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حال که دستگاه قضایی با برخورد جدی وقاطع با مفسدان 
اقتصادی ، و صدور 978 حکم قطعی در پرونده های فساد 
ابد و اعدام وباز  مالی از حبس طوالنی مدت تا حبس 
گرداندن اموال به بیت المال  بیانگر برخورد جدی وقاطع 
دستگاه قضایی است با توجه به اینکه درمیان محکومین 
فاسد اجتماعی بعضی از فرزندان ووابستگان مسئولین دیده 
می شود بیانگر عزم جدی دستگاه قضایی که برای برخوردبا 

فساد هیچ حد ومرزی ندارد
همچنین برکناری و مجازات 60 قاضی متخلف و کوتاه 
کردن دست نامحرمان از دستگاه قضایی بیانگر موضع گیری 
اصولی و دقت عمل ورعایت قانون است .و با توجه به اینکه 
اکثر بدنه دولت و مردم سالم هستند و اجاره ایجاد فساد 
مالی را نمی دهند و راضی به پایمال کردن حقوق مردم 

وخودشان نیستند 
برخوردجدید ریاست قوه مجریه در شناسایی ومعرفی 
خائنینی که ارز دولتی ۴200دریافت و کاالیی واردکشور 
نکردند ودستورویژه ایشان به چهار وزیر صمت ، بهداشت 
، تعاون ، کارواموراجتماعی وجهاد کشاورزی اعالم و اینکه 
چرا دستگاهها وشرکتهای دولتی تخلف کردند حکایت از 
برخورد جدی همه دستگاههای مسئول برا ی مبارزه با فساد 
اقتصادیست زیرا قوه قضائیه بنابر وظایف ذاتی خود باید وفق 
اصل ۱7۴ قانون اساسی به این امور رسیدگی کند.و مجلس 
شورای اسالمی  هم باید از حیث نظارتی وظیفه ذاتی خود 

را اعمال کند. 
لذا ضروری ترین وظیفه دستگاه قضایی رصد مفسدان 
اقتصادیست که هر روز سفره های مردم را کوچک می کنند 
و بیش از گذشته ضرورت مدیریت پیشگیری از فساد توسط 
همه دستگاهها بچشم می خورد وباید سیستم های نظارتی 
دستگاها ی مختلف ضمن رصد ایجادفساد ، پیشگیری از آن 

را بانظارت دقیق و قانونی دستور کارخودقرار دهند 
وقتی که  دستگاه قضا وسایر دستگاهها ی مرتبط عزم خود 
را جزم کردندتا با فساد  مبارزه وانرا مدیریت کنند باید همه 
زمینه هاو بسترهای نظارتی درسه قوه با شجاعت وجسارت 
با مفسدان برخورد کنند و زمانی که مردم عملکرد دستگاه 
قضا را در ایفای حقوق عامه وبرقرار عدالت را ببینند به 
برقراری عدالت امیدوارتر می شوند چنانچه درتخصیص 
ارز دستگاههای نظارتی مرتبط با شجاعت و جسارت و 
طبق موازین با ارزبگیران برخورد کرده بودند امروز شاهد به 
تاراج رفتن بیت المال نبودیم مردمی که با تحمل سختیها 
ومشقات و گرانی جهت حفظ وحراست ازنظام در دوران 
جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن، دررویارویی با استکبار 
ایستاده ومقاومت می کنند شایسته چنین اقداماتی نبودند 
انهایی که سختی را بجان می خرند تا انقالب  به مسیر خود 
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               تندگویان با استناد به آمارهای سال گذشته اعالم کرد:

ثبت یک طالق به ازای هر 3 ازدواج/
کاهش آمار »ازدواج« در کشور

نماینده مردم سیرجان و بردسیردر خانه ملت:

ضرورت مدیریت 
پیشگیری از فساد 

ــتان  ــدن اس ــت و مع ــم روز صنع در مراس
کرمــان، دکتــر علــی عباســلو بــه عنــوان 
پیشکســوت نمونــه صنعــت اســتان و 
مجتمع جهــان فــوالد ســیرجان نیــز واحد 

ــه صنعتــی اســتان معرفــی شــد. نمون
ــم  ــورس ، در مراس ــد ب ــزارش رون ــه گ ب
ــان  ــتان کرم ــدن« اس ــت و مع روز »صنع
ــع  ــل مجتم ــلو مدیرعام ــی عباس دکترعل

صدای رسای حق خواهی مردم 
ایران تحریم شدنی نیست

صفحه 4

»مجتمع جهان فوالد سیرجان« نیز به عنوان 
واحد نمونه صنعتی استان کرمان انتخاب شد

جهــان فــوالد ســیرجان، نایب رئیــس اتاق 
کرمــان، بنیانگــذار صنعت فوالد ســیرجان 
ــه  ــس ب ــت م ــه صنع ــناس باتجرب و کارش
ــت«  ــه صنع ــوت نمون ــوان »پیشکس عن
اســتان کرمــان انتخــاب شد.شــایان ذکــر 
اســت »مجتمع جهــان فــوالد ســیرجان« 
ــی  ــه صنعت ــد نمون ــوان واح ــه عن ــز ب نی

ــان انتخــاب شــد. اســتان کرم

نگاهی به واکنش های جهانی به تحریم ظریف:

حمیدرضا حسین رضائی   رئیس اداره اوقاف شهرستان بردسیراستان کرمان

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

وامورخیریــه درنظرداردیــک دســتگاه خــودرو پیــکان ســواری مــدل 83 دوگانــه سوزدســتی بــه شــاره  شــهربانی 

ــده  ــوان مزای ــق فراخ ــاد( را ازطری ــیری)عباس آب ــاس بهادربردس ــه عب ــه موقوف ــوط ب ــران 65مرب 489م 11 –ای

ــه فــروش رســاند  ــل ب بارعایــت رشایــط ذی

هرمتقاضــی  باشــدکه  مــی  ریــال(  ریال)نودمیلیــون   90000000 پایه(مبلــغ  )قیمــت  مزایــده  1-مبنــای 

مــی بایســت جهــت پرداخــت 10)ده(درصدمبلــغ فــوق بابــت ســپرده مزایــده بــه واحدامورمالــی اداره 

اوقــاف وامورخیریــه بردســیرمراجعه وقبــض واریــزی رادریافــت وپــس ازواریزفیــش واریــزی راضمیمــه 

بردســیرمناید. اوقــاف  دبیرخانــه  پیشــنهادخودمنایدودرموعدمقررتحویل 

ــام  ــه امت ــخ1396/08/10 ب ــث آن درتاری ــی باشــدوبیمه شــخص ثال ــث م ــه شــخص ثال 2-خودرومذکورفاقدبیم

رســیده . 

2-مبلغ پیشنهادی نقدی وبایدبه طوررصیح وباحروف نوشته شده باشد.

3-متقاضیــان مــی توانندتاپایــان وقــت اداری  مورخ 98/6/3پیشــنهادات خودرادرپاکت رسبســته والک مهرشــده 

ــه اوقــاف بردســیرتحویل ورســیددریافت  ــه مزایــده فــوق نوشــته شــده باشــدبه دبیرخان کــه روی آن راجــع ب

دارندوبــه پاکتهــای کــه بعدازتاریــخ مذکورارســال ویاواصــل گرددترتیــب اثــرداده نخواهدشــد

باحضوراعضاءکمیســیون  پیشــنهادات رســیده راس ســاعت 10صبــح روزدوشــنبه مــورخ98/6/4  4-کلیــه 

خواهدشــد0 بازوقرائــت 

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

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

ــث  ــاک وبیمــه شــخص ثال ــال ســندوتعویض پ ــده وانتق ــه هــای کارشناســی وانتشــارآگهی مزای ــه هزین 7-کلی

ــده مــی باشــد. ــده مزای ــی وشــهرداری برعهــده برن ــه ودارای وبدن

8-برنــده مزایــده موظــف اســت ظــرف مــدت 10روز ازتاریــخ اعــام نتیجه نســبت بــه پرداخت مبلغ پیشــنهادی 

ــد  ــودداری منای ــنهادی خ ــغ پیش ــت مبل ــده ازپرداخ ــده مزای ــدام منایدواگربرن ــاک اق ــندوتعویض پ ــال س وانتق

ــه نفــع موقوفــه ضبــط ودرصورتیکــه نفــردوم بامبلــغ پیشــنهادی نفــراول  موافــق باشــدباهان  ســپرده اش ب

رشایــط نســبت بــه واگــذاری آن بــه نفــردوم اقــدام خواهدشــد.

لذاکلیــه متقاضیــان محــرتم مــی توانندجهــت کســب اطاعــات بیشــرتویا بازدیدودریافــت اســنادورشکت 

درمزایــده درمهلــت مقررفــوق  بــه اداره اوقــاف وامورخیریــه بردســیرواقع دربلوارمعلــم روبــروی اداره آمــوزش 

ــد   ــن 33526290-034 متــاس حاصــل فرماین ــه ویاباشــاره تلف ــرورش مراجع وپ

بــه گــزارش حــوزه امــام و رهبــری خبرگــزاری فــارس، علــی عســگری عضــو دفتــر حفــظ و نشــر آثــار 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در رشــته توییتــی بــا اعــالم اینکــه  ۴۲ نفــر از اعضــای گروه هــای جهــادی 
شــامگاه روز پنجشــنبه 10 مــرداد در دیــدار بــا رهبــر انقــالب گــزارش اقدامــات خــود در مناطــق محــروم 
را ارائــه کردنــد، خاطرنشــان کــرده اســت کــه مقــام معظــم رهبــری ضمــن تقدیــر از ایــن جوانــان مومــن 
انقالبــی فرمودنــد: »هرچــه ممکــن اســت تــالش کنیــد و پیــش برویــد. هرچــه ممکــن اســت فکــر کنیــد 

و ایــن فکــر را بــه مرحلــه عمــل دربیاوریــد«.
ــد مــا مجموعــه  ــد: بگذاری ــی، رهبرانقــالب فرمودن وی افــزوده اســت: در تاییــد ایــن حرکت هــای انقالب
عظیمــی از نســل انقــالب اســالمی را در کشــورمان شــاهد باشــیم کــه از لحــاظ ســطح فهــم، مســائل 
مدیریتــی، خدمــت رســانی، ایجــاد عدالــت و قیــام بــه قســط، بــه جایــی رســیده باشــد کــه ذهن هــای 
معمولــی بشــر بــه آنجــا نرســیده وبایــد از او الگــو بگیرند.عضــو دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــت 
ــد:  ــا فرمودن ــه فعالیت ه ــن گون ــازی ای ــرورت گفتمان س ــان در ض ــت: ایش ــه داده اس ــه ای ادام اهلل خامن
گفتمــان حرکــت جهــادی، شــماها را بــه وجــود آورده. مــا بایســتی کاری کنیــم کــه ایــن گفتمــان بــه 
یــک گفتمــان عمومــی تبدیــل شــود ...  عــده ای هســتند کــه محرومیــت زندگــی و جســمانی ندارنــد امــا 

از خدمتگــذاری ]بــه محرومــان[ محرومنــد. بــه آنهــا هــم خدمــت کنیــد.

راه اندازی پلیس فتا در شهرستان بردسیر/ برخورد 
با هنجار شکنان در سطح معابر

ــت فرماندهــی  ــی معاون ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــری  ــرهنگ غضنف ــیر، س ــتان بردس ــی شهرس انتظام
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر در خصــوص راه 
انــدازی پلیــس فتــا در بردســیر بیــان داشــت:با توجــه 
بــه فرمــان مقــام معظــم رهبــری و نیــز ضــرورت نظارت 
ــر در فضــای  ــورد نظ ــای م ــر فعالیته ــق ب ــی و دقی فن
مجــازی و همچنیــن کنتــرل اقدامــات مجرمانــه افــراد 
و گروههــا در ایــن فضــا ، از ســال قبــل پیگیــری هــای 
جــدی علیرغــم وجــود محدودیتهای ســاختاری معمول 
گردیــد و ان شــااهلل بــه زودی پلیــس فتای شهرســتان با 
حضــور ســردار فرماندهــی محتــرم انتظامــی اســتان بــه 

بهــره بــرداری  خواهــد رســید.
ــیرافزود:   ــتان بردس ــی شهرس ــروی انتظام ــده نی فرمان
نیــروی انتظامــی در جهــت حفاظــت از ارزشــهای 
اســالمی و اعمــال قوانیــن در ســطح معابــر و خیابانهــا 
برابــر مقــررات بــا خودروهایــی کــه آلودگی صوتــی ایجاد 
مــی کننــد یــا به هــر نحو عفــت عمومــی توســط راننده 
یــا سرنشــینان جریحــه دار شــود، برخــورد خواهــد کرد 
کــه در ایــن خصــوص توقیــف وســایل متخلــف اعمــال 
ــی اســت کــه  ــه دادســرا از اقدامات جریحــه و معرفــی ب

جامعه، اشتغال ایجاد شده را لمس 
نمی کند/ بانک ها در خدمت داللی و 
واسطه گری هستند

بــرای متخلفیــن و هنجــار شــکنان اعمــال مــی 
گــردد شایســته اســت، شــهروندان گرامــی بویــژه 
والدیــن نســبت بــه مراقبــت و آمــوزش فرزنــدان 

خــود در ایــن خصــوص مراقبــت نماینــد.

جناب مهندس باقری بخشدار محترم الله زار 
در کــال تأســف و تــامل مصیبــت وارده را تســلیت عــرض منــوده ، غفــران و رحمــت 
الهــی بــرای آن عزیــز ســفرکرده  و ســامتی و طــول عمــر بــا عــزت بــرای جنــاب عالــی 

و خانــواده محــرتم و وابســتگان را از پــروردگار متعــال خواهانیــم.

از طرف شوراها ی اسالمی و دهیاران بخش الله زار 

تسلیت
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی :
شیوه مدیریتی امام جواد )ع( در 

بحران های اقتصادی ، باید الگو عملی 
مسئوالن در جنگ اقتصادی باشد 

حجت االسالم حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه بردسیر در خطبه 
های نماز جمعه این هفته ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی 
و تسلیت شهادت جانسور امام جواد علیه السالم گفت : شیوه 
مدیریتی امام جواد د ردوران بحران اقتصاد ی می تواند الگو ی خوبی 
برای مسئوالن در جنگ اقتصاد ی استکبارعلیه کشورمان باشد 
وی افزود: امام جواد هرگاه اموالی از سوی مردم به ایشان میرسیدانرا 
بین فقرا وتهیدستان تقسیم میکرد زیرا ازیک طرف اموال زیادی در 
دربار خلفای عباسی مامون ومعتصم بود که به فکر فقرا نبودند  و 
امام ضمن کمک به مستمندان انها را به صبردعوت می کرد که 
این دو موضوع می تواندالگویی برای ما باشد تا در شرایط اقتصادی 
فعلی اغنیا و متمکنین به فقرا توجه کنند وهمچنین در برابر فشار 

تحریمها وفشار اقتصادی مردم را به صبر دعوت کنیم 
امام جمعه بردسیر در بخشی از سخنانش به علم لدنی امام گفت : 
چون امام جواد در 9 سالگی به امامت رسیدند درباریان و نزدیکان 
خلیفه ازاین سن کم به امام که به امامت رسیدند درشگفت بودند . 
به مامون نسبت به علم امام اعتراض کردند  خلیفه در مقابل جلسه 
ای تشکیل داد و گفت هرچه می خواهید بپرسد یکی از علمای 
طرازاول سئوالی پرسید که امام برای ان 30 بخش و قسمت بیان 
و هرکدام را تشریح وپاسخ داد و انها فهمیدند که علم امام لدنی 

است نه اکتسابی .
خطیب جمعه بردسیر پیرامون تحریم وزیر خارجه کشورمان گفت 
: امریکا از یک طرف پیشنهاد مذاکره و ازسویی وزیر خارجه رئیس 
دستگاه دیپلماسی را تحریم می کند و ان نفاق و دورویی امریکا 
نتیجه شکست دیپلماسی انها در برابر اقتدار کشورمان است و 
استکبار دچار سردرگمی و توهم شده است و تحریم ظریف نتیجه 

شکست دیپلماسی وکم عقلی ترامپ است 
حجت االسالم کرمانی بمناسبت سالروز حقوق بشر گفت : در اسالم 
توجه خاصی به حقوق افراد جامعه شده است و انتظار می رود که 
کشورهای مسلمان دستورات حقوق بشر اسالمی را رعایت کنند 
امام جمعه بردسیر با تبریک سالروز ازدواج امام علی و فاطمه زهرا 
علیهما السالم و ازدواج آسان و بدون تشریفات و چشم هم چشمی 
گفت : بعضیها ازدواج خود را به تاخیرمی اندازندو وقتی سئوال می 
شود می گویندکسی مثل خودم پیدا نمیشود و یا بعضی از خانواده 
ها درباره ازدواج دختران خود می گویند کسی مثل ما وهم طرازما 
نیست وی افزود: سفارش امام جواد به یکی از یارانش که درخواست 
کرده بود برای ازدواج دخترش دعا کند  گفت: امام شرایط ازدواج را 
تنها به دینداری و ایمان در کنار امانت داری تأکید می فرماید. اگر 
همسری عاقل اختیار شود که دیندار و امانتدار است، در آن صورت 
چنین همسری سرمایه بزرگی برای زندگی انسان است که هیچ 
بهایی نمی توان برای آن تعیین کرد.و اینکه فردی مثل خود طرف 

باشد غیرممکن است.
اما اینکه امام جواد)علیه السالم( در شرایط ازدواج پس از دینداری، 
در حوزه اخالق، به امانت داری توجه می دهد، از آن روست که در 
میان اخالق همسران، مهم ترین عنصر، امانت داری است. کسی که 
امانت دار است، در حقیقت حیا می ورزد و در امانتی که در اختیار 
اوست خیانت نمی کند.وی از خانواده درخواست نمود که باازدواج 

آسان زمینه ازدواج جوانان را فراهم کنند 
وی علت افزایش طالق را عدم الفت و  محبت دانست و گفت : چه 
بسا افراد متمکن زیادی که ازنظر مالی دچارکمبودی نیستند ولی 
تن به طالق می دهند وقتی دقت وبررسی می شودعلت ان عدم 

وجود محبت والفت است .
خطیب جمعه بردسیر  بمناسبت 17 مرداد روزخبرنگار و شهادت 
شهید صارمی در افغانستان ازاین شهید گرانقدر تجلیل کرد و از 
خبرنگارصدا و سیما و هفته نامه سپهر  جهت انعکاس مسائل 

فرهنگی و درج ونشر خطبه های نماز جمعه  قدردانی نمود. 

ثبت یک طالق به ازای هر ۳ ازدواج/کاهش آمار »ازدواج« در کشور
معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانان 
از کاهــش آمــار ازدواج در کشــور انتقــاد کرد 
و گفت: ســال گذشــته ۵۵0 هــزار ازدواج در 
کشــور اتفــاق افتــاده کــه ایــن آمار نســبت 
ــن  ــه و ای ــه ســال گذشــته کاهــش یافت ب
موضــوع پیــام خوبــی بــرای کشــور نــدارد.

بــه گــزارش ایســنا، محمــد مهــدی 
تندگویــان در مراســم روز ملــی ازدواج 
ــا بیــان اینکــه براســاس آمارهــای ســال  ب
گذشــته بــه ازای هــر 3 ازدواج یــک طــالق 
ــار  ــن آم ــت: ای ــت گف ــاده اس ــاق افت اتف
مناســبی بــرای کشــوری کــه روزی طــالق 

ــت. ــدارد ، نیس ــی ن در آن جای
تندگویــان در ادامــه بابیــان اینکــه بــا توجه 
بــه شــرایط فعلــی دنیــا، توســعه و مســائل 
ــا مشــاوره پیــش از  ــم ت ــد نیــاز داری نوپدی

ــار  ــاری شــود اظه ــان اجب ــرای جوان ازدواج ب
کــرد: از ابتــدای امســال بــه 70 مرکــز جدیــد 
ــواده مجــوز  مشــاوره تخصصــی ازدواج و خان
داده شــده اســت و از قانونگــذاران مــی 
ــا موضــوع مشــاوره های پیــش از  خواهیــم ت

ــد. ــاری کنن ازدواج را اجب
تاثیــر مشــاوره های اجبــاری ازدواج در کاهش 

ــش ازدواج طالق و افزای
معــاون امــور جوانــان بــا بیــان اینکــه موضوع 
ــا کمــک  ــواده ب ــر مشــاوره ازدواج و خان دفات
وزیــر ورزش و جوانــان، دســتور ایشــان و 
کمــک دولــت پیگیــری شــده اســت تصریح 
ــز  ــدود ۴00 مرک ــر ح ــال حاض ــرد: در ح ک
ــال  ــه شــکل فع ــواده ب مشــاوره ازدواج و خان
در سراســر کشــور بــه شــکل تخصصــی بــه 
ــد. آمارهــا نشــان  مشــاوره ازدواج مــی پردازن

ــاوره های  ــه مش ــتانهایی ک ــد در اس می ده
پیــش از ازدواج بــا کمــک نهادهــای داخلی 
ــده  ــام ش ــاری انج ــکل اجب ــه ش ــتان ب اس
اســت تــا ۲۵ درصد شــاهد افزایــش ازدواج و 

پیشــگیری از طــالق بــوده ایــم.
تندگویــان بــا بیــان اینکــه حتــی در 
طــالق  رواج  شــاهد  کــه  اســتان هایی 
کننــده  کمــک  مشــاوره ها  بوده ایــم، 
مشــاوره های  کــرد:  تصریــح  بوده انــد، 
ــالم  ــی س ــکل گیری زندگ ــه ش ــی ب اجرای
کمــک مــی کننــد و بایــد بــه طــور جــدی 
پیگیری شــوند. امســال نظام روان شناســی 
در حــوزه صــدور مجوزهــا در کنــار معاونــت 
جوانــان قرار داشــت کــه باید از ایــن موضوع 

ــرد. ــر ک تقدی
ــا  ــت ت ــذاران خواس ــه از قانونگ وی در ادام

موضوع خدمات مشــاوره و روان شناســی 
را تحــت پوشــش بیمــه قــرار دهنــد تا به 
ایــن ترتیــب هــم دفاتــر مشــاوره رونــق 
بگیرنــد و مراجعیــن بــا رغبت بیشــتری 

بــه مراکــز مراجعــه کنند.

بــه منظــور کمک بــه مهــار ســیالب و ذخیــره ســازی »روان 
آبهــا« ، شــش بند آبخیــزداری در حوزه شهرســتان بردســیر 

به بهــره بــرداری رســید.
ــی زاده  ــای رجب ــزاری صــدا و ســیما آق ــزارش خبرگ ــه گ ب
مدیــرکل منابــع طبیعی اســتان کرمان گفــت : ایــن بندها از 
نــوع ســنگی مالتــی و گاویونی افتتاح شــش بند آبخیــزداری 
در بردســیر کرمــان اســت کــه بــا صــرف اعتبــاری افــزون بر 
ــز روســتای گردشــگری  ــال در حــوزه آبخی ــارد ری 1۲ میلی
بیدخــوان بردســیر احــداث شــده انــد. وی با اشــاره بــه اینکه 
ــارات صنــدوق  ــن طرحهــا از محــل اعتب ــه اجــرای ای هزین
توســعه ملــی تامیــن شــده اســت افــزود منطقــه بیدخــوان 
بردســیر یکــی از حــوزه هــای مهــم و حســاس ابخیــزداری 
اســت و بر اســاس مطالعــات انجام شــده 3۴ بند آبخیــزداری 
در ایــن منطقــه نیــاز اســت. مدیــرکل منابع طبیعی اســتان 
کرمــان گفــت بــرای احــداث همــه 3۴ بنــد ابخیــزداری در 
بیدخــوان ؛ بــه 80 میلیــارد ریــال اعتبــار دیگــر نیــاز داریــم 
تــا بتوانیــم ســالیانه حــدود 7 میلیــون متــر مکعــب روان آب 
را کنتــرل و حداقــل ســه میلیــون متر مکعــب آب به ســفره 

هــای زیرزمینــی منطقــه تزریــق کنیم .

برگزاری نمایشگاه ازدواج اسان 
درمحل بوستان قائم 

افتتاح 6 بند آبخیزداری در بردسیر

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان بردســیر، 
جلســه ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان بــه ریاســت مهندس 
وفایــی معــاون سیاســی اجتماعی فرمانــداری و بــا حضور تنی 
چنــد از روســای ادارات و کارشناســان مربوطه 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 
بــه اهمیــت ویــژه حــوزه جوانــان خاطــر نشــان کــرد: یکــی 
از وظایــف مدیــران ادارات و دســتگاه هــای اجرایــی داشــتن 

ــان اســت ،  ــدون و مشــخص در حــوزه جوان ــه م برنام
وی بــا بیــان درپیش بــودن هفتــه ازدواج از 1۲ تــا 18 مردادماه 
اظهارداشــت: در ایــن جلســه بدنبــال برنامــه ریــزی در جهت 
ــا شــرایط و امکانــات  برگــزاری ازدواج اســان بــرای جوانــان ب

ــتیم  موجود هس
معــاون سیاســی اجتماعــی فرمانــداری شهرســتان بردســیر 
درادامــه از برگــزاری نمایشــگاه ازدواج اســان درمحل بوســتان 
قائــم و هفتــه ازدواج نیــز خبرداد و گفــت: برنامه های مشــاوره 
،کارگاه هــای آموزشــی، اقــالم ابتدایــی ازدواج از برخــی غرفــه 

های نمایشــگاه اســت
ایــن جلســه بــا بیــان نقطــه نظــرات و پیشــنهادات اعضــای 

حاضــر در جلســه و طــی اخــذ مصوباتــی پایــان یافــت

2۳ فرآیند انتخابات آینده مجلس 
در کشور به صورت الکترونیکی 

انجام می شود

ــه ۲۵  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــات اس ــتاد انتخاب ــر س دبی
ــات  ــد انتخاب ــات گفــت: ۲3 فرآین ــزاری انتخاب ــد برگ فرآین
آینــده مجلــس در کشــور بــه صــورت الکترونیکــی و تنهــا 
اخــذ و شــمارش رأی بــه صــورت دســتی انجــام مــی شــود 
و الزم اســت تمامــی زیرســاخت هــای پوشــش الکترونیکی 

برگــزاری انتخابــات در اســتان فراهــم شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا از کرمــان؛ محمــد رضــا وفائــی 
ــش  ــزود: پی ــتان اف ــات اس ــتاد انتخاب ــه س ــن جلس در اولی
بینــی هــای الزم بــرای آمــوزش فرمانــداران و بخشــداران و 
همچنیــن ســایر افراد دخیــل در برگــزاری انتخابــات صورت 
گرفتــه اســت و باتوجــه بــه تشــکیل کمیتــه هــای ســتاد، 

وظایــف تمامــی اعضــا مشــخص شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: در انتخابــات ســال 139۴ تعــداد ۲16۴ 
شــعبه اخــذ رأی در اســتان وجــود داشــته اســت کــه 1۲۵۴ 
صنــدوق بــه صــورت ثابــت و 910 صندوق ســیار بده اســت 
و طبــق پیــش بینــی ســتاد انتخابــات اســتان، در انتخابــات 
مجلــس 98 بــه ۲۴۵6 صنــدوق در اســتان نیــاز داریــم امــا 

ایــن رقــم قطعی نیســت.
بــه گــزارش روابــط عمومی اســتانداری کرمان، اولین جلســه 
ســتاد انتخابات اســتان کرمــان روز دوشــنبه 7 مردادمــاه 98 
بــا حضــور اســتاندار کرمــان و تمامی اعضــای ســتاد در دفتر 
اســتاندار برگــزار شــد. بنــا بــه ایــن گــزارش، برنامــه ریــزی 
بــرای پوشــش شــبکه فیبــر نــوری در مناطــق مــورد نظــر 
برگــزاری انتخابــات، تأمیــن تجهیــزات و زیرســاخت هــای 
برگــزاری انتخابــات الکترونیــک، آمــوزش نیروهــا و دســت 
ــانی  ــالع رس ــت و اط ــن امنی ــن تأمی ــدرکاران و همچنی ان
مناســب فرآینــد انتخابات مجلــس آینــده در اســتان کرمان 

از مهمتریــن مصوبــات ایــن جلســه بــود.

حجت االسالم مهری امام جمعه نگار :

تحریم ظریف ، بیانگرحقارت  ، زوال و 
شکست آمریکاست

حجــت االســالم مهــری امــام جمعــه نــگار در خطبــه هــای 
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بــا اشــاره بــه آیــه یــا ایهــا الذیــن 
آمنــوا اتقــواهلل و قولــوا قــوال ســدیدا بــه اثــرات زیبــای ســخن 
پســندیده و نیکــو گفتن همــراه با تحکــم پرداخته و با اشــاره 
بــه کالم زیبــای امــام ســجاد علیه الســالم  کــه فرمــود القول 
الحســن اربعــه خصــال ،قــول نیکــو چهــار اثــر زیبــا دارد 1- 
رزق انســان را زیــاد مــی کنــد ۲-عمــر آدم را طوالنــی مــی 
کنــد 3-دوســتی خویشــاوندان را جلــب مــی کند ۴- انســان 

را بهشــتی مــی کند.
امــام جمعــه نــگار در خطبــه دوم ضمــن دعــوت بــه تقــوا و 
حــدود الهــی بــه دنبــال مبحــث خطبــه اول اثــرات ســخن 
ــه روایتــی از امــام جــواد علیــه الســالم  پرداخــت و  نیکــو ب
بیــان داشــت:فردی بنــام بکربــن صالــح کــه پــدرش ناصبــی 
بود)یعنــی آدمــی ضــد اهــل بیــت علیهــم الســالم بــود( امــا 
خــود بکربــن صالــح والیــی و عاشــق اهــل بیــت  نامــه ی بــه 
امــام جــواد نوشــت و بیــان داشــت: یابــن رســول اهلل تکلیــف 
مــن ال ایــن پــدر چیســت ؟ و وظیفــه ام در قبال او چیســت؟

امــام جــواد علیــه الســالم چهار مطلــب زیبــا و در عیــن حال 
آموزنــده، اخالقــی  بــرای او مکتــوب کــرد1- بــا پــدرت مــدارا 
کــن کــه بهتــر از مجادلــه و بــد زبانــی و بدکالمی و فحاشــی 
اســت۲- و مــع العســر یســرا و ایــن را بــدان بــا هــر ســختی 
ــا ادم متقــی  ــاش عاقبــت ب یــک آســانی اســت3- صبــور ب
اســت۴- ســعی کــن در والیتــت ثابــت باشــی و نکنــد کــه 
یــک وقــت چــون پــدرت بــه اهــل بیــت  بدزبانــی و فحاشــی 
و بــد مــی گویــد سســت شــوی .پــس از مدتــی خدمــت امام 
جــواد علیــه الســالم رســید و بیــان داشــت: یابــن رســول اهلل 
پــدرم تغییــر کرد:درایــن روایــت دو مطلــب زیبا نهفته اســت 
جــواب امــام  کــه آثــار زیبــای خــوش خلقــی و ســخن نیکــو 
بــه همــراه دوری از عنــاد احتــرام بــه خطــاکاران خصوصا پدر 

کــه مــی توانــد باعــث هدایــت شــود
حجــت االســالم مهری بــا توجــه بــه تحریــم وزیرامورخارجه 
ــن  ــکا ضمــن محکــوم کــردن ای ــت امری ــران توســط دول ای
عمــل ایــن اقــدام را مغایــر بــا حقــوق بیــن الملــل دانســت 
ــه حکایــت از حقــارت و  و بیــان داشــت: ایــن اقــدام عجوالن
زبونــی و زوال و شکســت دشــمن و ناکامــی او در تقابــل  بــا 
نظــام مردمــی ایــران اســالمی اســت. آمریــکا بــا ایــن عمــل 
نشــان داد فاقــد قــدرت منطق اســت و طــرح موضــوع مذاکره 
صرفــا یــک بازی مســخره سیاســی مــی باشــد و ما بایــد این 
را بدانیــم کــه تنهــا گفتمــان بــا آمریــکا گفتمــان مقاومــت و 

بازدارندگــی اســت تــا رســیدن بــه پیــروزی و موفقیــت .

وفایی معاون سیاسی اجتامعی فرمانداری بردسیر 

دبیر ستاد انتخابات استان کرمان:

تندگویان با استناد به آمارهای سال گذشته اعالم کرد:

با هوشیاری رسبازان گمنام امام زمان )عج(:

8نفر از اعضای شرکت هرمی یونیک فاینانس شناسایی و دستگیر شدند 
زندان مقصد جوانانی که می خواهند یک شبه با دور زدن قانون پولدار شوند

ــک  ــی یونی ــرکت هرم ــای ش ــر از اعض 8نف
ــدند ــتگیر ش ــایی و دس ــس شناس فاینان

ــد  ــی خواهن ــه م ــی ک ــدان مقصــد جوانان زن
یــک شــبه بــا دور زدن قانــون پولــدار شــوند

دادســتان عمومــی وانقــالب شهرســتان زرند 
از شناســایی و دســتگیری 8نفــر از سرشــاخه 
هــای اصلــی شــرکت هرمی یونیــک فاینانس 
خبــر داد و گفت:بــا بررســی هــای فنــی بــه 
ــی  ــای الکترونیک ــل ه ــده از حام ــل آم عم
متهمــان مشــخص گردیــد کــه میــزان 
تراکنــش  مالــی حســاب هــای متهمــان در 
ــزار و  ــر 77۴ه ــغ ب ــی بال ــرکت هرم ــن ش ای

ــت. ــوده اس 888دالر ب
ســید مهدی قویــدل اظهــار داشــت: متهمان 
عــالوه بــر عضویت در شــرکت هرمــی مذکور 
ــره  ــکیل زنجی ــری و تش ــه عضوگی ــدام ب اق
ــهرهای  ــر در ش ــداد ۴1۲نف ــه تع ــانی ب انس
مختلفــی از جملــه اهواز،کرمان،تهران،زرنــد و 

رفســنجان نمــوده بودنــد.
دادســتان زرنــد اعــالم کــرد: ایــن افــراد طــی 
ــزار و 339 دالر  ــغ بر۲۴ه ــی بال ــدت کوتاه م

کســب درآمــد نامشــروع داشــته انــد.
دادســتان زرنــد در تشــریح جزئیــات این خبر 
اظهــار داشــت:پس ازانجــام  یکســری اقدامات 
اطالعاتــی منســجم وپایــش هــای مســتمر 

صــورت گرفتــه در فضــای مجــازی و انجــام 
ــا و  ــوص لیدره ــه در خص ــات اولی تحقیق
فعالین شــرکت هرمی یونیــک فاینانس در 
اســتان کرمــان  و شهرســتان زرند از ســوی 
ســربازان گمنــام امــام زمــان )عــج(در اداره 
ــیدگی  ــان ،رس ــتان کرم ــات اس کل اطالع
بــه موضــوع در دســتور کار دادســتانی قــرار 

گرفــت.
ــن  ــرد:در ای ــوان ک ــی عن ــام قضائ ــن مق ای
ــام  ــالل در نظ ــام اخ ــه اته ــر ب ــه 8نف رابط
ــت در  ــق عضوی ــور از طری ــادی کش اقتص
شــرکت هــای هرمــی تحت پیگــرد قضائی 

قــرار گرفتــه انــد.
وی اعــالم کرد:مطابــق بررســی های انجــام 
شــده و تحقیقــات صــورت گرفتــه و اقاریــر 
انجــام شــده توســط مدیــران اصلــی ایــن 
ــای  ــدام از ادعاه ــی، هیچ ک ــرکت جعل ش
ایــن افــراد در خصــوص فعالیــت در بــورس 
هــای بین المللــی و خریــد و فروش ســهام 
شــرکت هــای معتبــر واقعیــت نداشــته و 
ایــن شــرکت صرفــاً یــک شــرکت هرمــی 

اســت 
وی گفت:فعالیــت شــرکت مذکــور بدیــن 
صــورت بــوده اســت کــه هــر عضــو بــرای 
ورود اولیــه ملــزم بــه ســرمایه گــذاری بــه 

ــک  ــزار دالر و ایجــاد ی ــل ه ــغ حداق مبل
حســاب کاربــری )اکانــت( می شــده 
اســت و بر اســاس مقــدار ســرمایه گذاری 
ــت  ــود دریاف ــه س ــر مجموع و جــذب زی

می کــرده اســت.
 دادســتان زرنــد در خصــوص هرمــی  
بــودن فعالیــت شــرکت یونیــک فاینانس 
گفــت: فعالیت این شــرکت بدیــن صورت 
اســت کــه صرفاً بــر پایه ســرمایه گــذاری 
و جــذب زیــر شــاخه هــا میــزان ســود و 
پورســانت دریافتــی سرشــاخه ها افزایــش 
ــا  ــه کاال ی ــد و در عمــل هیــچ گون می یاب
خدماتــی ارائــه نمــی شــود و بــا افزایــش 
ــدی  ــورت تصاع ــه ص ــانی ب ــره انس زنجی
ــی  ــش م ــخص افزای ــی ش ــود دریافت س

یابــد.
ــوه  ــوص نح ــی در خص ــام قضائ ــن مق ای
تبدیــل پورســانت هــا نیــز گفت:متهمــان 
از طریــق انتقــال پــول بــه حســاب 
بانکــی از طریــق صرافی،تبدیــل بــه پــول 
 )BTC -الکترونیکی شــرکت )بیت کویــن
و انتقــال بــه کیــف پــول اکانــت ،انتقــال 
بــه مســتر کارت و ویــزا کارت،انتقــال 
بــه حســاب بیــن المللــی و انتقــال 
بــه اشــخاصی کــه حســاب کاربــری 

دارنــد  و دریافــت معــادل ریــال آن  
اقــدام مــی نمودنــد.وی بــا بیــان اینکــه 
ــودن  ــه ب ــه هــای مجرمان یکــی از جنب
ــروج  ــور خ ــرکت مذک ــای ش فعالیت ه
ــن  ــت،گفت:مدیران ای ــور اس ارز از کش
شــرکت در خــارج از کشــور بــا  اغواگری 
اقــدام بــه  تهیــج اشــخاص بــه ســرمایه 
گــذاری در ایــن شــرکت بــا وسوســه ی 
کســب ســودهای کالن مــی کردنــد که 
در اغلــب مــوارد تنهــا چنــد سرشــاخه 
اولیــه بــه ســودهای هنگفــت رســیده و 
ســایر اعضــا متضــرر می شــود از ایــن رو 
جنبــه کالهبــرداری ایــن شــرکت نیــز 
مــی توانــد بــه عنــوان یکــی از رفتارهای 

ــرار گیــرد . ــه آن مــد نظــر ق مجرمان
ــی  ــای اصل ــه اعض ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن شــرکت در کشــور و خــارج از 
ــه  ــرار گرفت ــایی ق ــورد شناس ــور م کش
اند،خاطرنشــان ســاخت:همواره دستگاه 
قضائــی و نهاد هــای اطالعاتــی وامنیتی 
حامــی انجــام فعالیــت هــای اقتصــادی 
مشــروع و درچارچــوب قانــون هســتند 
لــذا مــی طلبــد افــراد بــه ویــژه جوانــان 
قبــل از آغــاز هرگونــه فعالیــت اقتصادی 
از قانونــی بــود آن اطــالع حاصــل کنند .

حسینی رسپرست وزارت آموزش وپرورش:

ابالغ اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی رتبه بندی معلمان/ شرایط اجرا از اول مهر
سرپرســت وزارت آموزش وپــرورش بــا اشــاره 
بــه ابــالغ اعتبــار ۲ هــزار میلیــارد تومانــی 
رتبه بنــدی گفــت: بــرای اینکه معلمــان از ۲ 
هــزار میلیــارد تومــان بهره منــد شــوند برای 
اول مهــر بــا روشــی کــه خودمــان پیگیــری 
کردیــم ایــن موضــوع را در احکامشــان 

می آوریــم.
ــا  ــو ب ــینی در گفت  وگ ــواد حس ــید ج س
ــنیم  ــزاری تس ــی خبرگ ــگار اجتماع خبرن
ــاره اجــرای طــرح رتبه بنــدی معلمــان  درب
عنوان کــرد: اعتبــار ۲ هــزار میلیــارد تومانــی 
رتبه بنــدی بــه آموزش وپــرورش ابــالغ 

شــده اســت.

وی افــزود: طــرح رتبه بنــدی را حتمــاً باید 
ــیر  ــم و مس ــش ببری ــت پی ــیر دول از مس
قانونــی خــودش را طــی کنــد، بــرای 
اینکــه معلمــان از ۲ هــزار میلیــارد تومــان 
بهره منــد شــوند بــرای اول مهــر بــا روشــی 
که خودمــان پیگیری کردیــم، این موضوع 
را در احکامشــان می آوریــم و شــامل حــال 
تمــام معلمــان می شــود همچنیــن وقتی 
رتبه بنــدی در مســیرخودش نهایــی شــد 

ــم. ــه حســاب می آوری ــن را در آنجــا ب ای
ــت وزارت  ــنیم، سرپرس ــزارش تس ــه گ ب
آموزش وپــرورش پیــش از ایــن گفتــه بــود 
ــا  ــان ب ــزار توم ــن ۴00، ۵00 و 600 ه بی

اعتبــار ۲ هــزار میلیــارد تومانــی رتبه بنــدی 
ــود و  ــه می ش ــان اضاف ــوق معلم ــه حق ب
افزایــش حقوق معلمــان در احــکام حقوقی 

ــود. ــال می ش ــهریور اعم ــان از ش آن
همچنیــن محمد باقــر نوبخــت رئیــس 
ــاص ۲  ــه از اختص ــه و بودج ــازمان برنام س
هــزار میلیــارد تومــان بــرای اجــرای دومین 
مرحلــه از طــرح رتبه بنــدی معلمــان خبــر 
داده و گفتــه بــود: در قانــون بودجــه، بــرای 
اجــرای دومیــن مرحلــه طــرح رتبه بنــدی 
تومــان  میلیــارد  هــزار   ۲ فرهنگیــان 
ــغ در دو  ــن مبل ــه ای ــده ک ــی ش پیش بین
ســال گذشــته و بــرای اجــرای مرحلــه اول، 

۲ هــزار و 600 میلیــارد تومــان بــود؛ 
وزارت آمــوزش و پــرورش بایــد هــر چــه 
ســریعتر مقدمــات اجــرای مرحلــه دوم را 
کــه اعتبــارات آن ابــالغ شــده فراهم کند.

باهدف استقرار کیفیت و دانش افزایی مدیران:

دوره آموزشی دانش افزایی و ارتقای صالحیت ویژه مدیران مدارس شهرستان بردسیر برگزار شد
باهــدف اســتقرار کیفیــت و دانــش افزایی 
مدیــران  دوره آموزشــی دانــش افزایــی و 
ارتقــای صالحیــت ویــژه مدیران مــدارس 
در محــل ســالن اجتماعات پیامبــر اعظم 

)ص( شهرســتان بردســیر برگزار شــد.
جــواد ادیبــی نیــا مدیــر آمــوزش و 
ــن  ــالم ای ــن اع ــیر ضم ــرورش بردس پ
ــران مــدارس  خبــر گفــت: همــه ی مدی
دوره هــای آموزشــی ده گانــه مدیریــت را 
ــان فعــال  ــرای آن کــه در ســامانه ltms ب
گردیــده ،  بایــد بــا  موفقیــت پشــت ســر 
بگذراننــد تــا برایشــان ابــالغ مدیریــت در 

ــده صــادر شــود. ــی آین ســال تحصیل
ــوص  ــرورش در خص ــوزش و پ ــر آم مدی
ــه  ــت: مرحل ــا گف ــن دوره ه ــزاری ای برگ
اول ایــن دوره هــا در زمینــه هــای رهبری 
آموزشــی، مدیریــت ارتباطات در مدرســه، 
مدیریــت مشــارکتی در ســطح مدرســه، 
نظــارت وراهنمایــی تعلیماتــی و مدیریت 
پیشــگیری از وقــوع جــرم وآســیب هــای 
اجتماعــی در مــدارس مــی باشــد و 
ــه  ــا در زمین ــن دوره ه ــه ی دوم ای مرحل
هــای روشــها و راهبردهــای کیفیــت 
ــه  ــدارس )برنام ــت م ــه مدیری بخشــی ب
تدبیــر و تعالــی(، خالقیــت و نــوآوری در 
مدرســه، اصــول شــاداب ســازی مدرســه، 
آغــاز ســال تحصیلــی همــراه بــا ایمنــی و 
امنیــت مدرســه و برنامــه ریــزی عملیاتی 
درآمــوزش وپــروش  مــی باشــد کــه طبق 
ــه در حــال  ــزی صــورت گرفت ــه ری برنام

برگــزاری مــی باشــد .
مدیــر آمــوزش و پــرورش بردســیر در جمــع 
مدیــران شــرکت کننــده در ایــن دوره 
آموزشــی اظهــار داشــت:نظام آموزشــی باید 
ــت آموزشــی  ــت و کمی ــود کیفی در راه بهب
ــرای نســل هــای آتــی کــه آینــده  خــود، ب
ســازان جامعــه هســتند ، دارای برنامــه 
ریــزی جــدی و اصولــی باشــد تــا پایــه های 
ــدا  ــوزان ازابت ــش آم ــت دان ــوزش و تربی آم

مســتحکم و مطمئــن برداشــته شــود.
وی تلفیــق آمــوزش هــای نظــری و مهــارت 
آمــوزی را یــک اصــل مهــم دانســت و تاکید 
کرد:اکنــون آمــوزش هــای مــا در مراتبــی به 
نــام کنکــور سراســری خالصــه شــده اســت 
ــم و  ــور کنی ــه عب ــن مرحل ــد از ای ــه بای ک
بــرای مهــارت آمــوزی دانــش آمــوزان تالش 
ــدون  ــوزش ب ــود زیراآم ــام ش بیشــتری انج
مهــارت بــی فایــده بــوده و به نوعی برگشــت 
ــوی  ــه س ــه را ب ــوده و جامع ــب ب ــه عق ب
ــرد. ــکاری و معضــل بیشــتر پیــش می ب بی

ــش  ــرد: دان ــح ک ــا تصری ــی نی ــواد ادیب ج
آمــوزان  در مرحلــه کنکــور و انتخاب رشــته 
معمــوال بــا انجــام مطالعــات زیــاد، مشــورت 
بــا اطرافیــان و حتــی مراجعه به مشــاورهای 
تحصیلی، رشــته خــود را انتخــاب می کنند، 
امــا اغلــب پــس از صــرف ســال ها زمــان و 
البتــه هزینــه زیاد و بــا پایــان دوره تحصیلی 
کارشناســی، یــا بــاال تــر دوبــاره بــه دنبــال 
مهــارت آموزی بــوده تا برایشــان بــازار کاری 

فراهــم شــود

مدیــر آمــوزش و پــرورش بردســیر با اشــاره 
بــه اجــرای پــروژه مهــر در مــدارس گفــت: 
پــروژه مهــر نمــاد کار ، تــالش ، همــکاری 
ــدارس و  ــران م ــتر مدی ــی بیش و هماهنگ
ســایر عوامــل اجرایــی ، جهــت بازگشــایی 
پــر شــور و نشــاط مــدارس در اول مهــر ماه 
مــی باشــد .وی خاطرنشــان کــرد: مــالک 
و مرجــع تصمیــم گیــری هــای آمــوزش و 
پــرورش ، ســند تحــول بنیادین می باشــد 
و تمــام مدیــران بایــد یــک نســخه از ســند 
تحــول را روی میــز خــود داشــته باشــند و 
عــالوه بــر ایــن بــر مطالعــه آن بــر مطالــب 

و جزئیــات آن مطلــع و اشــراف داشــته 
باشــند .

جــواد ادیبــی نیــا بــا اشــاره بــه  ســند 
تحــول بنیادیــن گفــت: طبــق ســند 
تحــول بنیادیــن ، رویکــرد حاکــم بــر 
آمــوزش و پــرورش، رویکــرد فرهنگــی 
- تربیتــی اســت و زمینــه تربیــت 
ــا  ــش آمــوزان متناســب ب ــری دان پذی
فرهنــگ ایرانــی - اســالمی شــکل می 
گیــرد و ایــن رویکــرد اقتضائاتــی دارد 
ــدارس  ــه  ی آن در م ــد زمین ــه بای ک

فراهــم شــود .
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حکومت  جهانی عدالت

ادامه وظایف منتظران درزمان غیبت
زنده نگه داشتن عاشورا :

رابطه بین عزاداری برای ساالر شهیدان )ع( و انتظار مهدی )عج(
پیوند میان نهضت عاشورا و نهضت انتظار، پیوند درست و حقیقی 
است؛چراکه به طور طبیعی انتظار می رود خطی که در کربال، روشن و 

از خط انحراف و نفاق، بازشناخته شد، روزی پیروز گردد.
زمانی عزاداری و زنده داشت خاطره  کربال و قیام عاشورا می تواند تأثیرگذار 
باشد که بتواند خط فکری صحیح را زنده نگه دارد و بستری را برای 

تحقق وعدۀ الهی،فراهم آورد.
با دقت در ادعیه و زیارات ، می توان توجه به این جریان را مشاهده 
کرد؛چراکه آن ها معموال با سالم و درود بر پیامبران شروع می شوند 
و در ادامه به جریان عاشورا می رسند و آن گاه،این جریان را با وعده ی 
تحقق حاکمیت دین،پیوند می دهند.این، همان خط فکری است که 
می بایست زنده نگه داشت. این گونه است که میان نهضت عاشورا و 
نهضت انتظار،پیوند درستی برقرار می شود.این پیوند، پیوندی حقیقی 
است؛چراکه به طور طبیعی انتظار می رود خطی که در کربال، روشن و 

از خط انحراف و نفاق، بازشناخته شد روزی پیروز گردد.
نهضت حسینی، مقدماتی چون مسأله  والیت و جریان غدیر را پشت 
سر گذارده بود و خود به حلقۀ دیگری برای اجرای وعده  حق، به سامان 
رساندن زمین و تحقق حکومت جهانی عدالت محور مهدوی، تبدیل 
شد.تذکر خاطره  قیام عاشورا، به معنای تذکر اهداف و زنده نگه داشتن 

آن است تا مردم برای حکومت جهانی مهدوی آماده شوند.
عزاداری به معنای تذکر این مطلب است که همواره دو خط مخالف، 
در طول تاریخ بوده است؛ خطی که پیامبران و اولیا و اوصیا در آن قرار 
داشته و دارند و خطی که فرعون و یزید و امثالهم، در آن بوده و هستند؛ 
اینان کسانی هستند که می خواهند نور حق و حق طلبی و عدالت خواهی 
از میان برود و حکومت صالحان بر روی زمین،محقق نگردد.در مقابل، 
نهضت انتظار نیز به معنای اعتقاد به پیروزی نهایی صالحان است که 

نمونۀ روشن آن، امام حسین علیه الّسالم و نهضت وی می باشد.
براین اساس، منتظران حکومت مهدوی را می توان به سه دسته تقسیم 
کرد:گروه اول، مردمی هستند که خود، اهل فسق و فجور و آلوده به 
گناه می باشند؛ ولی به علت آن که به دنبال فطرت خود و آرامش حقیقی 
هستند، انتظار دولت مهدوی را می کشند.این دسته،اگر چه اهلیت ندارند، 
اما به هرحال، منتظر هستند.این انتظار،از مقدمات تحّول جامعه ی بشری 

برای تحقق وعده ی الهی محسوب می شود.
گروه دوم، کسانی اند که اهل فسوق و عصیان نیستند؛ اما به انتظار فرج، 
نگاه حّداقلی دارند.اینان در غم فراق، گریه و برای ظهور، دعا می کنند و به 
دنبال اموری هستند که به واسطۀ آن،رضای امام زمان عّجل الّل تعالی 
فرجه الّشریف را جلب کنند.این عده،عموم شیعیان و محبین حضرتش 
را تشکیل می دهند.و باالخره،دستۀ سوم،کسانی هستند که همانند 
عاشوراییان، عالوه بر خودسازی، برای مهذب نمودن جامعه نیز تالش 
می کنند که سیصد و سیزده نفر از ایشان،یاران خاص حضرت هستند.
این سه گروه را در میان عزاداران حسینی علیه الّسالم نیز می توان یافت.

عده ای،اگرچه عزاداری و بزرگ داشت قیام عاشورا را ترک نمی کنند، اما 
در عین حال،اهل معصیت نیز هستند. درک این دسته از جریان قیام امام 
حسین علیه الّسالم،ناقص است؛چراکه نمی توان هم اهل فسق و فجور 

بود و هم از یزید و یزیدیان برائت جست.
گروه دوم کسانی اند که دل پاکی دارند و برای امام حسین علیه الّسالم 

نیز خالصانه عزاداری می کنند؛اما اهداف ایشان را به خوبی نشناخته اند.
و گروه سوم،کسانی اند که به خوبی با جریان عاشورا ،پیوند خورده اند.این 
عده، جریان فکری دین ستیز را شناخته اند و خود را به جریان فکری 
حق طلب نزدیک کرده اند.طبیعتا عزاداری این دسته، صحیح و اصولی 

خواهد بود.
12- دعا و زمزمه عاشقانه

دعا بهترین وسیله ارتباط انسان با خدای خویش، ناشی از شناخت انسان 
از عجز خویش و اظهار کرنش در برابر آفریدگار است .انسان مؤمن امید 
خود را از غیر خدا قطع کرده و دست نیاز به سوی خدای بی نیاز دراز می 
کند و رفع مشکالت خویش را تنها از او می خواهد . در رابطه با موضوع 
امام زمان علیه السالم دعاها و زیارت های مخصوصی وارده شده است 

که به برخی از آن ها اشاره می شود:
الف( دعای ندبه

مرحوم عالمه مجلسی در »بحار االنوار« دعای شریف ندبه را از سید بن 
طاووس از بعضی از اصحاب نقل می کند و می گوید: محمد بن علی 
بن ابو قره می گوید: دعای ندبه از کتاب محمد بن حسین بن سفیان 
بزوفری برای من نقل شد، و گفته شده که آن دعا برای صاحب الزمان 
علیه السالم است و مستحب است در اعیاد چهارگانه )جمعه، عید فطر، 

قربان، غدیر( خوانده شود 
ب( دعای عهد

امام صادق علیه السالم فرمود: کسی که چهل بامداد خدای را با دعای 
عهد بخواند، از یاوران قائم ما خواهد بود . و اگر پیش از ظهور آن حضرت 

بمیرد، خداوند او را از قبر بیرون می آورد 

آیه 51 سوره آل عمران :
در حقیقت خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستید ]که[ 

راه راست این است.
1-چرا حضرت عیسی)ع( جمله »خداوند پروردگار من و شما است« را 
تکرار کرده است؟ از این آیه شریفه و آیات دیگر استفاده می شود که 
حضرت مسیح برای رفع هر گونه ابهام و اشتباه و برای اینکه تولد استثنایی 
او را دستاویزی برای الوهیت او قرار ندهند، بارها روی این جمله تکیه و تاکید 
می کرد که خداوند پروردگار من و شماست و من بنده و فرستاده او هستم.

2- چرا ازکلمه »رب« استفاده  شده است؟
برخالف آنچه در انجیل های تحریف یافته کنونی از زبان مسیح نقل شده، 
که غالبا کلمه »پدر« را درباره خداوند به کار می برند، قرآن کلمه »رب« و 
مانند آن را بیان می کند. »ان الل ربی و ربکم فاعبدوه« و این نهایت توجه 

مسیح به مبارزه با ادعای الوهیت را نشان می دهد. 
آیه 52 سوره آل عمران:

چون عیسی از آنان احساس کفر کرد، گفت یاران من در راه خدا چه 
کسانند؟ حواریون گفتند ما یاران ]دین[ خداییم به خدا ایمان آورده ایم و گواه 

باش که ما تسلیم ]او[ هستیم. 
1-چرا در آیه شریفه احساس در مورد کفر استعمال شده است؟

با اینکه کفر یک امر قلبی است و قابل احساس نیست، در آیه شریفه 
احساس در مورد کفر استعمال شده است. این برای اشاره به این معنا بوده 
که کفر باطنی مردم به قدری قوی بوده که آثارش در ظاهر رفتار و گفتار 
آنها نمایان شده است. پس معنای آیه این چنین می شود:»وقتی عیسی 
از بنی اسرائیل احساس کفر نمود، فرمود، کیست که مرا در راهی که به 
سوی خدا منتهی می شود یاری کند؟« منظورش از این پرسش این بود 

که بفهمد از میان مردم چند نفر طرفدار حق هستند.
2- چگونه حضرت عیسی از اعتقاد باطل پیروان آگاهی پیدا کرد؟

از آیه شریفه این چنین استفاده می شود که حضرت عیسی در مقابل 
کسانی که معتقد به الوهیت عیسی شده بودند، ایستاد و ادعای آنها را باطل 
کرد، زیرا عیسی به هوشیاری خود دریافته بود و یا به وسیله وحی آگاه شده 
بود که بعضی به خاطر دیدن آن معجزات چنین اعتقادی را پیدا خواهند 
کرد که ادعای باطل الوهیت درباره او کنند. اشاره کردیم که عیسی)ع( یا 
به هوشیاری خود، یا به وحی الهی دریافته بود، ولی از آیه دیگر 117 سوره 

مائده می فهمیم به وحی الهی آگاه شده بود.
3- چرا حواریون در پاسخ به حضرت عیسی گفتند:»ما یاران خداییم.«؟

حواریون آمادگی خود را برای هر گونه کمک به مسیح اعالم داشتند و 
همان طور که قرآن در آیه شریفه نقل می کند، گفتند:»ما یاران خداییم و 

به خدا ایمان آورده ایم و تو مسیح را گواه براسالم خود می گیریم.«
جالب توجه به اینکه حواریون در پاسخ دعوت نگفتند:»ما یاور شما هستیم.« 
بلکه برای اینکه نهایت توحید و اخالص خود را به نبوت برسانند و سخن 
آنها هیچ گونه بوی شرک ندهد، گفتند:»ما یاوران خدا هستیم و آیین او 
را یاری می کنیم و تو را گواه بر این حقیقت می گیریم.« گویا آنها هم 
احساس می کردند که افراد منحرفی در آینده برای مسیح ادعای الویت 

خواهند کرد و باید دستاویزی به آنها نداد.
4- حواریون چه کسانی هستند؟

»حواریون« جمع »حواری« از ماده »حور« به معنای شستن و سفید کردن 
است و گاهی به هر چیز سفید نیز اطالق می شود. حوریان بهشتی را نیز 

برای اینکه سفید پوش هستند،»حوریه« می گویند.
در خصوص نامگذاری آنان به »حواریون« احتمال زیادی است. ولی آنچه 
نزدیک تر به ذهن می رسد، با استفاده از احادیث ائمه معصومین)ع( این 
است که آنها عالوه بر اینکه قلبی پاک و روحی با صفا داشتند، در پاکیزه 
ساختن و روشن نمودن افکار دیگران و شستشوی مردم از آلودگی و گناه 

کوشش فراوان داشتند.
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مدیــر کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان 
ــروی  ــده نی ــا فرمان ــدار ب ــان دردی کرم
ــای  انتظامــی اســتان ضمــن بیــان مزای
اســناد مالکیــت کاداســتری، ثبــت و 
ســند دار شــدن امــاک را زمینــه ســاز 

ــت. ــرم دانس ــوع ج ــگیری از وق پیش
ــی اداره کل  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان؛ 
رضــا طالبــی زاده در دیــدار بــا فرمانــده 
ــه  ــا اشــاره ب نیــروی انتظامــی اســتان ب
مزایــای ســند مالکیــت تــک بــرگ بیان 
داشــت: بیــش از 45 درصــد پرونــده 
ــه دادســراها و دادگاه هــا  هــای ورودی ب
مربــوط بــه حــوزه امــاک اســت و بــرای 
کاهــش میــزان دعــاوی و پیشــگیری از 
وقــوع جــرم مــی بایســت تمامــی اراضی 
و امــاک دولتــی و شــخصی تثبیــت و 

ســنددار شــوند.
ــده  ــا بیــان اینکــه تعــدادی از پرون وی ب
هــای کیفــری مطرح شــده در دادســراها 
نیــز مرتبــط با دعــاوی مربــوط بــه حوزه 
زمیــن و مســکن مــی باشــند گفــت: در 
اختافــات  مــوارد وجــود  از  برخــی 
ملکــی منجــر بــه درگیــری، نزاع دســته 
جمعــی، قتــل و غیــره شــده اســت و در 

صورتی کــه درآمــد حاصــل از قانــون 
ــناد و  ــت اس ــازمان ثب ــه س ــتر ب کاداس
ــث  ــت، باع ــی یاف ــاص م ــاک اختص ام
ــتر و  ــون کاداس ــرای قان ــریع در اج تس
تثبیــت مالکیــت اراضــی و امــاک مردم 
و دولــت مــی شــد و متعاقــب آن میــزان 
پرونــده هــای حقوقــی و کیفــری ورودی 
بــه دادســراها و دادگاه هــا کاهــش پیــدا 

مــی کــرد.
ایــن مقــام قضائــی بــه تحــوالت شــکل 
گرفتــه در ســازمان ثبــت اســناد و اماک 
کشــور و ارائــه بیــش از 85 درصــد 
خدمــات ثبتــی بــه صــورت الکترونیکــی 
اشــاره کــرد و بیــان داشــت: ادارات 
ثبــت اســناد نقــش مهمــی در افزایــش 
ــد و  ــی کنن ــا م ــادی ایف ــت اقتص امنی
ــه  ــریع برنام ــهیل و تس ــتای تس در راس
هــای اقتصــاد مقاومتــی در قــوه قضائیــه 
ــات  ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ادارات ثب
غیرتجــاری 100 درصــد خدمــات خــود 
را بــه صــورت الکترونیکــی به شــهروندان 
ارائــه مــی دهنــد تــا رونــد تاســیس و یــا 
تغییــرات شــرکت هــای تجاری ســرعت 

ــود. داده ش
وی بــا بیــان اینکــه تمامی اقشــار جامعه 

بــا محورهــای اصلــی ارائــه خدمــات ثبتــی 
در چهــار حــوزه امــاک و کاداســتر، اســناد، 
اجــرای اســناد رســمی و ثبــت شــرکت هــا 
ــد،  و موسســات غیرتجــاری ســر و کار دارن
اظهــار داشــت: واحدهــای اجــرای مســتقر 
در ادارات ثبــت اســناد و امــاک در راســتای 
ایفــای حقــوق دولــت و مردم تعامــل خوبی 
ــتعام  ــه اس ــی در زمین ــروی انتظام ــا نی ب
امــوال منقــول )وســایل نقلیــه( دارنــد و در 
ایــن زمینــه پــس از اخــذ اســتعام هــای 
ســه گانــه اقــدام بــه بازداشــت امــوال 

بدهــکار مــی نماینــد.
ــتان  ــاک اس ــناد و ام ــت اس ــر کل ثب مدی
کرمــان در ادامــه ضمــن بیــان توضیحاتــی 
در خصــوص آســیب هــای طــاق و میــزان 
آمــار آن در اســتان کرمــان گفت: بــا نظارت 
ــات  ــه خدم ــق و ارائ ــای دقی ــی ه و بازرس
الکترونیــک در 120 دفترخانــه ازدواج و 
38 دفترخانــه طــاق گام هــای مهمــی در 
زمینــه پیشــگیری از وقــوع جــرم و تخلفات 

در ایــن حــوزه برداشــته شــده اســت.
ــی  ــده انتظام ــدار فرمان ــن دی ــه ای در ادام
اســتان کرمــان بیــان داشــت: بــرای افزایش 
اعتبــار اســناد رســمی می بایســت فرهنگ 
ســازی الزم صــورت پذیــرد تــا تمایــل مردم 

ثبت امالک زمینه ساز پیشگیری از وقوع جرم 

ــودن  ــن ب ــا ام ــام ن ــا اع ــا ب ــس فت پلی
اپلیکیشــن موبایلــی »وام ایران« نســبت 
بــه نصــب ایــن برنامــه از ســوی کاربــران 

تلفــن همــراه هشــدار داد.
بــه گــزارش ایســنا، مدتــی قبل یکــی از 
شــهروندان ســاکن در یکی از شــهرهای 
اســتان خوزســتان بــا دردســت داشــتن 
مرجوعــه قضایی بــه پلیس فتــا مراجعه 
کــرد و گفــت: »بــه دنبــال مشــکل مالی 
ــود، نیازمنــد  ــم پیــش آمــده ب کــه برای
ــا جســتجو در  ــودم کــه ب دریافــت وام ب
فروشــگاه گــوگل پلــی برنامــه ای بــا نــام 
»وام ایــران« را یافتــم و بــدون تحقیــق و 
پرســش و جــو آن را نصــب کــردم و پس 
از آن گرفتــار مشــکات فراوانــی شــدم.«

شــاکی ادامــه اظهاراتــش گفــت کــه بــا 
ــرده و  ــت وام ک ــه، درخواس ــب برنام نص
همــه مــدارک خواســته شــده از جملــه 
ــال  ــز ارس ــی را نی ــات کارت بانک اطاع
ــط  ــت وام توس ــر پرداخ ــرده و منتظ ک
گرداننــدگان برنامــه مذکــور بــوده و  در 
ایــن مــدت نیــز مبالغــی از حســاب های 
ناشــناس بــه حســاب وی واریــز ســپس 
ــس  ــه پ ــا اینک ــت. ت ــده اس ــارج ش خ
تماس هــای  علی رغــم  مدت هــا  از 
فــراوان نــه تنهــا از پرداخــت وام خبــری 
نشــده بلکــه بــا تماس هــای بســیاری از 
ســوی افــراد مختلــف مواجــه شــده کــه 
ــد شــاکی از حســاب  آنهــا  مدعــی بودن
ــز مشــخصات  ــک نی ــرداری و بان کاهب
ــه  ــوان صاحــب حســاب ب ــه عن وی را ب

ــرده اســت. ــام ک ــران اع دیگ

ــه  ــات مشــخص شــد ک ــن اطاع ــا اخــذ ای ب
مجرمــان ســایبری در ایــن شــیوه بــا دریافــت 
ــه از  ــی را ک ــاکی، مبالغ ــی ش ــات بانک اطاع
جاهــای دیگــر کاهبــرداری کرده انــد بــه 
حســاب وی منتقــل  ســپس خــارج می کردند. 
کاهبــرداران بــا این تصــور که روند شناســایی 
هرگــز  و  می کننــد  پیچیده تــر  را  خــود 
شناســایی نمی شــوند از ایــن شــیوه اســتفاده 
و از اعتمــاد شــهروندان سوءاســتفاده کرده انــد.

مرکــز اطــاع رســانی پلیــس فتا بــا تاییــد این 
ــه مشــکات  ــا توجــه ب ــرد:  ب ــام ک ــر اع خب
ــرای  ــته ب ــای گذش ــه در ماه ه ــادی ک اقتص
شــهروندان پیــش آمــده، بســیاری از مــردم بــه 
دنبــال وام بــرای حــل مشــکات خود هســتند 
کــه بــا مراجعــه بــه بانک ها و مشــاهده شــرایط 
بانک هــا بــرای اخذ تســهیات، بــه ناچــار برای 
دریافــت وام، اقــدام بــه جســتجو در ســایت ها و 
شــبکه های اجتماعــی می کننــد. کاهبــرداران 
نیــز از ایــن موضوع آگاه هســتند و با ترفندهای 
ــار  ــود گرفت ــهروندان را در دام خ ــف ش مختل
می کننــد بنابرایــن الزم اســت شــهروندان 
حساســیت الزم را در مــورد داشــته باشــند و به 

چنیــن اپلیکیشــن هایی اعتمــاد نکننــد.

بــه اســتفاده از ایــن اســناد در هنــگام تنظیــم 
معامــات و قراردادهــا افزایــش یابــد.

ســردار ناظــری بــا بیــان اینکــه مرکــز فوریــت 
ــه  ــان روزان ــتان کرم ــی 110 اس ــای پلیس ه
پاســخگوی بیــش از ۷00 تمــاس اســت گفــت: 
بخــش زیــادی از تمــاس هــای گرفتــه شــده به 
ایــن مرکــز مربــوط بــه دعــاوی در حــوزه اماک 
ــی و  ــت اراضــی دولت اســت و در صــورت تثبی
غیــر دولتــی اســتان و کاهــش اینگونــه پرونــده 
هــا مــی توانیــم نیروهــای درگیــر در این بخش 
را بــه امــور مهــم امنیتــی و انتظامــی اختصاص 
ــای  ــی گام ه ــای امنیت ــه ه ــم و در زمین دهی

بلندتــری برداریــم.

*** شــخصی از بوذرجمهــر پرســید ؟ کــه علم بهتر اســت 
یــا مــال ؟ گفــت : علــم ، آن شــخص پرســید : پــس چــرا 
اهــل علــم بــر در خانــه اهــل مــال مــی رونــد ؟ و اهــل مــال 
چنــدان اعتنایــی بــه اهــل علــم ندارنــد ، حکیــم گفــت : به 
جهــت آنکــه اهــل علــم به ســبب علم داشــتن قــدر مــال را 
مــی داننــد ولــی اهــل مــال بــه جهــت جهــل و نادانــی قــدر 

علــم را نمــی داننــد !
 **** شــخصی وارد مجلســی شــد و گفــت : از صبــح تــا 
بــه حــال از بــس کــه مضطــرب و متغیــر بــودم بــه هر کس 
رســیدم آن را مثــل عقــرب گزیدم ، شــخص دیگــری گفت : 
مگــر یــک نفــر پیــدا نمــی شــد یــک لنگه کفــش بــر فرق 

ــو بزند.  ت
*** از عقــرب پرســیدند کــه چــرا زمســتان بیــرون نمــی 
ــه  ــم چ ــی آی ــرون م ــه بی ــتان ک ــت : در تابس ــی ؟ گف آی

ــم.  حرمتــی دارم کــه زمســتان هــم بیــرون بیای
 *** زنــی بــه شــوهرش گفــت : مــا هــر دو اهــل بهشــتیم 
ــون  ــت : چ ــدی ؟ زن گف ــا فهمی ــید : از کج ــوهر پرس . ش
شــوهری در عالــم از تــو زشــت تــر و بدخوتــر نبــود و مــن بر 
تــو صبــر کــردم و صابران اهــل بهشــتند . و از اینکــه زنی در 
عالــم زیباتــر از مــن نیســت کــه همســر تو شــدم و تــو برای 

ایــن نعمــت شــکر گــذاری و شــاکران هــم اهل بهشــتند 
***  یــک زورمنــدی بــه دکان ســاعت ســازی رفــت تــا آن 
را تعمیــر کنــد . ســاعت ســاز گفــت : ایــن ســاعت کهنــه 
و قدیمــی اســت و بــرای تعمیــر بایــد دو برابــر قیمتــش را 
بپــردازی . زورمنــد پذیرفــت . شــخص دیگری کــه در مغازه 
ــق  ــو را احم ــاز ت ــاعت س ــت : س ــود گف ــازی ب ــاعت س س
حســاب کــرده و دو برابــر قیمــت خریــد را اجــرت خواســت 
.زورمنــد خندیــد و گفــت : مــن ایــن ســاعت به ضــرب یک 
مشــت از صاحبــش گرفتــم و اگر دو مشــت به ســاعت ســاز 

بزنــم دو برابــر قیمــت را مــی پــردازد. 
***دانــش آمــوزی در کارت تبریــک ارســالی بــه معلمــش 
چنیــن نوشــت : معلــم اضیظــم  ؛ عذ اینکــه به مــن خاندن 

و نوشــطن عاموخطــی حــذار بــار اضــط ممنونم !

پند واندرزها
*** رســول خــدا ) صلــی ا... علیــه و آلــه( فرمــود : مــردم 
عیــال خــدا هســتند ، پــس محبوبتریــن مــردم نــزد خــدا 
ــد و دل  ــدا برس ــال خ ــه عی ــش ب ــه نفع ــت ک ــی اس کس

ــد .   ــادمان گردان ــواده ای را ش خان
*** امــام باقــر ) علیــه الســام ( فرمــود : لبخنــد مومــن در 
صــورت بــرادر مومنــش حســنه محســوب مــی شــود و رفع 
رفتــاری او نیــز حســنه اســت . خداونــد بــه چیــزی عبــادت 
نشــده کــه نــزد او محبوبتــر از خشــنود کــردن مومن باشــد

*** امــام صــادق ) علیــه الســام ( فرمــود : هر کس مومنی 
را مســرور کنــد مــرا مســرور ســاخته و هــر کس مرا مســرور 
گرداند رســول خدا را مســرور نموده اســت و هر کس رســول 
خــدا را مســرور نمایــد خــدا را مســرور خواهــد کرد و کســی 
کــه خــدا را مســرور نمایــد داخــل بهشــتش خواهــد نمــود .

***از امــام صــادق ) علیــه الســام( نقــل شــده کــه خداوند 
متعال فرمود : بندگان ، عیال من هســتند . پس محبوبترین 
مــردم نزد من کســانی هســتند که نســبت به آنهــا مهربانتر 
ــد .  ــش کنن ــتر کوش ــا بیش ــج آنه ــع حوائ ــند و در رف باش

لطا ئف

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مطرح کرد:

ضرورت مدیریت پیشگیری 
از فساد  

ادامه سرمقاله...
پــس می تــوان یکــی از ریشــه هــای فســاد را در عدالت گریــزی 
جســت وجو کــرد؛ عدالــت گریــزان، قانون گریــزان ماهــری نیــز 
ــی، عقالیــی و  ــر اصــول عقالن ــون مبتنــی ب ــرا قان هســتند؛ زی
شــرعی اجــازه می دهــد تــا هــر کســی در هــر موقعیتــی بتوانــد 
از زندگــی بــه شــکل طبیعــی بهره منــد شــود؛ امــا قانون گریــزان، 
می خواهنــد تــا بــا تغییــر موقعیــت خــود در جامعــه بــر خــالف 
قانــون، ثــروت را بــرای خــود محــدود ســازند و دیگــران را از حــق 

طبیعی شــان محــروم ســازند.
چگونــه بعضــی از دســتگاهها با اهمــال و سســتی وبی دقتی 
و... باعــث ایجــاد زمینــه فســاد اقتصــادی شــدند دشــمنی 
که بافشــارتحریمهای اقتصــادی تــاش دارد مردم را خســته 
کنــد تاتحــت فشاردســت از یــاری نظامشــان بردارند امــا انها 
شــجاعانه ایســتادند ومقاومت کردند تا نقشــه شــوم دشــمن 
را خنثــی کننــد و باعث افتخار وســربلند ی نظــام جمهوری 
اســامی وباعث شــادی و شــعف ملتهای منطقــه ومظلومان 
جهــان  و کســانی کــه چشــم بــه حمایــت ایــران اســامی 
دوختندباشــند تــا بــا پیــروزی ملت ایــران بردشــمن خبیث 
بــه آرزووامــال خــود برســند و بــا مقاومــت بــه اســتقال و 

ازادی دســت یابنــد 

در مورد یک اپلیکیشن موبایلی 
دکتر محمدجواد فدایی استاندار کرمان :

آمار تحصیلکردگان بیکار در کرمان بسیار باالست
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، محمد جــواد فدایی در نشســت ســتاد فرماندهی ســتاد 
اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان بیــان داشــت: آمــار تحصیلکــردگان بیکار اســتان 
بســیار زیــاد اســت؛ این اســتان رتبه هــای بســیاری در زمینه های کشــاورزی کشــور 

به خــود اختصــاص داده اســت.
وی افــزود: ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی اســتان در کرمــان حــدود 15 هــزار 

نفــر عضــو دارد کــه تنهــا هــزار و 500 نفــر از آنها شــاغل هســتند.
اســتاندار کرمــان گفــت: بانک هــا بایــد اعتبــارات اشــتغال زایی خــود را اعــام کننــد 
امــا متاســفانه برخــی از مدیــران بانک هــا بــه مصوبــات و تصمیماتــی کــه در ایــن 

خصــوص گرفتــه می شــود عمــل نمی کننــد.
فدایــی یــادآور شــد: در فهــرج پنــج مــاه اســت کــه یــک واحــد تولیــدی معطل یک 
میلیــارد تومــان تســهیات مانــده اســت تــا مشــکات خــود را رفــع کنــد مشــکل 
ایــن واحــد تولیــدی در کارگــروه رفع موانع تولیــد در روز ســوم دی مــاه ۹۷ در فهرج 
بررســی شــد. لــذا با حضــور و امضــای مدیران اســتان و مســئول بانک تصمیم گیری 
شــد کــه مشــکل واحــد تولیــدی یــاد شــده رفع شــود امــا هنوز مشــکل ایــن واحد 

رفع نشــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه قــرار اســت تــا پایــان امســال 1000 نیــروگاه خورشــیدی در 
اســتان کرمــان ایجــاد شــود، تصریح کــرد: پنجــره واحد اقتصادی اســتان کرمــان در 
ابتــدا عملکــرد خوبــی داشــت امــا به دلیــل اینکه برخــی دســتگاه ها همــکاری الزم 
را نداشــتند ایــن ســاختار تغییــر کــرده اســت کــه باید بــه آن توجــه کنیم لــذا باید 

ســاختار جدیــدی تعریــف کنیم

هشدار پلیس فتا 

شناسایی و ضربه به یک شبکه تخلفات ارزیوزیر اطاعات اعام کرد: 
وزیــر اطاعــات اعام کــرد: ســربازان گمنام 
امــام زمان)عــج( در اداره کل اطاعــات 
ــات  ــک شــبکه تخلف ــزگان ی اســتان هرم

ــد. ــه دام انداختن ــایی و ب ارزی را شناس
بــه گزارش حــوزه دولــت خبرگــزاری فارس 
بــه نقــل از روابــط عمومــی وزارت اطاعات، 
ــر  ــوی وزی حجت االســام ســیدمحمود عل
اطاعــات اعــام کــرد: ســربازان گمنــام امام 
ــتان  ــات اس ــج( در اداره کل اطاع زمان)ع
ــات ارزی را  ــبکه تخلف ــک ش ــزگان ی هرم

شناســایی و بــه دام انداختنــد.
ــای  ــال ه ــی س ــن ط ــت: متخلفی وی گف

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان خبر داد:

تعریف 25 پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی 
طی سال جاری در استان

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان وضعیــت اســتان کرمان بــه لحاظ 
اجــرای پروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی را مطلــوب دانســت و در ادامــه بــه تشــریح پروژه هــا 
پرداخــت و اظهــار کــرد: در ســال جاری 26۷ پــروژه اقتصادمقاومتی در اســتان تعریف شــده 

اســت کــه 25 مــورد آن جــزء پروژه هــای تاثیرگــذار اســتان کرمــان هســتند.
بــه گزارش ایســنا منطقه کویــر، جعفــر رودری  روز 12 مردادماه در ســتاد فرماندهی اقتصاد 
ــای اقتصــاد  ــرای پروژه ه ــی ســرمایه گذاری ب ــت: پیش بین ــان گف ــی اســتان کرم مقاومت
مقاومتــی امســال در اســتان حــدود 18 هــزار و 260 میلیــارد تومــان و بــا اشــتغالی بالــغ بر 

حــدود ۹ هــزار نفــر، اســت.
وی وضعیــت اســتان کرمــان بــه لحــاظ اجــرای پروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی را مطلــوب 
ــال جاری 26۷  ــرد: در س ــار ک ــت و اظه ــا پرداخ ــریح پروژه ه ــه تش ــه ب ــت و در ادام دانس
پــروژه اقتصادمقاومتــی در اســتان تعریف شــده که 25 مــورد آن جــزء پروژه هــای تاثیرگذار 

اســتان کرمان هســتند.
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان جهت گیــری توســعه ای اســتان با 
اشــتغال را متناســب ندانســت و بیــان کــرد: طبق اســناد توســعه ای؛ ســهم اشــتغال بخش 
خدمــات بایــد بــه ســمت افزایشــی ســوق پیــدا کنــد کــه ایــن موضــوع را بایــد در دســتور 

ــرار دهیم. کار ق

نماینده مردم سیرجان و بردسیردر خانه ملت:
جامعه، اشتغال ایجاد شده را لمس نمی کند/ بانک ها در 

خدمت داللی و واسطه گری هستند
نماینــده مردم ســیرجان و بردســیر در مجلس 
شــورای اســامی بــه تشــکیل جلســات پنجره 
واحــد ســرمایه گذاری در ســطح کشــور و 
اســتان کرمــان در راســتای رونق تولیــد و ایجاد 
اشــتغال اشــاره کرد و گفــت: بیــش از 150 هزار 
جــوان تحصیل کــرده بیــکار در اســتان کرمــان 
داریم و متاســفانه جامعه، اشــتغالی که توســط 

ــد. ــت ایجــاد می شــود، را لمــس نمی کن دول
ــهباز  ــر، ش ــه کوی ــنا منطق ــزارش ایس ــه گ ب
حســن پور روز 12 مردادمــاه در فرماندهــی 
ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان گفت: 
امســال میــزان ایجــاد فرصت هــای شــغلی در 
شهرســتان ســیرجان نســبت بــه ســال قبــل 

کمتــر خواهــد شــد.
نماینــده مردم ســیرجان و بردســیر در مجلس 
شــورای اســامی بــه تشــکیل جلســات پنجره 
واحــد ســرمایه گذاری در ســطح کشــور و 
اســتان کرمــان در راســتای رونق تولیــد و ایجاد 
اشــتغال اشــاره کرد و گفــت: بیــش از 150 هزار 
جــوان تحصیل کــرده بیــکار در اســتان کرمــان 
داریم و متاســفانه جامعه، اشــتغالی که توســط 

ــد. ــت ایجــاد می شــود، را لمــس نمی کن دول
آموزش هــای  لــزوم  بــر  پــور  حســن 
مهارت محــور تاکیــد کــرد و ادامــه داد: تجربــه 
نشــان داده کــه نیروهــای مهارتــی بیــکار 
نخواهنــد بــود بــه گونــه ای کــه در شهرســتان 
ــی و  ــای فن ــوزش ه ــه آم ــس از ارائ ــورد، پ بل
حرفــه ای بــه مــردم ایــن منطقــه؛ هــم اکنــون 
بیــکاری ایــن بخــش بــه صفــر رســیده اســت 
کــه بایســتی ایــن مهــم تــداوم داشــته باشــد 

و بــه ســایر نقــاط اســتان کرمــان نیــز 
ــود. ــم داده ش تعمی

ــی  ــردش مال ــه ورود گ ــه ب وی در ادام
ــه  ــی مــس و گل گهــر ب ــع معدن صنای
اســتان کرمــان نیــز اشــاره و بیــان کــرد: 
بایــد گــردش مالــی صنایــع وارد چرخه 
اســتان کرمــان شــود تــا از طریــق ایــن 
منابــع بتوانیــم واحدهــای نیمه فعــال را 
فعــال کــرده و مشــکل اشــتغال اســتان 

کرمــان را حــل کنیــم.
از  شــدید  انتقــاد  بــا  حســن پور 
عملکــرد بانک هــا در کارشــکنی در 
ــال  ــور فع ــه منظ ــهیات ب ــه تس ارائ
ــتان و  ــدی اس ــای تولی ــدن واحده ش
ایجــاد اشــتغال، اظهــار کــرد: متاســفانه 
ــت  ــه در خدم ــای آنک ــه ج ــا ب بانک ه
ــند، در  ــور باش ــتان و کش ــتغال اس اش
خدمــت واســطه گری و داللــی هســتند 

ــا  ــت ی ــه ثب ــدام ب ــی 13۹۷ اق 13۹5 ال
اجــاره تعــدادی شــرکت تجــاری صــوری 
ــا  ــون ه ــت میلی ــس از پرداخ ــوده و پ نم
ــه  ــدام ب ــد اق ــته ان ــوه توانس ــان رش توم
ثبــت ســفارش واردات کاالهــای اساســی 
و دریافــت بیــش از 250 میلیــون دالر ارز 
ــد.  ــف نماین ــای مختل ــک ه ــی از بان دولت
ایــن شــبکه بخــش ناچیــزی از ارز دریافتی 
را بــه واردات اختصــاص داده و بــا مصــرف 
مابقــی آن در مجــاری غیــر قانونــی، چنــد 
ــه  صــد میلیــارد تومــان مــال نامشــروع ب

ــد. ــت آورده ان دس

علــوی گفــت: عناصــر اصلــی شــبکه بــا 
ــدان از  ــت از برخــی کارمن ــت وکال دریاف
نــام و حســاب هــای بانکــی آنــان بــرای 
ــه خــود  پوشــش فعالیــت هــای مجرمان
ــرار از  ــد ف ــوده و قص ــتفاده نم ــوء اس س
ــل  ــای کان حاص ــات ه ــت مالی پرداخ
از فعالیــت هــا را نیــز داشــتند. یکــی از 
ــواری و  ــی مت ــه مدت ــبکه ک ــران ش س
ــور  ــی از کش ــروج غیرقانون ــدد خ در ص
بــود، دســتگیر و همــراه بــا ســایر اعضــاء 

ــی شــدند.  ــل مراجــع قضای تحوی
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ــا، کاخ ســفید یــک  ــه گــزارش ایرن بنــا ب
مــاه پــس از تهدیــد وزیــر امــور خارجــه 
جمهــوری اســامی ایــران، ســرانجام 
ــره  ــه مذاک ــدی ب ــن پایبن ــاب دروغی نق
ــواد  ــار زد و محمدج ــی را کن و دموکراس
ــی  ــق خواه ــای ح ــدای رس ــف ص ظری
ملــت ایــران را تحریــم کــرد امــا شــواهد 
تاریخــی نشــان مــی دهــد، هرگــز صدای 

ــم شــدنی نیســت. هیــچ ملتــی تحری
بامــداد دهــم مردادمــاه وزارت خزانــه داری 
ــران را در  ــه ای ــر امورخارج ــکا، وزی آمری
ــاالت متحــده  ــم هــای ای فهرســت تحری
ــه  ــان نیم ــه از هم ــی ک ــرار داد. اقدام ق
هــای شــب بــه وقــت تهــران بــا واکنــش 
هــای گســترده داخلــی و خارجــی مواجه 
شــد. محکومیــت ایــن اقــدام غیرقانونــی 
و غیرحقوقــی دولــت آمریــکا، نقطــه 
مشــترک تمــام اظهارنظرهــا در ایــن 

ــود. ــه ب زمین
واکنــش ظریــف امــا جالــب توجــه بــود. 
او در توئیتــی پــس از اعــام تحریــم 
ــو و  ــت  وگ ــم گف ــی دانی ــا م نوشــت: »م
صلــح خواهــی تهدیــدی بــرای موجودیت 
»تیــم بــی« اســت؛ و از آنجــا کــه دلیــل 
تحریــم من را ســخنانم عنــوان کــرده اند، 
آیــا مــردم آمریــکا بــه مجــوز اوفــک برای 
خوانــدن نوشــته هــای مــن و یــا گــوش 

ــد!؟« ــاز دارن ــم نی ــه مصاحبه های دادن ب
ــا ظریــف  ــا: بــه همــکاری ب اتحادیــه اروپ

ادامــه مــی دهیــم
اتحادیــه اروپا روز پنجشــنبه اقــدام آمریکا 
ــه  ــور خارج ــر ام ــم وزی ــر تحری ــی ب مبن
ــوم و  ــران را محک ــامی ای ــوری اس جمه
اعــام کــرد ایــن اتحادیــه بــه همــکاری با 

ظریــف ادامــه خواهــد داد.
ــکا در  ــدام آمری ــا اق ــه ب فرانس
ــرد ــت ک ــف مخالف ــم ظری تحری

وزارت خارجــه فرانســه هم روز پنجشــنبه 
ــم  ــا تصمی ــس ب ــه پاری ــرد ک ــام ک اع
ــر  ــف وزی ــم ظری ــکا در تحری ــت آمری دول

ــف اســت. ــران مخال خارجــه ای
ظریــف  تحریــم  آلمــان: 
اســت دیپلماســی  نافــی 

وزارت خارجــه آلمــان هــم روز پنجشــنبه 
ــف را  ــم ظری ــکا در تحری ــم آمری تصمی
مغایــر راه کارهــای دیپلماتیک خوانــد و از 
ادامــه کار و تمــاس بــا وزیــر خارجــه ایران 

خبــر داد.
انگلیــس: از تحریــم آمریــکا علیه 
ظریــف حمایــت نمی کنیــم

یــک ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
انگلیــس گفــت دولــت لنــدن از قــراردادن 
ــران در  ــی ای ــتگاه دیپلماس ــس دس رئی
فهرســت تحریــم هــای آمریــکا حمایــت 

نمی کنــد.
دبیرکل سازمان ملل درباره تحریم 

ظریف:همه خویشتنداری کنند
ــل  ــازمان مل ــرکل س ــرش دبی ــو گوت آنتونی
متحــد هــم در واکنــش بــه تروریســم 
اقتصــادی آمریــکا علیــه مــردم ایــران و 
قــراردادن رئیــس دســتگاه دیپلماســی ایــران 
در فهرســت تحریــم هــا تنهــا بــه ایــن جمله 
بســنده کــرد کــه همــه طــرف هــا در همــه 
ــته  ــری داش ــتنداری حداکث ــطوح خویش س

باشــند.
روســیه: تحریــم وزیــر امــور 
ــاالت  ــوی ای ــران از س ــه ای خارج
ــت ــورده اس ــت خ ــده شکس متح

ماریا زاخارووا ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی 
ــا بیــان اینکــه تحریــم وزیــر امــور  روســیه ب
خارجــه ایــران از ســوی ایــاالت متحــده 
ــه  ــکا ب شکســت خــورده اســت گفــت: آمری
ــج  ــری در خلی ــرای درگی ــه ای ب ــال بهان دنب
ــرای تشــکیل  ــارس و تحــرک واشــنگتن ب ف
ــز  ــه هرم ــی در تنگ ــترک دریای ــروی مش نی
تقایــی خــام بــرای فشــار بــر ایــران اســت.

وی بــه شــکل دیپلماتیــک آمریکا را کشــوری 
ــت  ــن بس ــه ب ــران ب ــر ای ــه در براب ــد ک خوان
ــه  ــا هم ــار داشــت: آنه خــورده اســت و اظه
ــرای  ــک ب ــای دیپلماتی ــه راه ه ــزار از جمل اب
ــه  ــد و تنهــا ب حــل مســائل را رهــا کــرده ان

ــد. ــران روی آورده ان ــم ای تحری
مخالفــت چیــن بــا تحریــم ظریــف

ــوری  ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی جمه
خلــق چیــن بــه تحریــم وزیــر امــور خارجــه 
ــکا  ــط آمری ــران توس ــامی ای ــوری اس جمه
واکنــش نشــان داد و گفــت: موضــع چیــن در 
ایــن مــورد خیلــی مشــخص و واضــح اســت 
مــا مخالــف تحریــم هــای یکجانبــه آمریــکا 
علیــه تهــران و تحریــم وزیــر خارجــه ایــران 

. هستیم
»هــوا چــون اینــگ« روز پنجشــنبه در پکــن 
در پاســخ بــه ایرنــا اظهــار داشــت کــه چیــن 
ــی و یکجانبــه  ــف تحریم هــای غیرقانون مخال
ــران اســت و آن را نمــی  ــه ای واشــنگتن علی

پذیریــد.
پاکستان: باید به دیپلماسی 

فرصت داده شود
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه پاکســتان روز 
پنجشــنبه در واکنــش بــه تحریــم وزیــر امور 
خارجــه جمهــوری اســامی ایــران از ســوی 
ــکا، گفــت: موضــع اســام  ــه داری آمری خزان
آبــاد مشــخص اســت و بایــد بــه دیپلماســی 

فرصــت داده شــود.
وزیر خارجه ونزوئال :آمریکا نمی  
تواند صدای ظریف را خاموش کند

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید نورمحمد صالحــی متولد: ۱۳۵۹محــل تولد: افغانســتان تاریخ شــهادت: ۱۳۹۶ 
محل شــهادت: ســوریه  مزار: گلزار شــهدای شهرســتان بردســیر

پســرم پنــج هــزار تومــان پیــدا کــرده بــود. اجــازه نداد بچــه بیــاد خونه و بهــش گفت: 
همــون بیــرون بایســت و بــا ایــن پــول تــو خونــه نیــا؛ هیچ وقــت مال حــرام تــو خونه 
نیــار ... بعــد هــم بــا دادن ۵۰۰۰ تومــن پــول بــه پســرم، بچــه را بــرای انداختــن پــول 

پیــدا شــده در صنــدوق صدقات تشــویق کــرد...
راوی: زهرا مرادی)همسر شهید(

در بــاغ پســته بــرای پســته چینــی کارگــری مــی کردیــم. بهش گفتــم: از این پســته 
هــا بخــور. گفــت: اصــا، تــا اربــاب اجــازه نــده، نمــی خــورم. گفتــم: مــا داریــم اینجــا 
زحمــت مــی کشــیم، اربــاب هــم راضیــه. گفــت: تــا بــا گــوش خــودم نشــنوم، نمــی 
خــورم؛ بهــم مــی گفــت: تــو کــه رفتــی کربــا، چطــور مــال مــردم رو بــدون اجــازه 

مــی خــوری؟!
راوی: ولی محمدصالحی)برادر شهید(

همیشــه نیمــه شــعبان دوتــا کیــک تولــد می خریــد؛ اولــی بــرای تولد امــام زمــان)ع( 
و دومــی بــرای تولــد پســرم... ســر ســفره، اول بــرای امــام زمان)عــج( دعــا مــی کــرد. 
خیلــی بــه حضــرت مهــدی)ع( عاقــه داشــت و در مراســم هایــی کــه بــرای امــام 

زمــان)ع( بــود، شــرکت مــی کــرد.
راوی: زهرا مرادی)همسر شهید(

شهید معظم    نورمحمد صالحی 

نگاهی به واکنش های جهانی به تحریم ظریف:

صدای رسای حق خواهی مردم ایران تحریم شدنی نیست ــی و  ــراث فرهنگ ــای مخصــوص می *باســام تابلوه
ــدارد  بنــای تاریخــی درشهرســتان بردســیر وجــود ن
حداقــل تابلوهایــی درمســیر تــردد خودروهــا نصــب 
شــود حتــی اینهمــه کــه روی بومــی گــردی تبلیــغ 
مــی شــود هیــچ جــا محــل ومــکان وفاصلــه تــا مرکز 
ــدارد                       ۹۱۳----7۱ ــتان ن ــهر و اس ش

*ســام چــرا پیامــک هــاي مــردم را چــاپ نمي کنید 
پیامــک هــاي انتقــادي را چــاپ نمــي کنید فقــط این 
هفتــه نامــه شــما شــده تعریــف و تملــق علــت فقر و 
زبونــي جامعــه و یــا شــخصي ایــن اســت کــه تحمــل 
عقیــده مخالــف را نــدارد ایــن شــهر پــر از مشــکات 

۱۳----۹۱۳۱ ولي شما فقط چاپ مي کنید   
*باســام خدمــت همشــهری عزیــز راجــع بــه 
تانکرهــای حمــل شــیر زمانــی که بــه مغازه میرســند 
بافاصلــه داخــل ســردخانه ریخته میشــوند ولــی این 
ماشــین تاظهرســطح شــهرمی چرخد خونه بــه خونه 
مــی فروشــند بــدون هیــچ نظارتــی از طرف بهداشــت 

محیط                                     ۹۱۳۰----84 
*ضمــن خســته نباشــید خدمــت کارکنــان ســپهر 
ــه  ــا ی ــاره بهداشــت ی ــه مطلــب درب بهتــر نیســت ی
مطلــب ســرگرم کننــده اضافــه کنیــد همــش شــده 

۱۶----۹۱۳۹ سیاسی ممنون                       
*بــا ســام از شــهردار محترم خواســتارم فکــری برای 
مغــازه هــا کــه وســایل تبلیغــات خــود را داخــل پیاده 
رو یــا جلــو مغــازه هــا روی خیابــان میگــذارن و ســد 

معبر میکنن بکنه نمونه خیابون امام ممنون 
۱۶----۹۱۳۹                                                 

ــان ســرش شــلوغه،خب یعنــی  *حــاال میگیــم آقای
واقعــا یــک نفــر هم توی شــهر نیســت کــه پیامکهای 
ایــن نشــریه رو بخونــه و بــه گــوش مســئولین محترم 

ــونه؟!....                            ۹۱۳۵----۹۵ ــون برس م
ــردن  ــاری ک ــک همشــهری در اجب ــام ی *ســام پی
ــه کاه ایمنــی پیشــنهاد بســیار  ــور ســیکلتها ب موت
ارزشــمندی بــود انشــاا... پلیس و ســایر دســتگاهها ی 
مرتبــط اقــدام کننــد هــم بــه نفــع موتــور ســوار و هم 
بــه نفــع کســی کــه خــدای نکــرده بــا ایــن موتورهــا 
ــه  ــوارها همیش ــه موتورس ــه گرچ ــی کن ــورد م برخ
باســرعت و شــکلها ی خاصــی حرکــت مــی کننــد با
تشــکر                                           ۹۰۳۶----۹۱

ــد ارز اومدپاییــن  ــا پاییــن نیومدن *ســپهرجان قیمت
چــاره چیــه یعنــی بازهــم صبــر کنیــم کــه قیمتــا 
همچنــان بــاال باشــند چــرا دســتمزدها را بــاال نمــی 
بــرن تــا جبــران بــاال بــودن قیمتهــا بشــه ممنــون از 

حوصلــه تــون                        ۹۱۳2-----۳۵
* بــه ما عــادت دادند همیشــه صــورت مســاله را پاک 
کنیــم و بــرا ی حــل مســاله مــارو میفرســتند دنبــال 
پرتقــال فــروش ؟ پرتقــال فــروش هــم وجــود خارجی 
نــداره یــک ضــرب المثلــه ، ولــی در شــهرما در بعضی 
مســائل بدنبــال حل مشــکل نیســتند و بــرای درامان 
بــودن از آ ســیب و ضررهــا فــوری صــورت مســئله را 
پــاک مــی کننــد و فکــر مــی کنندحــاال کــه صــورت 
مســئله پــاک شــده پــس مشــکل حــل شــده خــدا 
قــوت ســپهر عزیــز                           ۹۱7۳----4۰

*ســپهر توهــم که همــه پیامکهــا را چــاپ نمی کنی 
ــت داری  ــا معذوری ــه و حتم ــاپ میکن ــی چ گزینش
و بهــت گیــر میــدن و گلــه مــی کنــن ولــی اولیــن 
ــده میشــه ســتون  ــه خوان ــه از ســپهر ک بخشــی ک

ــکر              ۹۱۹۳----۵۶ ــت باتش ــی اس پیامک
*باتوجــه بــه پیامــک درج شــده نســبت بــه نظافــت 
اطــراف شــهر با کمــک ســمنها ودوســتداران طبیعت 
اگــر ایــن طــرح اجرابشــه خیلــی خــوب وبــا ارزشــه و 
فکــر میکنــم خیلــی از مســئولین توجهــی بــه اطراف 
شــهر نداشــتند کــه پاســتیکهای چســبیده بــه بوته 
هــا راببیننــد و محیــط زیســت بایــد از این پیشــنهاد 

اســتقبال و عملــی کنــه باتشــکر      ۹۱۳۱----۳7
* ســام دودی کــردن شیشــه هــای ماشــینها همــه 
گیــر شــده ایــا ایــن کارقانونیــه و ایــرادی نــداره اگــر 
ایــراد نــداره ماهــم همینــکار کنیــم    ۹۱۳۳----۰۳

خانه دوست کجاست؟
در فلق بود که پرسید سوار

آسمان مکثی کرد
رهگذر شاخه نوری که به لب داشت

به تاریکی شن ها بخشید و به انگشت
نشان داد سپیداری و گفت

نرسیده به درخت
کوچه باغی است که از خواب خدا

سبز تر است
و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی 

است
میروی تا ته آن کوچه

که از پشت بلوغ سر به در می آرد
پس به سمت گل تنهایی می پیچی

دو قدم مانده به گل
پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی

و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد
در صمیمیت سیال فضا، خش خشی 

می شنوی:
کودکی می بینی

رفته از کاج بلندی باال
جوجه بردارد از النه نور

و از او می پرسی
خانه دوست کجاست؟

                                                               از سهراب سپهری 

»خورخــه آریــزا« وزیــر خارجــه ونزوئــا در پــی تحریــم وزیــر خارجه 
ایــران از ســوی دولــت آمریــکا،  در توئیتــی نوشــت: آمریــکا خیــال 
می کنــد بــا وضــع تحریم هــای غیرقانونــی علیــه ظریــف می توانــد 

صــدای او را خامــوش کنــد.
وی ادامــه داد :آنهــا )آمریــکا( همــواره مخالف گفت  وگو و دیپلماســی 
بوده انــد. عــزت جمهــوری اســامی ایــران و کشــورهای آزاد جهــان 

غیــر قابــل کاهش اســت.
ــدری در خــود  ــه ق ــف ب ــم ظری ــکا در تحری ــت آمری ــدام دول ــا اق ام
جامعــه آمریــکا غیرعــادی و غیرمنطقــی جلــوه کــرد کــه ریچــارد 
نفیــو مســئول تحریــم هــای آمریــکا در دولــت بــاراک اوبامــا رئیــس 
جمهــوری ســابق آمریــکا هــم در ایــن بــاره گفــت کــه اقــدام اتــاق 
جنــگ اقتصــادی دولــت ترامــپ بــرای تحریــم وزیــر امــور خارجــه 
جمهــوری اســامی ایــران مضحکتریــن اقدامــی بــوده کــه تاکنــون 

دیــده اســت.
ــر  ــا ب ــه تنه ــدام ن ــن اق ــت: ای ــری نوش ــت توئیت ــک یادداش او در ی
دیپلماســی ظریــف تاثیری نخواهــد گذاشــت و تاثیر زیــادی از لحاظ 
ایجــاد دردســر بــرای او یــا توقیــف امــوال نخواهــد داشــت، بلکه فقط 

ســایر ســران جهــان را بــه خشــم مــی آورد.
حتــی ›ونــدی شــرمن‹ مقــام ســابق وزارت امــور خارجــه آمریــکا نیز 
در توئیتــی بــا اشــاره بــه ادعــای ترامــپ دربــاره مذاکــره بــدون پیش 
شــرط، نوشــت کــه تصمیم دولــت او بــرای تحریــم ظریف وزیــر امور 
خارجــه ایــران کمکــی بــه دیپلماســی نمــی کند بلکــه ضربه بــر رود 

حــل مســائل از طریق دیپلماســی اســت.
›جــارت بانــک‹، هماهنــگ کننــده ســابق اجــرای توافقنامه هســته 
ای ایــران در وزارت خارجــه آمریــکا نیــز امــروز ضمــن انتقــاد از برخی 
افــراد دولــت ترامــپ بــرای تحریم ظریف از ســوی واشــنگتن، آنــان را 

احمــق، دروغگــو و خطرنــاک نامید.
روزنامــه »االخبــار« لبنــان نیز امــروز در مطلبــی باعنوان »واشــنگتن 
ــف  ــم ظری ــاره تحری ــد« درب ــی بخش ــدت م ــود را ش ــارهای خ فش
نوشــت: ایــن اقــدام وحــدت گــروه هــای مختلــف ایــران را بیشــتر 

خواهــد کــرد.
ایــن مطلــب ایــن تحریــم را گام جدید واشــنگتن درچارچــوب اعمال 
فشــار سیاســی حداکثــری بر ایــران دانســت و نوشــت: واشــنگتن در 
حالــی دســت بــه چنیــن اقدامــی زده اســت کــه خواهــان گفــت وگو 
بــا تهــران نیــز هســت، بنابرایــن بــای تاکیــد کرد کــه تحریــم ظریف 
تاکیــد ایــران را مبنــی بــر اینکــه گفــت وگــو تحــت فشــار بــه معنی 

تســلیم اســت،  قــوت می بخشــد.
براســاس ایــن گــزارش، ایــن تصمیم آمریــکا تاش هــای دیپلماتیک 
را ســخت مــی کنــد و نیروهــا و گــروه هــای ایرانــی بــا رویکردهــای 
مختلــف را بیــش از پیــش متحــد مــی ســازد، عاوه بــر ایــن، تحریم 
وزیــر خارجــه ایــران درک و برداشــت ایــن کشــور از اینکه درخواســت 
گفــت وگــو تحــت فشــار بــه معنی تســلیم اســت، قــوت می بخشــد.

مسئله بد حجابی   در دستور کارشورای 
فرهنگ عمومی قرار گیرد 

ــش  ــه ا زنام ــور ک ــی همانط ــگ عموم ــوراهای فرهن ــف ش ــی از وظای یک
پیداســت  نظــارت و پیگیــری امــورات خــاص جامعــه شــهری و روســتایی 
طبــق موازیــن فرهنــگ ایرانــی اســامی اســت و اعضــای آن مــی تواننــد 
بــا تشــکیل جلســات مســتمر و بــا دعــوت  ازمتخصصــان و صاحــب نظــران 
ــد کــه اجــرا  ــط بخواهن ــه نمــوده و از دســتگاههای ذیرب ــی را تهی مصوبات
کننــد . گرچــه هرچنــد گاهــی در  گذشــته همایشــهایی بــه عنــوان حجاب 
برگــزار و مدعویــن کــه اکثــرا محجــوب بــوده دعــوت مــی شــدند و بــا ایراد 
ســخنرانی تمــام مــی شــد و امــا تاثیــر ایــن همایشــها در ســطح جامعــه 

شــهری مــا چقــدر بــوده؟ آیــا  بــه فراموشــی ســپرده شــده ؟ یــا ...
  البتــه ایــن نکتــه الزم بذکــر اســت کــه بایــد همــه دســتگاهها فرهنگــی و 
نظارتــی بــا برنامــه ای مــدون نــه مقطعــی بــه ایــن موضــوع اهتمــام ورزند و 
بــا مصلحــت اندیشــی و ســکوت ، ایــن وظیفــه خطیــررا بــه عهــده دیگــران 
نگذارنــد و ســعی در مرتفــع نمــودن ایــن پدیــده شــوم نماینــد زیــرا مــی 
تــوان گفــت کــه یکــی از ابزارهــای دشــمن در جنــگ نــرم رواج و گســترش 
بدحجابــی و بــی حجابیســت چنانچــه در دوران فتنــه بعــد از انتخابــات در 
تهــران زنانــی بــا برداشــتن حجــاب و حضــور در خیابانهــا گوشــه ای از ایــن 
ابــزار جنــگ نــرم را بــه نمایــش گذاشــتند بنابرایــن تا دیر نشــده با ســکوت  
بــه وضعیــت موجــود راضــی نشــوید ویــا  صبــر کنیــد تــا در ســطح جامعــه 
فراگیرشــود  بیاییــد قبــل ازاینکــه  حــرام خــدا حال شــود ، وحیــا ازاخاق 

اســامی جــدا شــود وفریــاد وامصیبتــا ســر دهیــد  بفکــر چاره باشــید!

کشف ۵۲۶ دندان در دهان پسربچه هندی 

پزشــکان هنــدی پــس از معاینــه دهــان پســربچه  هفت ســاله ای که بــه دلیــل درد فک 
بــه بیمارســتان مراجعــه کــرده بــود، ۵2۶ دنــدان در دهان او کشــف کردند.

بــه گــزارش ایســنا، ایــن پســربچه ماه گذشــته در شــهر جنوبــی چنای بــه دلیــل ورم و 
درد در نزدیکــی دندان هــای آســیای بــزرگ خــود در ســمت راســت فــک پاییــن خــود 

مــورد معاینــه قــرار گرفت.
پزشــکان پــس از اســکن و عکســبرداری از فــک ایــن پســربچه بــا کیســه ای در فــک 

پایینــی او مواجــه شــدند کــه بــه طــور غیرطبیعــی پــر از دنــدان بــوده اســت.
عمل جراحی برای خارج کردن این دندان ها ماه گذشته انجام شد 

بــه گــزارش ســی ان ان و بــه گفتــه پزشــکان در مجمــوع ۵2۶ دنــدان از ۰.۱ میلی متر تا 
۱۵ میلی متــر در ایــن کیســه وجــود داشــت کــه حتــی کوچک تریــن آن هــا نیــز دارای 

تــاج دنــدان، ریشــه و مینــای دنــدان بوده اســت.
پســر بچــه ســه روز پــس از انجــام ایــن عمــل جراحــی از بیمارســتان مرخــص شــده و 

تصــور می شــود بهبــودی کامــل او حاصــل شــده باشــد.
بــه گفتــه رئیــس بیمارســتان و سرپرســت تیــم جراحــی ایــن پســر بچــه از عارضــه ای 
بســیار نــادر بــه نــام » ادنتومــای کامپوزیــت مرکب«رنــج می بــرده اســت. علــت دقیــق 
ایــن بیمــاری هنوز مشــخص نیســت امــا می توانــد ژنتیکی یــا ناشــی از عوامل محیطی 

مانند تشعشــعات باشــد.
بنــا بــر گــزارش ســی ان ان، والدیــن ایــن پســربچه اظهار داشــته اند کــه متوجــه ورم فک 
پسرشــان از ســه ســالگی او شــده بودنــد امــا بــا توجــه بــه ســن کمــش امــکان آغــاز 

معالجــات در آن زمــان فراهــم نشــد.

معاون دادگسرتی کرمان:

۱۷۵۲ پرونده با موضوع طالق وارد 
دادگستری کرمان شد

معــاون دادگســتری کل اســتان کرمــان از ورود یــک هــزار و 7۵2 مــورد پرونــده با 
موضــوع طــاق بــه درخواســت زوج و زوجــه به دادگســتری اســتان کرمــان طی 

ســال جاری خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حمیــد خالقــی در جمــع خبرنــگاران گفــت: طــی 
چهــار ماهــه ســال جــاری یــک هــزار و 7۵2 مــورد پرونــده بــا موضــوع طــاق به 

درخواســت زوج و زوجــه وارد دادگســتری اســتان کرمــان شــده اســت.
خالقــی اظهــار داشــت: از ایــن تعــداد ورودی پرونــده بــه دادگســتری تنهــا ۵۰ 
درصــد آنهــا منجــر بــه صــدور حکــم طــاق شــده اســت و مابقــی پرونــده هــا 
غالبــا بــا مصالحــه زوجیــن یــا رد دعــوا از ســوی دادگاه حکــم بــه بطــان دعــوا 

صــادر شــده اســت.
ایــن قاضــی دادگاه خانــواده هشــدار داد: دخالــت هــا و پشــتیبانی هــای بــی مورد 
والدیــن در زندگــی زوجیــن یکــی از عوامــل مهــم در بــروز دعــاوی خانوادگــی 

اســت.
معــاون آمــار و فنــاوری اطاعــات دادگســتری کل اســتان کرمــان افــزود: بــاالی 
۵۰ درصــد افــرادی کــه بــه دادگاه خانــواده مراجعــه مــی کننــد یــک طــرف دعوا 
مدعــی اســت دخالــت خانــواده هــا منجــر بــه اختافــات یــا تشــدید اختافــات 

بیــن زوجیــن مــی شــود.
خالقــی بــی اطــاع و ناآگاهــی زوجیــن از روابــط زناشــویی را یکی دیگــر از عوامل 
طــاق دانســت و گفــت: بــا نظــارت خانــواده هــا دوران نامــزدی بــه عنــوان یــک 
مقطــع طایــی قبــل ازدواج بایــد بهتریــن فرصــت بــرای شــناخت زوجیــن از 

ــد. یکدیگر باش
وی بــا هشــدار بــه اینکــه میــزان  گفــت و گــو هــای کامــی زوجیــن  کاهــش 
یافتــه اســت، گفــت: بررســی پرونــده هــای قضایــی بیانگــر ایــن مطلــب اســت 
ــط  کــه اســتفاده نادرســت از فضــای مجــازی در دراز مــدت باعــث ایجــاد رواب
غیراخاقــی شــده و در از هــم پاشــیده شــدن بســیاری زندگــی هــا موثــر اســت.

خانه دوست کجاست؟

جلسه بصیرت افزایی ناظرین شورای 
نگهبان شهرستان بردسیر برگزارشد 

بنــا بــه گــزارش خبرنــگا رســپهر بردســیر ،جلســه بصیــرت افزایــی ناظرین  شــورای 
نگهبــان شهرســتان بــا حضــور و ســخنرانی دکتــر رضایــی رئیــس  دفتــر نظــارت  و 
بازرســی انتخابــات اســتان کرمــان برگــزار شــد درایــن جلســه ابتــدا مســئول دفتــر 
بردســیر اقــای رمضانــزاده سرپرســت  دفتــر نظــارت  و بازرســی انتخابات شهرســتان 
بردســیر  ضمــن خیرمقــدم بــه مدعویــن ومیهمانــان  ، گزارشــی از وضعیــت حــوزه 
انتخاباتــی  شهرســتان و حضــور حداکثری مردم فهیــم بردســیر درانتخابات چندین  

ســال گذشــته ارائــه نمــود 
درادامــه جلســه حجــت االســام کرمانی طی ســخنانی  از نقــش و جایگاه ارزشــمند 
وظایــف شــورای نگهبــان درنظــارت بــر انتخابــات گذشــته ، ازاین نهاد تجلیــل نمود 
واظهــار داشــت : علــت دشــمنی و هجمــه بــه شــورای نگهبــان بــه دلیــل کار خــوب 
ومفیــد ایــن نهــاد اســت و ناظریــن برانتخابــات باید بــه گونــه ای رفتار کننــد که این 
نهــاد مقــدس زیــر ســئوال نــرود و عمــل نظــارت  شــما رابــه عنــوان ناظر به شــورای 
نگهبــان نســبت مــی دهندبنابرایــن بایــد توجه به اعمــال ورفتار خود داشــته باشــید 

تــا انتخابــات ســالم مورد ســوء اســتفاده مخالفیــن ومعاندیــن نظام قــرار نگیرد
 دکتــر رضایــی رئیــس  دفتــر نظــارت  و بازرســی انتخابــات اســتان کرمــان درایــن 
جلســه بــه جایــگاه شــورای نگهبــان ونقــش نظارتــی آن پرداخــت وگفــت : در تمــام 
دنیــا دســتگاه ونهادهایــی برانتخابــات انهــا بــا عناویــن مختلــف نظــارت مــی کننــد 
و بــه اینگونــه نیســت کــه فقــط در نظــام جمهــوری اســامی نهــادی بنــام شــورای 
نگهبــان وجــود دارد و نظــارت برانتخابــات مــی کنــد گرچــه یکــی از وظایــف عمــده 
ایــن نهــاد نظــارت بــر انتخابات اســت ولــی کارمهمــی دیگر شــورای نگهبــان نظارت 
برکلیــه  مصوبــات مجلــس شــورا ی اســامی اســت کــه قوانیــن تصویــب شــده در 
مجلــس مغایربا شــرع وقانون اساســی نباشــند وی پیرامــون موضوعات جاری کشــور 
و تحریمهــای امریــکا ونقــش امریکا در گذشــته تاریخ ایــران قبل از انقاب ســخنانی 
ایــراد نمودهمچنیــن وی  ازسرپرســت  دفتربردســیر بــه دلیــل رویکــرد ابتــکاری و 
توجــه بــه  انتخــاب جوانــان کــه  اکثــر ناظریــن دفترنظارت بردســیر را تشــکیل می 
دهنــد تقدیرنمــود و افــزود:  اســتفاده از جوانــان و نیــرو ســازی و اینــده نگــری کار ی 

بســیار  ارزشــمندی اســت  کــه در بردســیر عملــی شــده اســت.


