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امام صادق علیه السالم فرمود: هر کس از خدا پیروی کند، بهشت و رضای او را از آن خود می سازد. 
و هر کس به دنبال رضای الهی نباشد، به آسانی خود را مشمول خشم الهی می گرداند. از خشم خدا 

به خدا پناه می بریم!                                                                                          » بحاراالنوار، ج ۱۳، ص ۴۱۲«
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آیاواقعا امپراتوری آمریکا درحال افول است ؟! 
پس از فروپاشی شوروی سابق و برچیده شدن سوسیالیسم 
کمونیسم هفتاد ساله دراین کشور و به تبع آن در اروپای 
شرقی و گرایش اینگونه کشورها به دموکراسی  غربی و 
استقبال امریکا از کشورهای شرق اروپا و ایجاد ارتباط های 
سیاسی واقتصادی و ... . امریکا خود را به عنوان نیروی برتر و 
تنها قدرت جهان می دانست و بنابراین تفکر با لشکر کشی 
به افغانستان وعراق و اخیرا به سوریه داعیه مدیریت جهانی 
را درسر می پروراندغافل از اینکه کشورهایی مثل چین وهند 
باتوسعه اقتصاد خود به ردیف امریکا رسیدند و شکستهای 
سیاسی و نظامی درغرب آسیا وافزایش مشکالت اجتماعی و 
اقتصادی داخلی امریکا بیانگر این واقعیت است که امریکا از 

همه نظر درحال افول است!
با بررسی همه جانبه واقعیتهای پیدا و پنهان جامعه آمریکا 
که به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی »دچار بحران شدید 
هویت فرهنگی و شخصیتی بوده و به علت از بین رفتن 
پایه های اخالق از درون در حال متالشی شدن می باشد .« 

رهبر بصیر انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای )دام 
عزه( ضمن توصیف جامعه آمریکا به جامعه آفت زده معنوی 
می فرمایند:»امروز کتك زدن و زیر کتك کشتن زن در هیچ 
جای دنیا به اندازه آمریکا نمی باشد، امروز جنایات بر روی 
کودکان چه به صورت کشتن و چه به صورت جنایات و 
فجایع جنسی در هیچ جا به قدر آمریکا نیست . بچه های 
دوازده - سیزده ساله در خیابانهای آمریکا اسلحه می بندند و 
سیگار می کشند و عرق می خورند . . . آن وقت ادعا می کنند 
که ما می خواهیم بر دنیا رهبری کنیم، این شرم آور است .«

امواج ویران کننده جنایت و خشونت، تجاوز، اعتیاد، ابتذال 
اخالقی و فرو پاشی نهاد خانواده و »حرص و طمع مادی، 
فردگرایی،  فساد،  خواری،  رشوه  معنوی،  اصول  تنزیل 
خودخواهی و باالتر از همه عدم وجود یك مرکز و قدرت 
معنوی، ایاالت متحده را دچار بحرانهای اجتماعی و سیاسی 

کرده است .
اکتاو یوپاز، نویسنده معروف غربی و برنده جایزه ادبی نوبل، 
طی مقاله ای با عنوان »امپراتوری دموکراسی )آمریکا( در 
سراشیب سقوط « می نویسد:»چشم انداز آمریکا به هیچ 
وجه روی نوید و آرامش را نشان نمی دهد .« وی تصریح 
می کند:»آمریکاییان . . . اطمینانی را که در گذشته نسبت به 

سرنوشت و آینده ملتشان داشته اند از دست داده اند .« 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در دوران 
تبلیغات انتخاباتی، بهترین توصیفات را از وضع نابهنجار حاکم 
بر این کشور ارائه کرد. ترامپ بارها در سخنرانی های انتخاباتی 
از ناکارآمدی سیستم سیاسی و نفوذ گروه های خاص در اداره 
امور آمریکا سخن گفت و اذعان کرد.  که نظام حاکم به وضع 

مردم توجهی ندارد.                                 ادامه صفحه۳
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مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:

کاهش چهار درصدی ازدواج و افزایش 
پنج درصدی طالق

      معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: 

واقعیت افول امپراطوری 
امریکا ؟!  

ــع وزارت آمــوزش و پــرورش  معــاون برنامه ریــزی و توســعه مناب
از صــدور مجــوز اســتخدام نیــرو در آمــوزش و پــرورش خبــر داد 
ــت  ــاد آزمــون جامــع اســتخدامی دول ــه احتمــال زی و گفــت : ب
ــرای آمــوزش و  در مــرداد مــاه برگــزار و حــدود ۲۰ هــزار نفــر ب

پــرورش پذیرفتــه خواهنــد شــد.
علــی الهیــار ترکمــن در گفت وگــو بــا ایســنا، جزئیــات برگــزاری 
آزمــون اســتخدامی وزارت آمــوزش و پــرورش و میــزان جذب نیرو 
در ســال تحصیلــی جدیــد را اعــالم و اظهــار کــرد: خوشــبختانه 
مجوزهــای مــا هــم بــرای جــذب از طریــق اساســنامه مــاده ۲۸ 
دانشــگاه فرهنگیــان )جــذب فارغ التحصیــالن دانشــگاه های 
دیگــر پــس از قبولی در آزمــون اســتخدامی و گذرانــدن دوره های 
ــای  ــرای دوره ه ــم ب ــه ای معلمــی( و ه ــت حرف یکســاله صالحی

چهــار ســاله کارشناســی تربیــت معلــم صــادر شــده اســت.
ــاده ۲۸ وارد  ــق م ــد از طری ــه می خواهن ــانی ک ــزود: کس وی اف
آمــوزش و پــرورش شــوند، می تواننــد در آزمــون فراگیــر و جامــع 
ــر  ــد منتظ ــذا بای ــد ل ــرکت کنن ــتخدامی ش ــازمان اداری اس س
اطالعیه هــای اســتخدامی ســازمان امــور اســتخدامی باشــند. بــه 

احتمــال زیــاد ایــن آزمــون مــرداد مــاه برگــزار خواهــد شــد.
وی از جــذب ۴۵ هــزار دانشــجومعلم و پذیرفتــه شــده مــاده ۲۸ 

دانشــگاه فرهنگیــان در ســال جدیــد خبــر داد.
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع وزارت آمــوزش و پــرورش 
بــا بیــان اینکــه  آن دســته از پذیرفتــه شــدگان کنکور سراســری 
ــان تحصیــل کــرده  ــد در دانشــگاه فرهنگی ــز کــه قصــد دارن نی
ــه درج و  ــد پــس از اعــالم نتایــج، نســبت ب و معلــم بشــوند، بای
انتخــاب دانشــگاه فرهنگیــان در دفترچــه انتخــاب رشــته اقــدام 
کننــد گفــت: بــرای امســال ۲۵ هــزار نفــر مجــوز دوره هــای چهار 
ــور سراســری صــادر  ــق کنک ــان از طری ــاله دانشــگاه فرهنگی س

دشمن به دنبال اباحه گری فکری و 
اخالقی جامعه است

فروش محصوالت نانو، در سال 9۶  یک 
هزار و 300 میلیارد تومان

صفحه 4

تبدیل وضعیت 12هزار حق التدریسی و نهضتی ، 
صدور حدود 20هزار مجوز استخدام

شــده اســت.
ــاده ۲۸  ــوز م ــاره مج ــن درب ــار ترکم الهی
ــق  ــا از طری ــذب م ــوز ج ــت: مج ــز گف نی
ــت.  ــر اس ــزار نف ــر از ۲۰ ه ــاده ۲۸، کمت م
بــه عبارتــی حــدود ۱۲ هــزار مجــوز جدیــد 
داریــم، ۲۰۰۰ مجــوز بــرای تامیــن نیــروی 
ویــژه توســعه عدالــت آموزشــی صرفــاً بــرای 
سیســتان و بلوچســتان اختصــاص یافتــه و 
ــده از  ــتفاده نش ــوز اس ــش از ۴۰۰۰ مج بی

ــم. ــل داری ــال های قب س
ــا  ــت ۱۰ ت ــل وضعی ــن از تبدی وی همچنی
ــوادآموزی،  ــت س ــیار نهض ــزار آموزش ۱۲ ه
ــس و نیروهــای پیــش  معلمیــن حق التدری
ــون تعییــن تکلیــف  دبســتانی از محــل قان
و  حق التدریــس  معلمیــن  اســتخدامی 
آموزشــیاران نهضــت ســواد آمــوزی در ســال 

ــر داد. ــد خب ــی جدی تحصیل
صفحه4

رهرب معظم انقالب در دیدار رئیس، مسئوالن و جمعی از قضات و کارکنان قوه قضائیه،

مهمترین مأموریت قوه قضائیه در دوره جدید، 
»ایجاد تحول در چارچوب اصول اسالم و قرآن 

و قانون اساسی« است
کاری کنید که تحول در قوه قضائیه ملموس شود 

سردار ابوحمزه در جمع بسیجیان بردسیر:

ــس و  ــور مجل ــرکل ام ــی و مدی ــاون اداری و مال ــا حضــور مع ب
اســتان های نهــاد کتابخانه هــای کشــور و جمعــی از مســئوالن 
و مدیــران اســتانی، احمــد وفایــی بــه عنــوان مدیــرکل کتابخانه 

هــای عمومــی اســتان کرمــان معرفــی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل کتابخانــه هــای عمومــی 
اســتان کرمــان، مراســم معارفه احمــد وفایی، مدیــرکل کتابخانه 
هــای عمومــی اســتان کرمــان بــا حضــور اســماعیل شــفاعی، 
معــاون اداری و مالــی نهــاد؛ حســام قربانعلــی، مدیــرکل امــور 
مجلــس و اســتان  هــای نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی کشــور؛ 
محمدصــادق بصیــری، معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی 
ــرکل فرهنــگ و ارشــاد  ــزاده، مدی اســتانداری؛ محمدرضــا علی
اســالمی و مدیــران و مســئوالن حــوزه فرهنگــی اســتان، در تاالر 

پردیــس دانشــگاه فرهنگیــان برگــزار شــد.
اســماعیل شــفاعی، معــاون اداری و مالــی نهــاد کتابخانــه هــای 
عمومــی کشــور در ایــن مراســم اظهــار داشــت: نهــاد کتابخانــه 
هــای عمومــی، نهــادی عمومــی و غیردولتــی و تحــول آفرین در 
حــوزه کتــاب و کتابخوانــی بــوده و یکــی از اهــداف آن ترویــج 

ــگ مطالعه اســت. فرهن
ــه تغییــر رویکردهــای نهــاد از ۵ ســال گذشــته تاکنــون  وی ب
اشــاره و بیــان کــرد: در چنــد ســال گذشــته کتابخانــه هــا بــه 
باشــگاه هــای کتابخوانــی تبدیــل شــده انــد و نــگاه علمــی بــه 

ــن دوران اســت. ــداری از رویکردهــای ای رشــته کتاب
شــفاعی تصریــح کــرد: در ایــن دوره اهتمــام ویــژه ای بــه حــوزه 
کــودک و نوجــوان شــد؛ چراکــه قطعــاً بــا کتــاب خــوان شــدن 

ایــن قشــر، جامعــه کتابخــوان خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از ۳۴۰۰ کتابخانــه عمومــی در 
کشــور فعالیــت مــی کنــد، گفــت: اکنــون دوران شــکوفایی نهاد 

کتابخانــه هــای عمومــی اســت.
محمدصــادق بصیــری، معــاون سیاســی- امنیتــی و اجتماعــی 
اســتانداری نیــز در ایــن مراســم ضمــن تشــکر از اقدامــات نهــاد 
کتابخانــه هــای عمومــی کشــور، بیــان کــرد: گــردش در پســت 

هــای مدیریتــی امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت.
وی از خدمات محمدجواد حســین زاده، مدیرکل ســابق کتابخانه 
هــای عمومــی اســتان قدردانــی و تــالش های مصطفی شــمس 

الدینــی پــور، سرپرســت اداره کل کتابخانــه های عمومــی را در پیشــبرد اهداف کتابخانه 
ها مثمــر ثمر دانســت. 

محمدرضــا علیــزاده، مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نیز با اشــاره به تأکید شــورای 
فرهنــگ عمومــی بر ترویــج فرهنگ کتابخوانــی، اظهار داشــت: این مســئله از ســال 96 
ابــالغ شــد امــا در دســتور کار قــرار نگرفــت و اخیــراً ایــن موضــوع مــورد تأکید اســتاندار 

کرمــان قــرار گرفته اســت.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان اظهار داشــت: محمدجواد حســین 
زاده، بســیار جــدی، دارای پشــتکار و اهــل تعامــل بــود. وی ۱۴ ســال، معــادل نیمــی از 
خدمــت اداری خــود را در کتابخانــه هــا بــوده و کتابخانــه هــا کارنامــه درخشــانی در این 
مــدت داشــتند؛ وفایــی نیــز از چهــره هــای فرهنگــی و اهــل کتــاب و مطالعــه و ادبیات 

است.
احمــد وفایــی، مدیــرکل جدیــد کتابخانــه هــای عمومــی کرمــان نیــز در این مراســم با 
تشــکر از اعتمــاد دبیــرکل و مدیــران نهــاد گفــت: در اهمیــت کتــاب همیــن بــس کــه 

اغلــب پیامبــران مــا کتــاب داشــتند و محــور هدایــت شــان کتــاب بــوده اســت.
وفایــی افــزود: وظیفــه داریــم همــه باهــم بــرای ترویج فرهنــگ کتابخوانی تــالش کنیم 
و از همــه ظرفیــت هــا بــرای برداشــتن گامــی موثــر اســتفاده کنیــم.در پایــان مراســم با 
تقدیــر از تــالش هــای محمد جــواد حســین زاده و مصطفی شــمس الدینی پــور، حکم 

مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومــی اســتان کرمان بــه احمــد وفایی اعطا شــد.
گفتنــی اســت پیــش از ایــن احمد وفایــی، معاونــت فرهنگــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 

اســالمی را بــر عهده داشــته اســت.

   

انتصاب  احمد وفایی به سمت مدیرکل کتابخانه ها ی عمومی  استان  کرمان       جناب آقای احمد وفایی مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان کرمان 
انتصــاب شایســته جنــاب عالــی به عنــوان مدیرکل کتابخانه هــای اســتان را تربیک عــرض می مناییم. امید اســت 

کــه حضــور شــا در ایــن مســئولیت بــه عنوان خادمــی صدیــق و والیت مــدار ، نوید بخش نشــاط و تحرک بیش 

از پیــش آن اداره کل باشــد .دوام توفیقــات روز افــزون را از جهاندار جان آفرین مســئلت داریم.

رئیس و کارکنان اداره کتابخانه های عمومی بردسیر 

آگهی بکارگیری نیرو به صورت قراردادی
دهیــاری باغابــر بخــش اللــه زار از توابــع شهرســتان بردســیر بــه اســتناد 

مــاده 14 آئیــن نامــه اســتخدامی دهیــاری های کشــور بــرای تامیــن نیروی 

انســانی مــورد نیــاز دهیــاری، بــه یــک نفــر از بیــن متقاضیــان بومــی و 

ــا گرایــش هــای مهندســی  ــر ب ــی کارشناســی و باالت دارای مــدرک تحصیل

عمــران و معــاری کــه بعــد از برگــزاری آزمــون و مصاحبــه تخصصــی و 

تائیــد صالحیــت توســط هســته گزینــش و همچنیــن بــا در نظــر گرفــن 

ســایر رشایــط بــه صــورت قــراردادی دعــوت بــه همــکاری مــی منایــد.

لــذا دارنــدگان مــدرک تحصیلــی و رشایــط مــی تواننــد جهــت تکمیــل فــرم 

ــه  ــورخ 98/04/20 ب ــت اداری م ــان وق ــا پای ــدارک ت ــه م ــام وارائ ــت ن ثب

بخشــداری اللــه زار مراجعــه مناینــد. 

ضمنــا الزم بــه ذکــر اســت اولویــت پذیــرش بــا بومــی هــای بخــش بــوده و 

در صــورت عــدم مراجعــه در صــورت رضایــت فرمانــداری بردســیر از بیــن 

بومــی هــای شهرســتان نیــرو جــذب مــی گــردد.

دهیاری باغابر، بخش الله زار، شهرستان بردسیر

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش 
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی :

بهشتی یک ملت برای ملت ما بود 
این یک شاخص انقالب گریست 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی در خطبه های 
نماز جمعه این هفته نمازگزاران را به رعایت تقوی الهی،انجام 
واجبات و ترک محرمات توصیه نمود و بیان داشت : امیرالمومنین 
علی علیه السالم در کالمی راجع به تقوی در بخشی از خطبه 183 
نهج البالغه می فرماید : خداوند سفارش و وصیت به تقوی کرده و 
تقوی را نهایت رضایت خود دانسته و اگر بناست خداوند از عملی 
راضی باشد همین تقوی است و تنها خواسته خداوند از ما رعایت 
تقوی است و از آن خدایی بترسید و پروا کنید که در محضر و 

پیشگاه آن هستیم. 
خطیب جمعه بردسیر در ادامه بحث درسلسله گفتا ر شرح دعای 
مکارم اخالق بیان داشت : امام سجاد علیه السالم می فرماید: خدایا 
آن معالی اخالق و مکارم اخالق را به من عنایت کن از اینکه معالی 
و مکارم اخالقی داشته باشم و فخر بفروشم مرا حفظ کن. معالی 
اخالق همان اخالق عالی و همین دعای بیستم است که با آن 
نامگذاری شده زیرا حاوی بسیاری از سجایای عالی انسانیت است 
چه بگوییم مکارم اخالق و چه معالی اخالق ، لذا خواسته دیگر امام 
سجاد علیه السالم این است که خدا هم توفیق دهد و هم معالی 

اخالق در زندگی اجرا کنیم. 
امام جمعه بردسیر درادامه افزود: پیامبر گرامی اسالم صلی ا... علیه 
واله  می فرماید: خداوند آن اخالق عالی و بزرگوارانه و مکارم اخالق 
را دوست دارد اما آن اخالق پست و فرومایه را دوست ندارد ودر 
روایات اسالمی و اهل بیت هم چیزی به عنوان مکارم اخالق و هم 
محاسن اخالق داریم هر دو خوب هستند ومورد رضایت الهی . 
چنانچه امام سجاد علیه السالم در روایتی از رسول اهلل صلی ا... علیه 
واله  نقل می کند من مبعوث شدم هم برای محاسن اخالقی و هم 
مکارم اخالقی. در جایی دیگر می فرماید: مبعوث شدم تا این مکارم 
اخالقی را تمام کنم هم مکارم اخالقی و هم محاسن اخالقی و حاال 
چه فرقی بین اینهاست و به عنوان مصداق محاسن اخالق  همان 
اخالق خوب و پسندیده است که همه دوست دارند و مکارم اخالق 
آن اخالق بزرگوارانه و روح بزرگ و اخالق عالی است که بعضی 

ا ز اخالق بزرگ هستند ولی بزرگوار نیستند 
کسانی هستند که روح بزرگ و اخالق خوب دارند پست و مقامی 
ندارند ولی بزرگوارند.مکارم اخالق یعنی اخالق بزرگوارانه داشتن 
، حد حسن خلق و خوش اخالقی چیست ؟حضرت مصادیق را 
بیان کرد. وقتی با مردم می خواهی برخورد کنی با نرمی و گرمی و 
اخالق خوش داشته باش و کالمت پاک و طیب باشد واین حسن 
خلق است آیا انسانیت انسان به همین ها است خیلی ها هستند 
ظواهر را رعایت می کنند اینها فریبانه است اما درون زهرآلود و 
باطن عالی نیست پس انسانیت انسان به ظواهر نیست بلکه به باطن 
ودرون است.و امام جعفر صادق علیه السالم به یکی از اصحاب خود 
بنام ابن جندب سفارش می کند با کسی رفت و آمد کن که با تو 
بریده است وبه کسی عطا و کمک کن که محرومت کرده اینها 
مکارم اخالق است و اگر درمقابل  بدیهای دیگران خوبی کردی 
این مکارم اخالق است و انشاءاله ما بتوانیم زندگی اهل بیت را برای 
خودمان الگو قرار دهیم و خداوند این دعای امام سجاد علیه السالم 
را و این اخالق عالی و مکارم اخالق را در همه عرصه های زندگی 

به ما عنایت فرماید.
خطیب جمعه در ادامه بیان داشت هفتم تیرماه سالروز انفجار 
دفترحزب جمهوری اسالمی ایران و شهادت مظلومانه شهید ایت 
اهلل دکتر بهشتی و 72 تن از یاران امام و انقالب است و این روز 
به عنوان قوه قضاییه نامگذاری شده است. چند نکته در برگرفته از 
بیانات مقام معظم رهبری دردیدار رئیس قوه و کارکنان دستگاه 
قضایی داشتند و معظم له فرمودند : اولین نکته راجع به شخصیت 
دکتر بهشتی که از شخصیتهای تراز اول نظام و انقالب اسالمی 
است که آن زمان او را نشناختند که حضرت امام فرمود بهشتی 
مظلوم زیست و مظلوم شهید شد وهم از زندگی و شهادتش باید 
درس بگیریم وقتی به تعبیر امام دقت می کنیم که می گویند 
بهشتی یک ملت برای ملت ما بود یک شاخص انقالب گری بود و 
یادش را گرامی میداریم و انشاء اله بتوانیم شهید بهشتی را الگو خود 
درکار و زندگی قرار دهیم. نکته دوم دستگاه قضاء مامن و پناهگاه 
مردم است و هرکس از هر جا ببرد به دادگاه می رود تا دادش را 
بستاند لذا مقام معظم رهبری در فرمایشات خود فرمودند: اصلی 
ترین کار قوه قضاییه اقامه عدل است با عدالت برخورد کند و حق 

مردم را به آنها بدهد و کار سختی است.
نکته سوم که وظیفه اصلی مبارزه با فساد هم در درون قوه قضاییه 
و هم بیرون قوه قضاییه است . و نکته چهارم که با ریاست جدید 
قوه قضاییه حضرت آیت اهلل رئیسی که سکاندار این دستگاه است 
و با روحیات ایشان بنا بر تحول قوه است اما امید مردم مبارزه با 
فساد است و این مشکالتی که در کشور ما رخ می دهد و یکسری 
ناکارآمدی بعضی از مسئولین است و یک مقداری قوه قضاییه باید 
برخورد جدی داشته باشد ومی گویند یا آدم باید از خدا بترسد یا 
بنده خدا، لذا بعضی از خدا نمی ترسند لذا باید جایی باشد که از 
بنده خدا بترسند و آن قوه قضاییه است. ونکته آخر که مهمتر است 
دوستان قضایی با همکاری نیروهای امنیتی برنامه ریزی کنند که 
پیشگیری قبل از وقوع جرم شود و خیلی بهتر از رسیدگی به جرم 
و جنایت است و باید کاری کنیم که پای مردم به محاکم قضایی 
باز نشود و باید برنامه ریزی کرد و همه دست به دست هم دهند 
برای پیشگیری از جرم. این معضالتی که در جامعه ما است از 
مشروبات الکلی ، موادمخدر و بی حجابی گرفته باید قبل از وقوع 

جرم پیشگیری کنیم تا دادگاهها خلوت شوند.
در ادامه افزود: این هفته افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری 
شده است تا جنایات آمریکا بیان شود آمریکایی که دشمن حقوق 
بشر است از بحث حمایت از عربستان چندین سال است که مردم 
بی دفاع یمن را می کوبد تا بحث لبنان، سوریه و افغانستان هر جا 
بوده علیه حقوق بشر قدمی برداشته است درهمین جریانات اخیر 
خودمان اگر بشر است چرا حق کمک به سیل زدگان را تحریم 
کردند پرچم حقوق بشر دستشان است شعار حقوق بشر می دهند 

اما علیه بشر قدم بر می دارند اینها جنایت است.

ایجاد 537 هزار شغل در سال جاری
محمدرضــا کارگر،مشــاور معاونت توســعه 
کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی در گفــت وگــو بــا خبرنگار 
ــاره  ــنیم، درب ــزاری تس ــادی خبرگ اقتص
برنامــه هــای اشــتغالزایی دولــت درســال 
ــاد  ــکالت در ایج ــی از مش ــت: یک 98گف
ــتغال  ــی اش ــع مال ــن مناب ــتغال تأمی اش
اســت. یعنــی تاکنــون یــک ردیــف بودجه 
ای مشــخص بــرای برنامه های اشــتغال در 
نظــر نگرفتــه ایم.  معمــوالً بودجه اشــتغال 
در تبصــره هــای فرعــی و در کنــار مســائل 
ــده  ــری گنجان ــس دیگ ــدد و نامتجان متع
شــده و ردیــف اختصاصــی نــدارد، وقتــی 
قانــون اینگونه نوشــته مــی شــود در اینکه 
چــه میــزان تخصیــص اعتبــار به دســتگاه 
ــالت  ــی و تعام ــرد، رایزن ــورت بگی ــا ص ه

فــردی مســئله مهمــی مــی شــود.
مشــاور معاونــت توســعه کارآفرینــی و 
اشــتغال وزارت کار گفت: در برنامه اشتغال 
ــوی  ــازی الگ ــاده س ــرد؛ پی ــی و خ حمایت
نوین توســعه مشــاغل خانگی، ســاماندهی 
و توســعه مشــاغل خانگــی، توســعه 
اشــتغال خــرد گــروه هــای خودیار،طــرح 

ــی  ــرد حمایت ــتغال خ ــتغال عمومی،اش اش
بــرای افــراد تحــت پوشــش نهادهــای 
ــا)  ــی آنه ــع داخل ــل مناب ــی از مح حمایت
کمیتــه امــداد امــام خمینی،بنیــاد شــهید 
و امــور ایثارگران،ســازمان بهزیســتی کشــور 
و ســایر نهــاد هــای حمایتــی( را بــا هــدف 
ایجــاد 74 هــزار نفــر شــغل جدیــد و حــدود 
1480 میلیــارد ریــال تلفیــق منابــع در 
اختیــار نهادهــای حمایتــی بــا منابــع بانکی 

ــم. ــتور کار داری در دس
وی افزود:طــرح اشــتغال گــروه هــای خودیار 
یــا تأمیــن مالــی خرد بــا رویکــرد بانکــداری 
پیونــدی کــه بیــش از یــک دهــه اســت کــه 
بــا کمــک بخــش خصوصــی شــروع شــده 
ــه  ــان ب ــرای زن ــور ب ــر کش و االن در سراس
خصــوص در مناطق کمتــر برخــوردار داریم. 
ــه  ــت ک ــن اس ــز ای ــرح نی ــن ط ــی ای ویژگ
متقاضیــان بــدون اینکــه نیازمنــد وثیقــه و 
ابزارهــای  تضمین باشــند، امکان دسترســی 
ــدازی  ــرای راه ان ــی ب ــع بانک ــه مناب ــا ب آنه
مشــاغل خــرد و کســب و کارهــای کوچــک 

را فراهــم مــی کنــد.
ــه ســاماندهی و  ــه برنام ــا اشــاره ب ــر ب کارگ

ــه  ــت: برنام ــود گف ــتغال موج ــت اش تثبی
ــود  ــتغال موج ــت اش ــرای تثبی ــزی ب ری
وحمایــت از بنــگاه هــای خصوصــی و 
ــا  ــی مشــکل دار موجــود کشــور را ب تعاون
هــدف حفــظ و نگهداشــت حداقــل بیــش 
از 315 هــزار نفــر بــا 3240 میلیــارد ریــال 
بودجــه مــورد نیــاز را و طــرح بیمــه بیکاری 
بــرای مناطــق ســیل زده بــا هــدف گــذاری 
ــال  ــارد ری ــا 1210 میلی ــر ب ــزار نف 33 ه

ــم. ــد نظــر داری بودجــه م
 کارگــر در ادامــه بــا اشــاره بــه طــرح 
اســتفاده از فرصــت هــای خارجــی گفــت: 
ــه کار  ــاده ب ــروی ام ــی نی ــرح جایگزین ط
ــا  ــه جــای نیــروی کار خارجــی ب ــی ب ایران
هــدف 21هــزار نفــر و ســاماندهی و اعــزام 
نیــروی کار بــه خــارج از کشــور بــا هــدف 
8هــزار نفــر بــا بودجــه 169میلیــارد ریــال 
ــن در  ــت. همچنی ــده اس ــی ش ــش بین پی
ــام  ــت نظ ــازی، تقوی ــای نهادس ــه ه برنام
اطالعــات بــازار کار و نظــارت بــر طــرح هــا 
و برنامــه هــای اشــتغال، طــرح ســامانه ملی 
اطالعــات شــغلی ایرانیــان و پیــاده ســازی 
نظــام پایــش و ارزیابــی طــرح هــا و برنامــه 

هــا را بــا بودجــه200 میلیــارد ریــال در 
ــم. دســتورکار داری

مشــاور معــاون توســعه کارآفرینــی 
کــرد:  بیــان  کار  وزارت  اشــتغال  و 
هدفگــذاری اصلــی بــرای ایجــاد حــدود 
537 هــزار فرصــت شــغلی اســت کــه  
ــال  بودجــه  ــارد ری حــدود 18361میلی
ــه در  ــی ک ــهیالت مال ــت. تس ــاز اس نی
ــوق در نظــر  ــه ف ــرای 8برنام مجمــوع ب
گرفتــه ایــم حــدود 127340هــزار 
میلیــارد ریــال )غیــر از اعتبــارات طــرح 

ــدار بردســیر از پیگیــری هــای  ــور فرمان مهنــدس نجــف پ
ــتنلس  ــای اس ــد ورق ه ــه تولی ــداری کارخان ــه راه ان مجدان

ــر داد  ــاژی خب ــتیل و فوالدآلی اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان 
بردسیر،جلســه رفــع مشــکالت کارخانــه اســتنلس اســتیل 
ــت  ــه ریاس ــاژی ب ــوالد آلی ــیر ( و ف ــوالد بردس ــان ف )جه
دکتــر دهقــان معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه 
منابــع اســتانداری کرمــان و بــا حضــور مهنــدس نجــف پــور 
فرماندار،مهنــدس اســکندری مدیــر کل جــذب و حمایــت 
ســرمایه گــذاری اســتانداری،دکتر حســینی مدیرکل صنعت 
معــدن و تجــارت اســتان و اعضــای هیــأت مدیــره در محــل 

دفتــر دکتــر دهقــان  برگــزار شــد
مهنــدس نجف پــور فرمانــدار شهرســتان بردســیر در ابتدای 
ــوالد  ــه احــداث ســوله های ف ــن جلســه ضمــن اشــاره ب ای
ــر  ــه اســتنلس اســتیل بردســیر کــه از زی آلیــاژی و کارخان
ســاخت هــای الزم برخــوردار می باشــند و بــال اســتفاده بودن 
انــان  پــس از ســالها گفــت: بــا توجه بــه پیگیری هــای انجام 
شــده در دو ســال اخیــر توســط مجموعــه فرمانــداری نهایتا 
هیــات مدیــره و مدیــر عامــل بــا اهتمــام ویــژه ای قصــد راه 
انــدازی دارنــد و تجهیزاتــی کــه در بردســیر طــی شــش مــاه 
گذشــته مســتقر کردنــد نشــان از اعــالم امادگــی کامــل این 
شــرکت جهــت راه انــدازی اســت ،وی در پایان ســخنان خود 
خواســتار رفــع موانــع موجــود در جهــت راه انــدازی و بهــره 

بــرداری در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن شــد 
ســپس مشــاور طــرح کارخانه های فــوالد آلیاژی و اســتنلس 
اســتیل ضمــن اشــاره بــه تنهــا تولیدکننــده ورق اســتنلس 
اســتیل در ایــن کارخانــه بــه روش ســرد در کشــور خاطــر 
نشــان کــرد: کارخانــه تولیــد ورق هــای اســتنلس اســتیل با 
ظرفیــت 40 هــزار تــن تولیــد ســالیانه اســت کــه پــس از راه 
انــدازی ایــن خــط تولیــد ،خط تکمیلــی احداث خواهد شــد 

کــه اشــتغال بیشــتری بهمــراه خواهد داشــت 
در پایــان دکتــر دهقــان بــا اشــاره بــه برخــی موانــع 
موجودگفــت: موانعــی کــه مطــرح گردید بخشــی در اســتان 
ــدن در  ــرح ش ــد مط ــی نیارمن ــد و بخش ــد ش ــل خواه ح
کمیســیون رفــع موانــع تولیــد ملــی با حضــور هیــات مدیره 

و مســئولین اســتانی اســت

ملت ایران مظلوم ، مقتدر همچون کوه ایستاده و تا آخر هم خواهد ایستاد
ملــت ایــران مظلــوم ، مقتــدر همچــون 
ــد  ــم خواه ــر ه ــا آخ ــتاده و ت ــوه ایس ک

ایســتاد
ــوه در  ــدر چــون ک ــوم و مقت ــت مظل مل
برابــر دشــمنان ایســتاده و تــا آخــر مــی 

ایســتیم
حجــت االســالم مهــری در خطبــه هــای 
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه با اشــاره بــه آیه 
»هــن لبــاس لکــم و انتــم لبــاس لهــن « 

ــت: بیان داش
زنــان لبــاس شــما هســتند و شــما نیــز 
لبــاس آنها هســتید یعنــی هــر دو زینت 

هــم و ســبب حفــظ یکدیگرنــد 
وی افزوددرتشــبیه همســر بــه لبــاس در 
ــف بســیاری  ــکات و لطای ــور ن ــه مذک آی
نهفتــه اســت کــه عبارتنــد از :  1-  لباس 
بایــد در طــرح و رنــگ و جنــس مناســب  
ــم  ــد ه ــز بای ــر نی ــد همس ــان باش انس
ــخصیت  ــر و ش ــه فک ــب ب ــو و مناس کف
و فرهنــگ انســان باشــد2- لبــاس مایــه 
زینــت و آرامش همســر و فرزنــدان ومایه 
زینــت و آرامــش خانــواده انــد3- لبــاس 
ــی  ــظ م ــرما حف ــا و س ــان را از گرم انس
کنــد وجــود همســر نیــز کانــون خانــواده 

را گــرم و زندگــی را از ســردی مــی رهانــد4- 
ــت دوری  ــوایی اس ــه رس ــاس مای دوری از لب
ــراف و  ــبب انح ــی س ــر گاه از ازدواج و همس
رســوایی انســان مــی گــردد5- انســان بایــد 
لبــاس خــود را از آلودگــی حفــظ کنــد و زن و 
مــرد بایــد دیگــری را از آلــوده شــدن بــه گناه 

حفــظ نمایــد.
امــام جمعــه نــگار با اشــاره بــه روایتــی از نبی 
مکــرم اســالم صلــی ا... علیــه وآلــه خدمت به 
خانــواده را کفــاره گناهــان کبیــره دانســت و 
مایــه فــرو نشــاندن غضــب پــروردگار و مهریه 

حوریــان بهشــتی خواهــد بود
ــه  ــاره ب ــه بااش ــگار در ادام ــه ن ــام جمع ام
ــس و  ــا ریی ــالب ب ــم انق ــر معظ ــدار رهب دی
ــک و  ــن تبری ــه ضم ــوه قضایی ــؤالن ق مس
تجلیــل از شــخصیت شــهید بهشــتی اظهــار 
داشــت:قوه قضائیــه در نظــام همچــون نهالی 
روز بــه روز رشــد کــرده و بایــد در دوره جدیــد 

پیشــرفتهای  بیشــتری داشــته باشــد 
ایشــان مهمتریــن ماموریــت قــوه قضاییــه در 
ــوب  ــول در چارچ ــاد تح ــد را ایج دوره جدی
اصــول اســالم و قــرآن و قانــون اساســی 
دانســتند و افزودنــد تحــول بــه معنــای 
ــر و رفــع  اســتفاده از شــیوه هــای کارآمــد ت

ــت. ــته اس ــکاالت گذش ــا و اش ــص ه نق
یکــی دیگــر از وظایــف مهــم قــوه قضاییــه 
مبــارزه بــا فســاد در  درون قــوه و در خــارج از 
قــوه اســت  و فســاد در درون بایــد در اولویت 

شد با
ــا  ــگار همچنیــن در رابطــه ب امــام جمعــه ن
پیشــنهاد مذاکــره بــا آمریــکا ایــن پیشــنهاد 
را فریــب دانســت و اظهــار داشــت:  آمریکایی 
ــدار  ــل اقت ــت از عوام ــا وحش ــون ب ــا اکن ه
ملــت ایــران می ترســند جلــو بیایندبنابراین 
ــلحه و  ــن اس ــره  ای ــا مذاک ــد ب ــی خواهن م
عامــل اقتــدار را از دســت ایــران بگیرنــد تــا 
هــر بالیــی مــی خواهنــد بــر ســر ایــن ملت 
بیاورنــد .اگــر چــه ملــت ایــران مظلوم اســت 
ــا  ــی مقتــدر همچــون کــوه ایســتاده و ت ول

آخــر هــم خواهــد ایســتاد
ــا  ــه ب ــت در رابط ــان داش ــن بی وی همچنی
ســرنگونی پهپــاد آمریــکا آیــا دنیــا در برابــر 
حرکــت غیرحقــوق بشــری امریــکا در زدن 
هواپیمــای مســافربری ایــران در خلیج فارس 
کــه بــه شــهادت بیــش از ســیصد بــی گنــاه 
ــه  ــه هم ــان داد بلک ــی نش ــد واکنش انجامی
ایســتادند و نظــاره کردنــد کــه بــه فرمانــده 
نــاو ی که هواپیمــای مســافربری را زد دولت 

امریــکا مــدال افتخــار داد) ایــا معنایش 
ایــن نیســت کــه خــوب کردیــم کــه 
قریب ســیصدنفر و هواپیما را ســرنگون 
کردیــم و بــه پاســش مــدال هــم مــی 
دهیــم (پــس اکنــون نیــروی پدافنــد 
هوایــی ما خــوب عملــی انجــام داد که 
پهپــاد امریکایــی را ســرنگون و بایــد به 
کســانی که پهپادامریکایی را ســرنگون 
کردنــد بایــد مــدال لیاقــت داد تــا هــر 
بــی ســر و پــا و عربــده کشــی حتــی 
تصــور تجــاوز را بــه ذهنــش راه ندهــد.

مدیــرکل ثبــت اســناد و امــالک اســتان 
کرمــان گفــت: »در ســه ماهه ی نخســت 
ــه ســه ماهــه ی ســال  امســال نســبت ب
97 کاهــش چهــار درصــدی ازدواج و 
افزایــش پنــج درصــدی طــالق را شــاهد 

بوده ایــم«.
ــا از کرمــان؛  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
ــری  ــت خب ــی زاده، در نشس ــا طالب رض
بــه مناســبت هفتــه قضائیــه، در بخشــی 
از ســخنان خــود اظهــار کــرد: »هــدف ما 
در ثبــت اســناد و امــالک اســتان، ارتقــاء 
نظــام ســالمت اداری بــوده و دنبــال ایــن 
بودیــم بازخوردهــا را از مــردم و مســئوالن 
بگیریــم کــه عملکــرد همــکاران چگونــه 

بــوده اســت«.
ــاط  ــا ارتب ــر ج ــدم ه ــزود: »معتق وی اف
ــتر  ــد بیش ــوع و کارمن ــاب رج ــن ارب بی
اســت، فســادانگیز اســت و هــر چــه 

برگزاری جلسه ارتقای سالمت روانی 
و اجتماعی در شهرستان بردسیر

در سه ماهه ی نخست امسال نسبت به سه ماهه ی سال ۹7 
کاهش چهار درصدی ازدواج و افزایش پنج درصدی طالق 

                        حجت االسالم مهری امام جمعه نگار  :

محمدرضا کارگر،مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال :

از برگزاری جلسه رفع مشکالت کارخانه 
استنلس استیل و فوالد آلیاژی 

جلســه ارتقــای ســالمت روانــی و اجتماعــی در شهرســتان 
بردســیر به ریاســت فرمانــدار این شهرســتان در محل ســالن 

اجتماعــات فرمانــداری برگــزار شــد.
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط  عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
شهرســتان بردســیر،  معــاون سیاســی اجتماعی فرمانــداری، 
مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان، رئیــس دفترســالمت روانی 
اجتماعــی و اعتیاد دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان و همچنین 
تنی چند از روســای ادارات شهرســتان و کارشناســان مربوطه 

در ایــن نشســت حضور داشــتند.
فرمانــدار شهرســتان بردســیر، در ابتــدای ایــن جلســه اولویت 
ــال  ــامل ح ــدی را ش ــای تولی ــع و واحده ــتغال در صنای اش
افــرادی دانســت کــه در طــرح ســالمت روان فعالیــت هــای 
پزشــکی بــر روی انــان انجــام گرفتــه و بهبــود و ســالمت روان 

را کســب کردنــد.
مهنــدس نجــف پــور ابــزار امیــداوری کــرد: در حوزه اشــتغال 

نیــز ایــن رونــد کمــاکان ادامــه خواهــد داشــت.
در ادامــه مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
بردســیرگفت: از ابتــدای طــرح تا کنــون بیــش از 1200 بیمار 
دچــار اختــالل روان شناســایی شــده کــه 570 مــورد آنهــا 
درمــان و300 نفــر دچــار بیمــاری شــدید هســتند کــه مــورد 
ویزیــت رایــگان متخصــص روانپزشــکی ومشــاوره تخصصــی 

قــرار گرفتــه انــد.
برهانــی افــزود: بقیــه بیمــاران از شــدت کمتــری برخــوردار و 
تحــت مشــاوره قــرار گرفتنــد، همچنین اقــدام به خودکشــی 
و خودکشــی موفــق نســبت بــه ســال های قبــل از ایــن طرح 
کمتــر شــده ومیــزان طــالق نیــز بــا توجــه بــه مشــاوره های 
انجــام شــده جهــت زوجیــن و اشــتغال کاهــش یافته اســت.

وی عنــوان کــرد: مرکــز ســالمت روان واقع در بلــوار 22 بهمن 
آمــاده مشــاوره هــای روانــی و در صــورت نیــاز درمــان بیماران 

بــا ویزیــت رایــگان می باشــد.
ــی  ــالمت روان ــر س ــس دفت ــژاد رئی ــرام ن ــر به ــپس دکت س
اجتماعــی و اعتیــاد دانشــگاه علــوم پزشــکی بحــث را بــا بیان 
نــکات علمــی پیشــگیری در مــدارس وادارات بــا توجــه بــه 
حضورمســئولین ادارات در جلســه ادامــه و در پایــان نیــز بــه 

ســئواالت حاضریــن در جلســه پاســخ داد.

بازدیــد ترویجــی کشــاورزان  از 
ــبز ــره س ــاری زی ــه 2 هکت مزرع

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:

ارتباطــات کمتر شــود و بتوانیــم از طریق 
الکترونیــک پاســخ مــردم را بدهیــم، 
ــود«. ــه می ش ــاد اداری گرفت ــوی فس جل

وی بیــان کــرد: »در ســال گذشــته 
قریــب بــه 395 هــزار پاســخ اســتعالم از 
مراجــع غیرقضائــی و 55 هــزار اســتعالم 
ــه  ــه ب ــی داشــته ایم ک ــه قضائ از مجموع
صــورت الکترونیکــی انجام شــده اســت«.

مدیــرکل ثبــت اســناد و امــالک اســتان 
کرمــان گفــت: »در ســه ماهه اول امســال 
ــک  ــتعالم الکترونی ــزار و 719 اس 11 ه
داشــته ایم کــه بــا ایــن اقــدام حــدود 36 
ــت  ــه ادارات ثب ــردد را در مجموع ــزار ت ه

کاهــش داده ایــم«.
طالبــی زاده ادامــه داد: »اداره کل ثبــت 
ــار  ــان چه ــتان کرم ــالک اس ــناد و ام اس
ســال متوالــی در زمینــه تثبیــت مالکیت 
اراضــی دولتــی رتبه برتر کشــور را کســب 

کــرده و در ســال گذشــته قریــب بــه دو میلیون 
هکتــار تثبیــت مالکیــت انجــام داده ایــم«.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: 
ــه  »بیــش از 45 درصــد از پرونده هــای ورودی ب
دادگســتری مربــوط بــه زمیــن و مســکن اســت 
و زمانــی کــه اراضــی دولتــی و مــردم ســنددار 
شــوند، بســیاری از مشــکالت حقوقــی کاهــش 
یافتــه و بــا ثبــت اراضــی دولتــی، ایــن اراضــی 

مصونیــت پیــدا می کننــد«.
طالبــی زاده همچنیــن اظهــار کــرد: »در ســال 
97 نســبت بــه ســال 96 کاهــش 12 درصــدی 
ــالق  ــدی ط ــک درص ــش ی ــار ازدواج و کاه آم
ــه  ــته ایم«. وی اضاف ــان داش ــتان کرم را در اس
کــرد: »در ســه ماهــه نخســت امســال نســبت 
ــدی  ــار درص ــش چه ــه 97 کاه ــه ماه ــه س ب
ازدواج و افزایــش پنــج درصــدی طــالق را شــاهد 

بوده ایــم«.
مدیــرکل ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمــان 

گفــت: »در ســال 97 میــزان 192 
میلیــارد تومــان وصول معوقــات بانکی 
در اســتان کرمــان صــورت گرفتــه 
ــد 83  ــال 96 رش ــه س ــبت ب ــه نس ک

درصــدی را نشــان می دهــد«.

تقسیم استان به 10 منطقه گردشگری برای توسعه بلندمدت
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اعالم کرد:

ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ریی
ــی،  ــناد آمایش ــت: در اس ــان گف ــتان کرم اس
ــه 10 منطقــه گردشــگری  اســتان کرمــان ب
تقســیم شــده کــه توســعه بلندمــدت اســتان 

را داشــته باشــیم.
ــر  ــر، جعف ــه کوی ــنا منطق ــزارش ایس ــه گ ب
ــت و  ــوی دول ــت و گ ــورای گف رودری در ش
بخــش خصوصی اســتان کرمــان اظهــار کرد: 
ــدزا  ــای درآم ــش ه ــی از بخ ــگری یک گردش
ــت و  ــادی دنیاس ــث اقتص ــم در مباح و مه
ــب  ــان، ارزان و ضری ــتغال آس ــل اش ــه دلی ب
فزاینــده در ایــن بخــش، در برنامه ریــزی های 

ــورد توجــه اســت. اقتصــادی م
وی افــزود: گردشــگری یــک ظرفیــت بســیار 
خــوب بــرای ایجــاد صلــح و دوســتی در بیــن 
کشورهاســت و لــذا دامنــه آن فراتر از مســائل 

اقتصــادی در نظــر گرفتــه مــی شــود.

رودری تصریــح کــرد: ایــران رتبــه 10 دنیــا را 
بــه لحــاظ جاذبــه هــای تاریخــی و باســتانی، 
رتبــه 5 جاذبــه هــای طبیعــی و در شــاخص 
رقابــت پذیری صنعت توریســم رتبــه اول دنیا 

را دارد.
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ریی
ــه  ــی دو ده ــرد: ط ــان ک ــان بی ــتان کرم اس
گذشــته ســهم ایــران از اقتصــاد گردشــگری 
دنیــا افزایــش یافتــه و تعــداد گردگشــران وارد 
ــون و 900  ــش از 3 میلی ــران بی ــه ای ــده ب ش
ــوده و بیــش از 9  هــزار نفــر در ســال 2016 ب

ــد. میلیــون نفــر از کشــور خــارج شــده ان
ــه لحــاظ تعــداد  وی افــزود: اســتان کرمــان ب
ــگران  ــهم گردش ــد س ــگران 0.7 درص گردش
ــت  ــر توریس ــزار نف ــه 38 ه ــور را دارد ک کش

ــم. ــته ای ــال 96 داش ــی در س خارج
رودری اظهــار کــرد: در زیرســاخت هــای حوزه 

مهندس نجف پور فرماندار شهرستان بردسیر خربداد:

مهنــدس ســبک خیــز مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
بردســیر گفــت:  در برنامــه روز مزرعــه بــا حضــور کارشناســان 
وکشــاورزان از طــرح 2 هکتــاري زیره ســبز بازدید و با کاشــت، 

داشــت و برداشــت ایــن محصــول آشــنا شــدند.
وی افــزود: زیــره ســبزه یکــي از مــواد اصلــي شــربت گریــپ 
میچــر وقطــره شــیر افــزا مــي باشــد وتــا 500 کیلــو در هکتار 

محصــول دارد.
ســبک خیــز اذعــان داشــت: همچنیــن درایــن مزرعــه مــوارد 
مربــوط بــه اهلــي کــرد آویشــن شــیرازي توضیــح داده شــد، 
ایــن گیــاه از طریقــه کشــت بافــت تکثیــر ودر اردیبهشــت ماه 
ســال 98 بــه عرصــه منتقــل شــدند.وی خاطــر نشــان کــرد: 
ــار  ــو گــرم آویشــن در هکت ــا 400 کیل ــرآورد مــي گــردد ت ب

بتــوان از ایــن مزرعــه برداشــت نمــود.

ــز  ــد مراک ــم درص ــک و نی ــگری ی گردش
اقامتــی، 1.34 درصــد هتــل هــای کشــور و 
ســهم 0.75 درصــدی گردشــگران خارجی 

را در اســتان کرمــان داریــم.
وی بــا اشــاره بــه جاذبــه هــای گردشــگری 
اســتان کرمــان عنوان کرد: در ســند چشــم 
انــداز توســعه اســتان بعد از معــدن، صنعت 
و کشــاورزی، گردشــگری بــه عنــوان یکــی 
از محورهــای توســعه اســتان دیــده شــده 

ست. ا
رودری بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از 
ــالمت  ــگری س ــر گردش ــای دیگ محوره
اســت، گفــت: در اســناد آمایشــی، اســتان 
کرمــان به 10 منطقه گردشــگری تقســیم 
ــتان را  ــدت اس ــعه بلندم ــه توس ــده ک ش

ــیم. ــته باش داش
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 

اســتان کرمــان در ادامــه تصریــح کرد: 
عوامــل سیاســی و سیاســتی داخلــی، 
ــل  ــازمانی، عوام ــادی و س ــل نه عوام
سیاســی خارجی، زیربنایــی، اقتصادی 
ــش  ــع و چال ــن موان ــم تری و ... از مه
هــای توســعه گردشــگری بــه شــمار 

مــی رونــد.

وی افــزود: اولویــت بخشــی بــه 
صنعــت گردشــگری، توجــه بــه 
خواســته هــای اصلــی گردشــگران، 
از  حمایــت  و  اعتمادســازی 
گردشــگران، توســعه زیرســاخت 
گردشــگری،  بــا  مرتبــط  هــای 
ســاماندهی تعطیــات در کشــور 
و توزیــع مناســب ســفر در تمــام 
کــردن  رقابتــی  ســال،  فصــول 
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حکومت  جهانی عدالت

غیبت امام عصر خشم الهی است/ 
معصیت شیعیان؛ وجهی از غیبت 

امام زمان )عج(
یک وجهی که برای غیبت امام عصر بیان می کنند این است که 
این غیبت خشم الهی است. ما در دورانی هستیم که مورد غضب 
حضرت حق است.این متن جلسه پنجاه و چهارم از سلسله 
مباحث مهدویت است که توسط حجت االسالم سیدمحمدباقر 

علوی تهرانی ایراد شده است.
سومین وجه از ادله و حکمت های غیبت امام عصر، سنت امتحان 
است که در مورد آن صحبت کردیم و عرض کردیم که غیبت 
امام عصر امتحان درون گروهی است و برای کسانی است که 

منتسب به حضرت هستند.
چرا این مسئله امتحان مهم است؟ امتحان از این جهت مهم 
است که ثابت قدم ها در دوره غیبت تعداد کمی دارند. برای اینکه 
این تعداد کم معلوم بشوند، باید این غیبت ادامه پیدا کند. امام 
زین العابدین علیه السالم می فرماید :یعنی براستی برای قائم از ما 
دو غیبت است که یکی از دیگری درازتر است اولی شش روز یا 
شش ماه یا شش سال است و دیگری طول کشد تا بیشتر قائلین 
بآن از آن برگردند و بر آن ثابت نماند مگر کسی که یقین او قوی 
و معرفتش درست باشد و در دلش گرفت و گیری نباشد از آنچه 
ما حکم می کنیم و تسلیم ما اهل بیت باشد. لذا این مسئله غیبت 

برای جداکردن هوادار واقعی و هودارنما الزم است.
دومین وجه این است که مردمان دوران غیبت بهترین مردمان 
هستند. راوی نقل می کند که پیامبر دعا می کردند(:خداوندا! 
برادران مرا به من بنمایان. اصحاب عرض کردند: یا رسول 
! مگر ما برادران شما نیستیم؟ فرمود: نه! شما اصحاب من  اللَّ
می باشید، برادران من مردمی در آخرالزمان هستند که به 
من ایمان می آورند، با اینکه مرا ندیده اند. خداوند آنها را با نام 
و نام پدرانشان، پیش از آنکه از صلب پدران و رحم مادرانشان 
بیرون بیایند، به من شناسانده است. ثابت ماندن یکی از آنها 
بر دین خود، از صاف کردن درخت خاردار )قتاد( با دست در 
شب ظلمانی، دشوارتر است. و یا مانند کسی است که پاره ای از 
آتش چوب درخت »غضا« را در دست نگاه دارد. آنها چراغ های 
شب تار می باشند، پروردگار آنان را از هر فتنه تیره و تاری نجات 

می دهد.
مسئله امتحان بودن غیبت به این خاطر است که عناوینی که 

ذکر شد، مهم هستند و باید محقق شوند.
وجه چهارمی که برای غیبت امام عصر بیان می کنند این است 
که این غیبت خشم الهی است. ما در دوران خوبی زندگی 
نمی کنیم. در دورانی هستیم که مورد غضب حضرت حق است.

ُ تََبارََک  امام باقر به محمد فرج نامه ای نوشتند که »إَِذا َغِضَب اللَّ
انَا َعْن ِجَوارِِهْم« یعنی چون خدا تبارک و  وَ تََعالَی َعلَی َخلِْقِه نَحَّ

تعالی بر خلقش خشم کند ما را از جوارشان دور کند.
محدثین این روایت و این تیپ از روایات را در باب غیبت نوشته 
اند. یعنی وقتی خواستند راجع به غیبت امام عصر بنویسند، 
عنوانی را باز کردند و این تیپ از روایات را در آنجا نوشته اند. 
معلوم می شود که این مسئله غضب در دوران غیبت مطرح است.

جناب مجلسی در کتاب بحار، به این مسئله اشاره کردند و وقتی 
این روایت را ذکر می کنند، می فرمایند این تیپ از روایت بر این 
مسئله داللت دارد که غیبت امام عصر نشانه غضب حضرت حق 

بر اکثریت جامعه است.
بنابراین گناهان ما موجب می شود که ما از فیض دیدار امام 
محروم باشیم. این را در گروهی از روایات که چند مورد آن را 

اشاره خواهم کرد، می بینیم.
امیرالمومنین می فرمایند : به راستی که فتنه هایی ظلمانی و 
کدر و تاریک پشت سر دارید که جز نومه )کسی که عنوانی 
در مردم ندارد و به کلّی قدرش مجهول و ناشناخته است( کسی 
از آن نجات نمی یابد، به آن حضرت عرض شد: ای امیرمؤمنان 
نومه چیست ؟ فرمود: آن کسی است که مردم را می شناسد ولی 
مردم او را نمی شناسند، و بدانید که زمین از حّجت خدای عّز و 
جّل خالی نمی ماند ولی خدای عزیز بزودی دیدۀ خلقش را از او 
نابینا می سازد به خاطر ظلم و جورشان و زیاده روی آنان نسبت 
به خودشان و اگر زمین یک ساعت از حّجت خدا خالی بماند 
اهل خود را فرو می برد، لکن آن حّجت مردم را می شناسد و 
آنان او را نمی شناسند، چنان که یوسف مردم را )برادرانش را( 
می شناخت و آنها او را نمی شناختند.لذا امیرالمومنین به صراحت 
بیان می کنند که دلیل اینکه امام عصر دیده نمی شوند، گناهان 

مردم است.
دلیل قرآن هم دارد. می فرمایند کسی به حقیقت قرآن راه پیدا 
نمی کند »ال یمسه اال المطهرون« مطهرون یعنی کسانی که 
اهل توبه باشند.وقتی پیامبر قرآن و عترت را در حدیث ثقلین 
کنار هم می آورد، معطوف و معطوف علیه، حکم همدیگر را دارند. 

لذا شرط دستیابی که به حقیقت عترت هم تطهیر خواهد بود.
این سنت الهی در مورد امام دوازدهم است و به این معنی 
نیست که کسانی که در دوران حضرت صادق بوده اند و امام را 
می دیدند، انسان های خوبی بوده اند. این مسئله در دوران غیبت 

کارسازی دارد.
فرستاده امام زمان به پسر مهزیار که مشتاق دیدار امام بوده 
می فرماید »ما الذی ترید یا اباالحسن؟« چه می خواهی ای ابو 
الحسن؟ وی جواب داد: »االمام المحجوب عن العالم« امامی را 
که از جهان، پوشیده و پنهان است. او گفت: »و ما هو محجوب 
عنکم ولکن حجبه سوء اعمالکم« امام از شما محجوب و پنهان 
نیست، اما بدرفتاری ها و زشتکاریهایتان، او را از شما پوشانده و 
مخفی ساخته است.در توقیعی که از امام زمان به شیخ مفید 
در سرداب صادر شد، می فرماید : اگر شیعیان ما که خداوند 
توفیق طاعتشان دهد، در راه ایفای پیمانی که بر دوش دارند، 
همدل می شدند، میمنت مالقات ما از ایشان به تأخیر نمی افتاد، 
و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنان می گشت، دیداری بر مبنای 
شناختی راستین و صداقتی از آنان نسبت به ما؛ علّت مخفی 
شدن ما از آنان چیزی نیست جز آنچه از کردار آنان به ما می رسد 
و ما توقع انجام این کارها را از آنان نداریم.یعنی اگر من یک ایمان 
درست داشته باشم در همین شرایط به محضر امام عصر راه پیدا 

می کنم. اگر راه پیدا نمی کنم به خاطر سوء رفتار من است.

ادامه آیه 45 سوره آل عمران :

3- منظور از واژه مسیح چیست؟
اطالق »مسیح« که به معنای »مسح کننده« یا »مسح شده« است، بر 
عیسی، ممکن است از این نظر باشد که او با کشیدن دست بر بدن بیماران 
غیر قابل عالج، آنها را به فرمان خدا شفا می داد. چون این افتخار از آغاز 
برای او پیش بینی شده بود، خداوند نام او را قبل از تولد مسیح گذاشت. 
همچنین ممکن است به این دلیل باشد که خداوند اورا از ناپاکی و گناه 

مسح کرد و پاک گردانید.
4- چرا خداوند با صراحت عیسی را فرزند مریم معرفی می کند؟

قرآن در این آیه شریفه، صریحا عیسی را فرزند مریم معرفی کرده تا 
پاسخی به مدعیان الوهیت عیسی باشد. زیرا کسی که از مادر متولد می 
شود و مشمول تمام تغییرات دوران جنینی و تغییرات و تحوالت جهان ماده 
است، چگونه می تواند خدا باشد؟ خداوند باید از تمام تغییرات و دگرگونی 

ها برکنار باشد.
5- منظور »وجاهت« در دنیا و آخرت چیست؟

»وجاهت« به معنای مقبولیت است. مقبول بودن عیسی)ع( در دنیا روشن 
است و همچنین، مطابق فرمایش قرآن کریم، عیسی)ع( در آخرت نیز از 
وجاهت برخوردار خواهد بود. این وصف »وجیها فی الدنیا واآلخره« در 
قرآن، تنها برای حضرت عیسی)ع( آمده است و در مورد شخص دیگری 

این صفت نیامده است.
6- منظور از »مقربین« چیست؟

معنای کلمه »مقرب« معلوم است و منظور از مقرب این است که 
عیسی)ع( مقرب نزد خدا است و داخل در صف اولیاء است. از جهت 
تقرب،داخل در صف مقربین از مالئکه است و منظور از این تقرب، تقرب 

به خداوند سبحان است.
آیه 46 سوره آل عمران:

و در گهواره ]به اعجاز[ و در میانسالی ]به وحی[ با مردم سخن می گوید و 
از شایستگان است.

1-منظور از سخن گفتن عیسی در گهواره چیست؟
آیه شریفه اشاره به سخن گفتن عیسی در گهواره می کند. زیرا همانطور که 
در سوره مریم خواهد آمد، عیسی)ع( برای رفع اتهام از مادرش در گهواره به 
سخن آمد و با زبان فصیح، مقام بندگی خویش را در مقابل پروردگار و مقام 
نبوت خود را آشکار ساخت و از آنجا که ممکن نیست از رحم ناپاک و آلوده 

ای پیامبر به دنیا آید، پاکی مادر خود را با این اعجاز اثبات نمود.
ضمنا در این آیه به این حقیقت اشاره شده که مسیح از آغاز تولد تا موقعی 
که به سن کهولت برسد، سخن حق خواهد گفت. گویا در تمام عمر دائما در 
راه تبلیغ و ارشاد خلق گام برخواهد داشت و لحظه ای آرام نخواهد نشست.

2- منظور از »فی المهد و مهال« چیست؟
واژه »مهد« به معنای محلی است که برای خواب و استراحت نوزاد آماده 
می کنند. واژه »کهولت«که از ماده »کهل« است، به معنای »پیر« نیست، 
بلکه به معنای افراد میان سال است. حتی برخی از دانشمندان لغت تصریح 
کرده اند که بین سن 34 تا 51 سالگی را دوران کهولت می نامند و کمتر از 

آن را شاب )جوان( و بیشتر از آن را شیخ )پیر( می گویند.
3- بزرگ ترین افتخار و امتیاز حضرت مسیح چه بود؟

بعد از ذکر افتخارات گوناگون مسیح)ع( او از صالحان خواهد بود »ومن 
الصاحین« و از این تعبیر معلوم می شود که صالح بودن بزرگ ترین 

افتخاری است که ارزش های دیگر انسانی در آن جمع است.
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حضــور حجــت االســالم رئیســی 
ــه  ــوه قضائی ــت ق ــند ریاس ــر مس ب
ــم  دوران طالیــی دســتگاه قضــا را رق
مــی زند/تیــغ تیــز عدالــت در انتظــار 
ــت ــه درش ــادی دان ــدان اقتص مفس

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر 
ــبختانه در  ــت: خوش ــس گف در مجل
قــوه قضائیــه اقدامــات بســیار خــوب 
و ســریعی آغــاز شــده اســت و مهــم 
ــد  ــا مفاس ــورد ب ــا برخ ــن آن ه تری
ــد در  ــا بای ــت و آن ه ــادی اس اقتص

انتظــار محاکمــه باشــند.
بــه گــزارش شــبکه اطــالع رســانی راه 
دانا؛ شــهباز حســن پور نماینــده مردم 
ســیرجان و بردســیر در مجلس ضمن 
عرض تســلیت به مناســبت شــهادت 
شــهید گرانقــدر آیــت الل بهشــتی  و 
ــن  ــر و  همچنی ــم تی ــهدای هفت ش
گرامیداشــت هفتــه قــوه قضائیــه بــه 
ــدا  ــت: در ابت ــان گف ــگار راه آرم خبرن
ــم رئیســی ،  ــید ابراهی ــت الل س از آی
رئیــس قــوه قضائیــه بــرای زحمــات 
بــی دریغــی کــه در ایــن مــدت  کوتاه 
ــژه  ــه وی ــا مفاســد ب ــرای برخــورد ب ب

مفاســد اقتصــادی کشــیدند تشــکر 
مــی کنــم.

وی عنــوان کــرد: خوشــبختانه در 
قــوه قضائیــه اقدامــات بســیار خــوب 
و ســریعی آغــاز شــده اســت و مهــم 
ــد  ــا مفاس ــورد ب ــا برخ ــن آن ه تری
اقتصــادی و اتخــاذ امــوال نامشــروعی 
ــای  ــند ه ــراد در مس ــه اف ــت ک اس
دولتــی و پســت هــای حســاس و 
کلیــدی کشــور بدســت آوردند اســت.

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر 
ــوط  ــون مرب ــزود: قان ــس  اف در مجل
بــه حسابرســی امــوال مســئولین روز 
گذشــته در مجلس شــورای اســالمی 
ــدگان  ــع نماین ــت قاط ــا رای اکثری ب

مجلــس تصویــب شــد.
ــرد: در رابطــه  ــد ک ــور تاکی حســن پ
بــا مبــارزه بــا فســاد خــط قرمــز قــوه 
قضائیــه پیگیــری بــی اســتناد اســت؛ 
ــود  ــی وج ــتنادات کاف ــر اس ــا اگ ام
ــزی  ــط قرم ــچ خ ــد، هی ــته باش داش
ــه ویــژه  ــا فســاد ب ــرای برخــورد ب را ب

ــل نیســت. فســاد اقتصــادی قائ
ــای  ــه بخش ه ــروز هم ــزود: ام وی اف

ــه  ــند ک ــته باش ــاور داش ــد ب ــور بای کش
بنــای دســتگاه قضایــی بــدون توجــه به 
خــط ، جریــان ، وابســتگی و پیوســتگی، 
ــت  ــور اس ــام اداری کش ــالمت در نظ س
ــر  ــزی در ام ــط قرم ــچ خ ــن هی بنابرای
ــه  ــوه قضائی ــرای ق ــاد ب ــا فس ــارزه ب مب

ــدارد. ــود ن وج
مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی اولیــن گام 
قــوه قضائیــه در راســتای جلــب اعتمــاد 

می  عمو
ــیر  ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
ــه  ــه ک ــرد: آنچ ــح ک ــس  تصری در مجل
امــروز باعــث امیــدواری مــردم و پیونــد 
نــا گسســتنی آن هــا بــا نظــام جمهوری 
اســالمی شــده اســت مبــارزه بــا مفاســد 
ــت  ــه درش ــن دان ــادی و متخلفی اقتص
اســت که خوشــبختانه اقدامات گسترده 

ــاز شــده اســت. ای آغ
ــم  ــد: امیدواری ــاد آور ش ــور ی ــن پ حس
تمامی راه های فســاد زا در کشــور بســته 
شــود و قــوه قضائیــه اگــر نیــاز بــه هــر 
نــوع حمایتــی داشــته باشــد قطعــا دریغ 

نخواهیــم کــرد.
حضــور حجــت االســالم رئیســی در 

حضور آیت ا.. رئیسی بر مسند ریاست قوه قضائیه دوران 
طالیی دستگاه قضا را رقم می زند

فروش محصوالت نانو، در سال ۹6  یک هزار و 3۰۰ میلیارد تومان 
 معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهور 
گفــت: مــا بــه انــدازه کافــی در علــم نانــو 
در کشــور پیشــرفت داشــته ایــم و امــروز 
زمــان آن رســیده اســت بــه تجــاری 
ســازی ایــن فنــاوری اهتمــام ویژه داشــته 

باشــیم.
ــود  ــفر خ ــیه س ــتاری در حاش ــورنا س س
بــه کاشــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
مهــر، بــا بیــان اینکــه ایــران از نظــر تولید 
مقــاالت نانــو در رتبــه چهــارم دنیــا قــرار 
دارد، اظهــار داشــت: هــزاران شــرکت 
ــم  ــور داری ــو در کش ــوزه نان ــال در ح فع
ــق  ــا در ســال ۹۶ از طری ــروش آنه ــه ف ک
ارائــه محصــوالت نانــو، یــک هــزار و ۳۰۰ 

ــوده اســت. میلیــارد تومــان ب
وی بــا بیــان اینکه در ســال گذشــته نیز این 
میــزان فــروش افزایــش داشــته اســت، ابــراز 
ــد  ــی توان ــن راه م ــادن در ای داشــت: گام نه
اشــتغال فــارغ التحصیــالن نانــو را تضمیــن 

مــی کنــد.
ــور  ــاوری رئیــس جمه ــاون علمــی و فن مع
بــا بیــان اینکــه ایــران از معــدود کشــورهایی 
اســت کــه محصــوالت نانو خــود را بــه دیگر 
کشــورها صــادر مــی کنــد، افــزود: دســتگاه 
هــای الزم بــرای تولیــد رنــگ و دیگــر 
تولیــدات موردنیــاز حــوزه های مختلــف نانو 
ــی ســاخته شــده  توســط دانشــمندان ایران
ــرای کشــور  ــن صــادرات مهــم ب اســت و ای

مســند ریاســت قــوه قضائیــه دوران طالیــی 
ــد ــی زن ــم م دســتگاه قضــا را رق

وی اذعــان کــرد: حضــور آیــت الل رئیســی 
در مســند ریاســت قوه قضائیه ســبب شــده 
اســت کــه قــوه قضائیــه یکــی از موثــر ترین 
دوران و بــه عبــارت دیگــر دوره طالیــی خود 

بگذراند. را 
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در 
مجلــس در خاتمه خاطرنشــان کرد: ریاســت 
محتــرم قــوه قضائیــه از ابتــدا اقدامــات 
کارشناســی شــده در دســتگاه قضــا را آغــاز 
کــرده اســت و بــر اســاس تخصــص و کولــه 
بــاری از تجربــه قــدم در راه خدمــت بــه ملت 

شــریف ایــران نهــاده اســت.

آیا تا به حال پلی ساخته ایم؟
در زمان هــای دور دو بــرادر در کنــار هــم بــر ســر زمینــی 
ــد و در  ــد کار می کردن ــرده بودن ــه ارث ب کــه از پدرشــان ب
نزدیــک هــم خانه هایــی بــرای خودشــان ســاخته بودنــد 
ــاق روزی  ــد. برحســب اتف ــی روزگار می گذراندن ــه خوب و ب
ــا هــم بــه اختــالف رســیدند. بــرادر  بــر ســر مســئله ای ب
ــی  ــال بزرگ ــان کان ــا و خانه هایش ــن زمین ه ــر بی کوچکت
ــه  ــچ گون ــا هی ــت ت ــل آن آب انداخ ــرد و داخ ــر ک حف

ارتباطــی بــا هــم نداشــته باشــند.
بــرادر بزرگتــر هــم ناراحــت شــد و از نجــاری خواســت تا با 
نصــب پرچین هــای بلنــد کاری کنــد تــا بــرادرش را نبینــد 
و خــودش عــازم شــهر شــد. هنــگام عصــر کــه برگشــت 
بــا تعجــب دیــد کــه نجــار بجــای ســاخت دیــوار چوبــی 
بلنــد یــک پــل بــزرگ ســاخته اســت.برادر کوچکتر کــه از 
صبــح شــاهد ایــن صحنه بــود پیش خــود اندیشــید حتماً 
بــرادرش بــرای آشــتی دســتور ســاخت پــل را داده اســت و 

بی صبرانــه منتظــر بازگشــت او بــود.
او  از  و  آغــوش گرفــت  در  را  بــزرگ  بــرادر  و  رفــت 
ــرادر از نجــار خواســتند چنــد  معذرت خواهــی کــرد. دو ب
روزی مهمــان آنهــا باشــد. امــا او گفــت: پل هــای زیــادی 

ــت. ــازد و رف ــد بس ــه او بای ــتند ک هس
مراقبت

پســر جــوان آن قــدر عاشــق دختــر بــود کــه گفــت: تــو 
نگــران چــی هســتی؟

دختــر جــوان هــم حرفــش را زد: همــون طــور کــه خودت 
می دونــی مــادرت پیــره و جــز تــو فرزنــدی نــداره... بایــد 
شــرط ضمــن عقــد بگذاریــم کــه اگــر زمیــن گیــر شــد، 

اونــو  بــه خونــه مــا نیــاری و ببریــش خانــه ســالمندان.
پسر جوان آهی کشید  و شرط دختر را پذیرفت...

ــه زن  ــود ک ــته ب ــان نگذش ــاه از ازدواجش ــش م ــوز ش هن
جــوان در یــک تصــادف اتومبیــل قطــع نخــاع و ویلچــر 
نشــین شد.پســر جــوان رو بــه مــادرش گفت: بهتر نیســت 

ببریمــش آسایشــگاه؟
مــادر پیــرش بــا عصبانیــت گفــت: مگــه مــن ُمــردم کــه 
ــر  ــه زمین گی ــی ک ــا موقع ــودم ت ــش آسایشــگاه؟ خ ببری

ــم. ــت می کن ــدم ازش مراقب نش
پسر جوان اشک ریخت و به زنش نگاه کرد.

زن جــوان انــگار بــا نگاهــش بــه او می گفــت: شــرط ضمن 
عقــد رو باطــل کن! 

مجازات شغاالن
ــغاالن  ــت از زوزه ش ــار نتوانس ــان قاج ــبی آقامحمدخ ش
ــاورانش را  ــت مش ــواب برخاس ــه از خ ــح ک ــد. صب بخواب
فراخوانــد و از آنهــا کیفــری بایســته را بــرای شــغاالن طلب 
کرد.هــر یــک کیفــری ســخت را بــرای شــغاالن پیشــنهاد 
کردنــد. امــا او هیــچ یــک را نپســندید و مجازاتی ســخت تر 
ــرای شــغاالن جســتجو می کــرد. دســتور داد تمامــی   را ب
شــغاالنی را کــه در آن حوالــی یافــت می شــدند، را بیابنــد و 

زنــده بــه حضــورش آورنــد.
وقتــی  شــغاالن را بــه حضــورش آوردنــد، بر گــردن تمامی 
ــاره در صحــرا رهــا  ــه ای آویخــت و آنهــا را دوب آنهــا زنگول
کــرد. طعمه هــا از صــدای زنگولــه شــغاالن می گریختنــد 
و هیــچ یــک نتوانســتند طعمه ای شــکار کنند. چنــد روزی 
بدیــن نحــو ســپری شــد تــا همگــی  از گرســنگی ُمردنــد.

داستان های آموزنده

دانستنی های حقوقی 
کفالت چه افرادی پذیرفته می شود؟

قــرار کفالــت یکــی از انــواع قرار هــای تامیــن اســت کــه بــه منظــور دسترســی بــه متهــم و حضــور 
به موقــع وی در مراحــل تحقیــق یــا رســیدگی یــا اجــرای حکــم، جلوگیــری از فــرار یــا مخفــی 
شــدن او و تضمیــن حقــوق بزه دیــده بــرای جبــران ضــرر و زیان وی ممکن اســت از ســوی دادســرا 

صــادر شــود
قــرار کفالــت یکــی از انــواع قرار هــای تامیــن اســت کــه بــه منظــور دسترســی بــه متهــم و حضــور 
به موقــع وی در مراحــل تحقیــق یــا رســیدگی یــا اجــرای حکــم، جلوگیــری از فرار یا مخفی شــدن 
او و تضمیــن حقــوق بزه دیــده بــرای جبــران ضــرر و زیــان وی ممکــن اســت از ســوی دادســرا صادر 
شــود. در واقــع، قــرار کفالــت بــه عنوان یــک تامین کیفری مناســب، جایگزین مناســبی بــرای قرار 
وثیقــه و قــرار بازداشــت موقــت اســت تــا هــم امــکان جلــب متهــم در مراحــل بعــدی دادرســی را 

فراهــم کنــد و هــم از بازداشــت متهــم و افزایــش بــار جمعیــت زندان هــا بکاهد.
 اگــر متهــم مرتکــب جرمــی شــده و بازپــرس بــه دنبــال ایــن اســت کــه همــواره بــه او دسترســی 
داشــته باشــد تــا بتوانــد اجــرای حکــم را تســهیل کنــد، در صــورت وجــود دالیــل کافــی می توانــد 

قــرار اخــذ کفیــل یــا تعییــن وجه الکفالــه را صــادر کنــد.

آگهی گواهی حصر وراثت 
آقای جعفر کاکوئی دارای شناســنامه 1۶۳2  به شــرح دادخواســت شــماره ۹8۰۹۹8۳48۹1۰۰147 
ــخ   ــنامه 7 درتاری ــه شــماره شناس ــی ب ــر کاکوئ ــادروان اکب ــح داده ش ــورخ 1۳۹8/۰4/۰1 توضی م
1۳۹7/1۰/1۰ در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1- اصغــر 
کاکوئــی فرزنــد ماشــااله بــه شــماره شناســنامه 1  متولــد 1۳41 نســبت پســر2- ناصــر کاکوئــی 
فرزنــد ماشــااله بــه شــماره شناســنامه 1777  متولــد 1۳54 نســبت پســر۳- جعفر کاکوئــی فرزند 
ماشــااله به شــماره شناســنامه 1۶۳2  متولد 1۳47 نســبت پســر4- فاطمه کاکوئی فرزند ماشــااله 
بــه شــماره شناســنامه 12  متولــد 1۳۳5 نســبت دختر5- زهــرا کاکوئی فرزند ماشــاءاله به شــماره 
شناســنامه 1۳1۳  متولــد 1۳4۳ نســبت دختــر۶- صغــری کاکوئــی فرزنــد ماشــاءاله بــه شــماره 
شناســنامه 14۳۰  متولــد 1۳45 نســبت دختــر لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال 
نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نزد 
اشــخاصی باشــد ظــرف 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/۶7 م الف

افتخــاری مهــم تلقــی مــی شــود.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور 
ــان  ــور را نش ــو در کش ــوم نان ــعه عل توس
ــت  ــش دانس ــن بخ ــق در ای ــده رون دهن
ــدازی  ــا راه ان ــو ب ــم نان ــراز داشــت: عل و اب
ســتاد فنــاوری نانــو پیشــرفت زیــادی در 
ــارغ  ــروزه ف ــا ام ــت ام ــوزه نداش ــن ح ای
التحصیــالن، اســاتید و شــرکت هــای 
متعــددی در حوزه نانو در کشــور مشــغول 
بــه فعالیت هســتند کــه در رونق بخشــی 

ــد. ــر بســزایی دارن ــم تاثی ــن عل ای
وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد مــا در حــوزه 
نانــو تجــاری ســازی اســت، گفــت: مــا بــه 
انــدازه کافــی در تولیــد علوم نانو در کشــور 

پیشــرفت کرده ایــم و امروز زمان آن رســیده 
اســت کــه گام را فراتر گذاشــته و بــه تجاری 

ســازی ایــن علــم اهتمــام ویــژه ای بدهیم.

آگهی گواهی حصر وراثت
بــه شــرح دادخواســت شــماره  نیــا دارای شناســنامه 1۶544   ایوبــی  آقــای شــفیع 
ــور  ــری پ ــه خض ــادروان مرضی ــح داده ش ــورخ 1۳۹8/۰4/۰5 توضی ۹8۰۹۹8۳48۹2۰۰1۶2  م
قرائــی بــه شــماره شناســنامه 21  درتاریــخ  1۳72/۰7/1۳ در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث 
منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-علــی قرائــی قلعــه خانــی فرزنــد ببــراز شــماره شناســنامه 
217  متولــد 1۳22 نســبت فرزنــد2- اکبــر قرائــی قلعه خانــی فرزند ببراز شــماره شناســنامه 124  
متولــد 1۳2۹ نســبت فرزنــد۳- شــفیع ایوبــی نیــا فرزنــد ببــراز شــماره شناســنامه 1۶544  متولد 
1۳4۳ نســبت فرزنــد4- محســن ایوبــی نیا فرزند ببراز شــماره شناســنامه ۶  متولد 1۳45 نســبت 
فرزنــد5- فرنگیــس قرائــی قلعــه خانــی فرزند ببــراز شــماره شناســنامه 125  متولد 1۳۳۰ نســبت 
فرزنــد لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهی مــی  شــود چنانچه 
کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یک مــاه از 
نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهی صــادر خواهدشــد وهر وصیــت نامه 

ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
                                                  دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بردسیر/۶۶ م الف

آگهی گواهی حصر وراثت 
آقای جعفر کاکوئی دارای شناســنامه 1۶۳2  به شــرح دادخواســت شــماره ۹8۰۹۹8۳48۹1۰۰14۶ 
مــورخ 1۳۹8/۰4/۰1 توضیــح داده شــادروان ماشــااله کاکوئــی بــه شــماره شناســنامه 8۹2 درتاریخ  
1۳۹7/۰2/18 در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-اکبــر 
کاکوئــی فرزنــد ماشــااله بــه شــماره شناســنامه 7  متولــد 1۳۳7 نســبت پســر2- اصغــر کاکوئــی 
فرزنــد ماشــااله به شــماره شناســنامه 1  متولد 1۳41 نســبت پســر۳- ناصــر کاکوئی فرزند ماشــااله 
بــه شــماره شناســنامه 1777  متولــد 1۳54 نســبت پســر4- جعفــر کاکوئــی فرزنــد ماشــااله بــه 
شــماره شناســنامه 1۶۳2  متولــد 1۳47 نســبت پســر5- فاطمــه کاکوئی فرزند ماشــااله به شــماره 
شناســنامه 12  متولــد 1۳۳5 نســبت دختــر۶- زهرا کاکوئی فرزند ماشــاءاله به شــماره شناســنامه 
1۳1۳  متولــد 1۳4۳ نســبت دختــر7- صغــری کاکوئــی فرزنــد ماشــاءاله بــه شــماره شناســنامه 
14۳۰  متولــد 1۳45 نســبت دختــر لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه های کثیراال نتشــار محلی 
آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیت 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 درجه 

اعتبار ســاقط اســت.   
                                                 دفتر شــورای حل اختالف شــماره یک شهرســتان بردســیر/۶8م 

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی:

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: 

واقعیت افول امپراطوری امریکا ؟!  
ادامه سرمقاله ... 

نقــش پــول در انتخابــات،  ســوء اســتفاده 
از آراء رنگین پوســتان، نقــش مخــرب 
ــای  ــدرت گروه ه ــداوم ق ــانه ها در ت رس
ذی نفــوذ از جملــه دیگــر مســائلی بــود 

کــه ترامــپ بــه آنهــا اشــاره کــرد.
ــه  ــپ ب ــد ترام ــروزی دونال ــع پی در واق
عنــوان فــردی مخالــف ســاختار حاکــم، 
ناکارآمــدی موجــود در سیاســت،  از 
اقتصــاد و جامعــه آمریــکا حکایــت دارد. 
ترامــپ،  رئیس جمهــور منتخــب مدعــی 
بازگردانــدن قــدرت آمریکاســت، امــا بــا 
ــه  ــه وعده هــای انتخاباتــی اش ب توجــه ب
نظــر می رســد کــه او عــالوه بــر ناکامــی 
در حــل مشــکالت ســاختاری و بنیادین 
ــش روی  ــواری های پی ــر دش ــکا، ب آمری
ایــن کشــور بــه ویــژه در عرصــه جهانــی 

ــزود. ــد اف خواه
برخــی از تحلیل گــران کــه نزدیــک 
ــر  ــک نظاره گ ــه از نزدی ــار ده ــه چه ب

ــد  ــاالت متحــده بوده ان ــی ای تحــوالت درون
ــه: ــد ک ــن اعتقادن ــر ای ب

»از جنــگ جهانــی دوم تــا امــروز هیچ وقت 
مشــکالت اجتماعی، سیاســی، اقتصــادی و 
فرهنگــی آمریــکا جدی تــر از حــال نبــوده 
اســت .« البتــه ایــن افــول وانحطــاط یــک 
ــای  ــه  قدرته ــود بلک ــی ش ــه ایجادنم دفع
ــتگی  ــه آهس ــه ب ــخ همیش ــزرگ در تاری ب
ــد و  ــی کرده ان ــود را ط ــی خ ــیر قهقرای س
آمریــکا نیــز از این قاعده مســتثنا نیســت  و 
ایــن واقعیتــی اســت که بــه گواهــی تاریخ و 

ســنتهای الهــی اتفــاق خواهــد افتــاد .
ــه  ــت ک ــن جاس ــه ای ــور توج ــه در خ نکت
افــول امپراتــوری و تمدنــی کــه بــر مبنــای 
باورهای ماتریالیســتی رشــد و توســعه یافت 
»کمتــر باتنــزل قــدرت اقتصادی، سیاســی 
و نظامــی، ســر و کار داشــته و ریشــه آن را 
بایــد در گســیختگی های معنــوی، اخالقی، 
خانوادگــی و اجتماعی جســت و جــو کرد .« 
بنابرایــن می تــوان بــه عالئــم افــول حتمــی 

ــه  ــد ب ــه بای ــرد، البت ــی ب ــاالت متحــده پ ای
ــن نکتــه مهــم هــم اذعــان داشــت کــه  ای
آمریــکا نــه تنهــا یــک کشــور غربــی بلکــه 
»آزمایشــگاه بــارزی از نــزول و انحطــاط 
جامعــه مدنی و نهادهای شــناخته شــده آن 

ــد .«  ــرب می باش ــدن غ در تم
ــکاری  ــل ان ــر قاب ــت غی ــن واقعی ــه ای البت
اســت کــه آمریــکا بــا برخــورداری از 
عظیــم  قــدرت  پیشــرفته،  تکنولــوژی 
نظامــی ثروتمندتریــن کشــور دنیاســت، اما 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــی می نمای ــه بدیه آنچ
ثروتمندتریــن کشــور دنیــا به لحــاظ گرفتار 
آمــدن در دام فقــر معنــوی، امــروز از غلبه بر 
بحرانهــای عظیم اجتماعــی و فرهنگی خود 

ــده گشــته اســت . درمان
ــس  ــبق مجل ــس اس ــج، رئی ــوت گنگری نی
نماینــدگان آمریــکا، بــا اعتــراف تلویحــی به 
شــرم آور بــودن ادعــای رهبــری کشــورش 
ــرایط  ــف از ش ــراز تاس ــا اب ــان و ب ــر جه ب
ــاالت  ــکا می گوید:»ای ــه آمری ــی جامع بحران
ــد . . .  ــری کن ــان را رهب ــد جه ــده بای متح
ــه در آن دوازده ســاله ها  ــا کشــوری ک ــا ب ام
بــاردار می شــوند، پانــزده ســاله ها همدیگــر 

را می کشــند، هفــده ســاله ها بــه ایــدز 
ــم  ــال می شــوند و هجــده ســاله ها دیپل مبت
می گیرنــد بــدون این کــه بتواننــد بخواننــد و 
بنویســند هیــچ کــس را نمی شــود رهبــری 

کــرد!«
بحــران مخاطره آمیــز و همــه جانبــه ای کــه 
جهــان غرب و بویــژه جامعه آمریــکا را احاطه 
کــرده ایــن مهــم را بــه اثبــات می رســاند که:

»آمریــکا و اروپــا نبایــد داعیــه رهبــری جهان 
را داشــته باشــند. زیــرا کشــورهای اروپایــی و 
آمریکایــی در یــک بحــران عمیــق فرهنگی، 
ــار و  ــادی گرفت ــی و اقتص ــوی، اجتماع معن

ــده اند .« ــغول ش مش
ــی و  ــدن آمریکای ــات تم ــناخت واقعی در ش
تحلیل اهــداف ســردمداران نظام اســتکباری 
سیاســت  تشــدید  از  متحــده  ایــاالت 
جنگ افــروزی بایــد از ســطحی نگری پرهیــز 
ــه رغــم تصویــر زیبایــی  کــرد. چــرا کــه »ب
کــه سیاســتمداران آمریکایــی از ردپــای 
ــارج  ــای خ ــرای دنی ــی ب ــی آمریکای زندگ
ــرای جمــع  ــا ب ــن رؤی ــد ای ترســیم می کنن
بزرگــی از مــردم ایــن کشــور به صــورت یک 

ــت .«  ــده اس ــوس « درآم »کاب
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رهبــر معظــم انقــاب اســامی خطــاب بــه رئیس و 
کارکنــان قــوه قضائیــه گفتنــد: کاری کنیــد که بعد 
از گذشــت یــک مــدت قابل قبولــی کامــاً احســاس 

شــود کــه قــوه قضائیــه دچــار تحــول شــده اســت.
ــزاری تســنیم،  ــروه سیاســی خبرگ ــزارش گ ــه گ ب
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب 
ــی  ــئوالن و جمع ــس، مس ــدار رئی ــامی در دی اس
ــت« را  ــه، »عدال ــوه قضایی ــان ق ــات و کارکن از قض
ــراز  ــا اب ــد و ب محــور اساســی دســتگاه قضــا خواندن
خرســندی از اقــدام رئیــس قــوه در تهیــه برنامــه ای 
خــوب بــرای ایجاد تحــول در ایــن دســتگاه، »اجرای 
ــر روشــهای  زمان بندی شــده، شــجاعانه و متکــی ب
مبتکرانــه این برنامــه« را کاماً ضروری برشــمردند و 
بــا تجلیل از ایســتادگی تحســین برانگیز چهل ســاله 
مــردم در مقابــل زورگویــان جهانــی افزودنــد: ملــت 
مظلــوم و مقتــدر ایــران، در مقابل فشــارها، تهمت ها 
ــی  ــان یعن ــت جه ــای شــریرترین حکوم و اهانت ه
ــیر  ــد و مس ــاه نمی آی ــود کوت ــداف خ ــکا از اه آمری
انقــاب و امــام را بــرای دســتیابی بــه عــزت، رفــاه و 

پیشــرفت و ســرافرازی ادامــه خواهــد داد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تبریک هفته قــوه قضاییه 
ــت اهلل  ــوم آی ــهید مظل ــخصیت ش ــل از ش و تجلی
ــی در  ــتگاه قضای ــذار دس ــوان بنیانگ ــتی به عن بهش
ــد: شــهید بهشــتی، انســانی  نظــام اســامی گفتن
ــل کار،  ــط، اه ــوی، منضب ــر و اراده، ق ــب فک صاح
بانشــاط و به معنــی واقعــی یــک نعمــت بــزرگ بــود.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای اهمیــت قوه قضاییــه را 
مبتنــی بــر وظیفــه اصلــی آن یعنــی »اقامــه عدل« 
ــه در نظــام  ــوه قضایی ــد: ق ــه کردن دانســتند و اضاف
جمهــوری اســامی همچــون نهالــی جدیــد روز بــه 
روز رشــد کــرده و در دوره های مختلف پیشــرفتهایی 
داشــته اســت کــه در دوره جدیــد نیــز بایــد نســبت 
ــدی  ــرفت و آورده جدی ــل، پیش ــای قب ــه دوره ه ب

داشــته باشــد.

ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکه مهمتریــن مأموریــت قوه 
قضاییــه در دوره جدیــد، »ایجــاد تحــول در چارچوب 
ــت،  ــی« اس ــون اساس ــرآن و قان ــام و ق ــول اس اص
ــتفاده از  ــای اس ــول به معن ــد: تح ــان کردن خاطرنش
ــدن  ــه ش ــر و بهین ــر و مؤثرت ــیوه های کارآمدت ش
شــیوه های قبلــی و همچنیــن رفــع نقص هــا، خألها 

و اشــکاالت گذشــته اســت.
رهبــر انقــاب اســامی ایجاد تحــول در قــوه قضاییه 
را نیازمنــد »طراحــی کان« و »برنامــه مــدون و  
زمان بندی شــده« دانســتند و گفتنــد: بــرای ایجــاد 
ــاه درصــِد  ــدی، پنج ــزی و زمان بن تحــول، برنامه ری
کار اســت و پنجــاه درصــِد بقیــه مربوط بــه تحرک و 

اقــدام و عمــل اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا ابــراز امیــدواری بــه 
تحقــق تحــول در قــوه قضاییــه در دوره جدید، تأکید 
ــول،  ــده ی تح ــند آماده ش ــرای س ــد اج ــد: بای کردن

بــدون تأخیــر شــروع شــود.
ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــه وظایــف گســترده قوه 
قضاییــه در قانــون اساســی و جایگاه بســیار مهم این 
قــوه افزودنــد: »احیــای حقــوق عامــه کــه گســتره 
وســیعی از اقتصــاد و امنیــت تــا عرصــه بین المللــی 
ــر می گیــرد«، »گســترش عــدل و آزادیهــای  را در ب
مشــروع«، »پیشــگیری از وقــوع جرم« و »نظــارت بر 
ُحســن اجــرای قانــون« از جملــه ایــن وظایــف مهــم 
ــو و  ــد شــیوه های ن ــا نیازمن اســت کــه اجــرای آنه

ابتــکاری و انســانهای توانا اســت.
رهبــر انقــاب اســامی یکــی دیگــر از وظایــف مهم 
قــوه قضاییــه را »مبــارزه ســختگیرانه بــا فســاد« در 
ــد  ــوه برشــمردند و تأکی ــارج از ق ــوه و در خ درون ق
کردنــد: مبــارزه بــا فســاد در درون قــوه قضاییــه در 
ــاب در  ــک عنصــر ناب ــی ی ــرا حت ــت اســت زی اولوی
دســتگاه قضایــی می توانــد زحمــات قضــات شــریف 
و پاکدامــن و کارکنــان امیــن ایــن قــوه در سراســر 
ــر  ــی ب ــرات مخرب ــد و تأثی ــدوش کن ــور را مخ کش
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در شــهر بردســیر در ســال هــزار و ســیصد و ســی و نــه بدنیــا آمــد. روزها می گذشــت 
و غریــب علــی  از اینکــه مــی دیــد زحماتــش به بــار نشســته و قربانعلــی غیرتمندش 
راه خــود را درســت انتخــاب کــرده، خوشــحال بود. تا ســال دوم دبیرســتان در بردســیر 
بــه مدرســه رفــت. بــرای ادامــه تحصیــل بــه کرمــان رفــت ودر دبیرســتان نظــام بــه 
مــدت دو ســال درس خوانــد. پــس از اخــذ دیپلم و قبولی در دانشــکده افســری نیروی 
زمینــی ارتــش بــا دختــر یکــی از اقــوام خــود عقــد نمــود و پــس از مــدت یــک ســال 
زندگــی مشــترک خــود را آغاز کردنــد. روزهای پایانی دانشــکده و ایــام فارغ التحصیلی 
همزمــان شــده بــود بــا شــروع جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران. در همیــن ایــام 
قربانعلــی بــه همــراه خانــواده به شــهر قوچــان رفــت و در لشــکر۷۷ خراســان در تیپ 
زرهــی مشــغول فعالیــت شــد. حــدود یک هفتــه از مراســم دامــادی ش می گذشــت 
کــه راهــی جبهــه شــد. ســرانجام  پــس از اعــزام دوم بــه مناطــق عملیاتــی، در منطقه 
شــوش)چنانه( مجــروح شــده و در هنــگام انتقــال بــه بیمارســتان با حمله دشــمن به 
ماشــین آمبوالنــس، از ناحیــه دســت و پا جانباز مــی شــود. در ابتدای درمان پزشــکان 
چنیــن نظــر داشــتند کــه قربانعلــی بخاطــر جراحــات وارده بیشــتر از یک ســال زنده 
نمــی مانــد؛ امــا بــه لطــف الهــی زندگــی ایــن جانبــاز هفتــاد و پنج درصــد حــدود ده 
ســال دیگــر ادامــه مــی یابــد تــا اینکــه در ۷2/2/26  در شــهر بردســیر به دیــدار معبود 
خویــش مــی شــتابد و پــس از تشــییع پیکــر پاکش در گلزار شــهدای شــهر بــه خاک 

ســپرده می شــود.
بعــد از یــک ســال دروان عقــد در بهمــن ســال6۰ ازدواج کــرد. یــک هفتــه بعــد رفــت 
جبهــه. یــک ماهــی طــول کشــید تــا برگــرده. دفعــه دوم کــه عــازم جبهــه شــد در 
منطقــه چنانــه بــا اصابــت ترکش هــای خمپــاره چهــار انگشــت دســت راســت و پای 

چپــش رو از زیــر زانــو از دســت داد.
 چهــار مــاه از زندگــی مشــترکمون مــی گذشــت و مــن بــه عیــادت همســر جانبــازم 
بــه بیمارســتان اختــر تهــران رفتــه بــودم. بــر خــاف انتظــارم، نــه عصبانــی بــود و نه 
ناراحــت. شــوخی مــی کــرد؛ حتــی روحیــه ش نســبت بــه قبــل، بهتر هــم شــده بود.

راوی: فریده زارع پور)همسر شهید(
خطــش خــوب بــود. بعــد از قطــع شــدن انگشــت هــای دســتش ناراحتیش ایــن بود 
کــه نمــی تونــه بنویســه. ولــی طــوری گــراف شــد کــه بهتــر از قبــل بــا تمریــن و 

تاشــی کــه مــی کــرد دوبــاره شــروع بــه نوشــتن کــرد.
 بــا اینکــه بایــد پایــی رو بــه وزن چهــار کیلــو بــا خــودش حمل می کــرد امــا صبوری 
مــی کــرد و گاهــی بــا همیــن وضعیــت ســوار دوچرخــه مــی شــد و بــه خونــه باباش 

ســر مــی زد.صبــر و تحملــش بــرام درس بود.
راوی: فریده زارع پور)همسر شهید(

 هــر کــس ازش درخواســتی داشــت، کمکــش می کــرد. بردســیر خونه می ســاختیم 
امــا کار ســاخت خونــه ُکنــد پیــش مــی رفــت؛ چون مصالــح خونــه رو به کســانی می 
داد کــه نیــاز داشــتند. خونــه ســاخته نشــد تا اینکــه نزدیک شــهادتش باخــره کامل 

شــد و خونه دار شــدیم.راوی: فریده زارع پور)همســر شــهید(
اســمش تــو لیســت دیــدار جانبــازان بــا آقــا )امــام خامنــه ای( دراومــده بــود. وقتــی از 
دیــدار رهبــر برگشــت، پرســیدم: آقــا چــی فرمودند؟ گفــت: مــن از همون لحظــه اول 

تــا آخــر دیــدار فقط اشــک ریختــم...
حرفشو زمانی که دیدار آقا نصیب خودم هم شده بود، درک کردم.

راوی: فریده زارع پور)همسر شهید(

شهید معظم    قربانعلی برومند

رهرب معظم انقالب در دیدار رئیس، مسئوالن و جمعی از قضات و کارکنان قوه قضاییه،

مهمترین مأموریت قوه قضاییه در دوره جدید، »ایجاد تحول در 
چارچوب اصول اسالم و قرآن و قانون اساسی« است

*باســام خدمتتــان عــرض کنــم حــاال کــه صــدای 
مــا را مســئولین اداره بــرق مــی شــنوندبفرمایید که با 
ایــن دســتور جدید جهــت دریافــت الکترونیکی قبض 
بــرق همه مــردم نمــی توانند وبلد نیســتند و گوشــی 
پیشــرفته باکیفیتی هــم ندارند مخصوصا درروســتاها 
چــرا آن طــرح قدیمــی 1521 از طریــق تلفــن را جمع 
کردیــد االن هزینــه هــای مخابــرات و شــارژ و خیلــی 
کارهــای دیگــه از طریــق تلفــن گویــا انجــام میشــه 
باالخــره اینطــرح درایــن موقعیــت پاســخگو نخواهــد 

بــود یــک طــرح ســاده تــری راه انــدازی کنیــد
۷1----9133                                                       

*با تشــکر ازشــهرداری ســه راهی بلواروالمهــدی وورود 
از المهــدی بــه بلــوار بــدون چــراغ امــکان پذیرنیســت 
بایــد درطــول شــبانه روز چراغها روشــن باشــند چون 
ماشــینها دربلــوار باســرعت باالیــی حرکــت می کنند 
ــه تقاطــع ســرعتگیر نصــب شــود ــر نرســیده ب مگ
باتشکر                                                    934۰----99

*مســئولین محتــرم بــا توجــه بــه ارزش آب مصرفــی 
ــنیک آن ،  ــن آرس ــاالی گرفت ــه ب ــیر و هزین بردس
طرحــی پیــاده کنیــد تــا از این اب شــرب بهداشــتی و 
بــدون ارســنیک فقط بــرای خوردن وآشــامیدن باشــد 
ــرای مصــارف بنایــی قالیشــویی ماشــین شــویی  و ب
وابیــاری باغچــه هــا مخصوصــا باغچــه هــای بــزرگ و 
فضاهــای ســبز ازایــن اب بهداشــتی اســتفاده نشــود 
ممنون                                            ۰9362----۷5

*مســئولین محتــرم نســبت بــه اســفالت باقیمانــده 
ــه  ــدار ب ــس از گ ــان و بالعک ــه کرم ــیر ب دوباندبردس
بردســیر اقــدام کنیــد بــه علــت شکســتی اســفالت 
همــه ماشــینها درســمت چــپ جــاده حرکــت مــی 
کننــد مخصوصــا ماشــینهای بــزرگ و راهنمــا مــی 
زننــد از ســمت راســت مــن بروکــه ایــن کارخیلــی 
وحشــتناک و خافــه و احتمــال تصادف را بیشــتر می 

کنــد باتشــکر                              9221----۰3
ــردم  ــی کــه از حضــور وشــرکت م *بااســتقبال خوب
درطــرح غربالگــری فشــار خــون شــده جــای تقدیــر 
و تشــکر دارد واداره بهداشــت ومحیــط زیســت و 
شــهرداری بــا اقــدام مشــترک بــرای پاکســازی 
مکانهــای مجاور شــهر که پــر از پاکتها ی پاســتیکی 
ــاک  ــا و زشــتیها پ اســت اطــراف شــهر را از الودگیه
کننــد حتما همشــهریان وحامیــان بهداشــت محیط 
زیســت همــکاری مــی کننــد باتشــکر از همشــهریان 

عزیــزم                                      9161----42
*ســام درهفتــه قــوه قضائیــه از مســئولین قضایــی و 
اجرایــی مــی خواهیــم کــه بــرای پرداخــت  مطالبــات 
کارگــران قنــد اقــدام کننــد چندســال گذشــت بدهی 
ــان  ــه خودم ــه ای ک ــول بیم ــی پ ــران حت ــا کارگ م

پرداختیــم تــا بازنشســت شــویم ندادنــد 
61----93۰8                                                     

*ســام بــا جمعیــت ایــن شهرســتان و بیماریهــای 
مفاصــل و اســتخوان وتصادفــات فقــط هفتــه ای یک 
روز بایــد پزشــک اورتوپــد باشــد چــرا مســئولین امــر 
ــه  ــه مطالب ــام جمع ــده و ام ــدار ، نماین ــم از فرمان اع
گــری نمــی کننــد تــا ایــن بخــش از مشــکل مــردم 
حــل شــود زمانــی شــما مســئولین مشــکل را درک 
مــی کنیــد کــه خــدای نکــرده مشــکلی بــرای خــود 
یــا نزدیــکان پیــش بیایــد ولی درحــال معمولــی بودن 
ونبــودن پزشــک اورتوپــد مهــم نیســت چــون همــه 
اطــاع داریــد هفتــه ای یــک روزپزشــک اورتوپــد میاد 
انهــم بــا هشــتاد تا صــد بیمــار               9229----4۰

*ســام ســپهر ، میخواســتم تشــکر کنــم ازاورژانــس 
115 بابــت نجــات جــان پســرم ،خــدا خیرتــون بــده                                                                                                                                              

29----913۷                                                

جــای بگــذارد.
ــردی  ــاه ف ــد: گن ــه ای گفتن ــت اهلل خامن ــرت آی حض
کــه مســئول مبــارزه بــا فســاد اســت و دچــار فســاد 
می شــود، چنــد برابــر و نابخشــودنی اســت، بنابراین در 

ــود. ــخت گیری ش ــوع س ــن موض ای
ایشــان بــا اشــاره بــه تهمــت و بدگویــی و تعــرض بــه 
قــوه قضاییــه به ویــژه در فضــای بــی در و دروازه مجازی 
خاطرنشــان کردنــد: در طول تاریــخ، امیرمؤمنان یعنی 
ــه بی عدالتــی متهــم  ــت را هــم ب مظهــر کامــل عدال
ــد در  ــت نبای ــازی و تهم ــن فضاس ــد، بنابرای می کردن

عــزم و اراده و فعالیتهــا تأثیــر منفــی بگــذارد.
رهبــر انقــاب »تصویرســازی از قــوه قضاییــه در افــکار 
عمومــی« را بســیار مهــم خواندنــد و افزودنــد: بایــد در 
ایــن زمینــه کامــاً مراقــب و هوشــیار بــود چــرا کــه 
برخــی حــوادث ممکــن اســت خصوصیــات یــک قــوه 
قضاییــه خــوب یعنی شــرافت، صداقــت و عدالــت را در 

چشــم مــردم، برعکــس جلــوه دهــد.
ــتگاه  ــروری دس ــات ض ــن خصوصی ــان در تبیی ایش
قضــا در افــکار عمومــی تأکیــد کردنــد: دســتگاه قضــا 
در چشــم مــردم بایــد در »انتصابــات، احــکام، گفتــار و 
رفتــار« دارای »حکمــت« باشــد و مــردم کارهــای ایــن 
قــوه را متکــی بــر کار »علمــی و کارشناســی« ببیننــد.

دشمن به دنبال اباحه گری فکری و اخالقی جامعه است
ســردار ابوحمــزه بــا حضــور در جمع بســیجیان 
بردســیر گفــت: دشــمن بــا طراحــی و مطــرح 
کــردن شــبهه هــای مختلــف بــه دنبــال اباحــه 

گــری فکــری و اخاقــی جامعــه اســت.
ســردار ابوحمــزه بــا حضــور در جمع بســیجیان 
بردســیر در محــل حســینیه ثــاراهلل شهرســتان 
ــام  ــرت ام ــهادت حض ــت ش ــن گرامیداش ضم
جعفــر صــادق علیــه الســام و همچنین یــاد و 
خاطــره شــهید آیــت اهلل دکتر بهشــتی و هفته 
قــوه قضائیــه گفــت: امــروز دشــمن بــا شــبهه 
پراکنــی در خصــوص نظــام اســامی و انقــاب 
اســامی در پــی پیــاده کــردن اهداف خــود می 
باشــد و در ایــن بــاره چندیــن هــدف را پیگیری 
مــی کننــد کــه اولیــن هــدف ایجــاد یــاس و 
ناامیــدی در مــردم نســبت بــه آینــده انقــاب 

اســامی ســت.
وی ادامــه داد: دومیــن هدفــی کــه دشــمن بــا 
شــبهه پراکنــی دنبــال مــی کنــد، القــای عــدم 
کارآمــدی نطــام اســامی از ابتــدای انقــاب تــا 
ــه در  ــکاتی ک ــزود: مش ــت. وی اف ــون اس کن
جامعــه وجــود دارد را نبایــد بــه حســاب انقاب 

و نظــام اســامی بگذاریــم.
ــی و  ــا طراح ــمن ب ــرد: دش ــان ک ــان بی ایش
مطــرح کــردن شــبهه هــای مختلــف بــه دنبال 
اباحــه گــری فکــری و اخاقــی جامعــه اســت 
ــک  ــا ی ــد ت ــی کن ــه م ــا دالر هزین و میلیارده
فرهنــگ غربی را ماهرانــه و موذیانــه وارد جوامع 
اســامی بکند که متاســفانه برخــی از نیروهای 

خــودی نیــز این شــبهه هــا را بــاور مــی کنند.
وی تاکیــد کــرد: اگــر حــق و اهــل حــق آنگونه 
ــردم  ــد، م ــه کنن ــود را ارائ ــتند خ ــه هس ک
حقیقــت را مــی پذیرند و شــبهه جایــی برایش 

نمــی مانــد.
ســردار ابوحمــزه بــا اشــاره بــه  یکــی از شــبهه 
هایــی کــه امــروزه دشــمن مطرح کــرده؛ مبنی 
ــور  ــورات کش ــری در ام ــرا رهب ــه چ ــر اینک ب
ــف  ــت: حــدود وظای ــد گف ــت نمــی کن دخال
ــده و  ــن ش ــی تعیی ــون اساس ــری در قان رهب
برخــی از آن تعییــن جنــگ و صلــح، تعییــن 
رئیــس قــوه قضائیــه و تعییــن رئیــس صــدا و 

ســیما ســت و ... اســت.
وی ادامــه داد: برخــی از مســئولین کشــور برای 
شــانه خالــی کــردن از زیــر بار مســئولیت خود 
ــد، در  ــی کنن ــت م ــبهه را تقوی ــن ش ــز ای نی
صورتی که مســئولیت  امــورات اجرایی کشــور 
بــر عهــده دولــت اســت؛ چــه دولــت کنونــی و 

چــه دولــت هــای گذشــته و آینــده.
وی خطــاب بــه مســئولین حاضــر در جلســه 
گفــت: شــما کــه در شهرســتان بردســیر 
مســئول هســتید باید در حد اختیــارت قانونی 
خــود مشــکات مــردم را حــل کنیــد و آنجایی 
ــارات را  ــتان اختی ــد از اس ــار نداری ــه اختی ک

مطالبــه کنیــد.
وی ادامــه داد: مــا نبایــد خودمــان را بــه امورات 
ــه  ــم، بلک ــر کنی ــه درگی ــاری و اداری روزان ج
بایــد در شــرایط کنونــی شــبانه روز بــرای حل 

ــن  ــه ای ــم، ک ــردم کار کنی مشــکات کشــور و م
مطالبــه مقــام معظــم رهبــری اســت.

ــر معظــم انقــاب  ــه ســخن رهب ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: مســئولین کشــور از صــدر تــا ذیــل همــه 
نوکــر مــردم هســتند و ایــن ســخن در کام امــام 
خمینــی)ره( نیــز بــه ایــن گونــه اســت کــه مــردم 

ولــی نعمتــان کشــورند.
ایــن مقــام مســئول در آخــر تاکیــد کــرد: علــت 
ــه  ــید و نتیج ــا رس ــه اینج ــام ب ــه برج ــی ک اصل
ای نــداد، بــی توجهــی تیــم مذاکــره کننــده بــه 
منویــات مقــام معظــم رهبــری بــود و دشــمن قرار 
بــود کــه برجــام هــای دیگــری بــرای ضربــه زدن 
بــه کشــور را پیگیــری نمایــد، کــه بــه تدابیرمقــام 
عظمــای والیــت حضــرت آیــت اهلل امــام خامنــه 
)مدظلــه العالــی( ایــن نقشــه هــای شــوم دشــمن 

بــی اثــر شــد.

ــا  ــوع دو را ب ــت ن ــراد، دیاب ــیاری از اف ــه بس اگرچ
ــد  ــط می دانن ــون مرتب ــد خ ــطح قن ــش س افزای
حداقــل میــزان ســطح قنــد خــون نیــز می توانــد 

نشــانه ایــن بیمــاری باشــد.
دیابــت نــوع دو بیمــاری اســت کــه بــر اثــر آن بدن 
قــادر بــه کنتــرل ســطح قنــد خــون نیســت کــه 
ــد  ــودن ســطح قن ــاال ب ــت آن ب ــایع ترین عام ش
خــون اســت. بیمــاری دیابــت نــوع دو شــایع ترین 
شــکل دیابــت اســت و در صورتی کــه بیمــار تحــت 
درمــان قــرار نگیــرد می توانــد بــه مشــکات 
جســمی کشــنده از قبیل ســکته مغــزی و بیماری 

قلبــی منجــر شــود.
ــد  ــه پانکــراس تولی ــی اســت ک انســولین هورمون
ــد  ــوری عمــل می کن ــوان فاکت ــه عن ــد و ب می کن
کــه ســطح قنــد خــون را تنظیــم و از باال یــا پایین 

رفتــن غیــر طبیعــی آن جلوگیــری می کنــد.
بــدن افــرادی کــه از دیابــت نــوع دو رنــج می برنــد 
ــا  ــت ام ــولین اس ــون انس ــد هورم ــه تولی ــادر ب ق
و ســلول های  بافت هــای چربــی  ماهیچه هــا، 
کبــدی نمی تواننــد میــزان کافــی از انســولین را به 
منظــور تنظیــم ســطح قنــد خــون جــذب کننــد 
ــرای  ــتری را ب ــولین بیش ــراس انس ــن پانک بنابرای

ــد. ــد می کن ــن نارســایی تولی ــی ای جایگزین
ــا گذشــت زمــان توانایــی پانکــراس در  هرچنــد ب

تولیــد میــزان کافــی از انســولین کاهــش می یابــد 
و ارگان هــای بــدن قــادر نیســتند انــرژی کافــی را 
ــذب  ــب ج ــرد مناس ــورداری از عملک ــرای برخ ب
ــا  ــولین ی ــه انس ــت ب ــه مقاوم ــن عارض ــد. ای کنن
نارســایی ســلول های ارگان هــای بــدن در واکنــش 

ــود. ــده می ش ــولین خوان ــه انس ب
پایین بودن سطح قند خون

ــوع دو  ــت ن ــه دیاب ــرادی کــه ب از طــرف دیگــر، اف
مبتــا هســتند افــت قابــل توجه قنــد خــون را نیز 
تجربــه می کننــد کــه خطرناک اســت. این شــرایط 
کــه هیپوگلیســمی شــناخته می شــود زمانــی رخ 
می دهــد کــه بــدن فــرد مبتــا بــه دیابــت نــوع دو 
قــادر نیســت بیــن داروی مصرفــی و مــواد غذایــی 

مصرفــی تعــادل برقــرار کند.
عالئم هیپوگلیسمی

شــایع ترین عامــت هیپوگلیســمی میگرن اســت. 
مغــز بــرای داشــتن عملکــرد صحیــح بــه ذخیــره 
ــه  ــاز دارد. درصورتی ک ــز نی ــده گلوک ــرل ش کنت
ســطح قنــد خــون بیــش از حــد طبیعــی کاهــش 
پیــدا کنــد مغــز اولیــن ارگانــی اســت کــه تحــت 
ــن  ــرد بنابرای ــرار می گی ــاری ق ــن ناهنج ــر ای تاثی
فــرد بــا ســردرد مواجــه می شــود. از دیگــر عائــم 
آن می تــوان بــه حالــت تهــوع، تعریــق، احســاس 
ضعــف و کاهــش دمــای بــدن اشــاره کــرد. 

همچنیــن در برخــی مواقــع افــت فشــار خــون باعث 
ــود را از  ــان خ ــا ج ــرود ی ــا ب ــه کم ــرد ب ــود ف می ش

دســت بدهــد.
عوامل موثر در هیپوگلیسمی

مصــرف مــواد غذایــی حــاوی میــزان قند بــاال، حذف 
وعده هــای غذایــی و رژیــم غذایــی ســخت می توانــد 
ــه  ــرد بیشــتر ب ــن شــرایط ف تاثیرگــذار باشــد. در ای
ــت  ــا حال ــه ب ــود ک ــار می ش ــرن دچ ــردرد و میگ س

تهــوع خفیــف همــراه اســت.
درمان

ــی،  ــکال دیل ــل از مدی ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
مصــرف مــواد غذایــی حــاوی میــزان قنــد پاییــن بــه 
پیشــگیری از بــروز ایــن عائــم کمــک می کنــد. در 
حقیقت افرادی که بیشــتر در معرض هیپوگلیســمی 
هســتند نباید وعــده غذایــی صبحانه را حــذف کنند. 
دنبــال کــردن رژیــم غذایــی ســالم و متــوازن، انجــام 
مرتــب حــرکات ورزشــی و نوشــیدن میــزان کافی آب 
عائــم ناشــی از دیابــت نــوع دو را تســکین می دهــد.

سردار ابوحمزه در جمع بسیجیان بردسیر:

سروده ای در رثای 
امام صادق)علیه  السالم(
کاش من هم به لطف مذهب نور

تا مقام حضور می رفتم
کاش مانند یار صادقتان
بی امان در تنور می رفتم

علم عالم در اختیار شماست
جبر در این مسیر حیران است

چشم هایت طبیب و بیمارش
یک جهان جابربن حیان است
روز و شب را رقم بزن آخر

ماه و خورشید در ُمرّکب توست
ملک الهوت را مراد تویی

آسمان ها مرید مذهب توست
قصه تکرار می شود یعنی

باز هم در مدینه عاشق نیست
کوچه در کوچه شهر را گشتم
هیچ کس با امام، صادق نیست
خواب دیدم که پشت پنجره ها

روبه روی بقیع گریانم
پابه پای کبوتران حرم
در پی آن مزار پنهانم

گریه در گریه با خودم گفتم
جان افالک پشت پنجره هاست

آی مردم ! تمام هستی ما
در همین خاک پشت پنجره هاست
سیدحمیدرضا برقعی

کشف 23 تن مواد مخدر در استان کرمان
جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: طــی ســه مــاه اول امســال 23 تــن 

انــواع مــواد مخــدر در ایــن اســتان کشــف شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، ســرهنگ ناصــر فرشــید در نشســت همایــش بزرگداشــت ســالروز 
جهانــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان کرمان افــزود: در ســال گذشــته بیــش از 93 تن 

انــواع مــواد مخــدر در ایــن اســتان کشــف شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته و ســه مــاه ابتــدای امســال بــا افزایش کشــف 
مــواد مخــدر صنعتــی و روانگــردان هــا روبــرو هســتیم، تاکید کــرد: خانــواده ها بایــد در 
برابــر آســیب های ناشــی اعتیادبــه مواد مخدر ســنتی و صنعتــی، آگاهی الزم را داشــته 

باشــند تــا بتوانند پیشــگیری موثــری درایــن زمینه انجــام دهند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز مــواد مخــدر بــه عنــوان یــک زلزلــه خامــوش و ابزارهای 
جنــگ نــرم معاندیــن و مخالفان نظــام در کشــور وجــود دارد، تاکیــد کــرد: وقتی تولید 
مــواد مخــدر در کشــورهای همجــوار را مــی بینیــم کــه رشــد فزاینــده ای نســبت بــه 
قبــل از حضــور کشــورها متخاصــم داشــته، متوجه می شــویم بــرای از بین بردن نســل 

جــوان و آرامــش جامعــه برنامــه ریــزی کــرده اند.
جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان با بیــان اینکــه تاکنــون 5۷4 شــهید در راه 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر تقدیــم نظــام و انقاب شــده انــد، تاکید کرد: در ســال گذشــته 
مجموعــه انتظامــی اســتان کرمــان در زمینــه مبــارزه بــا مواد مخــدر ۷ شــهید را تقدیم 

ــت. کرده اس

بیماران دیابتی افت قند خون را جدی بگیرند


