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است سراغ فرزند شما بیاید و از آن طریق 
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طبق قانون اساسی شورای نگهبان نهادی است مستقل و 
دارای پشتوانه قوی؛ همین جایگاه و نقش راهبردی در حفظ 
کشور باعث شده است این نهاد با هجمه دشمنان مواجه 

شود.
امروز شورای نگهبان میراث دار نهضت اسالمی در قرون 
گذشته و بویژه شهادت رشید مرد اسالم شهید شیخ فضل ا.. 
نوری و تدبیر حکیمانه وبی بدیل حضرت امام خمینی است 
که د رمدت 39 سال گذشته و در ورود به چهل سالگی 
توانسته ضامن اسالمیت وجمهوریت نظام جمهوری اسالمی 
باشد و دراین مدت حافظ سالمت ارکان حکومتی بوده و 
نقش تعیین کننده ای در صحت وقوام نظام داشته و همچنان 
بینا وبصیر مایه اطمینان و اعتماد  مومنین وانقالبیون است 
علی رغم همه تهمتها وهجمه ها ، جایگاه وشان خود  را 

حفظ نموده و مظهر اعتماد واطمینان ملت است 
شورای نگهبان طبق اصل 91 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی » به منظور پاسداري از احکام اسالم و قانون اساسي 
از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي با 
آنها، شورایي به نام شوراي نگهبان با ترکیب زیر تشکیل 
مي شود: 1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضیات 
زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبري است. 
2- شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از 
میان حقوقدانان مسلماني که به وسیله رئیس قوة قضائیه به 
مجلس شوراي اسالمي معرفي مي شوند و با رأي مجلس 
انتخاب مي گردند.«همانگونه که بیان شد شورای نگهبان ، 
حافظ اسالمیت وجمهوریت و درواقع می توان گفت حافظ 

کشور ایران اسالمی است. 
مطابق قانون اساسی وظایف شورای نگهبان عبارتند از: 
انطباق مصوبات مجلس با موازین اسالم و قانون اساسی، 
نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و 
مجلس شورای اسالمی و تفسیر قوانین. عالوه برآن، طبق 
اساسنامه  درباره  اظهارنظر  مانند  وظایفی  عادی  قوانین 
سازمان های دولتی و پاسخ به استعالم های دیوان عدالت 
اداری نیز برعهده شورا قرار داردمثال لوایحی که درمجلس 
شورای اسالمی تصویب می شودباید توسط شورای نگهبان 
بررسی و ضمن تطبیق با قانون اساسی وقوانین اسالم تایید 

گردد تا بتوانند ضمانت اجرایی بیابند 
با توجه به این مسوولیت خطیر، قانون گذار شورای نگهبان را 
ذیل هیچ یک از قوا قرار نداده است؛ اما سه رکن نظام در 
انتخاب اعضای شورا دخیل اند: 1. ولی فقیه به عنوان باالترین 
مقام رسمی کشور؛ 2. قوه  قضاییه؛ 3. مجلس شورای اسالمی. 
بنابراین، این شورا نهادی است مستقل و دارای پشتوانه قوی. 
همین جایگاه و نقش راهبردی در حفظ کشور باعث شده 
است این نهاد با هجمه دشمنان مواجه شود    ادامه صفحه3
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       مسئول دفرت نظارت شورای نگهبان استان کرمان:

عملکرد شورای نگهبان فرا حزبی و 
مستقل از سایر قوا است

   سرپرست وزارت آموزش وپرورش گفت:

شورای نگهبان، چشم 
بینای نظام !

رئیس جمهــور گفــت: وزارت راه و شهرســازی امســال 
و ســال آینــده در مجمــوع ۴۰۰هــزار مســکن را ایجاد 

و ۵۰۰هــزار مســکن نیــز تکمیــل خواهــد کرد.
بــه گــزارش حــوزه دولــت خبرگــزاری تســنیم، 
ــور روز  ــی رئیس جمه ــن روحان ــالم حس حجت االس
شــنبه در نشســت بــا مدیــران ارشــد بخــش مســکن 
به منظــور پیگیــری اجــرای طرح هــای دولــت تدبیــر 
و امیــد در ایــن بخــش، گفــت: موضــوع مســکن یکــی 
از مســائل مهــم اجتماعــی، اقتصــادی و رفاهــی مــردم 
ــن بخــش در  ــان در ای ــوده کــه کاهــش دغدغــه آن ب
توســعه اشــتغال و رشــد اجتماعــی کشــور هــم 

تأثیرگــذار اســت.
ــی و  ــش هماهنگ ــرورت افزای ــه ض ــاره ب ــا اش وی ب
تمرکــز میــان دســتگاه های مســئول در بخــش 
مســکن، گفــت: کمــک بــه مــردم در بخــش مســکن 
موجــب افزایــش رفــاه، آســایش و امنیــت آنــان شــده 
و ضمــن ایجــاد ســرمایه بــرای مــردم، ارائــه خدمــات 
رفاهــی و اجتماعــی بــه آنــان را تســهیل خواهــد کرد.

رئیس جمهــور بــا یــادآوری اقدامــات انجام شــده 
در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم در حوزه هــای 
مختلــف مرتبــط بــا بخــش مســکن از جمله مســکن 
ــوط  ــای مرب ــل پروژه ه ــتایی، تکمی ــهری و روس ش
ــوده،  ــت فرس ــاء باف ــر و احی ــکن مه ــرح مس ــه ط ب
ــال  ــا در 2 س ــم ت ــالش کنی ــد ت ــت: بای ــار داش اظه
ــت گامــی مهــم در بخــش مســکن  ــده از دول باقیمان
بــه انجــام برســانیم کــه در ایــن راســتا دولــت بایــد 
ــه  ــد ارای ــار دارد، مانن ــه در اختی ــرمایه هایی ک از س

کیفیت و سرعت اینترنت با حفظ 
قیمت فعلی افزایش می یابد

تعیین تکلیف 10۵ هزار  معلم حق التدریس 
و نیروی نهضتی

صفحه 4

900هزار مسکن طی امسال و سال آینده 
ایجاد و تکمیل می شود

خدمــات ارزان قیمــت، تســهیل در ارائــه جــواز، اعطــای 
زمیــن و کمــک بانک هــا بــرای ســرمایه گذاری در 

ــد. ســاخت مســکن اســتفاده کن
ــتر  ــام بیش ــرورت اهتم ــر ض ــد ب ــا تأکی ــی ب روحان
مســئوالن در احیــاء بافت هــای فرســوده، گفــت: بایــد 
ــل طرح هــای گذشــته در  ــا تکمی ــا ب ــم ت ــالش کنی ت
ــه  ــی ک ــازی خانه های ــاد و بازس ــه مســکن و ایج زمین
در مناطــق مختلــف کشــور به واســطه بالیــای طبیعــی 
تخریــب و یــا دچــار آســیب شــده، مســکن مــورد نیــاز 

مــردم را تأمیــن کنیــم.
وی بــا توجــه بــه گزارش هــای ارائه شــده در ایــن جلســه 
ــش  ــط در بخ ــتگاه های ذی رب ــئوالن دس ــوی مس از س
مســکن، اظهــار داشــت: در ایــن راســتا بنیــاد مســکن 
انقــالب اســالمی در بخــش مســکن روســتایی 2۰۰ هزار 
مســکن در ســال جاری و 2۰۰ هزار مســکن ســال آینده 
ایجــاد و وزارت راه و شهرســازی نیــز امســال و ســال آینده 
ــزار  ــاد و ۵۰۰ ه ــکن را ایج ــزار مس ــوع ۴۰۰ ه در مجم

مســکن را نیــز تکمیــل خواهــد کــرد. صفحه3

رهرب معظم انقالب در دیدارامئه جمعه رسارس کشور:

دزدی دریایی انگلیس بی جواب نمی ماند/ 
کاهش تعهدات برجامی قطعاً ادامه خواهد داشت
»مردمی بودن و اُنس با مردم به صورت واقعی و غیرتصنعی« 

از ضروریات سلوک عملی ائمه جمعه است
        دکتر  جهرمی وزیر ارتباطات ؛

کســب چهــار مــدال ارزشــمند طــال و نقــره توســط دختــران 
ــی، از  ــام اول تیم ــب مق ــیری و کس ــین کای بردس کیوکوش
دســتاوردهای ارزشــمند آنهــا در مســابقات قهرمانــی جنــوب 

ــود. شــرق کشــور ب
بــه گــزارش ایرنــا این مســابقات با حضــور 2۵3 شــرکت کننده 
ــوان  در محــل ســالن شــهید تجلــی کرمــان برگــزار شــد بان
ورزشــکار ســاجده کارزاری )بخــش نوجوانان( مدال طال، تبســم 

ایرانمنــش )بخــش نوجوانــان( مــدال طــال
، فاطمــه کارزاری )بخــش نونهــاالن( مــدال طال و آتنا خســروی 
ــره را کســب  ــدال نق ــا م ــن رقابته )بخــش بزرگســاالن( در ای

کردند.
در بخــش تیمــی نیز اســتان کرمان تیــم اول، اســتان هرمزگان 

تیــم دوم و اســتان فــارس بــه عنــوان تیم ســوم انتخاب شــد.
همچنیــن زینــب خالویی مربی بردســیری کاراته کیوکوشــین، 

بــه عنــوان داور، قضــاوت ایــن رقابتهــا را بــر عهده داشــت .

دختران کیوکوشین کاراته بردسیر در آوردگاه جنوب شرق کشور درخشیدند

   آگهي پذیرش نیروي قراردادي مرد 

رشکــت مجتمــع جهــان فوالد ســیرجان در نظــر دارد به منظــور شناســایی و بکارگیری 

ــن بومــی و ســاکن شهرســتان  ــن داوطلبی ــاز خــود از بی ــراردادی مــورد نی ــروی ق نی

ســیرجان و بردســیر بــه تفکیــک، از طریــق رشکتهــای تامیــن نیــرودر قســمت هــای 

آتــش نشــانی، اورژانــس، ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای از طریــق برگــزاری آزمــون 

کتبــی، مصاحبــه تخصصــی و روانشــناختی جــذب نیــرو منایــد.

افراديكــه متقــايض حضــور در آزمــون مــي باشــند، مــی تواننــد بــرای ثبــت نــام از 

تاريــخ 98/04/29 لغایــت تاریــخ 98/05/04 بــه مرکــز مطالعــات تکنولوژی دانشــگاه 

صنعتــی رشیــف)www.karasa.ir( مراجعــه منــوده و پــس از مطالعــه دقيــق مفــاد 

آگهــي و بــا توجــه بــه رشايــط ذكــر شــده نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام مناينــد.

دکرتروحانی  رئیس جمهور گفت: 

رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

جناب آقای محمدرضا وفایی 
سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان 

ــوان  ــه عن ــی را  ب ــرت عال ــته  حض ــاب شایس انتص
سرپرســت معاونت توســعه مدیریــت و منابع اســتانداری 
کرمــان تبریــک عــرض نمــوده ، موفقیــت روزافــزون و 
توفیــق خدمتگــذاری مســتمرتان را از درگاه ایــزد منــان 

مســالت مــی نمایــم
مدیر مسئول نرشیه سپهر بردسیر 

تبریک
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی :

گرفتاری جامعه ما غافل شدن 
از خدا و تقوا و ذکر خداست

  پیشرفت و سقوط یک جامعه 
به خانواده بر می گردد

 

خطیب جمعه بردسیر در آستانه 5 مرداد و چهل سالگی احیاء 
نمازجمعه بیان داشت که نمازجمعه از نهادهای اصیل اسالم است 
و رسول گرامی اسالم خاتم االنبیاء حضرت محمد مصطفی)صلی 
ا... علیه وآله( در بدو ورود به مدینه و روزهای آغازین ایجاد 
حکومت اسالمی آن را پایه گذاری کرده است وبر همین اساس 
انقالب اسالمی ایران هم با الگوگیری نظام اسالم ورهنمودهای 
امام راحل عظیم الشان در همان ماه های اولیه آغاز حکومت 
نظام اسالمی در 5 مرداد 1358 توسط مرحوم حضرت آیت اهلل 
طالقانی اولین نمازجمعه اقامه شد نمازجمعه در طول 40 ساله 
انقالب خدمات خوبی به نظام اسالمی داشته است ودر رفع خیلی 
از مشکالت وحدت ، همدلی و خنثی کردن فتنه های دشمنان 
داخلی و خارجی تاثیرگذار بوده است ودر آستانه 40 ساله اقامه 
نمازجمعه در نظام جمهوری اسالمی هفته گذشته ائمه جمعه با 
ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری دیداری داشتند و  توصیه 
های مهمی در همه حوزه ها داشتند. 1-فرمودند که نمازجمعه 
امر بسیار مهمی و تامین کننده نیاز نظام و جامعه به ذکر و 
اجتماع و همدلی است یکی از آثار نمازجمعه ذکر است و گفته 
شده بشتابید به سوی ذکر خدا؛ و گرفتاری جامعه ما غافل شدن 
از خدا و تقوا و ذکر خداست . ویژگی دیگر اجتماع مردم ومومنان 
و حضور درنمازجمعه است و این جور مردم با وحدت و همدلی 
درنمازجمعه شرکت می کنند و حضور مردم تاثیر خود را خواهد 
گذاشت و یکی از نیازهای جامعه ما بحث تقوی است که زمینه 
ساز خیلی از مشکالت مادی و معنوی است و همین گرفتاریها 
به بی تقوایی بر می گردد و اگر یک مدیر و تاجر که در مسند 
کاری است اگر تقوی را رعایت کند اینقدر مشکالت اقتصادی 
نداشتیم یکی از وظایف واجبات نمازجمعه توصیه به تقوی است 
باید مصادیق را گفت و فرمودند: یکی از گرفتاریهای جامعه امروز 
رواج دروغ، غیبت و تهمت و شایعه در فضای مجازی است و 
هیچ حساب و کتابی در آن نیست و اگر فرد تقوا داشته باشد در 
فضای مجازی نیز رعایت می کند یکی از مصادیق تقوی ناامید 
کردن جوانان است و فرمودند: بعضی ها در مدارس و دانشگاهها 
و محل کسب و کار به گونه ای صحبت می کنند که جوانان 
ناامید شوند و این خود منکر است و بعضی جوری عمل می 
کنند که هیچ کار مثبتی در کشور انجام نمی شود هر چه هست 
انتقاد ونقطه ضعف است و این خود منکر است  ومسئله بعدی 
آداب ، نقد وانتقاد در نمازجمعه است و بعضی انتقاد دارند که امام 
جمعه وظیفه خود را انجام نمی دهد صحبتهای آقا را تحلیل 
نمی کنند ما نباید براساس سلیقه افراد تحلیل کنیم نمازجمعه 
وابستگی به هیچ حزب و جناحی ندارد فقط مربوط به آقا ولی امر 
مسلمین است وعین فرمایش آقا این است که فرمودند : بدانید 
که نمازجمعه مسئولیت سنگین و بزرگی است و باید فرصت را 
غنیمت شمرد که کجاها باید انتقاد شود و این سخن اقا است 
و کاری به هیچ کس نداریم گاهی یک منکر و مشکل بزرگ 
وجود دارد که با وجود پیگیری مکرر حل نخواهد شد بیان آن در 
نماز جمعه ایرادی ندارد .و نکته بعدی که حضرت امام فرمودند: 
حمایت از تشکلهای خودجوش فرهنگی در سطح کشور و 
حمایت از جریانهای انقالب از یک طرف و روی خوش نشان 
دادن به طرف دیگر است و ما به هر جایی که رسیدیم به برکت 
جریانهای انقالب است در عین حال باید با جریانهای انقالب کار 
را پیش برد و روی خوش به جریانهای دیگر نشان داد و نماز 
جمعه محل تجمع همه است مربوط به هر حزب و جناحی است.

نکته آخر که حضرت امام فرمودند: آفت بزرگ دولتهای غربی 
تکبر است و برهمین اساس زیربار برجام نرفتیم وزیر امورخارجه 
به حضرت امام فرمودند: اروپایی ها 11 تعهد داشتند به هیچ کدام 
عمل نکردند حاال که ما تعهدات را کاهش دادیم می گویند ایران 
برجام را کنار گذاشت و تشری که حضرت آقا به انگلیس خبیث 
زدند و فرمودند انگلیس سیلی خواهد خورد و جواب خباثت خود 
را خواهد گرفت و فرمودند: امنیت ما خط قرمز نظام جمهوری 
اسالمی ایران است و نیروهای مسلح و امنیتی و سپاه ما پشت آن 

نشسته اند و نمی گذارند خط قرمز شکسته شود. 
خطیب جمعه ضمن تاکید واهتمام افرادجامعه به رعایت حجاب 
و عفاف بیان داشت: همان طور که مستحضرید قرنها است غربیها 
دنبال یک دهکده جهانی هستند و خودشان را هم کدخدای 
این دهکده می دانند اما مانعی سرراهشان است و آن دین اسالم 
است و یک جوری باید این مانع را بردارند و آن سبک زندگی 
سنتی و ملی ما، یک سد و مانعی سرراه آنهاست و سالها سعی 
کرده اند این مانع را بردارند لذا در همه کشورهای اسالمی اگر 
مرور کنید یک جوری چه از طریق جنگ نظامی، اجتماعی و 
اقتصادی سراغشان رفته اند و به نتیجه ای که رسیده اند اینکه 
لشکرکشی و جنگ جواب نداده است و یک نظریه پرداز غربی 
می گوید چرا برای سقوط تمدنها لشکرکشی می کنید که ما 
کشته وتلفات دهیم ومی گوید برای سقوط تمدنها سراغ سه چیز 
بروید و یکی نظام خانواده را متالشی کنیم و محور نظام خانواده 
که زن است و از این طریق خانواده متالشی می شود و تمدن 
سقوط می کند لذا یکی از اهداف فساد جوامع اسالمی است. 
نکته بعدی اینکه یک قاعده روشن این است که نقطه پیشرفت 
و سقوط یک جامعه به خانواده بر می گردد. واگر بنیان خانواده 
در یک جامعه محکم و استوار باشد آن جامعه خوبی است و اگر 
بنیان خانواده در جامعه سقوط کرد و ازهم پاشید آن جامعه به 
جایی نخواهد رسیدودر فضای امروز جامعه ما دشمنان اسالم و 
نقطه مقابل ما تمام هم وغم در فضای مجازی این است که سراغ 
خانواده بروند وقتی  بنیان خانواده از هم پاشید جامعه اسالمی 

نیز از بین خواهد رفت 

پس از ۱2 ساعت تالش همگانی ،آتش سوزی در باغبزم بردسیر مهار شد
آتــش ســوزی باغبــزم پــس از 1۲ ســاعت 
و بلعیــدن بیــش از 30 هکتــار مراتــع دامنه 
ــا تــالش ســتاد بحــران  کــوه چهلتــن و ب
شهرســتان بردســیر و کمــک هــای مــردم 
و شهرســتانهای کرمــان، ســیرجان و بافــت 

ســرانجام مهــار شــد.
ــه از  ــوزی ک ــش س ــا، آت ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــه( در منطق ــح روز )جمع ــاعت 8صب س
باغبــزم بردســیر شــروع شــده بــود باالخره 
بــا همــت و تــالش بــی وقفه دســتگاههای 
اجرایــی و ســتاد بحــران بردســیر، نیروهای 
داوطلــب مردمی، بســیجیان، اهالی منطقه 
و امــداد ســتادهای بحــران شهرســتانهای 
کرمان، ســیرجان، بافــت و تداوم در ســاعت 

۲0 امشــب مهــار گردیــد.

بنــا بــه گفتــه فرمانــدار بردســیر ایــن آتــش 
ــد  ــگاری چن ــهل ان ــل س ــه دلی ــوزی ب س
گردشــگر داخلــی رخ داد کــه این افــراد صبح 
ــرای تحقیقــات بیشــتر  امــروز دســتگیر و ب

ــی شــدند. ــات قضای ــل مقام تحوی
مجیــد نجف پــور افــزود: متاســفانه ایــن افراد 
پــس از وقــوع حادثــه بــه جــای اطــالع دادن 
و پیگیــری حادثــه، ســعی در پنهــان کاری و 
فــرار از محــل داشــتند و ایــن کوتاهــی دوباره 
آنهــا باعــث وســعت منطقــه آتــش گرفتــه و 

دشــواری کنتــرل آن شــد.
وی بــا ابــراز تاســف از حادثــه آتــش ســوزی 
باغبــزم، گفــت: از گردشــگران خواهــش مــی 
کنیــم وقتــی وارد یــک منطقــه مــی شــوند، 
بــه طبیعــت احتــرام بگذارنــد، آتش درســت 

نکننــد و اگــر اشــتباهی صــورت گرفــت و 
حادثــه ای رخ داد، بالفاصلــه بــه مســئوالن 
محلــی و مــردم اطــالع دهنــد تــا از وخیــم 
تــر شــدن شــرایط جلوگیــری و بحــران بــه 

موقــع کنتــرل شــود.
نجــف پــور از حضــور و همراهــی مدیــرکل 
بحــران اســتانداری، مدیــرکل منابع طبیعی 
و مدیــرکل محیــط زیســت اســتان و تمــام 
نیروهــای امداد رســان اعم از شهرســتانهای 
ــع  ــگان مناب ــت، ی ــان، ســیرجان و باف کرم
طبیعــی، بســیجیان در حــال مانــور و مردم 

منطقــه تشــکر و قدردانــی کــرد.
حوالــی صبــح امــروز ایــن آتــش ســوزی در 
دامنــه کوه چهلتــن و منطقه صعــب العبور 
مشــاهده و گــزارش شــد و دود ایــن آتــش 

از فاصلــه ۲5 کیلومتــری بــا چشــم غیــر 
مســلح قابــل مشــاهده بود.

ــن 4000  ــوه چهلت ــزم و ک ــه باغب منطق
کیلومتــر پوشــش گیاهــی دارد کــه 
متاســفانه 30 هکتــار آن امــروز در آتــش 

ــوخت. ــگران س ــت گردش غفل

فرمانــده انتظامــی ســیرجان از کشــف 5 فقــره تســهیالت 
غیرمجــاز بانکــی بــه ارزش ۲ میلیــارد و یکصد میلیــون ریال 

و دســتگیری 6 عامــل تنظیــم ایــن تســهیالت خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا از کرمــان؛ ســرهنگ محمدرضا 
ــژاد ضمــن اعــالم ایــن خبــر گفــت: مامــوران اداره  ــران ن ای
ــا همــکاری  ــا جرائــم اقتصــادی پلیــس آگاهــی ب مبــارزه ب
نماینــده اداره حقوقــی یکــی از بانکهــای شهرســتان پــرده از 
5 فقــره تســهیالت غیرمجــاز بانکــی برداشــتند.وی در ایــن 
رابطــه افــزود: متهمــان بــا اســتفاده از جعــل اســناد، مــدارک 
و مهرهــای بانکــی و اخــذ مبالــغ گــزاف اقــدام بــه پرداخــت 

تســهیالت بــه افــراد مــورد نظــر خــود مــی کردنــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ســیرجان مبلــغ تســهیالت 
مــورد نظــر را ۲ میلیــارد و یکصــد میلیــون ریــال اعــالم و 
تصریــح کــرد: بــا هماهنگــی مراجــع قضائــی 6نفــر در ایــن 
رابطــه دســتگیر و در تحقیقــات صــورت گرفته به جــرم خود 

معتــرف شــدند.
ســرهنگ ایــران نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه رســیدگی و پــی 
ــه  ــادی در حیط ــی و اقتص ــات مال ــم و تخلف ــی جرائ جوئ
وظایــف پلیــس آگاهــی اســت خاطرنشــان کــرد:  در همیــن 
راســتا پرونــده تشــکیل و متهمان بــرای انجــام مراحل قانونی 

تحویــل مراجــع قضائــی شــدند.
عملکرد شورای نگهبان فرا حزبی و مستقل از سایر قوا است

مســئول دفتــر نظــارت شــورای نگهبــان 
اســتان کرمــان:

عملکــرد شــورای نگهبــان فــرا حزبــی و 
ــورا  ــت/این ش ــوا اس ــایر ق ــتقل از س مس
ــی  ــر نظارت ــرایطی از ام ــچ ش ــت هی تح

ــار نمــی کشــد خــود کن
مســئول دفتــر نظــارت شــورای نگهبــان 
ــان  ــورای نگهب ــان گفت:ش ــتان کرم اس
ــر اســاس  یــک نهــاد نظارتــی اســت و ب
ــی  ــی و جناح ــخصی، حزب ــائل ش مس
تصمیــم نمــی گیــرد و مســتقل از همــه 

قــوا عمــل مــی کنــد.
رضــا رضایــی در گفــت و گــو بــا خبرنگار 
ــان  ــورای نگهب ــت: ش ــان ” گف ” راه آرم
یکــی از مهــم تریــن نهادهای تاثیــر گذار 
ــالمی  ــوری اس ــدس جمه ــام مق در نظ
ایــران اســت کــه قانــون گــذار دو هــدف 
اصلــی را بــرای ایــن شــورا در نظــر گرفته 

اســت.
مســئول دفتــر نظــارت شــورای نگهبــان 
ــه اول  ــه داد: وظیف ــان ادام ــتان کرم اس
شــورای نگهبــان شــرعی بــودن قوانین و 
مقرارتــی اســت کــه مصــوب مــی شــود 
ــام  ــظ  نظ ــت و حف ــه دوم صیان و وظیف

ــران اســت. جمهــوری اســالمی ای
ــودن  ــک ب ــه نزدی ــاره ب ــا اش ــی ب رضای
انتخابــات مجلــس، شــرایط کاندیدهــای 

ایــن انتخابــات را مطــرح و عنــوان کــرد: 
ــی از  ــرایط عموم ــر ش ــالوه ب ــات ع در انتخاب
جملــه مــدرک تحصیلــی، تابعیــت جمهوری 
ــا از نظــر  اســالمی و ... ، صالحیــت کاندیداه

ــود. ــی ش ــنجیده م ــی س کیف
ــا تشــریح برخــی از ویژگــی  ــه ب وی  در ادام
هــای الزم بــرای کاندیداهــای انتخابــات 
مجلــس، بیــان کــرد: اعتقــاد بــه نظــام 
جمهــوری اســالمی و والیــت فقیه از اساســی 
تریــن شــروط کاندیداتــوری یــک فــرد بــرای 
مجلــس اســت؛ مگــر مــی شــود فــردی را بــه 
عنــوان نماینــده مــردم بــه مجلس بفرســتیم 
تــا قانــون گــذاری کنــد امــا نظــام و والیــت 
فقیــه را قبــول نداشــته باشــد چرا که کشــور 
ــه اســتوار  ــت فقی ــن والی ــه همی ــر پای ــا ب م
اســت و نماینــدگان بایســتی ایــن التــزام را به 

صــورت عملــی نشــان داده باشــند.
مســئول دفتر نظارت شــورای نگهبان اســتان 
ــرد: مســائل و مشــکالت  ــح ک ــان تصری کرم
ــورد  ــا م ــی کاندیداه ــوارد اخالق ــی و م مال
بررســی و هــم چنیــن رفــت و آمــد هــای آن 
هــا بــا کســانی کــه بــا نظــام عنــاد دارنــد از 
جملــه ســران فتنــه و کســانی کــه در فتنــه 
88 کشــور را بــه چالــش کشــیدند و علیرغــم 
صحــت انتخابــات بــر طبــل فتنــه کوبیدنــد 
ــد  ــرای کشــور ایجــاد کردن و مشــکالتی را ب

مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد.

رضایــی خاطر نشــان کــرد: در یک کالم 
ــه قوانیــن و مقــررات  کاندیداهــا بایــد ب
جمهوری اســالمی ایــران پایبند باشــند 
و در ایــن صــورت مــی تواننــد از فیلتــر 
شــورای نگهبــان رد شــوند و خــود را در 

معــرض آرای مــردم قــرار دهنــد.
بــرای  دفتــر  ایــن  اقدامــات  از  وی 
ــزود:  ــت و اف ــس ۹8 گف ــات مجل انتخاب
در ۲3 شهرســتان دفتــر نظــارت بــر امــر 
انتخابــات را داریــم کــه بــه طــور مرتــب 
بــه آن هــا ســر مــی زنیــم و تــا کنــون 
ــات  ــی و جلس ــای بصیرت ــش ه همای
متعــددی بــا ائمــه جمعــه، فرماندهــان 
ســپاه، نیــروی انتظامــی و.. بــرای رصــد 
کاندیداهــای احتمالــی مجلــس برگــزار 

ــت. ــده اس ش
مســئول دفتــر نظــارت شــورای نگهبان 
اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه برخــی 
درصــدد وارد کــردن هجمــه بــه شــورای 
نگهبــان هســتند، عنــوان کرد: هیــچ گاه 
شــورای نگهبــان بــر مبنــای خصومــت 
ــدی را رد  ــچ کاندی ــخصی هی ــای ش ه
ــت آن  ــتی و رفاق ــاس  دوس ــا براس و ی
ــه در  ــه آنچ ــد  بلک ــی کن ــول نم را قب
ــال  ــت ح ــم اس ــان مه ــورای نگهب ش

ــده آن هاســت. ــی و پرون فعل
رضایــی تاکیــد کــرد: شــورای نگهبــان 

ــی و  ــخصی، حزب ــائل ش ــاس مس ــر اس ب
جناحــی تصمیــم نمــی گیــرد و مســتقل 
از همــه قواســت و تصمیــم گیــری مــا بــر 
اســاس اســتقالل شــورای نگهبــان اســت و 
کاندیداهایــی کــه رد صالحیــت شــدند می 
داننــد کــه مشــکالتی دارنــد و فقــط بــرای 
اینکــه جــو جامعــه را ملتهــب کننــد از این 

حیــث هجمــه وارد مــی شــود.
ــان  ــورای نگهب ــارت ش ــر نظ ــئول دفت مس
اســتان کرمــان نقــش شــورای نگهبــان را 
نظارتــی خوانــد و گفــت: مــا ناظــر بــر امــر 
ــارت  ــک نظ ــن ی ــتیم و ای ــات هس انتخاب
اســتصوابی اســت و بــا ایــن مســائل و گفته 
هــا شــورای نگهبــان از امــر نظارتــی خــود 

کنــار نخواهــد کشــید.

معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت 
زمینــه  در  ایــران  گفــت:  بهداشــت 
ــه  ــدات علمــی در ســال ۲018 رتب تولی
16 را بــه دســت آورده اســت؛ همچنیــن 
در زمینــه اســتنادات و پزشــکی بالینــی 
نیــز رتبــه 16 را در ســطح جهان کســب 

کرده ایــم.
بــه گــزارش گــروه ســالمت خبرگــزاری 
فــارس، رضا ملــک زاده، معاون تحقیقات 
ــت  ــت در نشس ــاوری وزارت بهداش و فن
مشــترک وزیــر بهداشــت و هیــأت امنای 
موسســه ملــی توســعه تحقیقــات علــوم 
پزشــکی )نیمــاد(، اظهــار کــرد: تمامــی 
کشــورها از نظــر علمــی در ســطح دنیــا 
رتبــه بنــدی می شــوند. ایــران در زمینــه 
ــه  ــدات علمــی در ســال ۲018 رتب تولی
16 را بــه دســت آورده اســت. همچنیــن 
در زمینــه اســتنادات و پزشــکی بالینــی 
نیــز رتبــه 16 را در ســطح جهان کســب 
ســال  در  کــه  حالــی  در  کرده ایــم؛ 
گذشــته، در زمینــه پزشــکی بالینی رتبه 

هر هفته دو پروژه در روستاهای سیرجان و 
بردسیر به بهره برداری خواهد رسید

ایران در زمینه تولیدات علمی رتبه ۱6 را در جهان دارد

                     مسئول دفرت نظارت شورای نگهبان استان کرمان:

                              مهندس نجف پورفرماندار بردسیر:

شش عامل تنظیم تسهیالت غیرمجاز 
بانکی در سیرجان دستگیر شدند

نماینــده ی ســیرجان و بردســیر در مجلس شــورای اســالمی 
بــا اشــاره بــه نشســت خود بــا معــاون عمــران روســتایی بنیاد 
مســکن کشــور اظهار کرد: خواســتار تســریع در روند خدمت 
رســانی بــه روســتائیان و همــکاری بیشــتر بنیــاد مســکن بــا 
شــوراهای اســالمی روســتاها و دهیاران و بخشــداران شــده ام.

»شــهباز حســن پور« در گفت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا 
منطقــه کویــر، بــا اشــاره بــه نشســت خــود بــا معــاون عمران 
روســتایی بنیــاد مســکن کشــور گفــت: باتوجــه به مشــارکت 
و همــکاری بــاالی مــردم روســتاهای ســیرجان و بردســیر بــا 
بنیــاد مســکن، لــذا درخواســت آســفالت 50 روســتایی کــه 
بیشــترین همــکاری را بــا بنیــاد مســکن داشــته اند، دادم کــه 
ایــن موضــوع مــورد موافقــت معــاون عمــران روســتایی بنیاد 

مســکن کشــور قــرار گرفــت.
وی افــزود: بــا توجــه بــه تفاهمنامــه ای کــه بــا بنیــاد مســکن 
ــه وعــده  کشــور صــورت گرفتــه اســت در صــورت عمــل ب
ی مســاعدت و همــکاری از ســوی بنیــاد مســکن کشــور تــا 
پایــان ســال جــاری هر هفتــه ۲ پــروژه عمرانی در روســتاهای 

ســیرجان و بردســیر بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
نماینده مردم ســیرجان و بردســیر در مجلس شــورای اسالمی 
بــه وضعیت واگــذاری زمیــن در ســیرجان و شــهرهای زیر ده 
هــزار نفــر جمعیــت اشــاره کــرد و عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه 
پیگیری هــای مکــرر ایــن مشــکل متاســفانه هنــوز بــه قــوت 
خــود باقیســت و بایــد هرچه ســریع تــر تعیین تکلیف شــود؛ 
ضمــن آنکه مقرر شــد هیئتی از ســوی بنیاد مســکن کشــور 
جهــت بررســی ایــن موضــوع بــه شهرســتان های ســیرجان و 

بردســیر اعزام شــود.

۲0 را داشــتیم.
ــازی  ــوم داروس ــه عل ــزود: در زمین وی اف
ــه  ــم را ب ــه هفت ــان، رتب ــطح جه در س
دســت آورده و از کشــورهایی ماننــد 
ــاپ  ــه چ ــتری ب ــاالت بیش ــه، مق فرانس
ــه  ــال حاضــر در زمین ــانده ایم. در ح رس
تولیــد دارو  در وضعیــت مطلوبــی قــرار 
داشــته و نیــازی بــه واردات نداریــم و باید 
گفــت داروســازان ما بســیار خــوب عمل 

ــد. کردن
معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت 
ــال  ــج س ــرد: در پن ــوان ک ــت عن بهداش
گذشــته، بیــش از 480 هــزار مقالــه 
ایرانــی توســط 118 کشــور، دانلود شــده 
و در ایــن مــدت، مقــاالت ایرانــی بیش از 
74 هــزار بــار مــورد اســتناد کشــورهای 

ــد.  ــرار گرفته ان ــر ق دیگ
ملــک زاده  بــا بیــان اینکــه نیمــاد یکــی 
از نهادهــای عالــی رتبه علمی محســوب 
می شــود کــه در راســتای مدیریــت، 
ــات  ــعه تحقیق ــری توس ــت و رهب هدای

علــوم پزشــکی تاســیس شــده اســت، 
خاطرنشــان کــرد: موسســه نیماد در راســتای 
ــه  ــات و ب ــی و کمــی تحقیق پیشــرفت کیف
ــه آمــوزش نیــروی  ــژه ب خصــوص توجــه وی
انســانی محقــق و حفــظ نــگاه کیفــی تــالش 

ــت. ــرده اس ک
وی اضافــه کــرد: این موسســه دارای 7 کمیته 
علمــی مختلــف بــا عنــوان کمیتــه آســیب 
شناســی، ژنتیــک و ســلول های بنیــادی، 
ــه  ــر، کمیت ــر واگی ــای غی ــه بیماری ه کمیت
بیماری هــای واگیــر و اختــالالت ایمنــی، 
کمیتــه خــون شناســی و ســرطان، کمیتــه 
ــه  ــت و روان، کمیت ــاب و بهداش ــوم اعص عل
فنــاوری و نوآوری هــای علــوم پزشــکی، 
کمیتــه کشــف و ارزیابــی داروهــا و همچنین  
کمیتــه اخــالق در پژوهش هــای علــوم 

ــت. ــکی اس پزش
 معــاون تحقیقات و فنــاوری وزارت بهداشــت 
بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از اهداف موسســه 
نیمــاد حمایــت از پژوهشــگران و محققیــن 
علــوم پزشــکی اســت، تصریــح کــرد: در 

وزیــر ارتباطــات گفــت: تمامــی تالشــمان 
ایــن اســت کــه بــا حفــظ قیمــت فعلــی، 
کیفیــت و ســرعت اینترنــت افزایــش 

ــد. یاب
ــگار مهــر، محمدجــواد  ــه گــزارش خبرن ب
مراســم  حاشــیه  در  جهرمــی  آذری 
ــوزش  ــا وزارت آم ــه ب ــم نام امضــای تفاه
هوشمندســازی  بــرای  پــرورش  و 
مــدارس در نمایشــگاه الکامــپ در جمــع 
ــه همــه  ــروز دغدغ ــت: ام ــگاران گف خبرن
مــردم حتــی در مناطــق محــروم کیفیــت 

ــت. ــت اس ــاالی اینترن ــرعت ب و س
ــر  ــرعت باالت ــا س ــردم از م ــزود: م وی اف
اینترنــت را مــی خواهنــد و مــا تالشــمان 
ایــن اســت کــه بــا حفــظ قیمــت فعلــی، 
کیفیــت و ســرعت اینترنــت را بــاال ببریم.

ــوع  ــرد: موض ــح ک ــی تصری آذری جهرم
تعرفــه گــذاری بــرای مشــترکان کــم 
مصــرف انجــام شــده اســت و قیمــت 
ــرای مشــترکان کــم  ــت ب متفــاوت اینترن
مصــرف ارائــه شــده اســت امــا ایــن بســته 

ــا توجــه بــه اینکــه قیمــت و ســرعت  هــا ب
ــرای مشــترکان  ــد، نارضایتــی ب پائیــن دارن
ــد  ــا بای ــت و م ــد داش ــراه خواهن ــه هم ب
ــرعت  ــت و س ــم کیفی ــم بتوانی ــالش کنی ت

ــم. ــاال ببری را ب
ورود کمیتــه رجیســتری بــه موضــوع بــازار 

گوشــی موبایــل
وزیــر ارتباطــات در مــورد ســاماندهی بــازار 
گوشــی موبایــل و قیمــت بــاالی گوشــی در 
ــر  ــوال مه ــه س ــخ ب ــی در پاس ــرایط فعل ش
اظهــار داشــت: کمیتــه رجیســتری بــه 
ایــن موضــوع ورود کــرده و بحــث ســفارش 
ــال  ــه در ح ــن کمیت ــق ای ــی از طری گوش

ــری اســت. پیگی
ــا وزارت صمــت  ــه ب ــن کمیت ــزود: ای وی اف
ــب  ــورت مرت ــه ص ــا ب ــتگاه ه ــایر دس و س
جلســاتی را مــی گــذارد تــا وضعیــت بــازار 
ــه  ــن زمین ــد. در ای ــات برس ــه ثب گوشــی ب
تنظیــم  ســازمان  را  وضعیــت  آخریــن 
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بایــد اعــالم 

ــد. کن

مناینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس:

            جهرمی وزیر ارتباطات ؛
کنترل رشد نقدینگی اساس کار بانک مرکزی 

ــی در خصــوص سیاســت های  همت
ــوان  ــز عن ــزی نی ــک مرک ــی بان پول
نیــز  پولــی  سیاســت  در  کــرد: 
کنتــرل نقدینگــی مدنظــر ماســت و 
تــالش کردیــم کــه در ســال ۹7 بــا 
همــه فشــارها، نقدینگــی در حــدود 
ســال های قبــل رشــد کنــد و رشــد 
۲3 درصــدی نقدینگــی در ایــن 
ــر از  ــد باالت ــک درص ــا ی ــال، تنه س

ــود. ــل ب ســال قب
وی تأکیــد کــرد: بــه بانــک مرکــزی 
نبایــد فشــار وارد کنید کــه پول چاپ 
کنــد و همــه کاســتی های نقدینگی 
در کشــور را بــه قیمــت تورم بیشــتر، 
بــه جان بخــرد و سیاســت ایــن بوده 
کــه نقدینگــی کنتــرل شــود و از آثار 
تورمــی آن جلوگیــری بــه عمــل آید.

رئیــس بانــک مرکــزی در پایــان 
گفــت: بانک هــا بــه دلیل تســهیالت 
تکلیفــی دولــت با مشــکل نقدینگی 
مواجــه هســتند و این گونــه نیســت 
کــه در برابــر اعطــای وام بــه بخــش 
خصوصــی مقاومــت کنند، سیاســت 

بانــک مرکــزی نیــز ایــن اســت کــه 
کنتــرل نقدینگــی و تأمیــن نقدینگی 
واحدهــا را توأمــان پیــش ببــرد و برای 
ــن در  ــد راه کار جایگزی ــن کار، چن ای

حــال اجراســت
ــد ارزی  ــت: در سیاســت جدی وی گف
ــن  ــالش ای ــام ت ــزی تم ــک مرک بان
ــرد  ــورت نگی ــت ص ــه دخال ــود ک ب
چــرا کــه مــا نــرخ تعییــن نمی کنیــم 
بلکــه واقعیــات اقتصــاد هســتند نــرخ 
را تعییــن می کننــد و وظیفــه بانــک 
ــرایط  ــه ش ــت ک ــن اس ــزی ای مرک
محیطــی بــرای واقعی شــدن نــرخ ارز 
را مهیــا کنــد و بــر آن نظــارت کنــد، 
همچنیــن ارزش پــول ملــی بــا تولید 
ملــی حفــظ می شــود و بایــد تولیــد را 
مبنــا قــرار داد تــا ارزش پــول ملــی نیز 

حفــظ شــود. 
دکترهمتــی بــا بیــان اینکــه از دو مــاه 
قبــل بــه دلیــل تخلیــه شــوک ارزی، 
شــاخص های اقتصــادی رو بــه اصــالح 
ــورم و  ــرخ ت ــرد: ن ــوان ک ــت،  عن اس

بیــکاری نیــز رو بــه کاهــش اســت.

راســتای حمایــت از محققیــن نیــز چنــد 
نــوع گرنــت تعریف شــده اســت. همچنین  
اولویــت هــای تحقیقاتــی معیــن شــده و 
ــی  ــتای آن کار پژوهش ــن در راس محققی

ــد. ــام می دهن انج
ــورد  ــن م ــت: در ای ــان داش ــک زاده بی مل
ــن  ــی اســت. همچنی ــر کار تیم ــد ب تاکی
ــات و  ــام تحقیق ــرح، انج ــه ط ــد ارائ رون
نظــارت بــر اجــرای آنهــا نیــز بــه صــورت 
ــود.  ــت می ش ــن ثب ــی و آنالی الکترونیک
ــت  ــوان گرن ــون 7 فراخ ــت: تاکن وی گف
ــه  ــان یافت ــه پای ــم ک ــی انجــام داده ای اصل
ــتیم.  ــتم هس ــوان هش ــتانه فراخ و در آس
تعــداد طرح هــای دریافتــی در هفــت 
صــورت  بــه  قبلــی، ۲۹68  فراخــوان 
پروپــوزال اولیــه بــوده کــه از ایــن تعــداد، 
ــده  ــه ش ــوب و پذیرفت ــرح، مص 457 ط
اســت. در طرح هــای مصــوب و پذیرفتــه، 
همــکاری ۲544 محقــق ایرانــی و 73 
محقــق غیــر ایرانــی یــا غیــر مقیــم را در 

اختیــار داشــته ایم.

پایگاه خبری هیل: ایران به 
یک ابرقدرت پهپادی تبدیل 

شده است
پایــگاه خبــری »هیــل« کــه نزدیــک بــه کنگــره آمریــکا 
اســت گــزارش داده ایــران بــه یــک ابرقدرت پهپــادی تبدیل 

شــده اســت.
بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری تســنیم، پایــگاه 
خبــری »هیــل«، نزدیــک بــه کنگــره آمریــکا در یادداشــتی 
نوشــته ایــران در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک ابرقــدرت 
پهپــادی اســت. ایــن پایــگاه خبــری نوشــته ایــران در حــال 

ایجــاد زرادخانــه ای از پهپادهــای بومــی اســت.
نشــریه اطالع رســانی کنگــره آمریــکا بــه خبــری از 
خبرگــزاری تســنیم در تاریــخ ۲1 تیرمــاه مبنــی بــر اینکــه 
ــا  ــالمی ب ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــی س ــروی زمین »نی
اســتفاده از پهپادهــای مهاجــر6 و بمب هــای قائــم مواضــع 
تروریســت ها در کردســتان عــراق را در هــم کوبید« اســتناد 
ــه  ــران فقــط ب ــد پهپادهــای ای کــرده و می نویســد: »تهدی
ــا آن  ــوار ب ــورهای همج ــا کش ــران ی ــاحلی ای ــای س آب ه

محــدود نمی شــود«.
»هیــل« بــه ســخنان »ســید حســن نصــراهلل«، دبیــرکل 
حــزب اهلل لبنــان اشــاره کــرده و نوشــته ایــن گروه گفتــه در 
جنــگ آتی بــا اســرائیل از پهپادهایش اســتفاده خواهد کرد. 
نصــراهلل در ســخنرانی هفتــه گذشــته گفتــه کــه حــزب اهلل 
صاحــب پهپادهایی جدید و پیشــرفته اســت. به نوشــته این 
پایــگاه، حــزب اهلل بــرای اولیــن بــار از پهپادهــای »مرصــاد« 

خــود اســتفاده کرد.
ــران در منطقــه از  ــی اســتفاده متحــدان ای رســانه آمریکای
پهپادهــای پیشــرفته را تهدیدی بــرای آمریــکا و متحدانش 
ارزیابــی کــرده و نوشــته اســت: »به نظــر می رســد فنــاوری 
پهپــادی ایــران پیشــرفته تر می شــود. ایــران از دهــه 1۹80 
اقــدام بــه ســاخت نیرویــی از پهپادهــای بومی کرده اســت«.

کیفیت و سرعت اینترنت با حفظ قیمت فعلی 
افزایش می یابد
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حکومت  جهانی عدالت

ادامه وظایف منتظران درزمان غیبت
7- یاد حضرت ولی عصر علیه السالم :از جمله وظایف مهم 
شیعیان و عالقمندان آن حضرت، فراموش نکردن او، و همیشه به 
یاد و ذکر او بودن است .امام علی علیه السالم فرمود: »من احب 
شیئا لهج بذکره   » هر کس چیزی را دوست بدارد، همواره نام 

آن را بر زبان دارد .«
و امام کاظم علیه السالم درباره غیبت امام زمان علیه السالم 
فرمود: »یغیب عن ابصار الناس شخصه وال یغیب عن قلوب 
المؤمنین ذکره »خودش از دیدگان مردم پنهان می شود ولی یاد او 

از دل های مؤمنان مخفی نمی شود .«
دعای ند به زمزمه ای است عاشقانه که در آن هر صبح جمعه با 
معشوق خود ارتباط برقرار می کنیم و به یاد او سرشک از دیدگانمان 
جاری می گردد . چه زیباست نغمه های عاشقان مهدی آنجا که 
می گویند: »عزیز علی ان اری الخلق و ال تری و ال اسمع لک 
حسیسا و ال نجوی« بسیار بر من سخت است که خلق را ببینم و 

تو را نبینم و از تو صدایی نشنوم .«
»هل من معین فاطیل معه العویل و البکاء؟ هل من جزوع فاساعد 
جزعه اذا خال؟ هل قذیت عین فساعدتها عینی علی القذی؟ 
هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقی؟ هل یتصل یومنا منک بعدة 

فنحظی؟
آیا کسی هست که مرا یاری کند تا به همراهی او ناله و گریه را 
طوالنی کنم؟ آیا ناله کننده و بی تابی هست که من با زاری او را 
در هنگام تنهائیش یاری و همراهی کنم؟ آیا در چشمی خار رفته 
است که چشم من ]در ناراحتی و اشک[ با او هم دردی نماید؟ ای 
زاده احمد! آیا راهی به سوی تو هست که به مالقات تو منتهی 
گردد؟ آیا روز ]جدایی[ ما به فردای ]وصال [ می رسد که از آن 

حظ بریم؟«
امام زمان علیه السالم نیز از یاد شیعیان خود غافل نیست و اگر 
ارتباط ما با امام زمان علیه السالم برقرار شود و در همه امور زندگی 
به یاد و ذکر آن حضرت باشیم، یقینا مورد عنایت و لطف ایشان 
قرار می گیریم، چنانکه در نامه امام زمان علیه السالم به شیخ 
مفیدقدس سره به این موضوع اشاره شده است . آن حضرت می 

فرماید:»انا غیر مهملین لمراعاتکم و ال ناسین لذکرکم  «
»ما از رسیدگی به حال شما کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از 

خاطر نمی بریم .«
8- محبت به حضرت مهدی علیه السالم

انسان وقتی به کسی عالقه داشته باشد، یاد و خاطره محبوب 
همیشه در فکر و ذهنش حضور دارد و این موجب می شود که 
زندگیش رنگ و بوی معشوق بگیرد . اگر محبوب انسان موجودی 
متعالی و ملکوتی باشد، این الگو پذیری زمینه رشد و تعالی او را 
فراهم می سازد و اگر محبوب و معشوق او موجودی پست و 
فرومایه باشد، این الگو پذیری موجب سقوط و هالکت وی خواهد 
شد . به خاطر اهمیت محبت به اهل بیت علیهم السالم خداوند در 
قرآن کریم، مزد رسالت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله را مودت 
و دوستی خاندان او قرار داده است و می فرماید: »قل ال اسئلکم 

علیه اجرا اال المودة فی القربی « 
»بگو من از شما در برابر رسالتم مزدی طلب نمی کنم، به جز 

دوستی و مودت نسبت به اهل بیتم .«
همچنین پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمود: »ال یؤمن عبد 
حتی اکون احب الیه من نفسه و اهلی احب الیه من اهله و عترتی 
احب الیه من عترته و ذاتی احب الیه من ذاته«هیچ بنده ای ایمان 
]واقعی [ نمی آورد مگر اینکه در نزد او من از خودش محبوب تر 
و اهل بیت من و خاندان من از اهل بیت و خاندان او محبوب تر 

باشند و ذات من از ذات خودش محبوب تر باشد .«
امام حسن عسکری علیه السالم خطاب به حضرت مهدی علیه 
السالم فرمودند:»واعلم ان قلوب اهل الطاعة و االخالص نزع 
الیک مثل الطیر الی او کارها  بدان که دل های اهل بندگی و 
اخالص به سوی تو پر می کشند همچنان که پرنده به سوی 

آشیانه اش پر می کشد .«
البته این طور نیست که محبت یک طرفه باشد، بلکه امامان 
معصوم علیهم السالم نیز نسبت به شیعیان واقعی ابراز عالقه و 

محبت کرده و می کنند، و در غم و شادی آنان شریکند .
امام رضا علیه السالم فرمود: »االمام االمین الرفیق، و االخ الشفیق، 
و کاالم البرة بالولد الصغیر « امام، امین و دوست است، و برادر 
دلسوز است، و مانند مادری است که نسبت به فرزند خردسال خود 
مهربان است .«همچنین امام علی علیه السالم فرمود: »انا لنفرح 
لفرحکم و نحزن لحزنکم« ما در شادمانی شما شاد و برای اندوه 

شما اندوهگین می شویم .«

ادامه  آیه 49 سوره آل عمران :

5- معجزات دیگر حضرت عیسی)ع( چیست؟
در آیه شریفه به درمان بیماری های صعب العالج یا غیر قابل عالج از 
طریق عادی اشاره کرده و می گوید:»من می توانم کور مادرزاد )اکمه( 
و مبتالیان به بیماری های پیسی )ابرص( را درمان کنم و نیز می توانم 
به مردگان لباس حیات بپوشانم.« بدیهی است همه این موضوعات 
مخصوصا در برابر پزشکان و دانشمندان آن زمان، معجزات غیرقابل 

انکاری بوده است.
در مرحله بعد به معجزه خبر دادن از اسرار نهانی مردم اشاره می فرماید. 
هرکس در زندگی فردی و شخصی خود اسراری دارد که دیگران از آن 
آگاه نیستند. اگر کسی بدون هیچ گونه سابقه، مثال از غذاهایی که خورده 
اند یا آنچه را ذخیره کرده اند ، دقیقا خبر می دهد، دلیل بر این است که از 
یک منبع غیبی الهام گرفته است. مسیح می گوید:»من از این امور آگاهم 

و به شما خبر می دهم.«
6- آیا این معجزات واقعا انجام گرفته است؟

برخی از مفسران )مانند نویسنده تفسیر المنار( اصرار دارند که کارهای اعجاز 
آمیز فوق را که قرآن صریحا برای مسیح ذکر کرده، به نوعی توجیه کنند. 
مثال بگویند که عیسی تنها ادعا کرد من می توانم به فرمان خدا چنین 

کاری را انجام دهم، ولی عمال هرگز انجام نداد.
در حالیکه اگر فرضا این احتمال در این آیه قابل گفتگو باشد، مطابق آنچه 
در آیه 110 از سوره مائده در خصوص حضرت عیسی بیان شده است، به 
هیچ وجه قابل قبول نیست. »واذا تخلق من الطین کهیئه الطیر باذنی؛ آنگاه 
که به اذن من از گل ]چیزی[ به شکل پرنده می ساختی پس در آن می 

دمیدی و به اذن من پرنده ای می شد.«
زیرا در این آیه صریحا می گوید یکی از نعمت های خداوند بر تو این بود 
که پرنده ای از گل می ساختی و در ان می دمیدی و به فرمان خدا زنده 

می شد.
از این گذشته، هنگامی که ما خدا را حاکم بر قوانین طبیعت می دانیم نه 
محکوم آن، چه مانعی دارد که قوانین عادی طبیعت به فرمان او در موارد 

استثنایی تغییر شکل داده و از طریق غیر عادی حوادثی بوجود آید.
7- آیا معجزات پیامبران با توحید افعالی خداوند و نفی شریک، سازگار 

است؟
برخی تصور می کنند این موضع با توحید افعالی خداوند و خالقیت او و نفی 
شریک سازگار نیست. قرآن پاسخ آن را گفته، زیرا همواره این حوادث را 
به »فرمان خدا« مشروط می کند. یعنی هیچ کس به انکار نیروی خدا 
نمی تواند دست به چنین کارهایی بزند، مگر اینکه به فرمان خداوند و 
استمداد از قدرت بی پایان او باشد. این کار نیز به تنها شرک نیست بلکه 

عین توحید است.
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ــاد  ــا انتق ــه ای ب ــت اهلل خامن حضــرت آی
دریایــی  دزدی  از  شــدید  بســیار 
ــا  ــد: آنه ــث، گفتن ــی های خبی انگلیس
ــکار  ــه آش ــرای هم ــان ب ــه خباثت ش ک
اســت کشــتی مــا را بــا راهزنــی دریایــی 
ربوده انــد امــا ســعی مــی کننــد بــه آن 
ــر  ــه عناص ــد. البت ــی بدهن ــکل قانون ش
مؤمــن در جمهوری اســامی ایــن کارها 
ــد و در فرصــت و  را بی جــواب نمی گذارن

ــد داد. ــخ خواهن ــب پاس ــای مناس ج
ــدار  ــن دی ــاب اســامی در ای ــر انق رهب
کــه در ایــام چهلمین ســال برپایــی نماز 
جمعــه بعــد از پیــروزی انقــاب صــورت 
ــاد  ــام می ــک ای ــن تبری ــت، ضم گرف
ــه دادن  ــا)ع(، »توج ــام رض ــرت ام حض
دلهــای مردم به ذکــر الهــی« را از ویژگی 
هــای مهــم نمــاز جمعــه برشــمردند و 
ــه،  ــاز جمع ــر نم ــی دیگ ــد: ویژگ افزودن
»اجتمــاع مؤمنــان« و »زمینه ســازی 
ــف  ــی و تألی ــی، یکپارچگ ــرای همدل ب

ــت. ــوب« اس قل
ــه گســتردگی نهــاد  ــا اشــاره ب ایشــان ب
نمــاز جمعه در سراســر کشــور بــه عنوان 
ــره و شــبکه بهــم پیوســته،  ــک زنجی ی
خاطرنشــان کردنــد: ایــن مجموعــه 
گســترده توانایــی نهادینــه کــردن عالــی 
ــا در  ــان ه ــوارترین گفتم ــن و دش تری
ــی و ضــروری کشــور را  ــات اصل موضوع
ــته  ــای برجس ــن، از ویژگیه ــه ای دارد ک

ــت. ــه اس نمازجمع
ــه  ــه جمع ــامی، ائم ــاب اس ــر انق رهب
ــت  ــن اهمی ــه تبیی ــور را ب ــر کش سراس
و جایــگاه نمــاز جمعــه، توصیــه مؤکــد 
کردنــد و در جمــع بنــدی اولین محــور از 
ســخنان خــود، گفتنــد: بدانیــم کــه نماز 
ــزرگ و ســنگینی  جمعــه، مســئولیت ب
اســت کــه ویژگــی هــای ممتــازی دارد و 

بایــد ایــن فرصــت را مغتنــم شــمرد.
ــور  ــه ای، مح ــت اهلل خامن ــرت آی حض
دوم ســخنان خــود را بــه »لــزوم توصیــه 
بــه تقــوا« در خطبــه هــای نمــاز جمعــه 
ــی از  ــد: یک ــد و افزودن ــاص دادن اختص
نیازهــای امــروز جامعــه مــا تقــوا اســت 
کــه زمینــه ســاز حــل مشــکات مــادی 
و معنــوی جامعــه خواهــد شــد، امــا این 
تقــوا بایــد به صــورت مصداقــی و عینــی 
ــن  ــه تبیی ــاز جمع ــای نم ــه ه در خطب
ــی و  ــه کل ــورت توصی ــه به ص ــود و ن ش

بــدون بیــان مصادیــق.
ایشــان »تقــوا در فضــای مجــازی« را از 
ــد:  ــتند و افزودن ــه دانس ــای جامع نیازه
یکــی از گرفتــاری هــای امــروز مــا، رواج 
دروغ، تهمــت، شــایعه و مســائلی از ایــن 
ــه  ــت ک ــازی اس ــای مج ــل در فض قبی
بایــد در خطبــه هــای نمــاز جمعــه لزوم 
رعایــت تقــوا در فضــای مجــازی، تبیین 

شــود.
رهبــر انقــاب اســامی خاطرنشــان 

ــوا  ــت تق ــی رعای ــان چگونگ ــد: »بی کردن
ــدران  ــف پ ــی و وظای ــائل خانوادگ در مس
و مــادران در تربیــت دینــی و اخاقــی 
فرزنــدان«، »بیــان مصادیــق تقــوا در روابــط 
زوجیــن و در مســائل مربــوط بــه اســراف در 
جامعــه« و نیز »اجتنــاب از دروغ و تهمت در 
کســب و کار و معامــات«، از جمله مصادیق 
عینــی و عملــی تقــوای مــورد نیــاز جامعــه 
اســت کــه بایــد در نمازهــای جمعــه بیــان 

شــوند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای یکــی دیگر از 
مصادیــق رعایت تقــوا را، »اجتنــاب از ناامید 
کــردن جوانــان« برشــمردند و افزودنــد: 
برخی هــا در مــدارس، دانشــگاهها و حتــی 
ــه ای  ــط هــای کســب و کار، به گون در محی
صحبــت مــی کننــد کــه جــوان از آینــده 
ــوان  ــردن ج ــد ک ــود. ناامی ــی ش ــد م ناامی
ــر  ــدرت عنص ــت و ق ــن فرص ــی گرفت یعن
جــوان از کشــور و جامعــه اســامی و ایــن 

خــود یــک منکــر اســت.
ــوه  ــه و نح ــه جمع ــی ائم ــلوک عمل »س
ارتبــاط آنــان بــا مــردم« ســومین محــوری 
ــه آن  ــامی ب ــاب اس ــر انق ــه رهب ــود ک ب

ــد. پرداختن
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای گفتنــد: رفتار 
و عمــل ائمــه جمعــه بایــد به گونه ای باشــد 
ــت و  ــوا، صداق ــن، تق ــردم از آن دی ــه م ک

انقابــی گــری را استشــمام کننــد.
ــا مــردم  ــس ب ــودن و اُن ایشــان »مردمــی ب

دزدی دریایی انگلیس بی جواب نمی ماند/ کاهش تعهدات 
برجامی قطعاً ادامه خواهد داشت

یکی از مصادیق رعایت تقوا اجتناب
 از ناامیدکردن جوانان است

حجــت االســالم مهــری امــام جمعــه نــگار در 
خطبــه هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه پیرامــون 

سلســله مباحــث هفتــه قبــل بیــان داشــت:
زنــان لبــاس شــما هســتند و شــما نیــز لبــاس 
آنهــا )یعنــی هــر دوزینــت هــم و ســبب حفــظ 

یکدیگرند(
یکــی از اســاس تقوا داشــتن  اخــالق در خانواده 
بیــن زن و مــرد کــه بایــد نســبت بــه یکدیگــر 

ــت کنند  رعای
ــه الســالم  آمــده  ــر علی ــام باق ــی از ام در روایت
جهــاد مــرد بخشــش مــال و خــون خــود در راه 
ــر آزار و  خــدا اســت و امــا جهــاد زن تحمــل ب

اذیــت مــردش و داشــتن غیــرت زنانــه 
پیامبــر صلــی ا... علیــه وآلــه  فرمود اگر ســجده 
کــردن آدمیــان در مقابــل یکدیگر مشــروعیت 
داشــت دســتور مــی دادم زنــان در برابــر 
همسرانشــان ســجده کننــد وی افزود اگــر زنی 
ــه بــه همســر خــود خدمــت کنــد و در  در خان
تمــام مراحــل زندگــی در خوشــی ها و ســختی 
هــا بــا او باشــد پــاداش شــهید بــرای او نوشــته 

مــی شــود
حجــت االســالم مهــری در ادامــه بــا اشــاره به 
دیــدار مقــام معظــم رهبــری بــا ائمــه جمعــه 
سراســر کشــور نماز جمعــه را امری بســیار مهم  
تامیــن کننــده نیــاز جامعــه به ذکــر و اجتمــاع و 
همدلــی  و زمینــه سازاســتقرار گفتمانهای عالی 
و بصیــرت بخــش خواندنــد و بــا انتقاد شــدید از 
رفتــار طلبکارانــه ی اروپایــی هاو عمــل نکردن 
آنهــا بــه 11 تعهــد برجامی شــان تاکیــد کردند 

رونــد کاهــش اجرای تعهــدات ایــران قطعــا ادامه 
خواهــد یافــت  وی افــزود : یکی از نیازهــای امروز 
جامعــه  تقواســت کــه زمینه ســازحل مشــکالت 
مــادی و معنــوی جامعــه خواهد شــد که یکــی از 
مصادیــق رعایــت تقــوا اجتنــاب از ناامیــد کــردن 
جوانــان  اســت ناامید کــردن جــوان یعنی گرفتن 
فرصــت و قــدرت عنصر جــوان از کشــور و جامعه 
اســالمی ایــن خــود یک منکــر اســت همچنین 
در رابطــه با سیاســت جمهــوری اســالمی در برابر 
اروپــا ابــراز داشــت :اروپــا پــس از گذشــت بیــش 
از 1۴مــاه از خــروج امریــکا از برجــام گســتاخانه از 
ایــران مــی خواهــد کــه همچنــان تمــام و کمال 
بــه تعهــدات خــود عمــل کنــد ایــن در خواســت 
ــی  ــزرگ بین ــود ب ــر و خ ــه تکب ــی از روحی ناش
ــا  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــت ک آنهاس
کاهــش تعهــدات خــود بــه آنهــا خواهــد فهماند 
کــه قــرار نیســت ایــن رونــد یــک طرفــه ادامــه 
ــا آنهــا خواهــان حفــظ  داشــته باشــد  اگــر واقع
برجام هســتند بایــد بجای پیشــنهادات تــو خالی 
و اتــالف وقــت بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد 
تعهداتــی 11گانــه کــه تاکنــون حتــی بــه یــک 

مــوردآن نیزعمــل نکــرده اند
ــس و  ــی انگلی ــه دزدی دریای ــن ب وی همچنی
خباثــت آنهــا اشــاره کــرد و بیــان داشــت کار آنها 
بــی جــواب نمــی مانــد و منتظر پاســخ جمهوری 

اســالمی ایــران باشــند
امــام جمعــه نــگار همچنین ســاقط کــردن پهپاد 
ایــران را کــذب محــض از طــرف رییــس جمهور 

آمریــکا و پنتاگون دانســت

به صــورت واقعــی و غیرتصنعــی« را از ضروریات 
ــمردند و  ــه برش ــه جمع ــی ائم ــلوک عمل س
افزودنــد: پیگیــری مشــکات مــردم بــا چهــره 
ــمت  ــه س ــن ب ــاب از رفت ــاده، اجتن ــاز و گش ب
ــان،  ــراد چرب زب ــدرت و اف ــروت و ق ــان ث صاحب
و مراقبــت از نزدیــکان و فرزنــدان، از مــوارد مهم 

در ســلوک عملــی ائمــه جمعــه اســت.
رهبــر انقــاب اســامی در بیــان نکته چهــارم با 
ــر »ضــرورت غنی ســازی خطبه هــای  تأکیــد ب
نمازجمعــه« گفتنــد: خطبه هــا بایــد پــر مغــز، 
آموزنــده، راهگشــا و حــاوی پاســخ بــه ســؤاالت 

مختلــف مــردم به ویــژه جوانــان باشــد.
ایشــان »ارتبــاط و انــس بــا جوانــان« را بهتریــن 
راه درک مســائل و ابهامــات ذهنــی آنــان 
دانســتند و بــه ائمــه جمعــه توصیــه کردنــد هر 
هفتــه وقــت مشــخصی را بــه دیــدار بــا جوانــان 
اختصــاص دهنــد تــا بتواننــد خطبه هــای قابــل 

اســتفاده بیــان کننــد.

داستان مار و زنبور
روزی زنبــور و مــار با هم بحثشــان شــد. مار گفت:»انســان ها 
ــه خاطــر  ــه ب ــد ن ــاک مــن می میرن ــرس ظاهــر خوفن از ت

نیــش زدنــم.«
امــا زنبــور قبــول نکــرد. مــار بــرای اثبــات حرفــش بــا زنبور 
قــراری گذاشــت. آنهــا رفتند و رفتنــد تا رســیدندبه چوپانی 
کــه در کنــار درختــی خوابیــده بــود. مــار رو بــه زنبــور کــرد 
ــو در  ــوم و ت ــی می ش ــزم و مخف ــن او را می گ ــت: »م و گف
بــاالی ســرش ســر و صــدا ایجــاد کــن و خــود نمایــی کن.« 
ــاالی  ــرواز کــردن در ب ــه پ مــار نیــش زد و زنبــور شــروع ب
ســر چوپــان کــرد. چوپــان فــورا از خــواب پرید و گفــت:»ای 
زنبــور لعنتــی« و شــروع بــه مکیــدن جــای نیــش و تخلیــه 
زهــر کــرد. مقــداری دارو بــر روی زخمــش قــرار دادو بعــد از 

چنــد روز بهبــودی یافت.
مدتــی بعــد کــه بــاز چوپــان در همــان حالــت بــود، مــار و 
زنبــور نقشــه دیگــری کشــیدند. این بــار زنبور نیــش می زدو 
ــان از  ــد و چوپ ــن کار را کردن ــرد. ای ــی می ک ــار خودنمای م
خــواب پریــد و همیــن کــه مــار را دیــد از تــرس پــا بــه فــرار 
گذاشــت و بــه خاطــر وحشــت از مــار دیگــر زهــر را تخلیــه 
نکــرد و ضمــادی هــم اســتفاده نکرد.چنــد روز بعــد چوپــان 

بــه خاطــر تــرس از مــار و نیــش زنبــور مــرد.

من گاو هستم 
مــن گاو هســتم! شــما بنــده را بــه خوبــی می شناســید، پدر 
گوســاله؛ همــان دختــر ســیزده ســاله ای کــه شــما دیــروز 

ــام صــدا زدیــد. ــه همیــن ن در کاس، او را ب
در یــک مدرســه راهنمایــی دخترانــه چنــد ســالی بــود کــه 
مدیــر مدرســه بــودم. چند دقیقــه قبــل از زنگ تفریــح اول، 
مــردی بــا ظاهــری آراســته و ســر و وضعــی مرتــب در دفتر 
مدرســه حاضــر شــدو به من گفــت: »بــا خانم  دبیــر کاس 
دومی هــا کار دارم و می خواهــم دربــاره درس و انضبــاط 

فرزنــدم از او ســؤال هایی بکنــم.«
ــد. گفــت: »مــن گاو  ــی کن از او خواســتم خــودش را معرف
هســتم! خانــم دبیــر بنــده را مــی شناســند. بفرماییــد گاو، 
ــا  ایشــان متوجــه می شــوند.«تعجب کــردم و موضــوع را ب
خانــم دبیــر کــه بــا نواختــه شــدن زنــگ تفریــح، وارد دفتــر 
مدرســه شــده بــود،در میــان گذاشــتم. یکــه خــورد و گفت: 

»یعنــی چــه گاو؟ مــن کــه چیــزی نمی فهمــم.«
از او خواســتم پیــش او بــرود و بــه وی گفتــم: »اصــاً بــه نظر 
نمی رســد اختالــی در رفتــار ایــن آقــا وجــود داشــته باشــد. 
حتــی خیلــی هم متشــخص بــه نظــر می رســد.«خانم دبیر 
بــا اکــراه پذیرفــت و نــزد پــدر دانش آمــوز کــه در گوشــه ای 
از دفتــر نشســته بــود، رفــت. مــرد آراســته، بــا احتــرام بــه 
خانــم دبیــر مــا ســام داد و خــودش را معرفــی کــرد: »مــن 
ــدر  ــی می شناســید، پ ــه خوب ــده را ب گاو هســتم! شــما بن
گوســاله؛ همــان دختــر ســیزده ســاله ای کــه شــما دیــروز 

در کاس، او را بــه همیــن نــام صــدا زدیــد.«
ــرد  ــه، می دونید«م ــت: »آخ ــاد و گف ــت افت ــه لکن ــر ب دبی
گفــت: »بلــه، ممکــن اســت واقعــاً فرزنــدم مشــکلی داشــته 
باشــد و مــن هــم در ایــن مــورد بــه شــما حــق می دهــم. 
ولــی بهتــر بــود مشــکل انضباطــی او را بــا مــن نیــز در میان 
می گذاشــتید. قطعــاً مــن هــم می توانســتم اندکــی به شــما 

کمــک کنــم.«
ــت  ــم صحب ــا ه ــی ب ــوز مدت ــدر دانش آم ــر و پ ــم دبی خان
ــا  ــوأم ب ــی ت ــی، ول ــا طوالن ــنود آنه ــت و ش ــد. گف کردن
ــه  ــی را ب ــه کارت ــدر، در خاتم ــود. آن پ ــت و ادب ب صمیمی
ــا خداحافظــی از همــه، مدرســه را  ــا داد و ب ــر م ــم دبی خان

ــم. ــا هــم خواندی ــت، کارت را ب ــی او رف ــرد. وقت ــرک ک ت
ــن، روی آن  ــانی و تلف ــون نش ــخصاتی همچ ــار مش در کن
نوشــته شــده بــود: »دکتــر- عضــو هیــأت علمــی دانشــکده 

روانشناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه«

داستان های آموزنده

آگهی تجدید ابالغ آراء کمیسیون موضوع مواد 147 و 148 اصالحی قانون ثبت
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر

نظــر بــه اینکــه در اجــرای بنــد 6 مــاده 1 قانــون اصاحــی مــواد 1 و 2و 3 قانــون ثبــت اســناد و 
امــاک مــواد 147 و 148 اصاحــی قانــون ثبــت آگهــی نوبتــی تقاضــای ثبــت ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بمســاحت 292 مترمربــع واقــع در بردســیر خیابــان فاطمــی کوچه شــاد بنام آقای حســین 
زاهــدی در تاریــخ 73/11/11 منتشــر امــا بدلیــل اشــتباه در درج تاریخ انتشــار آگهی نیــاز به تجدید 
آگهــی دارد و از طرفــی انتقــال ششــدانگ مــورد تقاضــا )از طــرف ورثــه نامبــرده( بــه خانم ســکینه 
زاهــدی فرزنــد یارقلــی بموجــب ســند شــماره 81334 مــورخ 98/2/28 تنظیمــی دفتــر اســناد 
رســمی 30 بردســیر آگهــی آن براســاس شــماره پــاک اصلــی و فرعــی و محــل وقــوع و بخــش 
ثبتــی، در اجــرای مــاده 28 آییــن نامــه اجرایــی قانــون اخیر بشــرح ذیــل در یک نوبــت تجدید می 
گــردد. لــذا چنانچــه شــخصی یا اشــخاصی که نســبت به ملــک مزبــور اعتراضــی دارند، به اســتناد 
تبصــره ذیــل مــاده 28 آییــن نامــه قانــون اخیــر مــی تواننــد از تاریخ انتشــار آگهــی بمــدت 30 روز 
واخواهــی خــود را بــه اداره ثبــت اســناد بردســیر تســلیم و رســید دریافــت دارنــد ضمنــا معترضین 
بموجــب مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت از تاریخ تســلیم اعتــراض باید ظرف یــک ماه 
جهــت تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه مراجعــه نماینــد. بدیهی اســت پــس از انقضاء مهلت 
مذکــور ســند مالکیــت بنــام متقاضی ثبــت صــادر خواهد شــد.مضافا به اینــه صدور ســند مالکیت 

مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهد شــد.
الف: اماک واقع در بخش 20 کرمان

ــی از حســین زاهــدی(  ــی )انتقال ــد یارقل ــم ســکینه زاهــدی فرزن ــی خان 51 فرعــی از 535 اصل
ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان )میــدان معلم بلــوار ولیعصــر کوچه 

یــاس 10( بمســاحت 292 مترمربــع
تاریخ انتشار: دوشنبه 98/4/31

                            حسین تقی زاده- رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بردسیر/24 م الف 

رهرب معظم انقالب در دیدارامئه جمعه رسارس کشور:

شورای نگهبان، چشم 
بینای نظام !

ادامه سرمقاله...
بنابرایــن، این شــورا نهــادی اســت مســتقل و دارای پشــتوانه قوی. 
همیــن جایــگاه و نقــش راهبــردی در حفــظ کشــور باعــث شــده 

اســت ایــن نهــاد بــا هجمــه دشــمنان مواجــه شــود
ورودو حضــور نفوذیهــا درحاکمیــت و در مناصــب مختلــف ازجمله  
ــب  ــا تصوی ــس ی ــی مجل ــا نمایندگ ــگاه ریاســت جمهوری ی جای
قوانیــن مدنظــر دشــمن دقیقــا همــان کارکــرد حملــه نظامــی را 
بــرای دشــمن دارد. بنابرایــن، شــورای نگهبــان بــا نظــارت دقیــق 
بــر انتخابــات و نظــارت بــر تصویــب قوانین مانــع نفوذ بیگانــگان و 
حفاظــت از کلیت کشــور می شــود.بنابراین این شــورا چشــم بینای 
نظــام اســت تــا دشــمنان کشــور بــا ورود بــه جایــگاه ریاســت قــوه  
مجریــه و نمایندگــی مجلــس یــا تصویــب قوانیــن مغایر بــا منافع 

ملــی، موجودیــت نظــام را به خطــر نیندازنــد.
زیــرا یکــی از اهــداف دشــمنان واســتکبار نفــوذ دردســتگاه حاکمــه 
ــروزی انقــالب وجودداشــته  ــدای پی ــن شــیوه از ابت ــه ای اســت ک
و بــا پیشــرفتهای الکترونیکــی متنــوع جدیــد از زوایــای مختلفــی 
بــرای نفــوذ درهیــات حاکمــه تــالش دارنــد و ضــرورت نهــادی 
چــون شــورای نگهبــان بیشــتر ملمــوس می شــود کــه بــا نظارت 
دقیــق بــر وظایفــی کــه قانــون اساســی برعهــده ان گذاشــته مانع 
نفوذبیگانــگان و اذنــاب انهــا شــود و ســالمت وحفاظت کشــور را از 

طریــق نظــارت دقیــق تامیــن کنــد 

آگهی  تحدید حدود اختصاصی 
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــاک 1 فرعــی از 718  اصلــی واقــع در بخــش 21 کرمــان 
مــورد تقاضــای حبیبــه و حســن ســعید فرزنــدان محمدعلی)بالمناصفــه(  مطابــق آرای شــماره 
139760319011000514 و 139760319011000514  مــورخ 97/5/25  هیــات موضــوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی در مالکیت نامبــرده قرار 
گرفتــه وآگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون مــاده 13 آئیــن نامه قانــون مذکور منتشــر ومــورد واخواهی 
ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد واعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبت 
میســر نمــی باشــد لــذا حســب تقاضــای شــماره 1633-98 مــورخ 4/25 /98  مالــک بدینوســیله 
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون مذکــور ومــاده 13 
آئیــن نامــه آن منتشــر وعملیــات تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز ســه شــنبه 98/5/22  در 
محــل شــروع وبعمــل خواهدآمــد لــذا بــه مالــک ) مالکیــن( وصاحبــان امــاک مجاوررقبــه مزبــور 
اخطــار میگــردد در موعدمقــرر درایــن اعــان در محل وقــوع ملک حاضــر ودر صورت عــدم مراجعه 
مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفی مالک یــا نماینــده قانونــی وی وفق مقــررات مــواد 14و15 
قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام واعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر 
مــواد 20 قانــون و74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیدی بمــدت 30 
روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد. واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه وعدم تســلیم 

دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار : دوشــنبه 98/4/31 
                           حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بردسیر/25 م الف

حجت االسالم وحیدمهری امام جمعه نگار 

رونق تولید با کشت خاویار گیاهی در کرمان
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کرمان نیز گفــت: با توجه بــه وجــود محدودیت منابع 
آبــی در کرمــان یکــی از اولویت هــای ایــن ســازمان تعییــن الگــوی کشــت مناســب بــرای 
کشــاورزان در شــرایط فعلــی اســت و کشــت ایــن گیــاه در کرمــان صرفــه اقتصــادی دارد.

احمــد مســعودی افــزود: ســازمان جهــاد کشــاورزی در راســتای شناســایی محصــوالت 
ــزی و تــاش می کنــد چنانچــه  ــی و شــوری آب و خــاک برنامــه ری ــه کــم آب مقــاوم ب

محصــول کینــوا در همیــن راســتا وارد و بــه کشــاورزان معرفــی شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: گیــاه کینــوا ســال گذشــته بــه صــورت آزمایشــی در ســه هکتــار از 
اراضــی شــهرهای ماهــان، رایــن و باغیــن به صورت آزمایشــی کشــت و 800 کیلوگــرم در 

هکتار برداشــت شــد.
مســعودی ادامــه داد: ایــن گیــاه قابلیــت رشــد در اراضی شــور و با کیفیت نامناســب را دارد 

لــذا کشــت آن بــرای تمــام مناطــق اســتان و شهرســتان کرمان توصیه می شــود.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری کاس هــای آموزشــی در زمینــه معرفــی گیــاه کینــوا بــرای 
کشــاورزان تصریــح کــرد: اســتقبال خوبــی تاکنــون از کشــت ایــن محصــول توســط بهره 

بــرداران انجــام شــده اســت.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کرمــان گفــت: تاکنــون 60 هکتــار بــذر کینــوا بیــن 
کشــاورزان شهرســتان کرمــان توزیــع شــده و امیــد مــی رود بــا توجــه بــه اســتقبال انجام 

شــده تــا 100 هکتــار بــذر توزیــع شــود.
مســعودی افــزود: برای توســعه کشــت کینــوا در هر هکتــار پنج میلیون تومان تســهیات 
ســرمایه در گــردش کــم بهــره بــه کشــاورزان واگــذار می شــود و همچنیــن بــرای خریــد 
ادوات کاشــت و برداشــت ایــن محصــول نیــز می توانیــم کشــاورزان را در خرید دســتگاه ها 

بــا تســهیات یــاری کرد.
حمیــد نجفــی نــژاد عضــو هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابع 
طبیعــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه وجــود مشــکات کــم آبــی و خشکســالی در ایــن 
اســتان تصریــح کــرد: یکــی از سیاســت های متولیــان امــر در مرکــز تحقیقــات، معرفــی 

گیاهــان مقــاوم بــه کــم آبــی و شــوری آب و خــاک اســت.
وی افــزود: کینــوا گیاهــی مقــاوم بــه شــوری و خشــکی آب و خــاک اســت لــذا مرکــز 
تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان کرمــان از پنــج ســال گذشــته 
تحقیــق بــر روی ایــن گیــاه را بــا کشــت آزمایشــی در چند نقطــه از این اســتان آغــاز کرد.

اینفوگرافیک راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم 
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ــم  ــزار  معل ــف ۱۰۵ ه ــن تکلی تعیی
حق التدریــس و نیــروی نهضتــی

سرپرســت وزارت آمــوزش وپــرورش 
ــمول  ــر مش ــزار نف ــت: ۱۰۵ ه گف
ــای  ــف نیروه ــن تکلی ــون تعیی قان
ــرای  ــتند و ب ــتانی هس ــش دبس پی
نیروهــای نهضتــی بایــد آزمــون 
برگــزار شــود امــا بــرای ســایر 
مشــموالن نیــاز بــه آزمــون نیســت.

ــی  ــگار اجتماع ــزارش خبرن ــه گ ب
ــواد  ــید ج ــنیم؛ س ــزاری تس خبرگ
حســینی سرپرســت وزارت آموزش و 
پــرورش امروز در حاشــیه نوزدهمین 
کنگــره پرســش مهــر در ســالن 
اجــاس ســران در جمــع خبرنگاران 
اظهــار کــرد: 2۰ هــزار نفــر از طریــق 
مــاده 28 و فارغ التحصیان دانشــگاه 
ــال وارد  ــاه امس ــر م ــان، مه فرهنگی
مــدارس می شــوند و بیــش از ۵۰۰۰ 
نیــروی خدماتــی خواهیــم داشــت و 
از طریــق اســتمرار خدمــت نیروهای 
در آســتانه بازنشســتگی نیز بخشــی 

ــم. ــن می کنی ــا را تامی از نیروه
ــزود: امســال 2۵ هــزار نفــر از  وی اف
طریــق کنکــور سراســری پذیرفته و 
وارد دانشــگاه فرهنگیــان می شــوند.

سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش 
بــا بیــان اینکــه ســاعت آمــوزش در 

ایــران 29۰۰ ســاعت در کل ۱2 پایــه 
ــی  ــن جهان ــه میانگی ــی ک اســت در حال
8۰۰۰ ســاعت اســت، گفــت: تــاش 
ــع  ــام جام ــتانداردهای نظ ــم اس می کنی
ــا  ــم ت ــش دهی ــه ای را افزای ــی و حرف فن
دانش آمــوزان بعــد ۱2 ســال حداقــل 
یــک مهارت متناســب با استعدادهایشــان 

ــد. بیاموزن
حســینی با اشــاره بــه اســتخدام نیروهای 
نهضتــی و پیش دبســتانی عنوان کــرد: 
نیروهــای  مجلــس  مصوبــه  طبــق 
نهضــت  آموزشــیاران  پیش دبســتانی، 
ــد  ــرکتی بای ــای ش ــواد آموزی و نیروه س
مشــمول شــوند اما جــذب آنها متناســب 
ــه  ــت ک ــرورش اس ــوزش و پ ــاز آم ــا نی ب
بایــد متناســب بــا شــرایط بــوم و مقطــع 

ــرد. ــی صــورت گی تحصیل
ــی  ــای نهضت ــرای نیروه ــه داد: ب وی ادام
نیــاز بــه برگــزاری آزمــون اســت امــا برای 
ــم  ــا معتقدی ــر ام ــتانی ها خی پیش دبس
هیچ فــردی نبایــد وارد آمــوزش و پرورش 
شــود مگــر از محــل دانشــگاه فرهنگیــان.

ــا  ــرورش ب ــوزش و پ سرپرســت وزارت آم
اشــاره بــه اینکــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــای پیش دبســتانی مصــوب ســال  نیروه
۱397 اســت و ۱۰۵ هزار نفر مشــمول آن 
هســتند کــه البتــه بــرای آنهــا دوره هــای 
اول  برگــزار می کنیــم؛  توانمندســازی 
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در ســی ام بهمــن مــاه ســال هــزار و ســیصد و ســی و پنــج در شــهر مراغــه بدنیــا 
آمــد. یــک ماهــه بــود کــه آقــا موســی بــرای کار در کارخانــه قنــد بــه شــهر بردســیر 
آمــد و همــراه خانــواده در ایــن شــهر ســاکن شــد.  در ایــام نوجوانــی بــا کار در کــوره 
هــای آجرپــزی بــه پــدر در تأمیــن مخــارج خانــواده کمــک می کرد. درســش نســبتا 
خــوب بــود امــا عاقــه فراوانــی بــه ورزش، مخصوصــا دو میدانی داشــت و همــواره جزء 
شــرکت کننــدگان مســابقات دو میدانــی مدارس به شــمار مــی آمــد. دوران ابتدائی در 
مدرســه شــهید علیپور کنونی)بهادری ســابق( و راهنمائی در مدرســه آیة الّل طالقانی 
بــه تحصیــل پرداخــت پــس از آن وارد نظــام شــد.  دوران مبــارزه بــا رژیــم طاغــوت در 
ارتــش بــود و بخاطــر ظلــم و فســاد حکومــت وقــت، بــا قــرار گرفتــن در کنــار مــردم 
و شــرکت در راهپیمائــی هــا بــه فعالیــت هــای انقابی مــی پرداخــت. بــرای گذراندن 
دوران آموزشــی و خدمــت در نظــام، بــه شــهرهای شــیراز، مشــهد، قزویــن و ... اعــزام 

شــد و ســرانجام بــه لشــکر92 زرهــی اهــواز منتقــل گردید.
بــا شــروع غائلــه کردســتان بــه کردســتان رفــت و پــس از آن با جنگ تحمیلــی عراق 
علیــه ایــران بــه مرزهــای جنوبــی قــدم نهــاد و بــه دفــاع از دیــن و میهنــش پرداخت. 
اوائــل جنــگ بــود و رزمنــدگان غیــور ایرانــی در دو جبهــه بــا دشــمنان خارجــی و 
داخلــی از جملــه بنــی صــدر خائــن بــه مبــارزه مــی پرداختنــد. روزهــا گذشــت تــا 
دســت منافقانــه ایــن انتخــاب نادرســت رو شــد و در ایــن میــان خــون جــوان هــای 
عزیــزی چــون حســن بــه زمیــن ریختــه شــد تــا درخــت انقــاب بــه ثمــر نشــیند. 
ســرانجام در حالــی کــه فرماندهــی تانــک را عهــده دار بــود و بــا دســتان خالی چشــم 
بــه راه مهمــات وعــده داده شــده، در مقابــل دشــمن، بــا قدرت ایمان، ســینه ســپر می 
کــرد در تاریــخ ۵9/۱۱/۱6 در سوســنگرد بــا اصابــت ترکــش بــه ریــه، مجــروح شــد و 
در بیمارســتان اصفهــان بســتری گردیــد و پــس از 72 ســاعت تحمــل صبورانــه درد و 
جراحــت، بــه شــهادت رســید. پیکــر پاکــش پــس از تشــییع در بهشــت زهرای شــهر 
بردســیر بــه خاک ســپرده شــد. از شــهید حســن علیپــور دو پســر به نام هــای محمد 

و بهــرام بــه یــادگار مانده اســت.
پــدر دوازده ســاعت ســرِ کار بــود، دوازده ســاعت اســتراحت داشــت. شــیفت کاری پدر، 
حســن در خدمــت مــادر و کمــک حالــش بــود؛ از خریــد مایحتــاج خونــه گرفتــه، تــا 

آشــپزی، شســتن ظــروف و ... راوی: ابراهیم قنبری)دوســت شــهید(
پــدر چــون روز ســرِ کار بــود و شــب، خســته، مــی خواســت زودتــر بخوابــه، مراعــات 
حــال بابــا رو مــی کــرد. مــی رفــت بیــرون از خونــه، زیــر نور چــراغ بــرق خیابــون، هم 

مشــق مــی نوشــت و هــم درس مــی خونــد.
راوی: منوچهر علیپور آلما جوان)برادر شهید(

چنــد ســالی بــود کــه ارتشــی شــده بــود. ثــروت و زندگی مرفــه برخــی از نظامیــان رو 
بــراش مثــال مــی زدم و مــی گفتــم:  بــرا خــودت هــم چیــزی نگــه دار. جــواب مــی 
داد: بــرای چــی؟! مــن دنیــا رو ســه طاقــه کــردم؛ مــی خــوام مثــل مــوال علی)علیــه 

الســام( باشــم... راوی: ابراهیم قنبری)دوســت شــهید(
بــا هــم رفتــه بودیــم تــو شــهر گشــتی بزنیــم. وقتــی دســت کــردم جیبــم کــه پــول 

خوراکــی رو حســاب کنــم، عصبانــی شــد و خــودش حســاب کــرد.
خــاف قاعــده » چراغــی کــه بــه خونــه رواســت، به مســجد، حرامــه « رفتار مــی کرد. 
عــاوه بــر یتیــم نــوازی، کمــک بــه نیازمنــد،  پرداخــت پــول تو جیبــی  به ســرباز زیر 
دســتش، حتــی اگــه رفقــا هــم در پرداخــت کرایه خونه مشــکل داشــتند، کمکشــون 
مــی کــرد.  کاری بــه مــال دنیــا نداشــت. اســباب زندگــی خواهــر و برادرهاشــو تهیــه و 

روونــه خونــه بختشــون می کــرد. راوی: ابراهیم قنبری)دوســت شــهید(
۱6 ســاله بــودم کــه تــو رژیــم طاغــوت مــدت بیســت و یــک روز رفتم پیشــش اهــواز. 
اولیــن جایــی کــه بــرد، بــازار بــود. بــرام لبــاس خریــد... وقتــی مــی رفــت ســرِ کار، بــه 
دوســتش ســفارش مــی کــرد: ابــرام! فقــط حواســت بــه بــرادرم باشــه کــه بــا بچــه ها 
هــر چیــزی نخــوره و هــر جایــی نــره. راوی: منوچهر علیپــور آلمــا جوان)برادر شــهید(

هــر کاری از دســتش برمــی آمــد بــرا مــا انجــام مــی داد. اجــازه نمــی داد کســی بــه ما 
برسونه.   آزاری 

رفتــم مراغــه پیشــش تــا جهــاز خواهــرم رو بیــارم. غــذا از بیرون گرفتــه بــود. خوردیم 
ولــی حــال مــن بــد شــد. مــی خواســتم بــاال بیــارم. داشــتم مــی رفتــم بیــرون، کــه 
دســتمو گرفــت و گفــت: مــن یــه شــاخ مــوی تــو رو با ایــن وســایل عوض نمــی کنم. 

بعــد هــم صورتمو شســت و لباســمو تمیــز کرد.
راوی: منوچهر علیپور آلما جوان)برادر شهید(

عاشــق امــام بــود. مــی گفــت: دوســت دارم پیــروز بشــیم و عــراق رو شکســت بدیــم، 
بریــم دیــدار امــام. در مقابــل، بنــی صــدر رو خائــن مــی دونســت و تعریــف مــی کــرد: 
در برابــر خواســته مــا بــرا دریافــت مهمــات، از طــرف بنــی صــدر وعده تــو خالــی داده 
مــی شــد و فرصــت پیشــروی بــه دشــمن داده می شــد تا اینکــه از زمیــن و هــوا مورد 

هجــوم دشــمن واقــع شــدیم... راوی: منوچهــر علیپور آلمــا جوان)برادر شــهید(
وقتــی خبرنــگار تــو بیمارســتان ازش پرســید: انگیــزه ات از رفتــن به جبهه چــی بود؟ 
جــواب داد: حضــرت علی)علیــه الســام( بــا اون عزیــزی، برا اســام، خودشــو فــدا کرد، 

مــن کــه عــددی نیســتم! مــن در راه خــاک و نامــوس و رهبــرم رفتم.
راوی: منوچهر علیپور آلما جوان)برادر شهید(

از جملــه سفارشــات شــهید: الگــو قــرار دادن ائمه)علیــه الســام(  - نمــاز اول وقــت - 
رعایــت حــق النــاس - رعایــت نظافــت و تمیــزی

شهید معظم    حسن علیپور 

رسپرست وزارت آموزش وپرورش گفت: 

تعیین تکلیف ۱۰۵ هزار  معلم حق التدریس و نیروی نهضتی *باســام فضای مجــازی بــرای دورماندن ازآســیبهای 
مخــرب ابــدی بایــد بــا  مدیریــت بــر فضــا ی مجــازی 
ملــی باشــد گرچه ایــن فضــا درکاربردواصطــاح گفته 
مــی شــود فضــای مجــازی درواقــع فضایــی حقیقــی 
ــی  ــورات جهان ــادالت و ام ــیاری از تب ــه بس ــت ک اس
وداخلــی بــا این فضــا  کا رمــی کننــد   9۰۱2----۰3

*اگــر نظارتــی برتولیــد و عرضه لباس خانمها توســط 
دســتگاههای مرتبط شــود کمترشــاهد بدپوشــی و یا 
بدحجابــی خواهیــم بود بایــد برتولیدکننــدگان لباس 
نظــارت ، حمایــت وکنتــرل شــوند چــون تولیدکننده 
جهــت تنــوع لبــاس بــه هــر شــکل ممکــن  تولیــد 
میکنــد تــا فــروش ودرامــد زا باشــد      9۰۱9---۵۱

ــری  ــم رهب ــام معظ ــا مق ــه ب ــه جمع ــدار ائم *دردی
بخشــی از ایه شــریفه 83ســوره بقــره  در ســالن نصب 
شــده بودبــه ایــن مضامیــن  بــود  کــه آیــه   بــر »نیکو 
ــه نمــاز«  ــردم« و ســپس »اقام ــا م ــن ب ســخن گفت
تاکیــد دارد و انــگار مخاطــب اصلــی آن امامــان جمعه 
هســتند کــه خطابــه و ســخن گفتن بــا مــردم و اقامه 

نمــاز، وظیفــه مهــم آنهاســت.           9۰38----۰۵
*باســام در بعضــی ادارات وقتــی وارد میشــی یــک 
میــز گذاشــتند ورودی وروی ان نوشــتند میــز خدمت 
امــا کســی پشــت میــز نیســت کــه حتــی راهنمایــی 

کنــه ایــن چــه معنــی دارد ؟           9۱6۵----49
*حضــور حداکثــر بیــش از ۱۰7 درصــد درغربالگــری 
فشــارخون بیانگــر تدبیــر مدیریــت شــبکه بهداشــت 
ودرمــان بردســیر اســت کــه با همــه امکانات  نســبت 

بــه ایــن طــرح ملــی اقــدام کــرد باتشــکر
39----9224                                                     

* ســام بانشــر مصاحبــه رئیــس بهزیســتی دربــاره 
8۵ کــودک بدسرپرســت بــاروم نیامــد کــه ایــن رقــم 
صحــت داشــته باشــد اگــر درســت اســت بایــد فکری 
اساســی بــرای شــناخت آســیبهای اجتماعــی بشــود 

تابرایــن تعــداد افــزوده نشودباتشــکر از ســپهر
68----9۱26                                                     

ســام محیــط زیســت با همــکاری ســایر دســتگاهها 
ــا و  ــمن ه ــهرداری ، و س ــر ، ش ــال احم ــل ه مث
ــراف  ــای اط ــط زیســت بیابانه ــه محی ــدان ب عاقمن
شــهر مخصوصــا  ورودی کرمــان وســیرجان وجــاده 
ــه گیاهــان  کمربنــدی پراســت از پاســتیکها کــه ب
چســبیده  وقطعــا ضمــن اینکه منظره بدیســت باعث 
ضــرر بــه محیــط و گیاهــان مــی شــود اگــر اقدامــی 
جهــت جمــع اوری انهابشــود جالــب اســت ممنــون                                                                                                                                            

۵6---9۱93                                                
*ســام افزایــش قیمتهــا گفتنــد بــا باالرفتــن دالره 
و بعــد گفتــن بخاطــر تحریمهاســت حــاال کــه دالر 
حــدود پنــج هزارتومــان پاییــن امــده چــرا نــرخ هــا 
کاهــش پیــدا نمــی کننــد و بنــده فکــر مــی کنــم 
اگــر دال ربــه قیمــت 42۰۰ دولتــی هم بیاد خبــری از 
ارزانــی نباشــد چــون ســرمایه داران حاضــر بــه کاهش 

قیمتهــا نیســتند حــاال ببینیــم چی میشــه !
8۱----9۱34                                                     

* بــرای شــهر بــدون خــودرو حتــی یــک روز درهفتــه 
واســتفاده از دوچرخــه بیاینــد تســهیات و امکانــات 
خریــد دوچرخــه را بــرای همــه فراهم کننــد و تنها به 

گزارش تصویری از اولین همایش دوچرخه سواری به مناسبت دهه کرامت 
بنــا بــه گــزارش روابط عمومــی شــهرداری بردســیراولین همایــش دوچرخه 
ســواری بــه مناســبت دهــه کرامــت و به منظــور ترویــج فرهنگ اســتفاده از 
دوچرخــه درتاریــخ 98/4/2۵ از جــوار گلــزار شــهدای شهرســتان تــا پــارک 

شــهر بــا حضــور فرمانــدار ،شــهردار و برخــی از مســئولین و بیــش از 2۰۰ 
نفــر از نوجوانــان برگــزار گردیــد و در پایــان بــه قیــد قرعــه جوایــز نقــدی به 

ورزشــکاران اهــدا شــد.

بردسیر بر سکوی دوم 
والیبال استان کرمان ایستاد

تیــم والیبــال شهرســتان بردســیر بــا 
شکســت حریفــان، بــر ســکوی دوم 
ــتان  ــان اس ــی جوان ــال قهرمان والیب

کرمــان ایســتاد.
ــابقات  ــن مس ــا ای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــال و  ــا برگــزاری فین شــنبه شــب ب
معرفــی تیــم هــای برتــر بــه کار خود 

ــان داد. پای
ــدت  ــه م ــه ب ــابقات ک ــن مس در ای
ــای  ــم ه ــور تی ــا حض ــه روز و ب س
برتــر اســتان برگــزار شــد، تیــم های 
ــه  ــهربابک ب ــیر و ش ــان، بردس کرم

ــدند. ــوم ش ــا س ــب اول ت ترتی
آئیــن اختتامیــه مســابقات بــا حضور 
کریــم زاده سرپرســت اداره کل ورزش 
و جوانــان، ثابتــی پــور رییــس هیــات 
والیبــال اســتان و مســئوالن محلــی 
ــان  ــوالی متقی در ســالن ورزشــی م

بردســیر برگــزار گردیــد.
مســابقات والیبــال قهرمانــی جوانــان 
اســتان کرمــان از 26 تــا 29 تیرمــاه 
ــیر  ــتان بردس ــی شهرس ــه میزبان ب

برگــزار شــد.

»جان ایران«
ــادات معین زاده میرحسینی  سروده:شیماس
شــاعر جــوان کرمانــی کــه مــی گویــد : 
شــعر »جــان ایــران« را بــا احســاس قلبی 

دربــاره رهبــری ســرودم

جان ایران ذوالفقار حیدری در دست توست
تا تو پرچمدار این خاکی چه باک از اهَرمن
نائب ناب و نجیب یوسف زهرا )س( تویی
سایه سبزت شده آرامش این جان و تن

یادگار روزهای آتش و ایثار و خون
وارث عدل علی )ع( و زاده زهرا )س( تویی
جز عدالت، عشق ملت، نیست در دیوان تو

پیش رویت مقتدا، ما قطره و دریا تویی
با کالم آتشینت وه چه رسوا کرده ای
خدعه و مکر و فریب روبهان روزگار

از شکوه و اقتدار تو شیاطین زمان
گشته اند درمانده و آشفته حال و بی قرار

بر تنت شوالی باران، در دلت ُحب علی )ع(
با تو هر دشت و کویری سبز و گلشن می شود

مهر رخشان وطن تابنده باشی تا ابد
با نگاهت جان و دل آرام و روشن می شود

ما به عهد خویش کافر نیستیم ای جاِن جان
عاشقانت »کلنا عمارک« سر داده اند

جملگی جان بر کفند از بهر تو، با امر تو
دشمن دون مایه را از خاک ایران رانده اند

رهبرم سید علی، دریای عشق
مهربانی و زاللی همچو باران بهار

بی گل رویت مباد یکدم گلستان وطن
حق نگهدار و علی )ع( یاز تو ای واالتبار

ــی  ــرا ارادت خاص ــعر را رسودم زی ــن ش ــد : ای ــی گوی وی م
نســبت بــه ایشــان دارم و عمومــا وقتــی انســان می خواهــد 
نســبت به شــخص خاصی شــعر بگوید باید احســاس قلبی 
نســبت بــه آن شــخص داشــته باشــد تــا بتواند برایش شــعر 

بگوید.

مهرامســال  بیــش از 6۰ هــزار خروجــی بازنشســته داریــم کــه 
بخــش زیــادی از جایگزینــی آنهــا از طــرق مختلــف و همیــن 

ــود. ــران می ش روش جب
ــی  ــان مــدارس خشــتی و گل ــزود: اول مهــر جشــن پای وی اف
ــم  ــی را خواهی ــای نفت ــان بخاری ه ــتان و پای ــز سیس ــه ج ب
داشــت همچنیــن اجــرای کامــل پــروژه مهــر را به ویــژه بــرای 
ســیل زده ها خواهیــم داشــت و در کل ایــران یــک کاس بــدون 

معلــم باقــی نخواهــد مانــد.
حســینی دربــاره مشــکات ثبت نــام مــدارس نیــز گفــت: 24 
ــت؛  ــی اس ــدارس دولت ــوع آن م ــک ن ــم، ی ــه داری ــوع مدرس ن
ثبت نــام تقاضامحــور اســت و هــر دانش آمــوزی در هــر 
نقطــه ای تقاضــا داشــته باشــد دولــت بایــد پاســخ دهــد؛ یــک 
دانش آمــوز نداریــم کــه کاس بــرای وی نباشــد امــا معتقدیــم 
بهتریــن مدرســه نزدیکتریــن مدرســه اســت؛ انــواع مــدارس را 
داریــم برخــی شــهریه دارنــد، برخــی آزمــون دارنــد و هــر کدام 
شــرایط خــاص خــود را دارنــد، رونــد نظارتــی در حــال انجــام 

ــد. ــد ش ــام خواه ــام انج ــی ثبت ن ــت و به خوب اس

درخشش تیم پهلوانی و زورخانه ای بردسیر کرمان 
ــوم  ــوان س ــت عن ــیر توانس ــتان بردس ــه ای شهرس ــی و زورخان ــم پهلوان  تی
ــان  ــتان کرم ــه ای اس ــی و زورخان ــر پهلوان ــتعدادهای برت ــاد اس ــی المپی تیم

ــت آورد. را بدس
بــه گــزارش ایرنــا تیــم پهلوانــی و زورخانــه ای شهرســتان بردســیر بــا کســب 
6 مــدال طــا و 3 مــدال نقــره بــا شایســتگی تمــام عنــوان ســوم تیمــی ایــن 

رقابــت هــا را بدســت آورد.
در ایــن رقابتهــا کــه بــه میزبانــی شهرســتان انــار برگــزار شــد ســجاد بیرمــی 
ــنگ،  ــته س ــام اول رش ــوری مق ــا جوش ــنگ، ایلی ــته س ــام اول رش ــا مق نی
ــام  ــی مق ــل صادق ــنگ، ابوالفض ــته س ــام اول رش ــده مق ــواد بازمان محمدج
ــاده، حســین  ــام اول رشــته کب ــا مق ــی نی اول رشــته ســنگ -  ســجاد بیرم
اشــکش مقــام اول رشــته کبــاده، ابوالفضــل لشــکری مقــام دوم رشــته کبــاده، 
احمدرضــا زاهــدی مقــام دوم رشــته کبــاده و احمدرضــا زاهــدی مقــام دوم 

ــد رشــته ســنگ را کســب کردن


