــج« را یک ــی ح ــاد سیاس ــان »ابع ایش
ویژگــی هــای ایــن فریضــه اســتثنایی برشــمردند 
و تأکیــد کردنــد: اینکــه برخــی مــی گوینــد حــج را 
سیاســی نکنیــد، ســخن نادرســتی اســت زیــرا ابعاد 
ــتورات  ــته و دس ــا خواس ــق ب ــج، مطاب ــی ح سیاس

اســام اســت.
رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد: وحدت، حمایــت از 
مظلومیــن همچــون ملــت فلســطین و مــردم یمن، 
ــی  ــوری سیاس ــه ام ــرکین، هم ــت از مش ــا برائ و ی
ــاد  ــن ابع ــم اســام هســتند بنابرای ــق تعالی و مطاب
سیاســی حج، همــان تکلیف دینــی و عبادت اســت.

ــد:  ــان کردن ــه ای خاطرنش ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــت از مشــرکین یــک فریضــه اســامی و یــک  برائ
کار الزم اســت و بــه همیــن دلیــل مــا اصــرار داریــم 

کــه ایــن موضــوع هر ســال، بــه بهتریــن وجــه انجام 
شــود.

ایشــان تأکیــد کردنــد: در کنــار حــرکات سیاســی 
دینــی، اقدامــات سیاســی غیردینــی و شــیطانی هم 
ــه  ــج ب ــد در ح ــه بگوین ــد اینک ــود دارد، همانن وج
آمریــکا اعتــراض نکنیــد و یا از مشــرکین ابــراز برائت 

. نکنید
رهبــر انقــاب اســامی یکــی از ویژگی هــای مهــم 
حــج را، »ایجــاد الفت و بــرادری اســامی« خواندند و 
گفتنــد: بــه همین دلیــل، حجــاج ایرانــی باید ضمن 
رفتــار عاقانــه و خردمندانــه و محترمانــه و همــراه با 
وقــار و متانــت و آبــرو بخشــیدن بــه ملیــت و هویت 
ایرانــی و جمهــوری اســامی، در نمازهــای جماعــت 
در مســجدالحرام و مســجدالنبی در کنــار بــرادران و 

خواهــران مســلمان حضور داشــته باشــند.
ــر اینکــه  ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت اهلل خامن حضــرت آی
ــرای »تأمیــن  ــف ســنگین ب ــت ســعودی وظای دول
امنیــت زائــران بدون امنیتــی کردن محیــط و حفظ 
حرمــت و کرامــت حجــاج« برعهــده دارد، افزودنــد: 
حجــاج بایــد بــا بهــره گیــری از فرصــت کــم نظیــر 
و مغتنــم حــج و توجــه به ابعــاد اجتماعی، سیاســی 
ــج  ــدردان ح ــن ق ــک مؤم ــأن ی ــی آن، ش و اخاق

ابراهیمــی را رعایــت کننــد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره به دشــمنی عمیق 
ــق اســامی  ــا حقای ــر مســتکبران ب ــکا و دیگ آمری
ــی،  ــی، اجتماع ــیانه سیاس ــم وحش ــد: تهاج افزودن
فرهنگــی، اقتصــادی و امنیتــی زورگویــان جهانی به 
ملتهــای مســلمان نشــان دهنــده عمــق خصومــت 

ــا معــارف اســامی اســت. ــان ب آن

10000100005588 شماره ارسال پیامک

ــخ شــهادت:  ــد۱۳۵۹ تاری ــدر متول ــد غامحی ــدری فرزن شــهید محمدحســین حی
ــیر ــتان بردس ــهدای شهرس ــزار ش ــزار: گل ــوریه وم ــهادت: س ــل ش ۹۵/۶/۱7 مح

کارهــای منــو انجــام مــی داد. غــذا بــه دهنــم مــی گذاشــت. برامــون میوه مــی خرید، 
مــی شســت مــی آورد مــی گذاشــت جلوی مــن...

نمــی گذاشــت مــن کار کنــم. ســفارش می کــرد: بابــا کار نکنــی... وقتی می رفتم ســر 
کار، ناراحــت مــی شــد، مــی گفت: کــی گفته بری ســر کار؟ پــروردگار روزی تــو رو می 

رســونه... نــون و خــرج زندگــی منــو تــا روزی کــه بــود، تأمین می کــرد...
موقع نماز، دورم می چرخید؛ وقتی سجده می رفتم، کف پامو می بوسید...

راوی: غامحیدر حیدری)پدر شهید(
همــه خواهــر برادرهــا رو ســر و ســامان داد. رفــت بــرا مــن خواســتگاری. تــا پایــان 
مراســم عروســی کنــارم بــود و کمکــم کــرد. مــن که آخــری بــودم رو هــم دامــاد کرد 

و بعــد رفــت ســوریه ...
راوی: محمدجواد حیدری)برادر شهید(

بهــش مــی گفتــم: مــردم ســاعت ســه صبــح میــرن ســر میــدون دنبــال کار، تــو چرا 
نمــی ری؟! مــی گفــت: تمــام دنیــا رو بهــم بــدن، ولــی نمــاز صبحــم قضــا بشــه، نمی 

خوام...
راوی: مدینه رحیمی)همسر شهید(

وقــت نمــاز مــی رفــت تــو ســنگر، اذان مــی گفــت. دلیلــش هــم این بــود: تا داعشــی 
ها بفهمنــد مــا روی نمــاز اول وقت حساســیم...

راوی: محمدجواد حیدری)برادر شهید(

شهید معظم    محمد حسین حیدری

رهرب معظم انقالب در دیدار  دست اندرکاران و کارگزاران حج: 

حج یک عمل سیاسی است/ دولت سعودی وظیفه تأمین امنیت زائران را دارد *باســام مســئولین اداره آب روســتایی تاکی روستای 
هجیــن بایــد هفتــه ای دویاســه روزآب نداشــته باشــد 
فرماندارمحترم مشــکل ما راحل کنیــد ۹۱۳8----۹۱

*بــا ســام بنــده یــک پیشــنهاد دارم بــرای اعضــای 
ــهرداریهای  ــایر ش ــیر و س ــهردار بردس ــرم وش محت
شهرســتان بردســیر بیایید بــرای تســهیل امــر ازدواج 
ایــن ســنت الهــی و حســنه کــه بــا تشــکیل خانــواده 
بســیاری از مشــکات جوانــان حل میشــود وخانــواده 
ســالم جامعه ســالمی تشــکیل می دهد و ازآســیبهای 
اجتماعــی مــی کاهــد بــا کمــک در اجــاره بهــا منــزل 
، در اشــتغال ، در تهیــه احتیاجــات اولیــه و دربرگزاری 
مراســمات در مکانهایی مناســب و ارزان ورایگان کمک 
بــه تولید نســل کنیــد و جامعــه ســالم را تقویت کنید 

7۱----۹۱۳2                                                    
ــوار  ــع دربل ــاد تقاط ــر ایج ــهردار بخاط ــام از ش *س
والمهــدی تشــکر میکنــم کارخوبــی شــد کــه ایــن 
ــث  ــه باع ــدا کن ــی خ ــد ول ــاز ش ــوار ب ــمت از بل قس
تصادفــات نشــود وهمشــهریان رعایت مقــررات بکنند 
ــد              ۹۱2۳----04 مشــکلی پیــش نخواهدام

*خورشــیدی کــه فروزنــده تمام هســتی و نــور دهنده 
ــور و  ــده ن ــا دهن خورشــید درخشــان آســمان و معن
ــای  ــام زیباییه ــه تم ــی ک ــت آن زیبای ــنایی اس روش
جهــان بــه خاطــر وجــود او موجودنــد و اگر او نباشــند 
در لحظــه ای درهــم بپیچنــد و نیســت و نابــود شــوند. 
او کــه تمــام ظلمهــا و ظلمتهــا را پایــان می دهــد. و 
ــم می پیچــد.  ــر را در ه ــای زر و زور و تزوی حکومت ه
بســیاری ادعــا می کنیــم کــه منتظــر راســتین 
اوییــم. بســیاری هــم بــرای فــرج آن یــار غایــب دعــا 
می کننــد؛ ولــی او پــس از چندیــن قــرن هنــوز نیامده 

ــت؟!                  ۹۱۳2----40 ــت!؟علت چیس اس
ــس را  ــات مجل ــه انتخاب ــه اینک ــه ب ــا توج *ســام ب
درپایــان امســال داریــم گروههــا بــا گفتمــان انقــاب 
ــا وظایــف نماینــدگان انقابــی و  اســامی مــردم را ب
جهــادی آشــنا کننــد تا بــا بصیــرت افزایــی و معرفت 

درانتخــاب اصلــح دچارابهــام نشــوند باتشــکر
۶0----۹۹0۳                                                  

ــا ســام خدمــت پرســنل زحمتکــش نیروهــای  *ب
انتظامــی بویژه راهنمایــی رانندگی لطــف کنن کوچه 
جنــب جهاد کشــاورزی که ادیــب وخیابان امــام رابهم 
وصــل مــی کنــد وکوچــه ای تنــگ اســت یــا یکطرف 
شــود یــا اینکــه از پــارک ماشــینها دراین کوچــه مانع 
شــوند همچنیــن ورودی کوچــه برق از جهــت خیابان 
امــام کــه ترافیــک زیــاد ی دارد  و قســمت ورودی ان 
ــن  ــه ای ــروج ب ــد وورود وخ ــینها پارکن همیشــه ماش

کوچــه بســیار ســخت و خطرنــاک اســت بــا تشــکر
7۶----۹22۳                                                     

*ســام لطفــا از مســئولین فرهنگی بپرســید وپاســخ 
ــرای  ــوی راب ــاط معن ــه دارای نش ــدام برنام ــد ک دهن
جوانــان ایــن شهرســتان گذاشــتید هرچــه بــوده برای 
بخــش مادی و جســمی بــوده کــه تاثیــرات زودگذری 
دارنــد در حالــی کــه و بنا به نظر کارشناســان روانشــنا 
ســی و جامعــه شناســی و تعلیم وتربیــت معتقدند که 
ــر گــذار  ــدگار و اث نشــاط هــای معنــوی تاثیــری مان
دارنــد بفکربرگــزاری ایــن چنیــن مراســماتی باشــید                                                                                                                                            

 7۱----۹۱۳۳                                                 
ــن  ــت از ای ــات فراغــت وغفل * ســام تابســتان و اوق
فرصــت ، و مــوازی کاری و عــدم ســاماندهی جوانــان 
ونوجوانــان طبــق روال گذشــته یعنــی ایــا واقعــا نمی 
شــود دســتگاههای مجــری بــا جلوگیــری از مــوازی 
کاری وصــرف جویــی در هزینــه هــا، برنامــه ای جامع 
و فراگیــر را بــرای اوقــات فراغــت آینــده ســازان جامعه 

ــد ؟!                 ۹۳۶2----۹۹ ــدارک دی ــامی ت اس

ایشــان حقایــق و معــارف اســام را ضدمنــش ظالمانه 
ــع  ــدی جوام ــد: پایبن ــد و افزودن ــتکبران خواندن مس
اســامی به مبانی و شــریعت اســام و تســلیم نشــدن 
آنهــا در مقابــل زورگویــی هــا، مایه پیروزی و پیشــرفت 

و صــاح و نجــات امــت اســامی خواهــد بــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در همیــن زمینــه 
خاطرنشــان کردنــد: در داخــل کشــور نیــز هــر جــا و 
در مــورد هــر مســئله ای، بــه مبانــی و حــدود اســامی 
بیشــتر پایبند بــوده ایــم، یاری خداوند بیشــتر شــامل 
حــال مــا شــده اســت و هــر جــا از این مفاهیــم غفلت 

کــرده ایــم، چــوب غفلــت خــود را خــورده ایــم.
ــا  ــوأم ب ــده ای ت ــق آین ــامی تحق ــاب اس ــر انق رهب
ــاش و  ــد ت ــلمین را نیازمن ــزت مس ــرفت و ع پیش
مجاهــدت و همــکاری خواندنــد و تأکیــد کردنــد: بــه 
فضــل الهــی، دشــمنان وحشــی و درنــده ملــت ایــران 
و امــت اســامی ســرانجام مجبــور می شــوند در مقابل 

اســام زانــو بــه زمیــن بزننــد.

در کنکور سراسری 98تعداد1073 داوطلب بردسیری  
برای کسب سهمیه دانشگاهی به رقابت پرداختند

در کنکــور سراســری ۹8تعــداد۱07۳ 
داوطلب بردســیری  برای کســب ســهمیه 

دانشــگاهی بــه رقابــت پرداختنــد.
همزمــان با سراســر کشــور ، ماراتن کنکور 
سراســری بــه منظــور پذیرش دانشــجو در 
دوره هــای روزانــه، شــبانه، نیمــه حضــوری 
مجازی،دانشــگاه فرهنگیــان و موسســات 
ــور در  ــام ن ــگاه پی ــی و دانش ــوزش عال آم
صبــح و بعدازظهــر روزهــای پنجشــنبه و 
جمعــه ۱۳ و ۱4 تیرماه در ســالن ورزشــی 
دانشــگاه آزاد اســامی بردســیر برگزار شد.

در حاشــیه برگــزاری ایــن آزمــون، حجــت 
ــی امــام جمعــه بردســیر،  االســام کرمان
مجیــد نجف پــور فرمانــدار ، حمــزه وفایی 
معــاون فرمانــدار، جــواد ادیبــی نیــا مدیــر 
آموزش و پــرورش شهرســتان از محــل 
حــوزه برگــزاری آزمــون بازدیــد و مراتــب 
قدردانــی و رضایتمنــدی خــود را از نحــوه 

برگــزاری کنکــور اعــام کردنــد.
مدیــر آمــوزش و پــرورش بردســیردر 
حاشــیه بازدیــد از جلســه برگــزاری آزمون 

سراســری ۹8 خاطرنشــان کــرد:در کنکــور 
ــرای  ــب ب سراســری ۹8تعــداد۱07۳ داوطل
کســب ســهمیه دانشــگاهی ، رقابت کردند.

داوطلبــان  آزمــون  کــرد  تصریــح  وی 
ــوم  ــی و عل ــی، فن ــوم ریاض ــای عل گروه ه
انســانی در صبــح پنــج شــنبه و گــروه هنــر 
ــروه  ــر، گ ــج شــنبه ۱۳تی ــر پن در بعدازظه
ــروه  ــه و گ ــح جمع ــی در صب ــوم تجرب عل
زبان هــای خارجــی در بعدازظهــر جمعــه۱4 
تیــر برگــزار گردیــد و داوطلبان بــه دفترچه 
ســواالت عمومــی و تخصصــی رشــته های 
مربوطــه خــود پاســخ دادنــد.الزم بــه ذکــر 
اســت در آزمــون سراســری ۹8 از مجمــوع 
۱07۳ نفــر  487 نفــر کنکــور اولــی و ۵8۶ 
نفــر پشــت کنکــوری هــای ســنوات قبــل  

بودنــد.
بــرای کنکــور سراســری ســال ۹8بــا توجــه 
بــه تغییــر نظــام آمــوزش متوســطه یــک 
مجموعــه ســوال بــرای دانــش آمــوزان نظام 
ســالی واحــدی یــا ترمی واحــدی و یــا نظام 
قدیــم آمــوزش متوســطه و یــک مجموعــه 

ســوال بــرای دانــش آمــوزان نظــام جدیــد )نظــام جدیــد 
۶-۳-۳( طراحــی شــده اســت .

بــا اعــام ســازمان ســنجش، پــس از برگــزاری آزمــون و 
ــه دوم  ــه در ده ــه اولی ــا، کارنام ــح برگه ه ــس از تصحی پ
مردادمــاه ۹8منتشــر می شــود. داوطلبانــی کــه مجــاز بــه 
ــا در نظــر گرفتــن ظرفیــت  انتخــاب رشــته می شــوند ب
ــه انتخــاب  دانشــگاه ها در مهلــت اعــام شــده نســبت ب
ــون  ــی آزم ــج نهای ــرد و نتای ــد ک ــدام خواهن ــته اق رش
سراســری ســال ۹8در نیمــه دوم شــهریورماه ۹8منتشــر 

می شــود

محمدباقــر  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــت  ــری و مدیری ــتاد راهب ــه س ــت در جلس نوبخ
اقتصــاد مقاومتــی اســتان یــزد اظهــار داشــت: بــه 
اســتناد تحریم هایــی کــه تاکنــون اعمــال شــده، 
ــردن  ــپری ک ــال حاضــر س ــران اســامی در ح ای

ســخت ترین تحریــم اســت.
ــچ  ــکا هی ــا آمری ــره ب ــه مذاک ــان اینک ــا بی وی ب
فایــده ای نــدارد، افــزود: عملکــرد آمریــکا و ایــران 
نشــان داده کــه ایــران بــه هیــچ عنــوان بــه دنبــال 
ــدات  ــه تعه ــوده و همیشــه ب بمــب هســته ای نب
خــود پایبنــد اســت و در مقابــل آمریــکا هــم بــه 
هیــچ عنــوان بــه تعهــدات خــود متعهــد نبــوده و 

نیســت.
ــت  ــور، اف ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
شــدید درآمــد را یکــی از چالش هــای جــدی 
دولــت در شــرایط کنونــی دانســت و گفــت: 
ــی  ــه جوی ــنلی و صرف ــای پرس پرداخــت هزینه ه
ــت  ــی در هزینه هــای دول ۶2 هــزار میلیــارد تومان
ــت  ــدی دول ــتور کار ج ــات در دس ــه اقدام از جمل

ــت. اس
ــای  ــام طرح ه ــرای اتم ــه ب ــان اینک ــا بی ــت ب نوبخ
نیمــه تمــام عمرانــی کشــور 4۳ هــزار میلیــارد تومــان 
اختصــاص داده شــده اســت، تصریــح کــرد: هنــر مــا 
ایــن اســت کــه بتوانیــم در شــرایط حســاس کنونــی 
ــای  ــای طرح ه ــی هزینه ه ــه جوی ــر و صرف ــا تدبی ب
نیمــه تمــام کــه قابلیــت اتمــام دارنــد بــا بــه ســرانجام 

برســانیم.
معــاون رئیــس جمهــور، حمایــت از طرح هــای راه آهن 
و آب را از جملــه اولویت هــای اجرایــی دولــت دانســت 
و بیــان کــرد: اگــر طرح هــای نیمــه تمــام راه آهــن و 
آب در اســتان یــزد تــا پایــان امســال بــه بهره بــرداری 
می رســند، بــه طــور قطــع حمایت شــده و اعتبــار الزم 

بــه از ســوی کشــور پرداخــت می شــود.
وی بــا بیــان این کــه در حــال حاضــر 80 هــزار طــرح 
ــت:  ــود دارد، گف ــور وج ــطح کش ــام در س ــه تم نیم
اعتبــارات اســتانی در ســه ماهــه اول پرداخــت شــده 

اســت.
ــان  ــا بی ــور ب ــه کش ــه بودج ــازمان برنام ــس س رئی

این کــه برنامــه دولــت بــرای ایجــاد اشــتغال جدیــد 
مشــخص اســت، خاطرنشــان کــرد: طبــق برنامــه 
ریزی هــای انجــام شــده قــرار اســت شــرایط ایجــاد 
اشــتغال بــرای بیــش از ۹8۶ هــزار نفــر در ســطح 
کشــور و بــرای اســتاد یــزد بیــش از 2۶ هــزار نفــر 

ایجــاد شــود.

سروده ای بمناسبت میالد  
کریمه اهل بیت حضرت 
معصومه سالم ا... علیها 

خاتون شهر آینه هایی بزرگوار
زهرای شهر یثرب مایی بزرگوار

چشم ملک ندیده دمی سایه تو را
ناموس بارگاه خدایی بزرگوار

این قوم را به راه حقیقت کشانده ای
موسای بی عبا و عصایی بزرگوار

بر شانه های باد، جهاز تو حمل شد
فرمانروای ملک صبایی بزرگوار

گم کرده ایم کعبه حاجات و آمدیم
نزد شما که قبله نمایی بزرگوار

من گریه می کنم که نگاهی کنی مرا
آری همیشه عقده گشایی بزرگوار
باران رحمت ازلی سهم مان شده

بی شک دلیل فیض شمایی بزرگوار
بانوی مهربان کدامین قبیله ای؟

امشب بگو که اهل کجایی بزرگوار
خلقت شبیه پیر کریم عشیره است

الحق ز نسل شیر خدایی بزرگوار
فهمیدم از شلوغی صحن و سرای تان

هر لحظه مأمن فقرایی بزرگوار
فرقی نمی کند چقدر نذر می کنند

باب المراد شاه و گدایی بزرگوار
اینجا مریض ها همگی خضر می شوند

سرچشمه حیات و بقایی بزرگوار
از لحن گریه کردن زوار واضح است

در قم، بقیع اهل بکایی بزرگوار
یادت نمی رود چه قراری گذاشتیم؟

محشر دم بهشت بیایی بزرگوار
                                    وحید قاسمی

1

اســت  کافــی  تــو  امــن  حــرم 
را شــده  هراســان 
مثــل شــه راه بــده آهــوی گریــان 

بردسیر میزبان رقابت های والیبال 
جوانان استان کرمان

مســابقات والیبــال جوانــان پســر اســتان کرمــان بــه میزبانــی هیئــت والیبال 
شهرســتان بردســیر برگــزار می شــود.

علــی اکبــر ثابتــی پــور، رئیــس هیئــت والیبــال اســتان کرمــان در گفــت 
و گــو بــا خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از کرمــان، 
گفــت: مســابقات والیبــال جوانــان پســر اســتان کرمــان، بــا حضــور شــرکت 
کنندگانی از سراســر اســتان به مناســبت گرامیداشــت کنگــره ۶ هــزار و ۵00 
شــهید اســتان کرمــان بــه میزبانی هیئــت والیبال شهرســتان بردســیر برگزار 

می شــود.
وی افــزود: ایــن رقابت هــا بــا حضــور ۱0 تیــم از بیســت و ششــم تــا بیســت و 

هشــتم تیــر جــاری در ســالن مــوالی متقیــان بردســیر انجام می شــوند.
ثابتــی پــور هــدف از برگــزاری ایــن مســابقات در ســطح اســتان را شناســایی 
اســتعداد های برتــر و معرفــی بازیکنــان برگزیــده بــرای حضــور در مســابقات 
قهرمانــی کشــور عنــوان و تصریــح کــرد: رقابت هــای قهرمانــی کشــور قــرار 

اســت بــه میزبانــی قزویــن برگــزار شــوند.
.

اختصاص ۴3 هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح های نیمه تمام کشور

برنامه های آستانه امامزاده محمد)ع( 
در دهه کرامت

* ویــژه برنامــه والدت حضــرت معصومــه ســام اهلل همــراه با ســخنرانی حجة 
الســام گنجــی ومولــودی خوانــی کربایــی مجیــد ســعید پنج شــنبه شــب 
در محــل آســتان مقــدس همــراه بــا قرعــه کشــی و اهــدا جوایــز وبرنامــه های 

ع متنو
* ویــژه برنامــه تجلیــل از امــام زادگان پنــج شــنبه 20 تیرمــاه همــراه بــا نمــاز 

مغــرب وعشــا باســخنرانی دکتــر قلندری 
وپخــش کلیــپ ونمایشــگاه عکــس آثــار قدیمــی امامزاده ســید محمــد علیه 
الســام همــراه بــا مدحیــه ســرایی شــاعران مداحــان اهلبیــت علیهم الســام

* برنامــه جشــن میــاد امــام رضــا علیــه الســام بــا همــکاری ســتاد خــادم 
یــاران رضــوی شهرســتان وســتاد برگــزاری برنامــه هــای زیر ســایه خورشــید 
باحضــور خــدام حــرم امــام رضــا علیــه الســام و مولــودی خوانــی ویــژه حــاج 
ســید مهــدی میردامــاد مــداح کشــوری ومدیحــه ســرایی مداحان شهرســتان 
واجــرای برنامــه هــای متنــوع به مــدت دوشــب 2۱ و22 تیرمــاه همراه بــا اقامه 

نمــاز مغرب وعشــا
*برنامــه دیــدار خصوصــی خادمــان حــرم امــام زاده ســید محمد علیه الســام 
بــا خــدام حــرم امــام رضــا علیــه الســام جمعــه 2۱تیرمــاه ســاعت ۶ عصــر 

ســالن اجتماعات دانشــگاه آزاد

معاون رئیس جمهور خبر داد؛

رصد اموال نامشروع 2 مسؤول در جیرفت
بــه نقــل از روابــط عمومــی دادگســری کل اســتان کرمــان، حســین ســامی از شناســایی و رصــد 

امــوال نامــروع دو مســؤول در ایــن شهرســتان خرب داد و اظهار داشــت: تحقیقــات اولیه بیانگر 
ایــن اســت ایــن افــراد بــا توجه به رانت و موقعیت شــغلی امــوال نامروعــی به دســت آورده اند 

و پــس از احضــار بــه دادســتانی و تکمیــل پرونــده در ایــن رابطــه اطاع رســانی خواهد شــد
دادســتان عمومــی و انقــاب جیرفــت بیــان کــرد: طی هفته گذشــته بــا ورود سیســتم قضائی و 
رسبــازان گمنــام امــام زمان)عــج( در اداره کل اطاعــات اســتان کرمــان، بــا تشــکیل یــک پرونــده 
قضائــی از تــرف بیــش از ۱۰۰ هکتــار از  اراضــی ملــی بــا ارزش ریالی میلیاردهــا ریال جلوگیری 

شــد کــه اخبــار دقیــق آن متعاقبــا اطاع رســانی خواهــد شــد.
ــرت ورودی  ــاد داوری از ک ــاف و نه ــا تشــکیل شــوراهای حــل اخت ــرد: ب وی خاطــر نشــان ک
پرونده هــا بــه دادرسا کاســته شــده اســت و بالــغ بــر ۵۰ درصــد از پرونده هایــی کــه به شــوراهای 
حــل اختــاف ارجــاع می شــوند منجــر بــه صلــح و ســازش می شــوند.وی بــا اعــام اینکــه طبــق 
آمــار باالتریــن نــرخ رســیدگی در اســتان کرمان به شهرســتان جیرفت اختصــاص پیدا کرده اســت، 

افــزود: نــرخ رســیدگی در سیســتم قضایــی جیرفــت  ۱۰۸ روز اســت.

وام ازدواج فقط با یک ضامن معترب و سفته باید پرداخت شود

بانــک مرکــزی بــا صــدور بخشــنامه ای به شــبکه بانکی کشــور تاکید کــرد: بانــک ها باید 
بــا یــک ضامــن معتــرب و ســفته، وام ازدواج پرداخت کنند.

بــه گــزارش خربگــزاری مهــر به نقــل از بانک مرکــزی، این بانک در بخشــنامه ای به شــبکه 
بانکــی ابــاغ کــرد بــه زوج هایــی کــه تاریــخ عقــد آنهــا بعــد از اول فروردیــن مــاه ســال 
۱۳۹۶ اســت و تاکنــون تســهیات قرض الحســنه ازدواج دریافت نکرده انــد، با یک ضامن 

معتــرب و ســفته وام ازدواج پرداخت شــود.
از محــل پس انــداز و جــاری قــرض الحســنه نظــام بانکــی، بــه زوج هایــی کــه تاریــخ عقد 
آنهــا بعــد از ۱/۱/۱۳۹۶ اســت و تاکنــون وام ازدواج دریافــت نکرده اند، با اولویت نخســت 
و بــا ســقف فــردی ۳۰۰ میلیــون ریــال، بــا دوره بازپرداخــت پنــج ســاله با اخــذ یک ضامن 

معترب و ســفته، تســهیات قرض الحســنه ازدواج پرداخت شــود.
بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه مفــاد قانــون یادشــده مبنــی بــر اخــذ یــک ضامــن معتــرب و 
ســفته، واحدهــای اجرایــی ذیربــط در رسارس کشــور، نســبت بــه اعطای تســهیات قرض 

الحســنه ازدواج مطابــق قانــون یادشــده، اقــدام کنند.


