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امروز سپاه وارتش در منطقه وجهان به گونه ای خارچشم 
دشمنان شدند که نمی توانندتواناییهای پیشرفته انان 
را باور کنند وقتی که پهپاد پیشرفته رادار گریز درارتفاع 
چندهزارپایی موردهدف تنها یک موشک قرار میگیرد 
دشمنان نسبت به اقتدار نیروها ی مسلح جمهوری اسالمی 
به یقین رسیدند و سازنده ان موشک گفت باورمان نمی شد 
حتی این پهپاد شناخته شود چه برسد به انهدام آن . حاال 
سئوالی که مطرح است چه شد که جمهوری اسالمی به این 

توان واقتدار رسید؟ 
 برای درک این موضوع باید برگردیم به گذشته وابتدای 
انقالب و جنگ تحمیلی ، انوقتی که لیبرالها می گفتند 
هواپیماهای اف 14 را به امریکابرگردانید مانیاز به اینها 
نداریم چون ما اصال اهل جنگ نیستیم جنگ که آغاز شد و 
دشمن بعثی با حمایتها و سالح های غرب و شرق ) امریکا 
و شوروی( و کمکهای مالی و پشتیبانی و اعزام نیروهای زبده 
عربهای مرتجع منطقه به برابری با نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی و عدم سالح وابزار جنگی از سوی کشورهای دارنده 
سالح که بنابه اعالم کارشناسان وفرماندهان دفاع مقدس از 
دادن سیم خاردار هم ممانعت وخودداری می کردند ولی 
جوانان غیور میهن اسالمی با مددهای الهی و اراده پوالدین 
به درجه ای از امادگی رسیدند که دشمن بعثی را از خاک 
میهن اسالمی بیرون راندند. بعد از جنگ تحمیلی واغاز 
تحریمها و اشکارشدن نیت  دشمنان در بزانودراوردن انقالب 
اسالمی وجلوه دادن ناکارامدی ان ، دست به هر اقدامی زدند 
جنگ سیاسی ودیپلماتیک قهر کردن دسته جمعی سفیران 
غربی ، جنگ فرهنگی ایجاد دهها کانال فارسی زبان علیه 
نظام جمهوری اسالمی ، جنگ اقتصادی و تحریمها ،جنگ 
های نیابتی درمنطقه که اخرین حربه انان ایجاد داعش 
توسط تکفیریها با پولهای نفتی سعودیها وعربهای مرتجع 
که در این موارد شکست خوردند وفهمیدند که بااین ملت 
غیور وقهرمان نمی توان با این ابزار به نتیجه شوم مطلوب 
خود رسید بنابراین انها جنگ اقتصادی و تشدید تحریمها را 
شروع کردند و براین عقیده بودند که بافشارها ی اقتصادی و 
کمبودهای ارزاق و احتیاجات عمومی ، مردم صبر وتحمل 
خود را ازدست می دهند و دربرابر نظام می ایستند االن 
با گذشت 14ماه مقاومت ملت غیورایران اسالمی نتوانستند 
ونمی توانند به اهداف شوم خودبرسند چون امروز چهره کریه 
امریکا برمالوهویدا شده اگر قبال مخفیانه اعالم تضاد ودشمنی 
فروپاشیدن  اعالم می کند که درپی  علنا  امروز  داشت 
وتغییرنظام ایران هستیم . دشمنان فهمیدند  ملت ایران، 
به اراده ارتش و سپاه و هوشمندی و دانش دانشمندان خود 
متکی است و از دفاع مقدس فرصتی ساختند  ادامه صفحه۳

سّراقتدار امروز نیروهای مسلح ؟

ــا  ــتان ب ــتی شهرس ــری اداره بهزیس ــت خب در نشس
اصحــاب رســانه آقــای مســجدی ضمــن خیــر مقــدم 
بــه اصحــاب رســانه اظهــار داشــت کــه روز ۲۵ تیــر مــاه 
بــه عنــوان روز بهزیســتی و تامیــن اجتماعــی نامگذاری 
شــده و ایــن هفتــه بــه عنــوان هفتــه ملــی بهزیســتی 
اســت. و بهزیســتی ســازمانی اســت کــه قبــل از انقالب 
تحــت عنــوان ســازمان زنــان فعالیتهــای خــود را انجــام 
مــی داده و بعــد از انقــالب دکتــر فیــاض بخــش 
ســازمان بهزیســتی را بــه شــورای انقــالب تقدیــم مــی 
کنــد و بــه عنــوان اولیــن رییــس ســازمان معرفــی مــی 
شــود و دکتــر فیــاض بخــش بــه عنــوان اولیــن پایــه 
ــرار مــی گیــرد. ســازمان  گــذار  ســازمان بهزیســتی ق
بهزیســتی از ابتــدای تاســیس یــک ســازمان تخصصــی 
در حــوزه هــای فیزیوتراپــی ، مــددکاری و روانشناســی 
و غیــره بــوده و کارهــای تخصصــی انجــام مــی دهــد. و 
دو هــدف اصلی ســازمان بهزیســتی دارد 1- پیشــگیری 
۲- توانمنــد ســازی ، اگــر افــرادی در حــوزه آســیبهای 
اجتماعــی دچار مشــکل شــدند آنهــا را توانمنــد کنیم تا 
دوبــاره بــه جامعــه بــاز گردنــد. در بهزیســتی فعالیتهای 
اصلــی در حــوزه هــای 1-امــور اجتماعــی ۲- توانبخــش 

۳- مشــارکتها 4- پیشــگیری انجــام مــی شــود. 
مســجدی افــزود: در حــوزه پیشــگیری ۵ مرکــز داریــم 
یــک مرکــز کمــپ اعتیــاد شــهر نــگار و دو مرکــز » دی 
ــیبها و  ــش آس ــرای کاه ــردان  ب ــان و م ــی « زن آی س
یــک مرکــز ســرپناه شــبانه بــرای خانمهــا و یــک مرکز 
مشــاوره. وســالیانه بــه هــر مرکــز تقریبــا صــد میلیــون 
ــارکتها و  ــوزه مش ــم. ودر ح ــی کنی ــت م ــه پرداخ یاران
اشــتغال مددجویــان کــه هدف اصلــی و یکــی از راههای 

صفحه 4

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مهمترین هدف بهزیستی است
85 کودک ونوجوان بدسرپرست تحت حمایت بهزیستی هستند 

توانمندســازی در ســال گذشــته حــدود دو و نیــم میلیارد 
تومــان وام  بــه مددجویــان و کارفرمــا پرداخــت شــد و بــه 
هــر مددجــو ۶0 مــاه بیمــه پرداخت مــی شــودوحدود 1۵ 
نفــر کارفرمــا و 90 نفــر مددجــو بــرای خودشــان شــغل 
ایجــاد کردنــد. ودر حــوزه مشــارکتهای بهزیســتی هــدف 
ــای مناســب  ــه راهکاره بیشــتر مشــارکت فکــری و ارائ
جهــت کاهــش آســیب هــای اجتماعــی در دســتور کار 
ســازمان بهزیســتی  اســت کــه مــا از ایــده هــا و تفکــرات 
نویــن در زمینــه کاهــش آســیب ها اســتقبال مــی کنیم. 
8۵ کــودک ونوجــوان بدسرپرســت تحــت حمایــت 

ــتند  ــتی هس بهزیس
ــوزه  ــزود: در ح ــه اف ــیر  در ادام ــس بهزیســتی بردس رئی
اجتماعــی چندین دفتــر داریم یکــی دفتر زنــان و خانواده 
ــبه  ــا و ش ــیب ه ــر آس ــوم دفت ــودکان و س ــر ک دوم دفت
خانــواده. ودر حــوزه کــودکان ۶ مهدکــودک شــهری و 1۲ 

مهــد کــودک روســتایی داریــم       ادامــه صفحــه۲
صفحه2

مهاجرهای سپاه باالی سر تروریست های 
کردستان/ اولین عملیات برون مرزی مهاجر۶ 

با بمب های قائم
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با استفاده از پهپادهای مهاجر۶ و 

بمب های قائم مواضع تروریست ها در کردستان عراق را در هم کوبید

رئیس و کارکنان اداره کتابخانه های عمومی بردسیر 

مسجد ی رئیس اداره بهزیستی  بردسیر : 

گزارش تصویری از فعالیتهای عمرانی اداره اوقاف وامور خیریه بردسیر درسال 97
* پــروژه کاشــی کاری گنبــد 
امامــزاده ســید محمــد )ع( شــهر 
بردســیر بــا هزینــه ای بالــغ 
ــل  ــال از مح ــر 2.000.000.000 ری ب

ــه ــی بقع عمران
ــای  ــه ه ــاخت موذن ــروژه س * پ
گلدســته امامــزاده ســید محمــد 
ــه  ــا هزین ــیر ب ــهر بردس )ع( ش
ــال از  ــر 450.000.000 ری ــغ ب ای بال

ــه ــی بقع ــل عمران مح
ــه  ــازی ب ــه س ــروژه محوط * پ
ــط  ــع توس ــاحت 1500مترمرب مس
عنــوان  تحــت  شــهرداری 
)طــرح مــودت (  بــا هزینــه 

2/000/000/000ریــال
ــه  ــت خان ــاخت ترب ــروژه س *پ
ــمس  ــید ش ــزاده س و رواق امام
الدیــن محمــد )ع( شــهر اللــه زار 
ــه  ــا هزین ــیر ب ــتان بردس شهرس
ــال از  ــر 1.800.000.000 ری ــغ ب ای بال

ــی ــای مردم ــل کمکه مح
ســالن  احــداث  پــروژه   *
وســرویس هــای بهداشــتی 

نــگار  بدرالدیــن  خواجــه 
ســالن  احــداث  پــروژه   *
چندمنظــوره امامــزاده خواجــه 
ــاحت  ــه مس ــزار ب ــداهلل گل عب

500مترمربــع 
*پــروژه احــداث حســینیه 
ــج و  ــوه پن ــاس ک ــزاده عب امام
ــرم  ــراف ح ــای اط ــعه فض توس
اقــدام  دردســت  *پــروژه 
تجــاری امامــزاده ســید حمیــد  

ــن  ــه خادمی - خان
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی :

حجاب و عفاف جزو ضروریات دین 
است/ یکی از ارکان اصیل نظام 
اسالمی و ضامن جمهوریت نظام 

اسالمی شورای نگهبان است
 

 حجت االسالم و المسلمین حاج علی اکبر کرمانی در خطبه 
های نمازجمعه این هفته بیان داشت: 21 تیره ماه حادثه جان 
سوز کشف حجاب در مسجد گوهر شاد مشهد در سال 1314 
است و به عنوان روز حجاب و عفاف نامگذاری شده است حجاب 
و عفاف جزو ضروریات دین است حضرت امام در این مورد می 
فرماید: هرکسی یکی از ضروریات دین را انکارکند کافر است. اگر 
حجاب مهم نبود و تاثیرگذار نبود و اگر نقش اساسی درتحکیم 
بنیاد خانواده و سالمت اجتماع نداشت چرا درطول تاریخ اینقدر 
دشمنان اسالم باحجاب مخالفت می کنند یکی از حربه های 
دشمن برای انحراف جامعه ، سقوط ملتها از راه بی حجابی، 
کشف حجاب و بی بندباری و فساد جنسی بوده است. یکی ازآن 
حوادث تاریخی گذشته حادثه اندلوس اسالمی که االن اسپانیای 
امروز شده اسپانیا 800 سال در آن اسالم حکومت کرده است و 
مسیحی ها خیلی راحت این کشور اسالمی را تصرف کردند.نمونه 
دوم شهر انطاکیه در ترکیه است که حضرت موسی لشکری آماده 
کرد و به پشت دروازه انطاکیه آمدند و در آنجا یک عالم دانشمند 
بود که مستجاب الدعوه بود گفتند: دعا کن لشکر موسی شکست 
بخورد اما هر چه دعا کرد اجابت نشد  گفت: تنها راه شکست 
لشکر موسی این است دخترانی زیبا به داخل لشکر موسی 
بفرستید و نتیجه اش این شد که لشکر موسی شکست خورد. 
نمونه سوم کشف حجاب رضاخان است و رضا خان  به عنوان 
یک فرد در قالب مذهب ورود پیدا کرد و با علما روابط برقرار 
کرد و تا سال 1305 خیلی چهره مذهبی گرفت و حکومت را به 
دست گرفت و انگلیس فرمانی صادر کرد وخواست سه نفر آن را 
اجرا کنند 1-رضاخان در ایران 2- آتاتورک در ترکیه 3- امان اهلل 
خان در افغانستان و خواسته اش کشف حجاب بودو انها کشف 
حجاب اجرا کردند. و رضاخان از سال 1306 مرحله به مرحله 
کشف حجاب را پیش برد ودرسفری که به ترکیه داشت وضعیت 

بی حجابی را دیدو  از همان جا استارت آن را زد.
دربرابر کشف حجاب ، مردم و علمای مشهد اعتراض و تحصن 
کردند و این ملعون نظامیان  را فرستاد ودست به کشتار زد 
و  در این مبارزه 2000 تا 5000 از مردم کشته شدند و این 
روز به عنوان روز حجاب و عفاف نامگذاری شده است پس از 
پیروزی انقالب اسالمی و نقشی که حضرت امام خمینی در 
حفظ حجاب داشتند انصافا خوب بود. اما بعداز فتح خرمشهر 
استکبار از همان راهی که برای انحراف جوامع مسلمان وارد شده 
بود و نتیجه گرفته بود و اینکه بهترین  راه که بتواند  نظام اسالمی 
را ساقط کند مسئله کشف حجاب و بی حجابی را آغاز نمود و 
درتهاجم فرهنگی به این موضوع پرداخت.وقطعا اگر حجاب مهم 
نبود و مسئله اساسی نبود و اگر در سالمت جامعه تاثیر گذار 
نبود اینقدربرای حجاب برنامه نمی ریختند و بااین کنفرانسها که 
درپیش گرفتند ملتها را ساقط کردند و برملتها حاکم شدند و 
ماباید به خود بیاییم و دولت و مردم وملت فکری کنند و این 
بنایی که پیش گرفتند به جایی نمی رسیم و تنها برنامه برای 
خاموش کردن دین و ساقط کردن اسالم از طریق بی حجابی 
است و انشااهلل خداوند به مردان ما غیرت و به زنان ما عفت عنایت 

بفرمایدتا عفاف و حجاب رعایت گردد.
خطیب جمعه بردسیر به مناسبت روز 25 تیرماه وروز بهزیستی 
گفت:: روز 25 تیرماه روز بهزیستی و تامین اجتماعی است 
وبهزیستی یعنی زیستن خوب است اما نقش بهزیستی همان 
طور که از اسمش بر می آید برای زندگی بهتر و خوب زندگی 
کردن در عرصه های خانواده و اجتماع است. وی در ادامه به روز 
تامین اجتماعی اشاره کرد وگفت: اداره تامین اجتماعی بردسیر 

رتبه 4 کشوری را کسب کرده است
 یکی از معضالت بردسیرموضوع مطالبات کارگران 
کارخانه قند است و حدود 40 تا 50 نفر از کارگران 
مطالبات خود را هنوز دریافت نکرده اند لذا متولیان 
امر اداره تامین اجتماعی، اداره کار و اداره صمت 
و  بگذارند  قند  کارخانه  عامل  مدیر  با  ای  جلسه 

مشکل کارگران را حل و فصل کنند.
حجت االسالم کرمانی بمناسبت روز 26 تیرماه سالروز تاسیس 
نهادشورای نگهبان گفت: روز 26 تیرماه سالروز تاسیس شورای 
نگهبان به فرمان امام است و یکی از ارکان اصیل نظام اسالمی 
و ضامن جمهوریت نظام اسالمی شورای نگهبان است.و مقام 
معظم رهبری در جمله ای می فرماید: شورای نگهبان مانع ورود 
افراد ناخالص به ارکان نظام است و همین مایه عناد و دشمنی 
دشمنان شده است و فیلتری باید باشد که کنترل کند و این 
فیلتر شورای نگهبان است و همین باعث شده بدترین تهمت ها 

را به شورای نگهبان بزنند.
امضا  با شروع گام دوم دربرابر بدعهدی  بردسیر  امام جمعه 
کنندگان برجام گفت:  گام دوم در برابر بدعهدی اروپا شروع شده 
و از 16 تیرماه افزایش غنی سازی از 3/67 به 4/5  رسیده و خود 
آژانس تایید کرده و آمریکایی که از برجام خارج شده االن از ایران 
ایراد می گیرد.لذا مهمترین راهبرد نظام جمهوری اسالمی ایران 
این است که  همه مسئولین با وحدت و همدلی و قاطعیت به 
راه خودشان ادامه دهند و از بیانیه های اروپا ترسی نداشته باشند 
حاال که می گویند ایران بدعهدی کرده و برجام را زیرپا گذاشته 
لذا بحث غنی سازی را افزایش دهیم انگلیس که باید کمک کند 
برجام را حل کند خود نفت کش ایران را توقیف می کند رهبر 
معظم بارها انگلیس را خبیث معرفی کرده و خباثت انگلیس 
مشهود است انشااهلل مسئولین پای کار باشند و با قاطعیت گام 

دوم را به گام سوم برساند و ترسی نداشته باشند.  

در حوزه عمران شهری و روستایی ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان هزینه شده است

ــداری  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرستان بردســیر، همایش روز دهیاریها و 
شــهرداریها بــه ریاســت مهندس نجــف پور 
فرمانــدار و بــا حضــور مهنــدس علیمــرادی 
معــاون اداره کل دفتــر امــور روســتایی 
اســتانداری ،بخشــداران ،شــهرداران،دهیاران 
ــل  ــای ادارات در مح ــد از روس ــی چن و تن
ســالن اجتماعــات فرمانــداری برگــزار شــد 
مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار شهرســتان 
بردســیر ضمــن تبریــک روز شــهرداریها و 
ــان برخــی  ــه بی دهیاریهــای شهرســتان ب
دهیــاری  و  هــا  شــهرداری  عملکــرد 
ــهرداری  ــوع ش ــزود:در مجم ــت و اف پرداخ
ــع  ــر مرب ــزار مت ــتان 207 ه ــای شهرس ه
اســفالت،پیاده رو ســازی 24 هــزار مترمربع، 
ــاختمانی در  ــه س ــره پروان ــدور 837 فق ص
ســال ۹7 بخشــی از عملکــرد شــهرداری ها 

اســت ،وی در ادامــه گفــت:در حــوزه عمــران 
شــهری و روســتایی 47 میلیــارد و 500 
ــه بخــش  ــه شــده ک ــان هزین ــون توم میلی
ــوارض  ــزوده و ع ــده ان از محــل ارزش اف عم

ــوده اســت ــی ب االیندگ
نماینــده عالــی دولت در شهرســتان بردســیر 
در ادامــه بــا اشــاره بــه اعتبــارات هزینه شــده 
ــتگاههای  ــوب ادارات و دس ــرد مطل و عملک
ــر 30  ــغ ب ــرد: بال ــان ک ــر نش ــی خاط اجرای
ــتفاده  ــا اس ــرا و ب ــادی اج ــرح ه ــتا ط روس
تســهیالت اقتصــاد مقاومتــی توســط معیــن 
ــهیالت  ــره تس ــر 500 فق ــغ ب ــادی بال اقتص
اشــتغالزایی مشــاغل خــرد خانگــی پرداخت 
ــه  ــت:در کمیت ــت ،وی اظهارداش ــده اس ش
ــارات  ــه اعتب ــژه ای ب ــگاه وی ــزی ن ــه ری برنام
شــهرداری هــا و حــوزه روســتایی شــده کمــا 
اینکــه هــدف محرومیــت زدایــی بــوده اســت

نجــف پــور فرمانــدار از رشــد شــاخص 
هــای بردســیر خبــرداد و گفــت: عملکــرد 
ــوده اســت کــه  ــه ای ب شــهرداری هــا بگون
شــاهد تغییــر چهــره هــر 5 شــهر بودیم که 
ایــن مهــم محقــق نمیشــد مگــر بــا تــالش 
ــا،وی در  ــهرداری ه ــبانه روزی ش ــای ش ه
ــتر  ــل بیش ــزوم تعام ــه ل ــخنان ب ــان س پای

ــا بخشــداران تاکیــد کــرد  ــاران ب دهی
کل  اداره  معــاون  علیمــرادی  مهنــدس 
ــان  ــتانداری کرم ــتایی اس ــور روس ــر ام دفت
ــای  ــهرداریها و دهیاریه ــش روز ش در همای
شهرســتان بردســیر ضمــن اشــاره بــه وجود 
34 هــزار دهیــاری در ســطح کشــور خاطــر 
ــتانی و اداره کل  ــطح اس ــرد:در س ــان ک نش
ــی همچــون  ــر روســتایی فعالیــت های دفت
ــه  ــاد تفاهــم نام ــن ماشــین االت، انعق تامی
نیروهــای  اموزشــی، ســاماندهی  هــای 

دهیاریهــا ،جــذب اعتبــارات، حسابرســی 
دهیاریهــا و تاســیس دهیاریها بخشــی از 
وظایــف و عملکرد مــا اســت وی در پایان 
از برگــزاری امتحــان نیــرو هــای مالــی و 
ــرداد.  ــاه خب ــا در مردادم ــی دهیاریه فن
ایــن همایــش بــا ارائــه گــزارش عملکــرد 
و تجلیــل از بخشــداران، شــهرداران و 
دهیــاران نمونــه نیز بکار خــود پایــان داد

ارســالن میــری مدیــرکل تعزیــرات حکومتی اســتان کرمان 
ابــراز داشــت: در زمینــه قاچــاق کاال و ارز کــه بیشــتر قاچــاق 
کاال اســت در ســه ماه ابتدایی ســال جــاری ۹86 پرونــده وارد 
تعزیــرات شــده ایــن در حالیســت کــه در ســه مــاه اول ســال 
گذشــته، تعــداد پرونده هــای وارده 532 پرونــده بــوده اســت .

وی تاکیــد کــرد: ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه همــکاران ما 
در بخش هــای انتظامــی و امنیتــی تالش هــای مضاعفــی در 
زمینــه کشــف قاچــاق کاال داشــته اند و بیــش از 85 درصــد 
ــرات حکومتــی در ســال جــاری  ــه تعزی پرونده هــای وارده ب

نســبت بــه مــدت مشــابه افزایش داشــته اســت.
میــری افــزود: در حــوزه تعــداد پرونــده مختومــه قاچــاق کاال 
ــه  محکومیت هــا  ۹1 درصــد افزایــش داشــته ایم و در زمین
64 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایش 
یافته انــد و بیــش از 62 میلیــارد ریــال محکومیت داشــته ایم.

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان کرمــان تاکیــد کــرد: 
بیشــترین فراوانــی قاچــاق کاال بــه ترتیــب مربــوط بــه نفــت 
و گاز، بنزیــن، نفــت ســفید، گوســفند، گاو، شــتر، تجهیــزات 
پزشــکی، لوازم آرایشــی و بهداشــتی، ســیگار، موتورسیکلت، 

مــواد غذایــی و دام بــوده اســت.
میــری عنــوان کــرد: کشــفیات مــا در ســه مــاه ابتدای ســال 
جــاری، 82 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
افزایــش یافتــه اســت و امیدواریــم با تمهیداتی که اندیشــیده 

انتخابات امسال مجلس عمدتا    الکترونیکی انجام می شودمی شــود جلــوی قاچــاق گرفتــه شــود.
امســال  انتخابــات  کشــور:  وزیــر 
ــاً الکترونیکــی انجــام  مجلــس عمدت

د می شــو
ــر کشــور گفــت: هماهنگی هــای  وزی
الزم بــا شــورای نگهبــان بــرای احــراز 
ــات  ــام انتخاب ــور انج ــت به منظ هوی
ــت و  ــده اس ــام ش ــی انج الکترونیک
ــاً  ــس عمدت ــال مجل ــات امس انتخاب

ــود. ــام می ش ــی انج الکترونیک
ــت  ــگار حــوزه دول ــه گــزارش خبرن ب
عبدالرضــا  تســنیم،  خبرگــزاری 
کشــور  وزیــر  فضلــی  رحمانــی 
فرمانــداران  همایــش  حاشــیه  در 
ــروز  ــح ام ــه صب ــور ک ــر کش سراس
در وزارت کشــور برگــزار شــد، در 
ــات  ــگاران گفــت: انتخاب جمــع خبرن
ــات ریاســت  الکترونیکــی را در انتخاب
 140 در   ۹6 ســال  جمهــوری 

شهرســتان انجــام دادیــم.
وی افــزود: در حــال حاضــر هــم 
ــان  ــا شــورای نگهب ــان را ب مذاکرات م
در  کار  اعظــم  بخــش  داریــم؛ 
انتخابــات الکترونیکــی احــراز هویــت 

ــا  ــه ب ــن زمین ــاً در ای ــه قطع ــت ک اس
شــورای نگهبــان بــه نتیجــه رســیدیم و 
ــد و تاکنــون  موافقت شــان را اعــالم کردن
ــش  ــوب پی ــیار خ ــن کار بس ــیر ای مس
ــورای  ــا ش ــای الزم ب ــت؛ هماهنگی ه رف
ــت به منظــور  ــرای احــراز هوی ــان ب نگهب
انجــام انتخابــات الکترونیکــی انجام شــده 
اســت و انتخابــات امســال مجلــس عمدتاً 

الکترونیکــی انجــام می شــود.
وزیــر کشــور بــا بیــان اهمیــت رأی گیری 
و شــمارش آرای الکترونیکــی، اظهــار 
ــن  ــادی از ای ــم بخــش زی ــرد: امیدواری ک
ــم  ــام دهی ــن روش انج ــا ای ــا را ب حوزه ه
و ایــن در صــورت انجــام هماهنگی هــای 
ــان  ــد؛ کارشناس ــد ش ــر خواه الزم میس
ــورای  ــان ش ــا کارشناس ــور ب وزارت کش
نگهبــان هماهنگی هــا را انجــام دادنــد اگر 
بتوانیــم در ایــن دور مجلــس انتخابــات را 
عمدتــاً الکترونیکــی انجــام دهیــم، دیگــر 
می توانیــم گام هــای بلندتــری بــرای همه 

ــیم. ــته باش ــا داش حوزه ه
رحمانــی فضلــی همچنیــن دربــاره ایــن 
ــوع  ــا موض ــش ب ــت: همای ــش گف همای

انتخابــات بــود و الزم بود فرمانــداران، 
اســتانداران  و  سیاســی  معاونــان 
ــان  ــم مشکالتش ــرات و ه ــم نظ ه
در  را  انتخابــات  شــرایط  هــم  و 
شهرســتان های متبــوع بــا وزارت 
ــم  ــا ه ــد و م ــرح کنن ــور مط کش
ــت ها  ــور سیاس ــوان وزارت کش به عن
و برنامه هــای خــود را بــه آنــان ابــالغ 

ــم. کنی
روز  دو  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــد  ــکیل ش ــا تش ــته کارگروه ه گذش
خوبــی  جمع بندی هــای  بــه  و 
ــاون اول،  ــم مع ــروز ه ــیدند، ام رس
هــم وزیــر خارجــه و هــم ســخنگوی 
شــورای نگهبــان عمدتــاً تحلیل های 
داخلــی خوبــی ارائــه کردنــد و وزیــر 
امــور خارجــه نیــز تحلیــل خوبــی در 
حــوزه سیاســت خارجــی ارائــه کــرد. 
آقــای کدخدایــی ماننــد گذشــته بــر 
هماهنگــی بیــن هیئت هــای نظارت 

و اجرایــی تأکیــد داشــته اســت.
وزیــر کشــور گفــت: امیدواریــم 
ــزاری  ــه برگ ــج ب ــا منت هماهنگی ه

و  ســالم  قانونــی،  انتخابــات  یــک 
بی طرفانــه و امــن شــود و افزایــش 
نشــاط سیاســی و مشــارکت را به همــراه 
داشــته باشــد. انتخابــات امســال در 
راســتای همــان سیاســت مقاومــت 
ــت  ــری اس ــم رهب ــام معظ ــر مق مدنظ
ــارکت  ــک مش ــا ی ــم ب ــی می توانی یعن
باشــکوه، اراده ملــی را در حمایــت از 
انقــالب و جمهــوری اســالمی و امتــداد 
ــات  ــه اثب ــل ب ــام در عم ــهدا و ام راه ش

ــانیم. برس

ادامــه نشســت مطبوعاتــی رئیس 
ــتی بردسیر بهزیس

ــه  ــیر  در ادام ــتی بردس ــس بهزیس رئی
افــزود: در حــوزه اجتماعــی چندین دفتر 
داریــم یکــی دفتــر زنــان و خانــواده دوم 
دفتــر کــودکان و ســوم دفتــر آســیب ها 
ــودکان  ــوزه ک ــواده. ودر ح ــبه خان و ش
مهــد  و 12  شــهری  مهدکــودک   6
کــودک روســتایی داریــم کــه در روســتا 
ــار  ــال نه ــه س ــاالی س ــودکان ب ــه ک ب
ــه  ــش یاران ــت پوش ــودکان تح ــه ک و ب
پرداخــت مــی شــود. وی در مــورد بچــه 
هــای بدسرپرســت کــه تحــت حمایــت 
ــدود 85  ــت: ح ــتند گف ــتی هس بهزیس
ــای  ــواده ه ــوان  در خان ــودک و نوج ک
ــوام زندگــی مــی کننــد و بهزیســتی  اق

مدیر آموزش و پرورش بردسیر با خانواده 
شهید » خراسانی و سلطانی » دیدار کرد

8۵ کودک ونوجوان بدسرپرست تحت حمایت بهزیستی هستند 

                             رحامنی فضلی وزیر کشور: 

مهندس نجف پور فرماندار شهرستان بردسیردر همایش روز دهیاریها و شهرداریها اعالم کرد : 

ورود 986 پرونده قاچاق کاال به 
تعزیرات کرمان

ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــت ، مدی ــه ی کرام ــا ده ــان ب همزم
بردســیر بــا خانــواده شــهید » خراســانی « و شــهید مدافــع 

ــدار و گفتگــو کــرد . حــرم« ســلطانی » دی
جــواد ادیبــی نیــا مدیر آمــوزش و پــرورش بــه اتفــاق فرماندار 
، معــاون فرمانــدار ، رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
بردســیر و تعــدادی از مســئولین شهرســتان  بــا حضــور در 
منــزل خانــواده های شــهید » خراســانی و ســلطانی « بــا آنان 

دیــدار و گفتگــو کــرد.
ــوزش و  ــا مدیرآم ــی نی ــواد ادیب ــدار ج ــن دی ــیه ای در حاش
ــره  ــاد و خاط ــت ی ــی داش ــن گرام ــیر ضم ــرورش بردس پ
شــهدای گرانقــدر 8 ســال دفــاع مقــدس ، اظهار داشــت:همه 
ی مــا وظیفــه داریــم بــه پــاس حرمــت خــون شــهیدان ادامه 

ــان باشــیم . دهنــده ی راه آن
مدیــر آمــوزش و پــرورش بردســیر اقتــدار و امنیت و آســایش 
امــروز کشــور را مدیــون جانفشــانی هــای شــهدای گرانقــدر و 
صبــر و اســتقامت خانــواده هــای آنــان دانســت .الزم بــه ذکــر 
اســت شــهید »مصطفــی ســلطانی« از شــهدای مدافــع حرم 

بــوده یــادش گرامــی و راهــش پــر رهــرو بــاد .

ــه  ــان ب ــزار توم ــغ 370 ه ــه مبل ماهیان
ــد. ــی کن ــا پرداخــت م ــواده ه خان

گفــت:  توانبخشــی  در حــوزه   وی  
توانبخشــی حــوزه معلولین اســت وتمام 
خدماتــی کــه یــک معلــول بایــد دریافت 
کنــد بــه صــورت تخصصــی ارائــه مــی 
دهــد از جملــه کارهــای تخصصــی 
کاردرمانــی، فیزیوتراپــی، بینایی ســنجی 
و شــنوایی ســنجی. وکار دیگر بهزیستی 
طــرح تنبلــی چشــم کــه ســال گذشــته 
صددرصــد انجــام شــده اســت. و حــدود 
ــوده  ــر ب ــه نف ــیصدو س ــزارو س ــه ه س
اســت. ودر مــورد کودکانــی کــه بــه دنیــا 
مــی آینــد کار غربــال گیــری شــنوایی را 
انجــام مــی دهیــم و اگر مشــکل داشــته 

باشــند تحــت درمــان قــرار بگیرنــد

مســجدی  ســال ۹8 را ســال آمــوزش نامیــد 
ــت  ــن اداره جه ــای ای ــزی ه ــه ری واز برنام
برگــزاری دوره هــای آموزشــی و تخصصی در 

ســطح شهرســتان خبــر داد 
ــم نگارســتانی مســئول  ــن جلســه خان در ای
مرکــز اورژانــس اجتماعــی در خصــوص 
معرفــی این مرکــز افــزود: اورژانــس اجتماعی 
متشــکل از مرکــز مداخلــه دربحــران، خــط 
123 ، تیــم ســیار و پایگاه خدمــات اجتماعی 
مــی باشــد اســاس کار ایــن مرکــز تخصصــی 
بــودن بــه موقــع بــودن و در دســترس بــودن 
اســت. گروههــای هــدف ایــن مرکــز عبارتند 
ــده،  ــران آزاردی ــده، همس ــودکان ازار دی از: ک
ــا  ــته ی ــی داش ــکار خودکش ــه اف ــرادی ک اف
اقــدام بــه خودکشــی نمــوده انــد. افــرادی که 
دارای اختالفــات خانوادگی هســتند، دختران 

مهاجرهای سپاه باالی سر تروریست های 
کردستان/ اولین عملیات برون مرزی مهاجر6 

بــه گــزارش خبرنــگار دفاعــی خبرگــزاری 
تســنیم، نیــروی زمینــی ســپاه پاســداران 
ــالم  ــه ای اع ــالمی در اطالعی ــالب اس انق
اقدامــات  بــه  پاســخ  در  کــه  کــرد 
اخیــر تروریســت ها در مناطــق غــرب 
ایــن  مواضــع  کشــور،  شــمال غرب  و 
ــم  ــا اقلی ــرزی ب ــدار م ــا در ج گروهک ه
کردســتان عــراق را گلوله بــاران کــرده 

ــت. اس
بــر اســاس ایــن گــزارش، یگان هــای 
موشــکی، توپخانــه و پهپــادی نیــروی 
زمینــی ســپاه مراکــز تجمــع و مقرهــای 
اقلیــم  در  تروریســت ها  عملیاتــی 
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــراق را م ــتان ع کردس
داده انــد کــه در نتیجــه آن شــمار زیــادی 
ــیده اند. ــت رس ــه هالک ــت ها ب از تروریس

آنچــه در ایــن عملیــات مهــم اســت 
از  ســپاه  زمینــی  نیــروی  اســتفاده 
ــع  ــرار دادن مواض ــدف ق ــرای ه ــاد ب پهپ
پهپــادی  یــگان  اســت.  تروریســت ها 
جملــه  از  ســپاه  زمینــی  نیــروی 
نیــرو  ایــن  تازه تأســیس  یگان  هــای 
ــه  ــاه ک ــی کوت ــدت زمان ــه در م اســت ک
ــذرد توانســته  ــان تشــکیل آن می گ از زم
اســت کارایــی باالیــی از خــود نشــان 
ــال ۹5  ــاه س ــفند م ــار اس ــن ب دهد.اولی
بــود کــه ســردار پاکپــور فرمانــده نیــروی 

ــادی  ــگان پهپ ــکیل ی ــپاه از تش ــی س زمین
یــک  داد. حــدود  نیــرو خبــر  ایــن  در 
ــرم  ــش مح ــان رزمای ــد و در جری ــال بع س
در شــمال غرب کشــور بــود کــه یــگان 
ــور و  ــپاه ظه ــی س ــروی زمین ــادی نی پهپ
بــروز عینــی پیــدا کــرد امــا از فعالیــت آن 
ــدی  ــه چن ــد.تا اینک ــانه ای نش ــزی رس چی
ــل  ــا تحوی ــاه ســال ۹6 ب ــن م ــد در بهم بع
پهپادهــای مهاجــرM-6 بــه نیــروی زمینــی 
ســپاه قــدرت پهپــادی نزســا به صــورت 

چشــمگیری افزایــش یافــت.
پهپــاد مهاجــرM-6 کــه جدیدتریــن عضــو 
ــک  ــت، ی ــر اس ــای مهاج ــواده پهپاده خان
پهپــاد رزمــی ــ شناســایی بــا بــرد عملیاتی  
توانمنــدی  کــه  اســت  کیلومتــر   2000
ــت  ــایی، مراقب ــای شناس ــام مأموریت ه انج
و رزمــی بــا شــعاع عملیاتــی گســترده 
و مداومــت پــروازی بــاال را بــا قابلیــت 
ــا  ــازد ت ــم می س ــب، فراه ــان مناس اطمین
شناســایی  مراقبــت،  عملیــات  بتواننــد 
و انهــدام اهــداف مــورد نظــر را انجــام 
ــمند  ــای هوش ــاد از بمب ه ــن پهپ دهند..ای
و نقطــه زن قائــم اســتفاده می کنــد کــه 
ــی  ــت وجوگرهای اپتیک ــا جس ــوع ب در دو ن
و حرارتــی تجهیــز شــده اند و مهاجــر6 
ــای  ــر بال ه ــم را زی ــب قائ ــد 2 بم می توان

ــد. ــل کن ــود حم خ

کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال 
بردسیرتشکیل جلسه داد

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان بردســیر، 
جلســه پیشــگیری از مفاســد اقتصــادی و مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال بــه ریاســت مهنــدس وفایــی معــاون سیاســی اجتماعی 
فرمانــداری و با حضور سرهنگ حســینی جانشــین فرماندهی  
انتظامی، خســروی رئیس اداره سیاســی امنیتی فرمانــداری و 
تنــی چنــد از روســای ادارات و کارشناســان مربوطــه در محل 

ســالن اجتماعــات فرمانــداری برگزار شــد 
ــداری  ــی فرمان ــی اجتماع ــاون سیاس ــی مع ــدس وفای مهن
شهرســتان بردســیر در ابتــدای ایــن جلســه ضمــن اشــاره به 
12 تیرمــاه و پیــام تاریخــی مقــام معظم رهبــری در خصوص 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال افــزود: بــا عنایــت بــه تحقــق شــعار 
امســال بنــام روق تولیــد بزرگتریــن هــدف ایــن کمیســیون 
مبــارزه بــا هرگونــه قاچــاق اســت ،وی در ادامــه بــه برخــی از 
احتمــاالت موجــود در زمینه برداشــت گندم ، انتقال ســوخت 
،کاالهــای ســالمت محــور و لــوازم خانگی را مســتلزم تصمیم 

گیــری و برخــورد قاطــع در ایــن کمیســیون دانســت 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: 

همزمان با دهه ی کرامت،

معرفی 3 تارنمای متخلف در کرمان به 
مراجع قضایی

رئیــس پلیــس فتــای اســتان کرمــان گفــت: از ابتدای امســال 
ــایت ها،  ــم از س ــا اع ــزار و 265 تارنم ــان 3 ه ــتان کرم در اس
ــی و پیام رســان های خارجــی  ــا، شــبکه های اجتماع وبالگ ه
رصــد و عامــالن ســه تارنمــای متخلف اســتان تحویــل مراجع 

ــدند. قضایی ش
ــژاد  ــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، امیــن یادگارن ب
ــم  ــام معظ ــات مق ــرای منوی ــتای اج ــت: در راس ــار داش اظه
رهبــری مبنــی بــر مقابلــه بــا عوامــل نــا امن کننــده  فضــای 
مجــازی، طــرح مقابلــه بــا عرضــه ســالح و مهمــات و مقابله با 
ترویــج خشــونت در فضــای ســایبر از ابتــدای ســال جــاری در 
اســتان کرمــان اجــرا و 3 هــزار و 265 تارنمــا اعــم از ســایت ها، 
ــی و پیام رســان های خارجــی  ــا، شــبکه های اجتماع وبالگ ه
رصــد شــد.رئیس پلیــس فتــای اســتان کرمان عنــوان کــرد: از 
مجمــوع تارنماهــای شناســایی شــده ســه مــورد مربــوط بــه 
اســتان کرمــان بــوده کــه مجرمــان دســتگیر و تحویــل مراجع 
ــتان های  ــه اس ــوط ب ــر مرب ــورد دیگ ــدند و 40 م ــی ش قضای
دیگــر بودنــد کــه پرونــده آنهــا تحویــل آن اســتان ها شــد.وی 
خاطرنشــان کــرد: انتشــار 80 درصــد از محتــوای مجرمانــه از 

ــرد. ــی صــورت می گی ــق شــبکه های اجتماع طری

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی:

اقدامات نهایی تشکیل حزب در حال انجام است
اســامی 25 نخبــه بــه منظــور 
عضویت در حزب مســتقلین عملگرا 
بــه وزارت کشــور اعــالم مــی شــود/ 
اقدامــات نهایــی تشــکیل حــزب در 

حــال انجــام اســت
حســن پــور گفــت: اســامی 25 نخبه 
ــورای  ــت در ش ــور عضوی ــه منظ ب
مرکــزی حزب مســتقالن عمــل گرا 
مقــرر شــده اســت بــه وزارت کشــور 

اعــالم شــود.
ــه گــزارش شــبکه اطــالع رســانی  ب
راه دانــا؛ شــهباز حســن پــور نماینده 
ســیرجان و بردســیر در مجلــس 
ــا راه  ــو ب ــالمی در گفتگ ــورای اس ش
آرمــان؛ در خصــوص آخریــن اقدامات 
در زمینــه تشــکیل حزب مســتقالن 
ــورای  ــه ش ــت: جلس ــرا گف عمل گ
مرکــزی این حــزب در تهــران برگزار 

شــده اســت.
وی ادامــه داد: اســامی 25 نخبــه بــه 
منظــور عضویــت در شــورای مرکزی 
حــزب مســتقالن عمــل گــرا مقــرر 
شــده اســت بــه وزارت کشــور اعــالم 
شــود؛ فلــذا پــس از انتخــاب اعضــای 
ــر کل  ــزی حــزب؛ دبی شــورای مرک
ــز  ــرا نی ــل گ حــزب مســتقالن عم

تعییــن خواهــد شــد.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر 

ــراز  ــالمی اب ــورای اس ــس ش در مجل
ــرادی چــون  ــن حــزب اف ــرد: در ای ک
محمــد رضــا پــور ابراهیمــی نماینــده 
مــردم کرمان و راور و عضو کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی، 
شــجاعی معــاون اســبق قــوه قضائیــه 
و تنــی چنــد از نماینــدگان مجلــس 

ــد. شــورای اســالمی عضویــت دارن
ــه در حــال  ــان اینک ــا بی حســن پور ب
تدویــن مرامنامــه و مانیفســت بــرای 
حــزب هســتیم، در پایان خاطر نشــان 
کــرد: طــی یــک مــاه آینــده اقدامــات 
بــرای تشــکیل حــزب نهایــی خواهــد 
شــد و رایزنــی هــای الزم در این راســتا 

بــا وزارت کشــور انجــام شــده اســت.

و پســران فــراری از منــزل، اختــالل هویت 
ــان و دختــران درمعــرض  جنســی ts ، زن
آســیب و آســیب دیــده اجتماعــی و ســایر 
ــرار  ــی ق ــرایط بحران ــه در ش ــرادی ک اف

دارنــد.
وی افــزود جهــت کنتــرل و کاهــش 
آســیب هــای اجتماعــی کارشناســان 
ــانی  ــت رس ــر خدم ــالوه ب ــز ع ــن مرک ای
بــه گروههــای هــدف اقــدام بــه برگــزاری 
آمــوزش مهارتهــای زندگی، آمــوزش فرزند 
پــروری، آمــوزش مهــارت هــای پیــش از 
ــد. وی  ــوده ان ــی نم ــوغ نوجوان ازدواج و بل
از همشــهریان تقاضــا داشــت در صــورت 
ــدف  ــای ه ــک از گروهه ــر ی ــاهده ه مش
ــا خــط تلفــن 123 تمــاس  ذکــر شــده ب

ــد.    حاصــل نماین
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حکومت  جهانی عدالت

ادامه وظایف منتظران درزمان غیبت
کارگری منتظر واقعی است که به این نیت تالش و کار می کند 
که جامعه ای با پایه های قوی اقتصادی و در خور حکومت امام 
مهدی )علیه الّسالم( بسازد. معلم و استادی منتظر واقعی است 
که به این نیت درس بدهد که شاگردانی تربیت کند تا بازوان 
پرتوانی در حکومت جهانی باشند. دانش آموزی، منتظرواقعی 
است که درس بخواند تا در عصر ظهور بتواند باری از دوش 
حضرت بردارد. پدر و مادری منتظر واقعی است که فرزندان خود 
را به گونه ای تربیت کند که در خدمت اهداف حضرت باشند. 
دانشجویی منتظر واقعی است که فراگرفتن تخصص خود را برای 
حکومت جهانی و تحمل مسئولیتی در آن جایگاه، قرار دهد. 
روحانی ای منتظر واقعی است که در مواعظ خود، مردم را تشنه 

و مهیای برقراری حکومت جهانی نماید.
چنانچه مردم از اولین روزهای سیاه غیبت با حال تباه خود آشنا 
می شدند، عصر ظلمت این گونه طوالنی نمی شد. همه ی مردم، 
باالخص کسانی که دارای وظیفه بیان این گونه مسائل بوده اند 
و از گفتن آن غفلت یا تغافل ورزیده اند، باید سخت غمگین 
و شرمسار باشند. چرا ما به وظیفه های دوران غیبت عمل 
نمی کنیم؟ پاسخ این سئوال آن است که ما به عصر غیبت خو 
گرفته ایم و به تیرگی ها و تاریکی ها عادت نموده ایم. اعتیاد و خو 
گرفتن انسان به هر چیزی، مانند مساله ی فطرت و طبیعت، 
انسان را به سوی آن جذب می کند، به طوری که گویی اراده و 
اختیار را از او گرفته است. این قدرت را خدا به انسان داده تا با 
خو گرفتن به خوبی ها بدون زحمت به سوی آنها جذب شوند و 

از بدی ها کناره گیرند.
ثان«.   الّسالم( فرمود: »العادة طبع  امیرالمؤمنین )علیه  لذا 
اعتیادهای اجتماعی، قدرتی بسیار بیشتر از اعتیادهای فردی 
دارند، یکی از عادت های شوم اجتماعی، خو گرفتن به وضع 
موجود است. در حالی که اگر کسی بتواند عادت های اشتباه را 
کنار زده و خود را به خصلت های ارزنده ی انسانی زینت دهد، 
به بهترین مقامات عالی دست می یابند. حضرت علی )علیه 
الّسالم(: »بغلبة العادات الوصول الی اشرف المقامات؛  ترک اعتیاد 
اجتماعی و رها شدن از قید و بند غفلت از ظهور حضرت، انسان 
را به برترین مقامات می رساند«، و در پرتو انتظار ظهور، نه تنها از 
قید و بند غفلت از آن حضرت رها می شود، بلکه غیبت برای او به 

منزله ی مشاهده، می شود.
امام سجاد )علیه الّسالم( می فرماید: »یا ابا خالد! اّن اهل زمان 
غیبته، القائلون بامامته، المنتظرین لظهوره افضل اهل کّل زمن. 
الن اهلل تعالی ذکره اعطاهم من العقول و االفهام و المعرفة ما 
صارت به الغیبة عندهم بمنزلة المشاهدة و جعلهم فی ذلک الزمان 
بمنزلة المجاهدین بین یدی رسول اهلل )صلّی اهلل علیه وآله وسلّم( 
بالسیف، اولئک المخلصون حّقاً و شیعتنا صدقاً و الدعاة الی دین 
اهلل سّراً و جهراً«. و قال )علیه الّسالم(: »انتظار الفرج من اعظم 

الفرج«. 
6- آمادگی نظامی برای ظهور امام زمان علیه السالم :به تصریح 
روایات، آماده کردن سالح و کسب مهارت نظامی که مناسب 
با هر عصری باشد، برای شرکت در سپاه حضرت مهدی علیه 

السالم از وظایف منتظران است .
امام صادق علیه السالم فرمود: »لیعدن احدکم لخروج القائم علیه 
السالم و لوسهما، فان اهلل تعالی اذا علم ذلک من نیته رجوت الن 

ینسئ فی عمره حتی یدرکه )فیکون من اعوانه و انصاره(
هر یک از شما باید برای خروج حضرت قائم علیه السالم هر چند 
به اندازه یک تیر، مهیا کند . هر گاه خدای تعالی چنین نیتی از 
او ببیند، امیدوارم عمرش را طوالنی کند تا آن حضرت را درک 

کند )و در زمره یاران و همراهانش قرار گیرد( .
همچنین امام کاظم علیه السالم فرمود: »من ارتبط دابة متوقعا 
به امرنا و یغیظ به عدونا و هو منسوب الینا ادر اهلل رزقه، و شرح 

صدره و بلغه امله و کان عونا علی حوائجه  
هر کس مرکبی را به انتظار امر ما نگاه دارد و به سبب آن دشمنان 
ما را خشمگین سازد در حالی که خودش به ما منسوب باشد، 
خداوند روزیش را فراخ گرداند، به او شرح صدر عطا کند، او را به 
آرزویش برساند و در رسیدن به خواسته هایش او را یاری کند .«

 آیه 49 سوره آل عمران :

و ]او را به عنوان[ پیامبری به سوی بنی اسرائیل ]می فرستد که او به آنان 
می گوید[ در حقیقت من از جانب پروردگارتان برایتان معجزه ای آورده ام 
من از گل برای شما ]چیزی[ به شکل پرنده می سازم آنگاه در آن می دمم 
پس به اذن خدا پرنده ای می شود و به اذن خدا نابینای مادرزاد و پیس را 
بهبود می بخشم و مردگان را زنده می گردانم و شما را از آنچه می خورید و 
در خانه هایتان ذخیره می کنید خبر می دهم مسلما در این ]معجزات[ برای 

شما اگر مومن باشید عبرت است.
1-آیا عیسی)ع( پیامبر بنی اسرائیل بوده یا پیامبر اولوالعزم؟

از آیه شریفه چنین بر می آید که ماموریت عیسی)ع( تنها دعوت بنی 
اسرائیل بوده و این با اولوالعزم بودن او منافات ندارد. چرا که پیامبر اولوالعزم 
کسی است که دارای آیین جدید باشد، اگر چه ماموریت او جهانی نباشد. 
ولی برخی از مفسران احتمال داده اند که دعوت مسیح جهانی بوده و 
منحصر به بنی اسراییل نبوده است، اگر چه بنی اسرائیل در صف اول 
کسانی که او ماموریت هدایت آنها را داشته است، قرار گرفته بو.دند. مرحوم 
عالمه مجلسی در بحار االنوار روایاتی در معنای اولوالعزم نقل می کند که 

مفهوم آنها جهانی بودن دعوت آنان است.
2- چرا در آیه شریفه از واژه »رسول« استفاده شده است؟

دو واژه »رسول« و »نبی« در خصوص انبیاء بکار برده می شود. نبوت 
منصب بعثت و تبلیغ است ولی رسالت، سفارت خاصی است که همراه 
با ضمانت اجرایی است. آن ضمانت عبارت است از قضای الهی و داوری 

خدایی بین مردم، یا به بقاء نعمت و یا هالکت و زوال نعمت است.
به عبارت دیگر، نبی انسانی است که از طرف خداوند متعال برای بیان 
احکام دین مبعوث می شود. اما رسول انسانی است که برای ادای بیانی 
خاص مبعوث می شود و اگر مردم فرامین او را اجرا کنند،سعادتمند، و اگر 
از او نافرمانی کنند، به هالکت می رسند. در قرآن کریم رسوالنی همچون 

»نوح«، »هود«، »صالح«و شعیب نام برده شده است.
3- آیا ماموریت حضرت عیسی)ع( رسالت بود یا نبوت؟

رسالت حضرت عیسی)ع( که همراه با لطف یا قهر و عذاب الهی است، 
مخصوص بنی اسرائیل است. ولی نبوت او که مقام تبیلغ و ارشاد است، 
برای تمام مردم است. همانند حضرت موسی که به او خطاب شد:»اذهب 
الی فرعون انه طغی« ولی هنگامی که ساحران معجزه موسی را دیدند به او 
ایمان آوردند. از اینجا معلوم می شود که حضرت موسی یک ماموریت ویژه 
نسبت به شخص فرعون داشت و ماموریت دیگر برای ارشاد و عمومی 

همه مردم بود.
4- اولین معجره عیسی چه بود؟

از آنجا که دعوت انبیاء در حقیقت دعوت به سوی حیات و زندگی حقیقی 
است، در آیه فوق به هنگام شرح معجزات حضرت مسیح، نخست به ایجاد 
حیات و زندگی در موجودات بی جان، به فرمان خدا، اشاره می کند و از 
زبان عیسی می گوید:»من نشانه ای از پروردگار شما برایتان آورده ام، من 
از گل چیزی به شکل پرنده می سازم و در آن می دمم و به فرمان خدا 

پرنده ای می شود.«
ایجاد حیات به فرمان خالق هستی کار پیچیده ای نیست. زیرا می دانیم 
همه موجودات زنده جهان از خاک و آب به وجود آمده اند. منتهی این 
تحول و تغییر تدریجی بوده و طی سالیان دراز به وقوع می پیوندد. چه 
مانعی دارد که خداوند همان عوامل را فشرده کند و تمام آن مراحل به 
سرعت صورت بگیرد و خاک تبدیل به موجود زنده ای شود؟ بدیهی است 
چنین موضوعی در آن محیط و در هر محیط دیگر می تواند سند زنده ای 
بر ارتباط آورنده آن با جهان ماورای طبیعت و قدرت بی پایان پروردگار باشد.
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ــا بیــان اینکــه اقــدام  رئیــس جمهــور ب
ــی  ــتی ایران ــف کش ــیها در توقی انگلیس
ــد  ــان آنهاســت، گفــت: همــه بای ــه زی ب
ــان،  ــطح جه ــه در س ــم ک ــالش کنی ت
ــل  ــت کام ــتیرانی از امنی ــوط کش خط
برخــوردار باشــد و بــه انگلیســی ها 
ــر  ــما آغازگ ــه ش ــم ک ــزد می کن گوش
ــدا  ــات آن را بع ــتید و تبع ــی هس ناامن

درک خواهیــد کــرد.
ــزاری  ــت خبرگ ــوزه دول ــزارش ح ــه گ ب
تســنیم،  حجت االســالم حســن روحانی 
روز چهارشــنبه در جلســه هیــأت دولت، 
اظهــار داشــت: دشــمن بــه دنبــال ایجاد 
ناامنــی در منطقــه اســت و از ایــن رو بــه 
فضــای کشــورمان تجــاوز کرد کــه البته 
بــا پاســخ قاطــع مواجــه شــد و از ســوی 
دیگــر به طــور نیابتــی، کشــتی نفتکش 
ایرانــی را توقیــف کردنــد کــه کار بســیار 

ســخیف و غلطــی انجــام دادنــد.
روحانــی خاطــر نشــان کرد: انگلیســی ها 
ــاروا  ــه ن در آبهــای ســرزمینی اســپانیا ب
ایــن کشــتی را توقیــف کردنــد در حالــی 
کــه خودشــان در ایــن ســرزمین و 
منطقــه جبــل  الطارق اشــغالگر هســتند 
ــه  ــق ب ــرزمین متعل ــن س ــه ای ــرا ک چ
اســپانیا اســت و دولتــی اشــغالگر کــه به 
نــاروا در ایــن منطقــه حضــور دارد ایــن 
کار ســخیف را انجــام داده اســت و ایــن 
در حالــی اســت کــه مــردم اســپانیا هــم 
از ایــن کار انگلیــس اعــالم انزجــار دارنــد.

ــا بیــان اینکــه اقــدام  رئیــس جمهــور ب
انگلیســی ها کاری بســیار ســخیف، غلط 
ــا اســت،  ــان آنه ــه زی ــود و ب و اشــتباه ب
تصریــح کــرد: همــه بایــد تــالش کنیــم 
که در ســطح جهان، خطوط کشــتیرانی 
ــه  از امنیــت کامــل برخــوردار باشــد و ب
انگلیســی ها گوشــزد می کنــم کــه شــما 
آغازگــر ناامنــی هســتید و تبعــات آن را 

بعــداً درک خواهیــد کــرد.
ــت  ــن اس ــه ممک ــت: البت وی اظهارداش
ــا  ــکا و ی ــتور آمری ــه دس ــی ها ب انگلیس
آنچــه کــه گــروه »ب« نامیــده می شــود 
ــاز  ایــن کار را کــرده باشــد کــه البتــه ب
ــت.  ــتباهی اس ــط و اش ــدام غل ــم اق ه
ضمــن اینکــه می دانیــم کــه در داخــل 
انگلســتان شــرایط انســجام نــدارد و 
بهــم ریختــه اســت و دولــت و پارلمانــی 
بــه طــور منســجم وجــود نــدارد. امــا در 
عیــن ایــن سراســیمگی و بهم ریختگــی، 
ــی کاری  توقیــف کشــتی نفتکــش ایران

احمقانــه بــود.
ــری از  ــش دیگ ــور در بخ ــس جمه رئی
ســخنان خــود تحــرکات اخیــر آمریــکا 
را حکایتــی جالــب و خنــده آور توصیــف 
کــرد و گفــت:  تحــرکات امــروز آمریــکا، 
ــت  ــا دس ــه ب ــت ک ــی اس ــت آدم حکای
پــس می زنــد و بــا پــا پیــش می کشــد. 
ــام  ــرف برج ــک ط ــا از ی ــی ه آمریکای
ــر  ــه تعبی ــد و ب ــق بســیار ب را یــک تواف
ــد و  ــق می دانن ــن تواف ــان بدتری خودش

بــدون هیــچ بهانــه ای از آن خارج می شــوند 
ــی از  ــران برخ ــی ای ــر وقت ــرف دیگ و از ط
تعهــدات خــود را کاهــش می دهــد، همگی 
از آن ابــراز نگرانــی می کننــد در حالــی کــه 
بایــد از آمریــکا نگــران بــود که کل برجــام را 

زیــر پــا گذاشــته اســت.
روحانــی خاطر نشــان کــرد: آنها درخواســت 
ــکام  ــورای ح ــرای ش ــاده ب ــه فوق الع جلس
ــد کــه چــرا ایــران برخــی از تعهــدات  دادن
ــن  ــت و ای ــته اس ــار گذاش ــی را کن برجام
داســتان خنــده آوری اســت کــه امــروز 
ــه  ــد ک ــام می دهن ــا آن را انج آمریکایی ه
کمتــر می تــوان در تاریــخ سیاســی جهــان 

ــه اقدامــات گرفــت. ســراغی از اینگون
رئیــس جمهــور افــزود: آنهــا دلیلــی بــرای 
ــران اعــالم نمی کننــد  عــدم غنی ســازی ای
ــا  ــت و ی ــدی اس ــد کار ب ــاً می گوین و صرف
ــا  ــت. ام ــد اس ــا ب ــدف ایرانی ه ــه ه اینک
نمی تواننــد بگوینــد که اگــر کار بدی اســت 
چــرا خودشــان آن را انجــام می دهنــد و تنها 
کشــوری کــه در دنیــا غنی ســازی بــد انجام 
داده و از ســالح اتمــی اســتفاده کرده اســت، 
امــروز نصیحت گــر دیگــران شــده و خــود را 

مصلــح معرفــی می کنــد.
ــه  ــازی ک ــا غنی س ــرد: آی ــح ک وی تصری
منجــر بــه ســاخت ســوخت رآکتــور 
قــدرت شــده و نیازمندی هــای مــردم 
را در زمینــه شــیرین  کــردن آب و یــا 
ــرآورده می ســازد و موجــب  ــرق ب ــن ب تأمی
اقدامــات پزشــکی و تولیــد رادیوداروها برای 

انگلیسی ها آغازگر ناامنی در دریاها هستند و تبعات آن را درک خواهند کرد

سّراقتدار امروز نیروهای مسلح ؟
ادامه سرمقاله ...

دشــمنان فهمیدنــد  ملت ایــران، بــه اراده 
ــش  ــمندی و دان ــپاه و هوش ــش و س ارت
دانشــمندان خــود متکــی اســت و از دفــاع 
ــش  ــا ارت ــاختند ت ــی س ــدس فرصت مق
ــی   ــدار وتوانای ــه اقت ــالم را ب ــپاه اس و س
ــه ای و  ــدرت منطق ــچ ق ــه هی ــند ک برس

ــد.  ــران نکن ــه ای ــگاه چــپ ب ــی ن جهان
ــی و اراده  ــدد اله ــا  م ــر ب ــال حاض درح
ــت  ــن مل ــید ای ــدان رش ــن فرزن پوالدی
ــی  ــی و بازدارندگ ــه ای از آمادگ ــه درج ب
ــک  ــه ی ــمن ب ــر دش ــه اگ ــیده اند ک رس
وجــب از خــاک،  یــا آب یــا آســمان ایــران 
نزدیــک شــود بی تردیــد بــا برخــورد 
ســخت مواجــه خواهــد شــد. از ایــن 
ــه  ــوری از منطق ــر کش ــر در ه ــر اگ باالت
بــوی توطئــه نظامــی علیــه ملــت ایــران 
ــداء  ــمن را در مب ــد دش ــام برس ــه مش ب
ــراق  ــع ســوریه و ع ــد. وقای ــه می کن تنبی
داعــش  توطئه آمیــز  شــکل گیری  و 
نشــان داد ارتــش و ســپاه ایــران بــا احدی 
ــد در زدن  ــا اراده کنن ــدارد، آنه شــوخی ن

ــد.  ــد نمی کنن ــه تردی ضرب
و بــا موشــکهای نقطــه زن تیمهــای 
تروریســتی درداخــل خــاک عــراق و 
ســوریه را موردهــدف قــرار داد ورژیــم 
ــه اســالم و  صهیونیســتی دشــمن دیرین
ــزب اهلل  ــی ح ــای نیابت ــران در جنگ ه ای
ــی  ــات تنبیه ــر ضرب ــا زی ــاس باره و حم
ایــران قــرار گرفتــه اســت و ضرب شســت 
ــت  ــیده اس ــت را چش ــای مقاوم نیروه

ــاه  ــته در 29 تیرم ــه گذش ــی ب ــا نگرش ب
1358  کــه دولــت موقــت و شــورای 
انقــالب در هــم ادغــام شــدند مســئولیت 
ــاع  ــت وزارت دف ــه ای معاون ــت اهلل خامن آی
در امــور انقــالب و سرپرســتی ســپاه 
پاســداران شــد و بــه عضویت کمیســیونی 
ــد و مســئولیت  ــی در آم ــران امنیت از وزی

ــی  ــی و امنیت ــی و نظام ــور انتظام ــه ام کلی
ــتان و  ــد، کردس ــای گنب ــه بحران ه از جمل
ــه  ــتان را ب ــتان و بلوچس ــتان وسیس خوزس
عهــده گرفــت. او شــجاعانه در برابر منافقین 
کــه دنبــال انحــالل ارتــش بودند ایســتاد. در 
ــس دادن  ــی پ ــه در پ ــا ک ــل لیبرال ه مقاب
ســالح های پیشــرفته وفــوق مــدرن و از 
ــتاد.  ــد ایس ــکا بودن ــه آمری ــه اف 14 ب جمل
تصفیــه ارتش از عناصــر آلوده  و ســاماندهی 
نیروهــای مؤمــن و پــای کار انقــالب در ارتش 
را در دســتور کار قــرار داد و به خوبــی از 

ــد. عهــده آن برآم
ایشــان بــا ورود بــه مجلــس و قــرار گرفتــن 
در کمیســیون امــور دفاعــی و ریاســت 
شــورای عالــی دفــاع ملــی و مدیریــت جنگ 
و ایجادتغییــرات وتحــوالت ازســال 60 تــا64 
ــا مســلح  ــاخت نیروه ــر س همیشــه در فک
ــگ و  ــه جن ــس از خاتم ــد وپ ــدر بودن مقت
ــرگان  ــط خب ــان توس ــری ایش ــالم رهب اع
در مقــام فرمانــده کل قــوا لحظــه ای از 
خودکفایــی در آمــوزش نظامــی، خودکفایی 
در تســلیحات نظامــی، تقویت بنیــه دفاعی و 
برقــراری نظــم و انضباط در نیروهای مســلح 

مــورد غفلــت قــرار نگرفتــه اســت.
امــروز موشــک های زمیــن بــه زمیــن، هــوا 
ــر  ــه زمیــن و موشــک های ســوار شــده  ب ب
ــط  ــران توس ــای ای ــر دریایی ه ــا و زی ناوه
جوانــان سلحشــور ملــت ایــران آمــاده 
پاســخگویی بــه هــر شــرارت دشــمن اســت. 
امــروز هیــچ دولتمــردی در آمریــکا و اروپــا با 
هــر درجــه ای از حماقــت و بالهــت حاضــر 
نیســت بــه ماجراجویــی نظامــی موقتــی یــا 

دائمــی بــا ایــران فکــر کنــد
به ســر  توهــم   ایــن  در  کــه  کســانی 
ــد کــه دیپلماســی ســایه جنــگ را  می بردن
دور خواهــد کــرد اکنــون بــه ایــن واقعیــت 
ــم  ــال و توه ــم خی ــه در عال ــیده اند ک رس
ســیر و ســلوک می کردنــد و فکــر آنهــا  

ــت. ــته اس ــی نداش ــی و عمل ــه علم ریش

ــرد  ــان بیماری هــا می شــود و هــزاران کارب درم
صلح آمیــز در زمینــه علــوم فنــاوری دارد بــرای 

ــت. ــوب اس ــران خ ــرای دیگ ــد و ب ــران ب ای
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه اروپایی هــا هــم 
از اینکــه ایــران برخی تعهــدات خــود را بر طبق 
برجــام کنــار گذاشــته اظهــار نگرانــی می کنند، 
ــد  ــما نمی خواه ــت: ش ــان، گف ــه آن ــاب ب خط
نســبت بــه ایــران نگــران باشــید، نگرانــی شــما 
بایــد از آمریکا باشــد کــه کل این تعهــد و برجام 
را زیــر پــا گذاشــته و تمــام تعهــدات بین المللی 

را متزلــزل کــرده اســت.
روحانــی تأکیــد کــرد: جمهــوری اســالمی ایران 
در چارچــوب برجــام و توافــق حرکــت می کنــد 
ــام  ــاختار برج ــتیم و س ــکن نیس و ساختارش
را برهــم نزدیــم، مــا 14 مــاه بــه شــما فرصــت 
دادیــم و بــاز هــم بــا اقــدام جدیــد خــود 2 مــاه 
دیگــر فرصــت دادیــم و اقدامــات ایــران کامــاًل 
صحیــح، درســت و در چارچــوب قانــون اســت.

قدرت عشق
همســرش ناگهــان مریــض شــد، او 30 پونــد از وزنــش را از 
دســت داد، بــی اختیــار گریــه می کــرد. خوشــحال نبــود، از 
ــرد. ســاعات کمــی  ــج می ب ســردرد و ناراحتــی اعصــاب رن
می خوابیــد و همیشــه خســته بــود. رابطــه مــا در آســتانه 
ــی داد و  ــت م ــی اش را از دس ــت زیبای ــود، او داش ــی ب جدای

حاضــر بــه بــازی در هیــچ فیلمــی نبــود.
ــه زودی طــالق  ــردم ب ــدی نداشــتم و فکــر می ک ــن امی م
خواهیــم گرفــت. وحشــت تمــام وجــودم را فــرا گرفتــه بود.

اول دعــا کــردم، ناگهان تصمیــم دیگری گرفتم. می دانســتم 
ــی بیــش از  ــت زیبای ــن را دارم. او ب ــن زن زمی ــن زیباتری م
ــه  ــن شــروع ب ــن اســت. و م ــردان زمی ــان و م نیمــی از زن
ســرریز کــردن او بــا گل و بوســه و عشــق کــردم. و هر لحظه 
او را ســورپرایز می کــردم. فقــط بــرای او زندگــی می کــردم. 
در جمــع فقــط در مــورد او صحبــت می کــردم. او را در مقابل 
دوســتان مشــترکمان ســتایش می کردم.او روز به روز شکوفا 
می شــد. هــر روز بهتــر می شــد، وزن خــود را بدســت آورد، 
دیگــر عصبــی نبــود. و مــن نمی دانســتم کــه عشــق تــا این 
حــد توانایــی دارد و پــس از آن متوجــه یــک مطلــب شــدم:

ــا  ــی را ت ــی از رفتــار مــردش اســت. اگــر شــما زن زن بازتاب
نقطــه جنــون دوســت بداریــد، او هــم بــه همــان مجنــون 

تبدیــل خواهــد شــد.

خبر مرگ نوبل
آلفــرد نوبــل از جملــه افــراد معــدودی بــود که این شــانس را 

داشــت تــا قبل از مــردن، آگهــی وفاتــش را بخواند.
زمانــی کــه بــرادرش لودویگ فــوت شــد، روزنامه ها اشــتباهاً 
فکــر کردنــد کــه نوبــل معــروف )مختــرع دینامیــت( مــرده 
اســت. آلفــرد وقتــی صبــح روزنامه هــا را می خوانــد بــا دیدن 
آگهــی صفحــه اول، میخکوب شــد: آلفــرد نوبــل، دالل مرگ 

و مختــرع مر گ آورتریــن ســالح بشــری مــرد!
آلفــرد، خیلــی ناراحــت شــد. بــا خــود فکــر کــرد: آیــا خوب 

اســت کــه مــن را پــس از مــرگ ایــن گونــه بشناســند؟
ســریع وصیــت نامــه اش را آورد. جمله هــای بســیاری را خط 

زد و اصــالح کــرد.
ــح و  ــرای صل ــزه ای ب ــش صــرف جای ــرد ثروت پیشــنهاد ک

ــود. ــز ش ــح آمی ــرفت های صل پیش
امــروزه نوبــل را نــه بــه نــام دینامیــت، بلکــه بــه نــام مبــدع 
جایــزه صلــح نوبــل، جایزه هــای فیزیــک و شــیمی نوبــل و... 
می شناســیم.او امــروز، هویــت دیگــری دارد.یــک تصمیــم، 

بــرای تغییــر یــک سرنوشــت کافــی اســت.

خواستگاری از آلبرت اینشتین
مریلیــن مونــرو نامــه ای بــه آلبرت اینشــتین نوشــت که من 
و تــو ازدواج کنیــم بچه هایمــان بــا زیبایــی مــن و هــوش و 

نبــوغ تــو چــه محشــری می شــوند.
آقــای اینشــتین هــم نوشــت: از ایــن همــه لطف و دســت و 

دلبــازی شــما ممنونم.
ــک روی ســکه اســت.  ــن ی ــی ای ــا می شــود. ول ــاً غوغ واقع
فکــرش را بکنیــد کــه اگــر قضیــه بــر عکــس شــود چــه 

ــود. ــا می ش ــی برپ ــوایی بزرگ رس

داستان های آموزنده

آگهی مزایده اجاره شماره 3 
مدیریــت آمــوزش و پرورش شهرســتان بردســیر در نظــر دارد تعداد 3 باب مدرســه 
از مــدارس مــازاد در شــهر بردســیر و تعــداد یک بــاب درمانگاه فرهنگیــان با تمامی 
تجهیــزات را بــه صــورت اجــاره از طریــق مزایــده عمومــی با بهــره گیری از ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــتsetadiran.ir  به صورت الکترونیکــی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت: 98/04/24 
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 98/04/29 

نحوه دریافت اسناد مزایده: از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت)ستاد(
مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 98/05/03 
از سامانه ستاد ایران و تحویل اصل مدارک به دبیرخانه مدیریت آموزش و پرورش 

شهرستان بردسیر از طریق مراجعه حضوری با پست سفارشی.
تاریــخ بازگشــایی اســناد مزایــده: ســاعت 10 مــورخ 98/05/05 در محــل دفتــر 
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان - جهــت آگاهــی از شــرایط عمومــی 
و توضیحــات برگــزاری و ســایر اطالعــات مزایــده بــه ســامانه ســتاد بــه نشــانی 

ــود. ــه ش setadiran.ir مراجع

آگهی گواهی حصر وراثت
خانــم فاطمــه برهانــی محمــود ابــادی  بــه شناســنامه شــماره 3  به اســتناد شــهادتنامه و 
گواهی فوت و فتوکپی شناســنامه ورثه، دادخواســتی بــه شــماره 9809983489100183  
تقدیــم شــورای حــل اختــالف نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان پــری 
میرمحمدی ماهونکی به شناســنامه  شــماره 9  درتاریخ  1394/04/02  در اقامتگاه دائمی 
خــود درگذشــته و ورثــه حیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-فاطمــه برهانــی محمودآبــادی 
فرزنــد شــکراله بــه شناســنامه شــماره 3  متولــد 1336 نســبت: فرزند2-شــکراهلل برهانــی 
محمودآبــادی فرزنــد حســین به شناســنامه شــماره 29 متولد 1305 نســبت: همســر لذا 
مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه 
کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نزد اشــخاصی باشــد ظــرف مدت یک 
مــاه از نشــر آگهــی به شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهی صادر خواهدشــد وهر 
وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار 

ــاقط است. س
دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان بردسیر/81 م الف

آگهی گواهی حصر وراثت 
آقــای حســن کریــم زاده نــگاری دارای شناســنامه 4  بــه شــرح دادخواســت شــماره 
9809983489200194  مــورخ 1398/04/22 توضیــح داده شــادروان درویــش کریــم زاده 
نــگاری بــه شــماره شناســنامه 142  درتاریــخ  1361/04/03 در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث 
منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-رضــا کریــم زاده نــگاری فرزنــد درویش شــماره شناســنامه 
5  متولــد 1347 نســبت فرزنــد2- حســن کریــم زاده نــگاری فرزنــد درویش شــماره شناســنامه 4  
متولــد 1350 نســبت فرزنــد3- محمدرضــا کریــم زاده نگاری فرزند درویش شــماره شناســنامه 32  
متولــد 1352 نســبت فرزنــد4- حســین کریــم زاده نــگاری فرزنــد درویــش شــماره شناســنامه 22  
متولــد 1355 نســبت فرزنــد5- مریــم کریــم زاده نــگاری فرزنــد درویش شــماره شناســنامه 1341  
متولــد 1340 نســبت فرزند6- ســکینه کریــم زاده نــگاری فرزند درویش شــماره شناســنامه 1342  
متولــد 1342 نســبت فرزنــد7- کبــری کریــم زاده نــگاری فرزند درویش شــماره شناســنامه 1522  
متولــد 1345 نســبت فرزنــد8- صدیقــه کریــم زاده نــگاری فرزنــد درویــش شــماره شناســنامه 5  
متولــد 1361 نســبت فرزنــد9- نســاء کریــم زاده نــگاری فرزنــد علــی شــماره شناســنامه 6  متولد 
1317 نســبت همســر لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهی می  
شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیت نامــه ای از متوفی نزد اشــخاصی باشــد ظــرف مدت 
یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهر 
وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط 

اســت.                       دفتــر شــورای حــل اختــالف شــماره 2 شهرســتان بردســیر/84 م الــف

                             دکتر روحانی رئیس جمهور:

کشف ۵۷راس دام قاچاق
ــت: در راســتای اجــرای طــرح  ــری گف ــر غضنف ســرهنگ جعف
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مامــوران پاســگاه بخــش گلــزار  ایــن 
ــت  ــه یــک دســتگاه کامیون ــی ب ــگام گشــت زن شهرســتان هن
ایســوزو مشــکوک شــدند وی افزود:پــس از بررســی از ایــن خودرو 
۵۷راس احشــام فاقــد مجوزحمــل و نقــل  و قاچــاق را کشــف و 
آنــان را بــه اداره دامپزشــکی شهرســتان بردســیر انتقــال دادنــد.

وی بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک نفــر متهــم افــزود: ورود دام و 
کاالی قاچــاق بــه تولیــد داخلــی ضربــه مــی زنــد از اینــرو پلیس 

بــا جدیــت بــا ایــن پدیــده زیانبــار برخــورد مــی کنــد.

آگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 980118  اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد 
ــع در  ــی 5909  و شــماره ثبــت 893 واق ــالک اصل ــه شــماره  پ ــه ملــک کشــاورزی ب یــک حب
شهرســتان بردســیر کــه طی ســند رســمی قطعی غیــر منقول تنظیــم شــده و دارای شــماره ثبت 
18254 مــورخ 94/04/03 مــی باشــد یــک ســهم از چهــار ســهم مشــاع از نود وشــش ســهم ملک 
کشــاورزی واقــع در جــالل آبــاد کــه مشــتمل بــر یــک حلقــه چــاه و یــک قطعــه زمیــن بــا پالک 
5909 اصلــی بــه مســاحت 6 دانــگ 60 هکتــار متعلــق بــه آقــای محســن ســاالری بردســیری که 
طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 450/000/000 ریــال بــرآورد گردیده اســت 
از طریــق مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه 98/05/22 ســاعت 12 ظهــر بــه فروش برســاند لــذا افرادی 
کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وتــا قبــل از 
مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را به انضمــام فیش 
بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی ارائــه نماینــد هزینه آگهــی وکلیه هزینــه های 
مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایده مــی باشــد و درصورتی کــه برنــده ظــرف ده روز از 
تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقی مبلغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده به نفع 

دولــت ضبط خواهدشــد .
                                                     اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر/80 م الف

  فرمانده انتظامي شهرستان بردسیر :

کشف۵ کیلوگرم هروئین در بردسیر 
ــا  ــارزه ب ــس مب ــوران پلی ــت: مام ــری گف ــرهنگ غضنف  س
ــی  ــوری محــور اصل ــای عب ــش خودروه ــن پای موادمخــدر حی
ــف و  ــژو 40۵را متوق ــودروی پ ــتگاه خ ــک دس ــتان ی شهرس
ــه طــرز  ــه ب ــن ک ــرم هروئی ــو و 360 گ در بازرســی از آن۵ کیل
ماهرانــه ای جاســاز شــده بــود کشــف کردنــد.وی بــا اشــاره بــه 
دســتگیری 3 متهــم در ایــن خصــوص بیــان داشــت: از مــردم 
مــی خواهیــم هرگونــه اطالعــات و اخبــار در ایــن خصــوص را از 

طریــق ســامانه 128و شــماره 110بــه پلیــس اطــالع دهنــد.
کشف پنج کیلوگرم تریاک در بردسیر

ــده انتظامــی شهرســتان بردســیر  در  ســرهنگ غضنفــری فرمان
تشــریح ایــن خبــر گفــت:   مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخدر  
ایــن شهرســتان حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری محــور اصلی  
بــه یــک دســتگاه پــژو 40۵ مشــکوک و ایــن خــودرو را بــه منظور 

بررســی بیشــتر متوقــف کردند.
 مامــوران در بازرســی دقیــق از این خــودرو مقدار ۵ کیلــو و 100 گرم 
تریــاک را کــه بــه طــرز ماهرانــه ای جاســازی شــده بــود را کشــف 
کردند.یــک متهــم دستگیرشــده پس از تشــکیل پرونــده مقدماتی 
بــه منظــور ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفی شــد

آگهی گواهی حصر وراثت
آقای محمدعلی امامی دارای شناســنامه 32  به شــرح دادخواســت شــماره 9809983489200115  
مــورخ 1398/04/23 توضیــح داده شــادروان احمــد امامــی بــه شــماره شناســنامه 216  درتاریــخ  
1392/07/28 در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-جعفر 
امامــی فرزنــد احمــد شــماره شناســنامه 10  متولــد 1345 نســبت فرزنــد2- ابراهیم امامــی فرزند 
احمــد شــماره شناســنامه 1656  متولــد 1349 نســبت فرزنــد3- محمدعلــی امامــی فرزنــد احمد 
شــماره شناســنامه 32  متولــد 1354 نســبت فرزنــد4- مــاه بانــو امامــی فرزنــد احمــد شــماره 
شناســنامه 22  متولــد 1331 نســبت فرزنــد5- فاطمــه امامــی فرزند احمد شــماره شناســنامه 38  
متولــد 1337 نســبت فرزنــد6- ام البنیــن امامی فرزند احمد شــماره شناســنامه 41  متولــد 1338 
نســبت فرزنــد7- حمیــده امامــی فرزنــد احمــد شــماره شناســنامه 1359  متولــد 1343 نســبت 
فرزنــد8- لیلــی امامــی فرزند احمد شــماره شناســنامه 3170148893  متولد 1378 نســبت فرزند

9- زهــرا مظفــری غربــا فرزنــد ســیف الــه شــماره شناســنامه 2  متولــد 1345 نســبت همســرلذا 
مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی 
اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر 
آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیت نامــه ای 

جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بردسیر/82 م الف

گواهی ثبت طالق
احترامــا بدینوســیله گواهــی مــی شــود طــالق خلعــی نوبــت اول بیــن آقــای محمــد 
مهــدی حقانــی نــژاد فرزنــد قربانعلــی بشــماره شناســنامه 359 صــادره از زرنــد و خانم 
زهــرا ســعید فرزنــد حاجــی بشــماره شناســنامه 2754 صــادره از بردســیر ذیــل ســند 
طــالق شــماره 1259 مورخــه 1398/4/20 در ایــن دفترخانــه بــه ثبــت رســیده اســت.

این گواهی صرفا جهت ارائه به آن اداره می باشد و اعتبار دیگری ندارد.
        سیدمحسن حسینی دهنوی- سردفتر ازدواج 44 و طالق 34 بردسیر/83 م الف

آگهی فقدان سندمالکیت
آقــای محمدســاالرپور غربــا وکیل آقــای حمیدرضا خســروی مشــیزی فرزندکرامت طبــق کالتنامه 
ــه موجــب درخواســت شــماره 98/11018/1584و  شــماره 26049-97/4/7دفتــر 152 بردســیر ب
مــورخ 98/4/23 اعــالم داشــته کــه ســندمالکیت 1/5ســهم مشــاع از ششــدانگ عرصه واعیــان مورد 
ثبــت پــالک 15 فرعــی از 4264اصلــی واقــع دربخــش 20 کرمــان بــه شــماره دفتــر الکترونیکــی 
139820319011000433 بــه نــام نامبــرده )آقــای حمید رضا خســروی مشــیزی( صادرو تســلیم 
گردیــده اســت و مــورد رهــن وبازداشــت نمــی باشــد ضمن تســلیم دوبرگ شــهادت شــهود تصدیق 
شــده مدعــی  اســت ســند مالکیــت پــالک مزبور مفقــود گردیده اســت و درخواســت ســند مالکیت 
المثنــی نمــوده . لــذا باســتناد مــاده 120 آییــن نامــه قانون ثبــت مراتب یک نوبــت درتاریــخ مندرج 
درذیــل آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعی انجــام معامله نســبت بــه ملــک مذکور یــا وجود 
ســندمالکیت مــی باشــد ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــارآگهی بــه اداره ثبــت اسنادبردســیر 
مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه ســند مالکیــت یا ســند معامله تســلیم نمایــد و اال پــس از 
گذشــت مهلــت مذکور نســبت بــه صدور ســند المثنــی اقــدام خواهدشــد تاریــخ انتشــار 98/4/24

                               حسین تقی زاده رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر 23م الف 
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پیامک های شما

Soroush-eitaa

ــا  دکتــر خطیبــی شــهردار بردســیر در مصاحبــه ب
خبرنــگار ســپهر اعــام کــرد روزانــه شــاهد مراجعــه 
انبوهــی از بانــوان بردســیری به پارک بانوان هســتیم 
و ایــن پــارک همچنان درحال تجهیز بیشــتر اســت. 
ایــن اســتاد دانشــگاه از همیــاری مدیرعامــل صنایع 
ــی  ــارک قدردان ــن پ ــاخت ای ــیز در س ــوالد مش ف
کــرد و ابــراز امیــدواری کــرد پــارک بانــوان بــه کانون 
ــوان  ــی بان ــی و تفریح ــی، فرهنگ ــمات ورزش مراس
تبدیــل خواهــد شــد.  وی ضمــن تشــریح اقدامــات 
انجــام گرفتــه در پارک شــهر شــامل احــداث ابنمای 
کــف خشــک، نصــب تابهــای ســبدی جدیــد، نصب 

اب ســردکن، بهبود ســاختار ابیــاری، اصاح وضعیت 
روشــنایی و نصــب وســایل بــازی جدید گفــت پارک 
شــهر بــه یــک شــهربازی کوچــک تبدیــل خواهــد 
شــد. شــهردار بردســیر از پیشرفت شــصت درصدی 
پــروژه احــداث پــارک بلــوار مــدرس خبــر داد و گفت 
ایــن پــارک بــه زودی افتتــاح خواهــد شــد و پیــش 
بینی میشــود بــا توجــه به موقعیــت مورد اســتقبال 
مســافران از مســیر کمربندی و همینطور شهروندان 
آن منطقــه قــرار گیــرد. شــهردار بردســیر در پایــان 
ــروی  ــه روب ــد در محوط ــارک جدی ــداث دو پ از اح
بیمارســتان و همینطور ارگ مســجدجامع خبر داد..

10000100005588 شماره ارسال پیامک

 وقتی باباش کاری برای بنایی برمی داشت، کارگرهاش پسراش بودند. 
یــه مــدت ســلمان شــاگرد یــه گــچ کار شــده بــود. تو هــوای گــرم، بــا دهــان روزه، گچ 

درســت مــی کــرد مــی داد دســت اوســتاش. راوی: ماه شــرف رهنما)مادر شــهید(
نوجــوون بــودم. کفــش ســفید و شــلوار جیــن خریــده بــودم. دعــوام مــی کــرد و مــی 

گفــت: چطــور مــی خواهــی بــا کفــش ســفید تــو خیابــون راه بــری؟!
تهدیــد مــی کــرد اگــه ایــن شــلوار رو بپوشــی، مــن پــاره ش مــی کنــم. مامــان هــم 

دعــواش مــی کــرد: خواهــرت از تــو بزرگتــره ...
راوی: زهره رهنما)خواهر شهید(

وقتــی لبــاس آســتین کوتــاه تــن دختــرم مــی کــردم، ناراحت می شــد. بهم ســفارش 
مــی کــرد: بچــه بایــد از همــون بچگی درســت بپوشــه تــا وقتی بــزرگ میشــه، عادت 

کنــه.  )راوی: زهــره رهنما)خواهر شــهید(
 مــی خواســتم ســر به ســرش بــذارم. موهامو از گوشــه روســری بیــرون ریختــم، اومدم 
جلــوی دایــی ســلمان. گفتــم: دایــی! مــن بــا همیــن قیافــه رفتــم بیــرون. گفــت: نــه 

دایــی، مــی دونــم تــو بزرگتــر از ایــن هســتی کــه اینطــوری بــری بیــرون ...
راوی: خواهرزاده شهید، به نقل از خواهر شهید

مــدت هفــت ســال زندگــی مشــترک شــاید بیشــترین قهرمــون یــک ســاعت طــول 
کشــید. بیشــتر هــم ســلمان بــرا آشــتی پیشــقدم می شــد.

برخــاف تصــور دیگــران کــه زندگــی بــا فــرد نظامــی رو خشــک و خشــن تصــور می 
کننــد، در زندگــی با ســلمان به اندازه بیســت ســال احســاس خوشــبختی مــی کردم.

راوی: زهرا زارع عسکری)همسر شهید( 
در ماجــرای فتنــه ســال۸۸،  آرزوش ایــن بــود بــره تهــران تــا کمــک کنــه جلــوی 
آشــوب گرفتــه بشــه. مــی گفــت: بعضــی از مــردم فکر نمــی کنند اگــه کشــور به هم 
بریــزه، دشــمن از فرصــت اســتفاده مــی کنــه تــا بــا ضربــه زدن بــه نظــام بــه هدفش 

برســه.   راوی: زهــره رهنما)خواهــر شــهید( 
وجــدان کاری داشــت و نســبت به کارش احســاس مســئولیت می کــرد. در برخــورد با 
جرائــم کوتــاه نمــی آمــد. مــی گفــت: مــن بایــد جــواب خــدا رو بــدم... آمــار مهاجرت 
مــردم بردســیر بخاطــر مشــکات و کمبــود برخــی امکانــات رو که مــی دیــد، ناراحت 
مــی شــد.  بــه علت برخــورد بــا انــواع جرائــم، ریشــه بعضــی از مشــکات خانوادگی و 

مفاســد اخاقــی را وجــود ماهــواره در خانــه هــا، می دانســت.
راویان: زهرا زارع عسکری)همسر شهید( و زهره رهنما)خواهر شهید(

ــا بــذار ســر جــاش.  وقتــی دختــرم بــه خــودکارش دســت مــی زد، مــی گفــت: باب
ــه خــودکار دیگــه مــی آورد. ــراش ی ــد ببــرم ســر کار. ب خــودکار اداره اســت، بای

راوی: زهرا زارع عسکری)همسر شهید(
از اینکــه پشــت ســر کســی حرفــی زده بشــه متنفــر بــود. چیــزی نمــی گفــت ولــی 

خــودش بلنــد مــی شــد مــی رفــت.   راوی: زهــرا زارع عسکری)همســر شــهید(
 بــرا اینکــه بــه موقــع به شــیفت کاریم بــرا خادمی مســجد امــام محمد باقــر)ع( محله 
جوشــور برســم، حتــی اگــه ســرِ کار بــود نیــم ســاعت زودتــر مــی آمــد خونــه تــا منو 

بــه موقــع به مســجد برســونه. 
هــر مــاه کــه حقــوق مــی گرفــت، اول مبلغــی بــرای کمــک بــه ســاختمان ســازی 
مســجد کنــار مــی گذاشــت. مــی گفــت: اینطــوری هــم خیــر و برکــت پــول زیــاد 
میشــه، هــم باقیــات و صالحــات هســت.   راوی: زهــرا زارع عسکری)همســر شــهید(

 چــون لبــاس نظامــی بــه تــن داشــت، در ایــام محــرم نمــی تونســت لبــاس مشــکی 
بپوشــه.  تــا پایــان مــاه محــرم و صفــر یــک طــرف لباســش اتیکــت یاحســین بــود و 
طــرف دیگــه اســم خــودش. گشــت هایــی رو انتخــاب مــی کــرد کــه بتونه بــا هیئات 

عــزاداری همــراه باشــه.  راوی: زهــرا زارع عسکری)همســر شــهید(

شهید معظم    سلامن رهنام

دکرت خطیبی شهردار بردسیر در مصاحبه با نرشیه سپهر اعالم کرد 

استقبال از پارک بانوان فراتر از انتظار بوده/ پارک شهر به انواع وسایل جدید بازی 
مجهز خواهد شد/ پارک بلوار مدرس با قابلیت مسافرپذیری بزودی افتتاح میشود

ــی  ــر خطیب ــای دکت ــاب آق ــت جن ــام خدم *س
شــهردارمحترم شــهر بردســیر لطفا بلــوار ادامه خیابان 
پاســداران را بــه روشــنایی مزیــن بفرمائیــد میــدان به 
ســمت بیدخــوان درشــب دیــد نــدارد خطــر آفریــن 
هســت و نــام ایــن میــدان را بنــام شــهدای بیــد خوان 

بگذارید ممنونیم                              9133----7۸ 
*ســام ایــن خیابــون ســلورد بــه اینکــه کــم عرضــه 
بلوارشــده مخصوصــا ابتــدای ورودی از طــرف میــدان 
ــون کار دار  امــام حــاال وقتــی کــه ابتــدای ایــن خیاب
ی بــرای بازگشــت بایــد مــی رفتــی میــدان امــام علی 
حــاال کــم امــده جلوتــر ســه راهــی بلــوار امــام جمعه 
یعنــی بــا صدمتــر داخــل ایــن خیابــون یعنــی دو بــار 
رفــت وبرگشــت هــم وقــت گیــر وهــم باعــث افزایش 
ســوخت و... مــی شــود الاقــل همــان جــای قبلــی را 

ــد باتشــکر                           9012----54 بازکنی
*بــا ســام چــون  درهفتــه عفــا ف و حجاب هســتیم 
یــک پیــام بــرای زنــان همشــهریم دارم و عــرض مــی 
کنــم کــه حجــاب ارزش یــک زن مســلمان وســامت 
خانــواده و اینــده جامعــه را تامیــن مــی کنــد تهاجــم 
ــواده  ــون خان ــیدن کان ــال فروپاش ــه دنب ــی ب فرهنگ
هاســت و افزایــش طــاق نمونــه ای ازایــن باوراســت 
ــی  ــوزه هــای دین ــه ام ــا اعتمــاد و عمــل ب ــد ب بیایی
ســامت خــود ، خانــواده وجامعــه را تضمیــن کنیــم و 
امــام زمانمــان را راضــی کــه رضایــت ایشــان رضایــت 
خداونــد متعــال اســت ممنــون از صبــر وحوصلــه تان 

متشــکرم                                    9362----99
* ســام یک پیشــنهاد برای ایجادپیاده راه دربردســیر 
یکــی از الینهــای خیابــان امــام جمعــه و یــا شــهید 
رمضانــی را بــه پیــاده راه اختصــاص دهید تا متقاضیان 
ومیانســاالن بتواننــد براحتی دراین مســیر قــدم بزنند                                                                                                                                            

40----9903                                                   
*  تندیســی از حــاج اقــا طاهــری بســازید و دریکــی 
ازمیدانهــای اصلــی شــهر نصــب کنید زیــرا ایــن عالم 
ــت خــود را  ــرن وق ــم ق ــش از  نی ــارز بی ــی مب روحان
صــرف تعلیــم وتربیــت اســامی ایــن خطــه نمــوده 
اســت و بــه گــردن همــه مــردم حــق اســتادی و مربی 
دارد شایســته اســت ضمن خیابانی بنام ایشــان شــده 

تندیســی هــم ســاخته و نصــب گــردد باتشــکر
91----9034                                                    

*بــا عــرض ســام خدمــت شــهردار محتــرم حتمــا 
نبایــد تــو کوچــه مــا شــخص مهمــی زندگی کنــد تا 
کوچــه اســفالت شــود چنــد ســال اســت کــه مــا نامه 
میدهیــم میــان ســری میزنــن خاکــی میر یــزن دگه 

میرونــد پشــت سرشــان را نــگاه نمیکنن شــقایق 
01----9136                                                        

*در مســیر زیرگــذر روبــروی جهــان فــوالد بســمت 
ســیرجان در وســط جــاده چالــه ای ایجــاد شــده کــه 
بــه خودروها آســیب جــدی وارد مینماید.از مســئولین 
ــه  ــا ک ــد. م ــط خواهشــمندیم رســیدگی نماین ذیرب
بخاطــر خســارت ایــن چالــه عجیــب فــردا بایــد بریم 

30----9132 تعمیرگاه                                     
*باســام از آقــای نماینــده محتــرم تقاضــا داریــم بــا 
توجــه بــه جمعیت باالی روســتاهای شــمال بردســیر 
و حادثــه خیــز بــودن تقاطــع مســیر ارتباطــی ایــن 
روســتاها بــا کمربنــدی نســبت بــه احــداث زیرگــذر 
توســط مســئولین ذیربــط دســتورو مســاعدت الزم را 
انجــام دهنــد البتــه ایــن زیرگــذر میتوانــد دو منظوره 
بــوده و در زمــان ســیاب بعنــوان مســیر اضطــراری 
عبور آب نیز اســتفاده شــود. بــا تشــکر  9132----30

تجلیل دانشگاه آزاد اسالمی بردسیر از هیات امنا وخدام امامزاده سید محمد)ع(
ــه روز  ــده ب ــم ذیقع ــذاری پنج ــت و نامگ ــه کرام ــا ده ــان ب همزم
تکریــم امامــزادگان و بقــاع متبرکــه و بــه همــت معاونــت فرهنگــی 
و دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بردســیر از هیــات امنــا و 
خدام آســتان مقــدس امامزاده ســید محمد)س( شهرســتان تجلیل  

شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه آزاد اســامی بردســیر، امامزاده 
ســید محمــد)س( از نــوادگان حضــرت امــام حســن مجتبــی )ع(  
ــی شــرکت  ــن یحی ــر ب ــه عم ــی ب ــام یحی ــان قی اســت و در جری
داشــته و ســپس بــه جهــت تحــت تعقیب بــودن ســادات بــه کرمان 
مهاجــرت نمــود و در اواخــر قــرن ســوم هجــری بیــن ســال هــای 
ـ.ق در کرمــان بــر علیه خــوارج در کرمــان قیام نمود  290 تــا 300هــ

و بــه شــهادت رســید.
آســتان مقدس امامزاده ســید محمد)س( بردســیر ملجــاء و پناهگاه 
عاشــقان و ارادتمنــدان بــه خانــدان اهــل بیــت عصمــت وطهــارت 
وکانــون دعــا و راز ونیــاز بــه درگاه حــق  بــوده و ایــن بقعــه متبرکــه 

ســاالنه میزبــان هــزاران نفــر از زوار اســت

بــه گــزارش خبرگــزاری مهر، محمدباقــر نوبخت در 
جلســه ســتاد راهبــری و مدیریت اقتصــاد مقاومتی 
اســتان یــزد اظهار داشــت: بــه اســتناد تحریم هایی 
کــه تاکنــون اعمــال شــده، ایــران اســامی در حال 
حاضــر ســپری کــردن ســخت ترین تحریم اســت.

ــچ  ــکا هی ــا آمری ــره ب ــه مذاک ــان اینک ــا بی وی ب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحســنه ازدواج مطابــق قانــون یادشــده، اقــدام کنند.

همزمان با روز تکریم امامزادگان و بقاع متبرکه صورت گرفت: 

حضور کاروان زیر سایه خورشید در صحن وسرای امامزاده محمد علیه السالم
در آســتانه والدت با ســعادت هشــتمین اختر آســمان امامت و والیت 
و طــی مراســم باشــکوهی بــا حضــور مــردم و مســئوالن، خــدام حــرم 
مطهــر رضــوی در قالــب کاروان زیــر ســایه خورشــید بعــد از برگزاری 
نمــاز مغــرب وعشــا در صحــن وســرای امامــزاده محمــد علیه الســام 
حضــور یافتــه و بــا حمــل پرچــم گنبــد حــرم مطهــر حضــرت امــام 

رضــا)ع(، فضایــی سرشــار از عطــر رضــوی را ایجــاد کردند.
در شــب میــاد فرخنــده و باســعادت امــام رضــا علیه الســام مراســم 
ویــژه ای بــا حضورخــدام بــارگاه ملکوتــی ثامــن الحجــج علیه الســام 
برگزارشــد درایــن مراســم حجــت االســام کرمانــی حضــور پرچــم 
گنبــد مطهــر حــرم امــام هشــتم را موجــب خیــر و برکت در بردســیر 
ــخنانی  ــوف س ــام رئ ــات آن ام ــل و کرام ــون فضائ ــمرد و پیرام برش
ایــراد نمــود و بعــداز قرائــت  صلــوات خاصــه حضــرت امــام رضا)علیــه 
الســام ( مولــودی خوانــی میردامــاد از اهــم برنامــه هــای اجــرا شــده 
ــود.و خــدام حــرم مطهــر رضــوی طــی ســخنانی  در ایــن مراســم ب
ــه  ــد ک ــان کردن ــواردی را بی ــه الســام م ــام رضــا علی ــات ام از کرام
باعــث شــور وشــعف وتلطیــف قلبهــا وپیونــد عمیــق تــر ارادتمنــدان 

ان حضــرت گردیــد.


