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علی رغم گذشت قریب به یک سال ونیم از خروج یک 
جانبه امریکا از برجام و تحریمهای آشکار مجدد وتکرار 
آن با فشار حداکثری برای دست یابی به رسیدن به 
میزمذاکره باایران ، دراین گیر ودار ، کشورهای اروپایی 
به ظاهر با مخالفت با امریکا بدنبال پل ارتباطی با ایران 
بودند ومکررا از ماندن در برجام سخن می گفتند و 
هراز گاه با طرح وپیشنهادی مانع از عملیات مقابل 
ایران طبق مواد مندرج دربرجام می شدند و با چندین 
مرتبه فرصت مجددایران به اروپایی ها باالخره نتیجه ای 
دربرنداشت تا اینکه دراجالس هفتادو چهارمین سال 
سازمان ملل اروپائیان دستشان برمال شد که درهمه 
قضایا با امریکا همراهند و نقش پلیس خوب را بازی 
می کردند و بدنبال میانجیگری ایران با امریکا درسازمان 
ملل بودند وبا گستاخی همراه با امریکا ایران رامتهم به 
حمله به پاالیشگاه ارامکو عربستان کردند بدون اینکه 
مدارکی ارائه دهند همه انها بخاطر کشیدن پای ایران 
به میز مذاکره بود واینکه به جهان اعالم کنند باالخره 
فشارحداکثری جواب داد این در حالی است که رئیس 
جمهوری علنا بیان داشته که »عکس یادگاری آخرین 
ایستگاه مذاکره است؛ نه اولین ایستگاه« و به این ترتیب 
دیدار با همتای آمریکایی را منوط به گشایش باب 
مذاکره دانسته و شرط بدیهی هر مذاکره ای را هم 
بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها اعالم کرده 
است؛ یعنی دقیقا شرایطی که از سوی رهبر انقالب 

برای مذاکره با آمریکایی ها معین شده است.
پاسخ رد به مذاکره تحت تحریم نیز فرآیند میانجیگری ها 
و رایزنی های با واسطه امریکا را با وقفه و اختالل جدی 
روبه رو کرد و پیام روشنی برای فرانسه و اتحادیه اروپا 
بود که مهم ترین مسیر برای گشودن فضای مذاکرات 
برجامی ۱+۵ توقف عملی تحریم ها و پایان تهدیدها و 
فشارهای سیاسی و اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم 
است. روشن است که   اروپایی ها در مالقات ها و 
گفت وگوهای مختلف مکرراً از زبان دکتر روحانی و 
ظریف چه در نیویورك و چه در تهران شنیده اند که 
توقف تحریم ها شرط باز شدن باب گفت وگو است 
و ایران هرگز مسیر دیپلماسی را مسدود نکرده و 
در چارچوب عزت حکمت و مصلحت بخوبی توان 
مدیریت فرآیند گفت وگوها را دارد. توافقنامه برجام خود 
مهم ترین دلیل و سند توانمندی ایران برای مذاکرات 

سازنده منجر به نتیجه است               ادامه صفحه 3
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                                              ساالری دادستان کرمان :

احضار تعدادی از مسئوالن و 
شهرداران استان به دادسرا

                                     حجت االسالم رئیسی رئیس قوه قضائیه   :

بدعهدی آمریکاو پایبندی 
اروپا به تحریمهای امریکا  

آمریکایی ها فضاسازی کرده 
بودند که آماده مذاکره اند

صفحه 4

رئیس جمهور در بازگشت از نیویورک و در فرودگاه مهرآباد:

مردم باید ملجاء بودن دادگاه و 
نفوذناپذیری قاضی را لمس کنند

اروپا به تحریم های آمریکا پایبند ماند؛ 
باید از آنها قطع امید کرد

با ورود مدعی العموم صورت پذیرفت  ، اقدامات دادستانی بردسیر:

دادستان عمومی و انقالب شهرستان بردسیر گفت: مسئله 
حقوق عامه فراقوه ای است و همه دستگاه ها باید یک ید واحده 

شوند و از حقوق عامه صیانت نمایند.
محمد امین نخعی در تشریح اهم اقدامات دادسرای بردسیر در 
زمینه حقوق عامه گفت:از ابتدای سال جاری تاکنون جلسات 
متعددی با مسئولین ادارات مختلف جهت حفظ حقوق عامه و 

بیت المال برگزار شده است.
وی به  2مورد تخریب و قلع و قمع در منطقه جالل آباد دشتکار 
از توابع این شهرستان مربوط به اراضی ملی اشاره کرد و گفت: 
با دستور دادستانی از اراضی متعلق به سازمان راه و شهرسازی 

واقع در بلوار ولیعصر شهرستان بردسیر رفع تصرف بعمل آمد.
نخعی عنوان کرد:خوشبختانه با صدور به موقع دستورات قضائی  
از تخریب چمن های طبیعی و تصرف و تجاوز به اراضی ملی 

در دو نقطه از منطقه گردشگری الله زار جلوگیری بعمل آمد.
دادستان بردسیر گفت:در راستای امنیت غذایی شهروندان 
دستور پلمب یک کشتارگاه مرغ بدلیل عدم رعایت اصول 
بهداشتی و دستور رفع اثر از پلمب پس از رفع نواقص صادر 

گردید.
وی افزود:همچنین دستور پلمب کارخانه تولید کود کشاورزی 
بلحاظ ایجاد مشکالت زیست محیطی صادر گردید که پس از 
رفع اثر از آن  و رفع نواقص و مشکالت موجود دستور بازگشایی 

آن صادر گردید.
وی اقدامات پیشگیرانه درخصوص برخورد با عوامل آتش سوزی 
منابع طبیعی در کوه های اطراف روستای باغبزم  و پیشگیری 
از ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری در مناطق الله زار  
و بیدخوان بردسیر و چندین مورد اجرای احکام قلع و قمع 
تغییرات کاربری در منطقه الله زار را از دیگر اقدامات دادستانی  صفحه4

از پلمب کشتارگاه مرغ تا جلوگیری از نابودی 
رودخانه و منابع طبیعی و ...

طی چند ماه اخیر در رابطه با حفظ حقوق عامه دانست.
و  آب  لوله  انتقال  خط  گفت:احداث  بردسیر  دادستان 
نیز ایجاد حوضچه های پرورش ماهی  پشت سد سنگ 
سیمانی رودخانه میرشادی باعث خشک شدن قنات های 
پایین دست منطقه شده بود که دستور جمع آوری خط 
لوله و حوزچه ها صادر گردید و در نتیجه رودخانه به حالت 

طبیعی و اولیه خود بازگرداندن شد
این مقام قضائی تصریح کرد :با ورود دادستانی ، دستور 
احداث کانال در مرز اراضی ملی و آموزش دهیاران صادر 
گردید که در نتیجه آن  شاهد  کاهش چشمگیر پرونده 

های منابع طبیعی در این منطقه  بوده ایم .
دادستان بردسیر در پایان از مردم خواستند تا در صورت 
مشاهده هرگونه تضییع حقوق عامه در اسرع وقت مراتب 

را به نزدیکترین مرجع قضایی و انتظامی گزارش نمایند .

ــت  ــوچ اس ــا  پ ــای اروپ ــه وعده ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ای ب ــه خامن ــرت آیت الل ح
فرمودنــد: مطلقــا نبایــد بــه کشــورهایی کــه دشــمنی علنــی می کننــد اعتــاد کنیم.

استاندار کرمان در دیدار با فرماندهان سپاه ثارالله مطرح کرد:

تعامل بسیار خوبی بین دستگاه های اجرایی و سپاه وجود دارد/ 
سپاه موجب افتخار است

اســتاندار کرمــان در دیــدار بــا فرماندهــان ســپاه ثــاراهلل مطــرح کرد:تعامــل 
بســیار خوبی بین دســتگاه هــای اجرایی و ســپاه وجــود دارد/ ســپاه موجب 

ــت افتخار اس
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه تعامــل بســیار خوبــی بین 
دســتگاه هــای اجرایــی و ســپاه در اســتان کرمان وجــود دارد، گفــت: یکی از 

افتخــارات ســپاه ایــن اســت کــه مولــود انقــالب اســت.
ــی در  ــط عمومــی اســتانداری کرمــان، محمدجــواد فدائ ــه گــزارش رواب ب
دیــدار بــا فرمانــده ســپاه ثــاراهلل بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس، ضمن 
گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس، افــزود: اطاعــت از والیــت و رهبــری و 
مقاومــت و پایــداری در برابــر دشــمنان اســالم و نظــام از افتخــارات ســپاه 
اســت و ایــن نهــاد بــا تکیــه بــر آیــه »وَأَِعــّدوا لَُهــم َمــا اســَتَطعُتم ِمن ُقــَوّة« 
در برابــر قــدرت هــا ایســتاده و بــر مبنای فعالیــت نیروهای مســلح از جمله 

ســپاه، اطمینــان خاطرخوبــی در کشــور ایجــاد شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه تعامل بســیار خوبی بیــن دســتگاه های 
اجرایــی و ســپاه وجــود دارد، تاکیــد کرد: مجموعه ســپاه در مــوارد متعددی 
همــکاری اجرایــی و عملیاتــی و همراهــی فکــری بســیار خوبی با دســتگاه 
هــای اجرایــی داشــته و تاثیــر بســیار خوبــی در موفقیــت هــای اجرایــی 

اســتان کرمان داشــته اســت.
اســتاندار کرمــان ادامــه داد: ســپاه ثــاراهلل در ســیل حمیدیــه، کمــک بــه 
محرومان، ســاخت و ســاز در مناطق محروم و ... بخشــی از مســئولیت ها را 
بــر عهــده گرفتــه اســت و جــای تقدیــر دارد و امیدواریــم این تعامــل روز به 
روز افزایــش یابــد زیــرا نتیجــه آن خدمــت بــه نظــام و خدمــت بــه مــردم و 

تبعیــت از رهبــری اســت کــه جــز اصــول کاری بــه شــمار مــی رود.
فدائــی بــا اشــاره بــه اینکه بســیج کمــک بســیار خوبی بــه کارهــای اجرایی 
درحــوزه هــای مختلــف کــرده اســت، ادامــه داد: تــداوم ایــن همــکاری هــا 
مــی توانــد نقطــه قوتــی بــرای تــداوم فعالیــت هــای اجرائــی در ایــن حــوزه 

ــد. ها باش
* سپاه و بسیج متعلق به نظام و مردم هستند

بــه گــزارش روابــط عمومی اســتانداری کرمــان، فرمانده ســپاه ثاراهلل اســتان 
کرمــان نیــز در ایــن دیــدار ضمــن گرامیداشــت هفتــه دفاع مقــدس، گفت: 
وظایــف و تکالیــف ســنگینی در ایــن مقطــع از انقــالب بــر عهــده همــه 

دلســوزان نظــام و انقــالب اســت.
ســردار غالمعلــی ابوحمــزه از اهتمــام، جدیــت و محبــت مدیریــت اجرایــی 
اســتان کرمــان نســبت به ســپاه و بســیج تقدیــر کــرد و ادامــه داد: همدلی، 
صمیمیــت، بــرادری و الفــت موجــود، زمینه ســاز کارهــای بزرگ تــر و قوی 
تــری خواهــد بــود و امیدواریــم ایــن رونــد ادامــه یابــد و بتوانیــم وظایــف 

محولــه را هــر چــه بهتــر انجــام دهیم.
وی تاکیــد کــرد: در مجموعــه ســپاه اعتقــاد داریــم کــه همــه مــا در یــک 
کشــتی نشســته ایــم کــه هــدف و غایــت آن مشــخص اســت و همــه بایــد 
تــالش کنیــم کــه آن را بــه هــدف نهایــی آن کــه تحقــق عدالــت جهانــی 

اســت، برســانیم.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمان گفت: در ســپاه و بســیج بر ایــن اعتقاد 
و بــاور هســتیم کــه بایــد از ظرفیــت هــای ایــن مجموعــه بــرای کمــک به 

دولــت و دســتگاه هــای اجرایــی اســتفاده کنیــم و االن نیــز اعــالم می کنیم 
در هــر بخــش کــه امــکان کمــک باشــد، ورود خواهیــم کــرد تــا کارهــا قوی 
تــر و وســیع تــر انجــام شــود زیــرا ســپاه و بســیج متعلــق بــه نظــام و مــردم 

هســتند و ظرفیــت هــای بســیار خوبــی در این حــوزه هــا وجــود دارد.
ســردار ابوحمــزه بــا تاکیــد بــر این مطلــب که بایــد از ظرفیــت های ســپاه و 
بســیج بــه خوبــی اســتفاده کــرد، گفت: محوریــت کارهــا در نظــام جمهوری 
اســالمی را والیــت مــی دانیــم و فصــل الخطــاب و عامــل اصلــی نگهدارنــده 

ایــن نظــام در چهــار دهــه گذشــته، تبعیــت از والیــت بوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از دیــدگاه هــای مختلــف موجــب رشــد، 
تعالــی و بالندگــی نظام جمهوری اســالمی می شــود، اظهارداشــت: ســالیق، 
دیــدگاه هــا و احــزاب بــا هــر گرایــش و دیدگاه محتــرم هســتند و باید زمینه 
رشــد آنهــا را در چارچــوب قوانیــن فراهــم کــرد و در ایــن رابطه باید براســاس 

معیارهــا حرکــت کرد.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان خاطرنشــان کــرد: رهبر معظــم انقالب 
اســالمی نیــز تاکیــد کــرده انــد کــه باید میــدان را بــرای نیروهــای والیــی باز 
کــرد تــا بــر اســاس مدیریــت جهــادی خدمــات بهتری بــه مــردم ارائه شــود.

ســردار ابوحمــزه بــا تاکیــد بــر ایــن مطلــب کــه هــر چــه از دیــدگاه هــا و 
نظــرات مختلــف اســتفاده کنیــم نتیجــه آن رشــد و تعالــی و بالندگــی نظام 
خواهــد بــود، گفــت: اســتان کرمــان بــا دارا بــودن اســتعداد نیــروی انســانی، 
منابــع، تکنولــوژی، منابع طبیعــی در تمامی عرصه ها در کشــور حــرف برای 
گفتــن دارد و بایــد بــا ایجــاد هــم افزایــی و افزایــش تعامالت، به جایی رســید 
تــا ایــن اســتان در عرصــه هــای مختلــف بــه رتبــه هــای بــاال دســت یابــد.

وی موضــوع خودبــاوری را مــورد اشــاره قــرار داد و تاکیــد کــرد: بایــد بــاور 
کنیــم کــه مــی توانیــم و در ایــن زمینــه اقدامــات فرهنگــی و تبلیغــی در 

دســت انجــام اســت تــا میــدان را بــرای کار و تــالش بیشــتر بــاز کنیــم.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمان خاطرنشــان کــرد: از آنجا که به تناســب 
نــوع مدیریــت و نــوع جایــگاه، مدیــر نداریم، بایــد کادرســازی را مد نظــر قرار 

داد و رهبــری نیــز در ایــن زمینــه به جانشــین پــروری تاکید کــرده اند.
ســردار ابوحمــزه تاکیــد کــرد: بــار اصلــی انقالب بــر دوش مــردم اســت و هر 
چــه بتوانیــم کمــک حــال مردم باشــیم، زمینه رشــد و تعالــی نظــام را فراهم 

خواهیــم کرد.

        رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار منتخبان ملت در مجلس خربگان :

آگهی مناقصه عمومی خرید آسفالت )مرحله اول- نوبت اول(

شــهرداری بردســیر در نظر دارد براســاس مجوز شــاره 2/283 مورخ 98/7/6 

شــورای محــرم اســالمی شــهر میــزان 5000 تــن آســفالت از نــوع بینــدر بــا 

مشــخصات فنــی 19-0 بــا کیفیــت مطلــوب از پیانــکاران واجــد الرشایــط 

خریــداری منایــد لــذا عالقمنــدان میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه 

ــه مــدت 10 روز کاری بــه واحــد فنــی  از تاریــخ درج آگهــی نوبــت دوم ب

ایــن شــهرداری مراجعــه مناینــد در ضمــن هزینــه درج آگهی به عهــده برنده 

مناقصــه میباشــد و شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار اســت.

روابط عمومی شهرداری بردسیر 
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خطبه های نمازجمعه حذف واژه شهید از اماکن شهری،منجر به احضار تعدادی از مسئوالن و 
شهرداران استان به دادسرای کرمان شد

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکز اســتان 
ــهرداران  ــدادی از ش ــار تع ــان از احض کرم
ــتان  ــر اس ــه در سراس ــئوالن مربوط و مس
ــان  در رابطــه  ــه دادســرای کرم ــان ب کرم
ــا حــذف واژه مقــدس شــهید از برخــی  ب

اماکــن و معابــر شــهری خبــر داد.
دادخــدا ســاالری اظهــار داشــت:با توجه به 
ایــن کــه در دیــن مقــدس اســام یکــی از 
واژگان پرتکــرار و واال واژه مقــدس شــهید 
ــد  ــات کام اهلل مجی ــد و در آی ــی باش م
کــرارا  از آن بــه عنــوان یــک واژه واال و 
تقدیــس شــده ذکــر بعمــل امــده، نتیجــه 
ــم کــه واژه مقــدس شــهید  و  مــی گیری
ــم  ــوری و مه ــهدا از ارکان مح ــگاه ش جای
دیــن مقــدس اســام محســوب می شــود

ســاالری افــزود: امــروزه اگــر در ایــران 
اســامی،آبادانی ،شــکوفایی عزت ،اقتــدار و 
امنیــت بــی بیدلــی در منطقــه خاورمیانه 

ــون  ــون خ ــا مره ــن ه ــه ی ای ــم هم داری
شــهدا مــی باشــد.

ایــن مقــام ارشــد قضایــی در اســتان 
ــی  ــر کس ــروزه اگ ــح کرد:ام ــان تصری کرم
دغدغــه  اقتــدار و امنیــت کشــور را دارد باید 
ــای  ــر مبن ــط کاری او ب ــری و خ هدف گی
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا بــه عنوان  
رکــن رکیــن تقویــت امنیــت ملــی کشــور 

ــوده باشــد. ب
 وی ادامــه داد:بــا توجــه بــه تاش دشــمنان 
قســم خــورده  نظــام مقــدس  اســامی در 
ــای  ــودن  ارزش ه ــگ نم ــتای  کمرن راس
اســامی در جامعــه و هجمــه بــه اعتقــادات 
دینــی و مذهبی و خصوصــاً جامعه ایثارگری 
ــای  ــودن پایه ه ــت نم ــرای سس ــهدا ب و ش
امنیــت ملــی و بحــث مهم نفــوذ اگــر فردی  
خواســته و یا ناخواســته در راســتای کم رنگ 
شــدن ارزش هــا حرکــت نمایــد در خدمــت 

معاندیــن و اهــداف آنــان قــرار گرفته اســت 
و یقینــاً بــا واکنــش چشــمان بیــدار نظــام 
مقــدس جمهــوری اســامی روبــرو خواهد 

شــد.
دادســتان کرمــان اعــام کــرد: بــا توجــه به 
عمــل نابخردانــه و دشــمن شــادکن برخی 
مســئولین در حــذف واژه مقدس شــهید از 
برخــی اماکــن و آزرده خاطر شــدن خانواده 
معظــم شــهدا و جامعــه بــزرگ ایثارگــری 
کشــور، ایــن دادســتانی بــه عنــوان مدعــی 
العمــوم بــه موضــوع ورود و نظــر بــه ارتکاب 
فعــل مجرمانــه در ایــن رابطــه پرونــده ای 
در معاونــت حقــوق عامــه ایــن دادســتانی 
تشــکیل و تعــدادی از شــهرداران اســتان به 
دادســتانی احضــار و بــا نگــرش بــه اهمیت 
موضــوع،  پرونــده بــه صــورت ویــژه مــورد 

رســیدگی قــرار خواهــد گرفت.
 آقــای ســاالری در پایــان افــزود: بــا عنایــت 

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان بردســیر 
گفــت: ۲ شــکارچی متخلــف کــه اقــدام بــه شــکار ۲ راس 
قــوچ و میــش در ایــن شهرســتان کــرده بودنــد با هوشــیاری 

مامــوران حفاظــت محیــط زیســت دســتگیر شــدند.
میــاد اســماعیلی افــزود: مامــوران یــگان حفاظــت محیــط 
زیســت شهرســتان بردســیر حین انجام ماموریت در منطقه 

چهــل تــن بــا ۲ شــکارچی متخلــف روبــرو می شــوند.
وی ادامــه داد: متخلفــان بافاصلــه از تاریکــی هــوا اســتفاده 
کــرده و اقــدام بــه فــرار مــی کننــد کــه بــا اقــدام بــه موقــع 
مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت ایــن شهرســتان 
ــه مرجــع  ــی ب ــه منظــور ســیر مراحــل قانون دســتگیر و ب

قضایــی معرفــی مــی شــوند.
اســماعیلی اظهــار داشــت: از متخلفــان صید در بردســیر یک 
قبضــه اســلحه گلولــه زنــی ۲۷۰ و همچنیــن یــک قبضــه 
اســلحه ســاچمه زنــی دولــول و پنجــاه گلولــه ۲۷۰ کشــف 

و ضبــط شــد.

دستگیری 2شکارچی  متخلف در بردسیر

ساالری دادستان کرمان خرب داد:

ســرهنگ جعفــر غضنفــری در گفــت وگــو بــا 
خبرنــگار ســپهرپیرامون هفته نیــروی انتظامی 
اظهارداشــت : هفتــه نیــروی انتظامــی با شــعار 
پلیس هوشــمند ،امین مــردم از روز پنج شــنبه 
مورخــه 1398/۰۷/11شــروع و در روز چهــار 
شــنبه تاریــخ 1398/۰۷/1۷بــه پایان می رســد

وی اصلــی تریــن برنامــه هــای ایــن هفتــه را به 
شــرح زیر عنــوان نمــود :

1-عطر افشانی گلزار مطهر شهداء
۲-دیدار با امام جمعه شهرستان 

3-ارائــه خدمات بهداشــتی و درمانــی رایگان در 
سطح شهرســتان و روستاها 
4-برگزاری صبحگاه مشترک 

5-ارائه خدمات مضاعف انتظامی به مردم 
6-توزیع بروشورهای آگاه سازی همراه با حضور 

کارشناسان در مساجد و مدارس 
۷-ماقــات مردمــی در پلیس راهــور و کانتری 

مرکــزی  8-اهــدای خــون کارکنان 
ــا  ــتان ب ــا در شهرس ــس فت ــاح پلی 9-افتت

ــتان  ــئولین اس ــور مس حض
1۰-راه انــدازی ایســتگاه صلواتــی پلیــس در 

میــدان آزادی 
11-تقدیر از رانندگان  قانونمند و فاقد خافی 

خودرو و موتور سیکلت در سطح شهر  

در  گفــت:  مرکــزی  بانــک  رئیــس کل 
نیمــه نخســت ســال جــاری علی رغــم 
ــش از  ــمنان، بی ــابقه دش ــای بی س تحریم ه
ــارد دالر به منظــور واردات کاالهــای  19میلی
اساســی و ضــروری تولیــد و مصــرف تأمیــن 

ــت. ــده اس ــام ش ارز انج
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از 
روابــط عمومــی بانــک مرکــزی، عبدالناصــر 
ــادی  ــاالن اقتص ــا فع ــت ب ــی در نشس همت
ــه کاهــش  ــاره ب ــا اش ــش ب ــه آزاد کی منطق
درآمدهــای ارزی ناشــی از فــروش نفــت 
کشــور در شــرایط تحریم گفت: خوشبختانه 
ــی  ــود یعن ــی خ ــدف اصل ــه ه ــمنان ب دش

فروپاشــی اقتصــادی کشــور نرســیدند.
وی افــزود: در حــال حاضــر ثبــات بــر اقتصاد 
ــرای  ــزی ب ــکان برنامه ری ــم و ام کشــور حاک

ــادی  ــعه اقتص ــد و توس ــرایط و رش ــود ش بهب
فراهــم شــده اســت.

همتــی تصریــح کــرد: در نیمــه اول ســال 
علی رغــم کاهــش درآمدهــای نفتــی، به منظــور 
واردات کاالهــا بــه کشــور، بیــش از 19 میلیــارد 
دالر تأمیــن ارز انجــام شــده کــه از ایــن میــزان 
ــه صــادرات  ــوط ب ــارد دالر مرب حــدود 11 میلی

غیرنفتــی اســت.
ــن  ــزود: همچنی ــزی اف ــک مرک ــس کل بان رئی
حــدود 8 میلیــارد دالر نیــز بــرای واردات دارو و 
کاالهــای اساســی توســط بانــک مرکــزی تأمین 

شــده اســت.
همتــی با اشــاره بــه مشــکات ایجادشــده برای 
ــر  ــر اث ــه ب ــف جامع ــط و ضعی ــات متوس طبق
تحریــم گفــت: بانــک مرکــزی به دنبــال ثبــات 
و برنامه ریــزی بــرای افزایــش رفــاه مــردم اســت.

کشف 233 کیلو مواد مخدر در 
عملیات پلیس »بردسیر«

      حجت االسالم مهری امام جمعه نگار :

دفاع مقدس ما مظهر حماسه معنویت آرمان خواهی 
و مظهر تدبیر و حکمت بود

ــگار در  ــه ن ــام جمع ــری ام ــام مه ــت االس حج
خطبــه های نمــاز جمعــه این هفتــه بیان داشــت:

دین اســام دو رکن اساســی دارد 1-توحید)بندگی 
خــدا(۲- والیت)قبول سرپرســتی دینی و اجتماعی 

معصومین علیهم الســام (
بااینکــه توحیــد رکــن اساســی و ثقــل اکبــر اســت 
ــداری و  ــد دین ــاه کلی ــیعه ش ــب ش ــا در مذه ام
کســب بهشــت والیــت اســت دلیــل آن هــم ایــن 
اســت کــه مــا حتــی توحیــد و بندگــی خــدا را از 

والیــت مــی آموزیــم 
معصومین هــم سرپرســت و آمــوزگار راه توحیداند 

و هــم سرپرســت جامعــه و حکومت و سیاســت .
  روی ایــن حســاب بیــان مــی کنیــم شــاه کلیــد 
ــت و در  ــت اس ــت والی ــب بهش ــداری و کس دین
ــی بشــی  ــا اوت ــز امــده اســت:» م ــات هــم نی روای
ــد  ــزی مانن ــال چی ــدای متع ــت «خ ــل الوالی مث

ــت نکــرده اســت ــه انســان هــا عنای ــت ب والی
ودیگــر نیــز روش خودســازی و ســلوک شــیعه از 
طریــق والیتمــداری اســت بدیــن معنــا که ســعی 
کنیــم ماننــد آنها فکر کنیــم- عمــل کنیم-عبادت 
کنیم-اخــاق آنهــا رابیاموزیــم- ســبک زندگیمان 
ماننــد آنها ســاده باشــد ماننــد آنهــا در صحنه های 
اجتماعــی و سیاســی شــرکت کنیــم و ماننــد آنها 
دشــمن شــناس و دشمن ســتیز باشــیم و شهادت 
در راه خــدا را افتخــار خــود بدانیــم چناچه ســلمان 
فارســی بــود و پیامبر صلــی اهلل علیه وآلــه فرمودند 
ســلمان منــا اهــل البیــت و شــهدای دفــاع مقدس 
نیــز بدیــن شــکل بودنــد یعنــی در حقیقــت روش 
ــا را ازخــود  ــا م ــا باعــث شــود آنه ــا و منــش م م

نند بدا
ضمــن  ادامــه  در  مهــری  االســام  حجــت 
گرامیداشــت هفتــه دفاع مقــدس و عملیــات ثامن 
االئمــه و شکســت حصــر آبــادان و دفاع مقــدس ما 
مظهــر حماســه معنویــت آرمــان خواهــی و مظهر 
تدبیــر و حکمــت بــود و شــهدای مــا در طــول دفاع 

مقــدس ازابتــدا تــا به انتهــا در خــط والیت و 
اســام نــاب محمــدی بودنــد 

امــام جمعــه نــگار افــزود: امــروز تمــام 
ــا در  ــامی م ــدس اس ــام مق ــمنان نظ دش
برابــر هــم بــه یــک نقطــه مشــترک رســیده 
انــد و ان هــم محــو آرمــان هــا و ارزش هــای 
انقــاب و نظــام اســامی ماســت کــه ایــن 
آرزو را بــه گــور خواهنــد بــرد و بــه فرمــوده 
ــن  ــرا در ای ــود زی ــیار ب ــد هوش ــری بای رهب
ــکا و  ــرف امری ــره از ط ــام پیشــنهاد مذاک ای
همراهــی اروپــا بــا امریــکا همــه در رابطــه با 
سیاســت فشــار حداکثــری اســت بــا ایــران 
کــه همراهــی اروپــا بــا امریــکا خصوصا ســه 
کشــور انگلیــس فرانســه و آلمــان در بیانیــه 
مشــترک اخیرشــان کــه مدعی شــدند ایران 
مســؤل حمله بــه تاسیســات نفتی شــرکت 
ارامکــو در عربســتان بــوده اســت بــه وضــوح 
بیانگــر همراهــی اروپــا بــا امریــکا اســت لــذا 

نبایــد امیــد واهــی بــه دیگــران داشــت 
وی همچنیــن در رابطه با بازگشــایی مدارس 
و توجــه مــردم بــه دانــش آمــوزان نیازمنــد 
بــه تحصیــل و رفــع مشــکات مالــی آنــان 
مطالبــی را ابــراز داشــت و از توجــه صنایــع 
فــوالدی خاصــه صنایــع فــوالد ایرانیــان بــه 

دانــش آمــوزان نیازمنــد تشــکر نمودنــد

پول نقش انحرافی در انتخابات داشته 
باشد، برخورد می کنیم

ــای  ــول ه ــاره ورود پ ــی درب کدخدای
ــات گفــت: مــاک و  کثیــف در انتخاب
میــزان بــرای شــورای نگهبــان قانــون 
انتخابات اســت و درباره مســئله مذکور 
ــی مفاســد اقتصــادی  محورهــای اصل
ــا  ــت ب ــن مخالف ــی و همچنی و اخاق

ــود. حاکمیــت، مــاک مــا خواهــد ب
کدخدایی ســخنگوی شــورای نگهبان 
دربــاره نقــش پــول در انتخابــات 
اظهارداشــت: همــه مســئوالن و مــردم 
ــاره  ــن ب ــا در ای ــتند و م ــران هس نگ
ــا  ــتیم ام ــوی هس ــون ق ــد قان نیازمن
بــا وجــود ایــن، شــورای نگهبــان هــر 
جــا کــه تشــخیص دهــد پــول نقــش 
مؤثــری در انتخابات داشــته و انحرافاتی 
ــان  ــا خاطی ــت، ب ــرده اس ــاد ک را ایج

ــد. ــی کن برخــورد م
وی در پاســخ به ســؤالی درباره مخالفت 
نماینــدگان مجلــس بــا شــفافیت آراء 
تصریــح کــرد: شــفافیت خــوب اســت 
امــا تشــخیص کارشناســانه مصوبــات 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــده مجل برعه
اســت و شــورای نگهبــان صرفــا مطابق 
مصوبــات بــا قانــون اساســی و موازیــن، 

ــد. ــی می کن ــرع را بررس ش
کدخدایــی دربــاره اصــاح قانــون 
انتخابــات افــزود: قانــون انتخابــات مــا 
ــژه  ــه وی ــت، ب ــی اس ــص و حداقل ناق
آنکــه مــا دربــاره تبلیغــات و هزینه های 
انتخاباتــی نیــاز بــه یــک قانــون جامــع 
داریــم امــا هر چه تــاش کردیــم هنوز 
دســت مــا خالــی اســت و از نمایندگان 
مجلــس می خواهیم نســبت بــه اصاح 
قانــون انتخابــات عمــل کنند، چــرا که 
هــر چقــدر شــفافیت در ایــن زمینــه 
ــای  ــه رویه ه ــا ب ــود، نگاه ه ــتر ش بیش

انتخابــات دقیــق تــر مــی شــود.
فعالیــت انتخاباتی کاندیداهــا در فضای 

مجــازی رصــد می شــود
ســخنگوی شــورای نگهبــان در واکنــش 
ــر اینکــه ســخنان  ــه ســؤالی مبنــی ب ب
اخیــر آیــت اهلل جنتــی در انتقــاد از 
مجلــس دهــم و دولــت شــائبه هایــی را 
در اصــل بی طرفــی ایجــاد کــرده اســت، 
گفــت: آیــت اهلل جنتــی در جایگاه رئیس 
مجلــس خبــرگان رهبری ایــن مطالب را 
مطــرح کــرد و وی بحث جوانگرایــی را به 
صــورت کلــی مطــرح کــرد و نــگاه وی به 
ــود و تصــور  ــروه خاصــی نب بخــش و گ
نمی کنــم کســی بــا جوانگرایــی مخالف 

باشد.
وی در پاســخ بــه ســؤالی مبنی بــر اینکه 
چگونــه فعالیت هــای انتخاباتــی افــراد در 
فضــای مجــازی رصــد مــی شــود، گفت: 
هر آنچه آشــکار اســت، از ســوی شــورای 
ــورد  ــد و م ــد ش ــده خواه ــان دی نگهب
ــور  ــان ط ــرد و هم ــرار می گی ــی ق ارزیاب
کــه در رســانه هــای مختلــف فعالیــت 
ــود، در  ــی می ش ــی ارزیاب ــای انتخابات ه
ــه اســت و  ــم اینگون فضــای مجــازی ه
مــا بررســی مــی کنیــم و اگــر مغایرتــی 
وجــود داشــته باشــد، برخــورد می کنیم.

ــاره طــرح شــفافیت آراء  ــی درب کدخدای
ــا  ــا ب ــح کــرد: م شــورای نگهبــان تصری
ایــن نظــر موافــق بــوده و در ایــن عرصــه 
پیشــگام هســتیم و بارهــا مشــروح 
مباحــث شــورای نگهبــان را روی ســایت 
ــات  ــایر جلس ــم و س ــرار داده ای ــود ق خ
ــی  ــرار م ــایت ق ــرور روی س ــه م ــم ب ه
گیــرد امــا دربــاره مباحــث انتخاباتی منع 
قانونــی داریــم و بررســی صاحیــت هــا 
بایــد بــه صــورت غیرعلنــی باشــد امــا با 
وجــود ایــن اگــر قانــون تکلیف کنــد که 
مــا همــه جلســات خــود را علنــی کنیم، 
مــا تابــع قانــون هســتیم و ایــن اقــدام را 

انجــام خواهیــم داد.

رئیس حفاظت اطالعات دادگسرتی کل استان کرمان خرب داد:

رئیــس حفاظــت اطاعــات دادگســتری کل اســتان کرمــان 
گفــت: ســامانه 158۰ حفاظــت و اطاعــات قــوه قضائیــه در 
کرمــان آمــاده دریافــت اخبــار و گــزارش هــای مردمــی مــی 

باشد.
ایــن مقــام قضائــی  اظهــار داشــت: ســتاد خبــري حفاظــت 
واطاعات دادگســتري اســتان کرمــان از طریق شــماره 158۰ 
ــا دادگســتري  ــار و گزارشــات مرتبــط ب ــاده دریافــت اخب آم

اســتان و ســازمان هــاي تابعــه مــی باشــد.
رئیــس حفاظــت اطاعــات دادگســتری کرمــان اعــام کــرد: 
ایــن ســامانه بــه منظــور دریافــت گزارشــات مردمــی، ثبــت 
شــکایات و اعام تخلفات به طور شــبانه روزی آماده شــنیدن 

صــدای مــردم اســت.
ایــن مقــام قضائــی عنوان کــرد: مــردم شــریف اســتان کرمان 
مــی تواننــد گزارشــات خــود را بــه دو طریــق پیــام صوتــی و 
ارســال نمابــر در خصــوص اقدامــات خــاف قانــون مرتبطین 
بــا قــوه قضائیــه و ســازمان هــای تابعــه بــه ایــن ســامانه اعام 

. کنند
وی گفت:ایــن ســامانه بــا هدف ســهولت دسترســی مــردم به 
حفاظــت و اطاعــات و  تنــگ کــردن عرصــه بر ســودجویان و 

متخلفــان راه اندازی شــده اســت .
وی بــا بیــان اینکــه 158۰پــل ارتباطــی مــردم بــا حفاظــت 
و اطاعــات قــوه قضائیــه مــی باشــد ،افزود:مــردم در تمــاس 
بــا ایــن ســامانه مــی تواننــد تخلــف هــای احتمالــی کــه در 
دادگســتری و ســازمان هــای تابعه قــوه قضاییه مشــاهده می 

کننــد اطــاع دهنــد.

خدمات ۱۴ میلیارد تومانی بیمه سالمت به 
روستائیان استان کرمان

مدیــر کل بیمــه ســامت اســتان کرمــان با اشــاره بــه خدمات 
14 میلیــاردی بــه روســتائیان اســتان کرمــان گفت: سیســتم 
ــن  در ســطح  ــج رک ــواده و نظــام ارجــاع در پن پزشــکی خان

روســتاها فعالیــت می کننــد.
محمــد جعفــری در گفت و گــو بــا خبرنــگار تســنیم در کرمان 
اظهار داشــت: در روســتاها و مناطق عشــایری و شــهرهای زیر 
۲۰ هــزار نفــر جمعیــت دو نــوع بیمــه درمانــی وجــود دارد که 
یــک نــوع آن بحــث بازنشســتگی دارد و مــردم روســتا بایــد از 
ایــن نــوع بیمــه ای کــه دولت تــدارک دیــده اســتقبال کنند و 

اقبــال اولیــه بایــد از ســمت مردم باشــد.
جعفــری بیــان کــرد: نــوع دوم بیمــه خدمــات درمانــی اســت 
کــه توســط بیمــه ســامت در حــال انجــام بــوده و در اســتان 
کرمــان یــک میلیــون و ۲8۰ هــزار نفــر از جمعیــت اســتان 
کرمــان تحــت پوشــش بیمــه ســامت هســتند کــه عمــده 
آنهــا در مناطق روســتایی، عشــایری و شــهرهای زیــر ۲۰ هزار 

نفــر جمعیــت قــرار دارنــد.
مدیــر کل بیمــه ســامت اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ایــن افــراد در شــبکه بیمه ســامت رایــگان همراه با سیســتم 
پزشــکی خانــواده و نظــام ارجــاع خدمــات می گیرنــد افــزود: 
سیســتم پزشــکی خانــواده و نظام ارجــاع در پنج رکن شــامل 
ــواده،  ــای خان ــی، مام ــک عموم ــی، دندانپزش ــک عموم پزش
داروخانه هــا و خدمــات آزاد در ســطح روســتاها فعالیــت 
می کننــد.وی بــا بیــان اینکــه مراکــز خدمــات بیمــه ســامت 
در ۲۰۰ نقطــه مرکــز دهســتان های ســطح اســتان کرمــان 
ــر 14  ــغ ب ــه بال ــه اســت خاطر نشــان کــرد: ماهان ــرار گرفت ق
میلیــارد تومــان خدمات بیمه ســامت در ســطح روســتاهای 

ــان انجــام می شــود. اســتان کرم

واردات ۱۹میلیارد دالر کاالی اساسی و حساس در ۶ماه اخیر

دشمن بدنبال کمرنگ کردن  
شعارما می توانیم است 

حجت االسالم و املسلمین کرمانی امام جمعه بردسیر: 

حجــت االســام و المســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی امام 
جمعــه بردســیر در خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه 
پیرامــون صبــر واســتقامت کاروان اســرای کربــا بیان داشــت 
: اراده آهنیــن وپوالدیــن آزادگان عاشــورا باعــث رســوایی بنــی 
امیــه گردیــد و آزار و شــکنجه هــا نتوانســت انهــا را از پــای 
دربیــاورد زیــرا دشــمنان انتظــار نداشــتند بــا ایــن همــه ازار 
ــا ان وضعیتــی کــه ســرهای مبــارک شــهدا را  و شــکنجه ب
دربیــن کاروان مــی بردنــد انهــا بتواننــد اســتقامت کننــد و بــا 
ســخنرانیهای آتشــین امــام ســجاد وزینــب ســام اهلل علیهما 
روبــرو شــوند به گونــه ای که مســیحیان ویهودیان دربــار یزید 
هــم از کارانهــا اظهــار برائــت و تاســف نمودنــد که انهــا چگونه 
فرزنــد پیامبراشــان را بــا ایــن وضــع فجیــع بقتــل رســاندند 

 خطیــب جمعــه بردســیر افــزود: ایــن یــک ازمــون الهــی بود 
ــرای  ــدان پیامبــر در ان موفــق و ســربلند شــدند وب کــه خان
احیــای دیــن جدشــان وبرپایــی فریضه امــر به معــروف ونهی 
از منکــر از جــان ومــال وفرزنــدان خــود دریــغ نکردنــد و ایــن 
ازمــون همــواره تــداوم دارد و تنهــا منحصــر بــه امــام ویارانــش 
ــر  ــت دارد در براب ــا اهمی ــرای م ــروز ب ــود وانچــه ام ــی ش نم
ســختیهای زمانــه اســتقامت کنیــم وتهدیدهــا رابــه فرصــت 
تبدیــل کنیــم همانگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودند 

ازایــن ســختیها پلــی بســوی موفقیــت برداریــم 
امــام جمعــه بردســیر پیرامــون هفتــه دفــاع مقــدس ضمــن 
تبریــک بــه ایثارگــران و خانــواده هــای معــزز شــهدا و همــه 
کســانی کــه در دوران دفــاع مقــدس نقــش داشــتند گفــت 
: امنیــت واقتــدار امــروز نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 
مرهــون ایثــار گریهــا و از دســتاوردهای دفــاع مقــدس اســت 
وی بمناســبت پنجــم مهرمــاه ســالروز شکســت حصر ابــادان 
از شــهدای بــزرگ ایــن عملیــات تجلیل نمــود وگفت:عملیات 
غرورآفریــن ثامــن االئمــه بــا هدف شکســت حصــر آبــادان در 
پنجــم مهرمــاه ســال 136۰ بــا فرمان تاریخــی امام راحــل)ره( 
اجــرا شــد. ایــن عملیات نقطــه عطفی در تاریخ هشــت ســال 
ــای  ــرای پیروزی ه ــه ب ــی رود ک ــه شــمار م ــدس ب ــاع مق دف
بعــدی رزمنــدگان اســام در دوران جنگ تحمیلی ســرآغازی 

ــود. مهم ب
خطیــب جمعــه بردســیر پیرامــون ســخنان مقــام معظــم 
رهبــری در دیــدار نماینــدگان خبــرگان گفــت : مقــام معظــم 
رهبــری در روز گذشــته بــا نمایندگان خبــرگان دیــدار ودوران 
دفــاع  مقــدس را مدرســه معرفــت تعبیــر کردنــد یعنــی دفاع 
مقــدس مدرســه ایســت کــه درســهای مهمــی دارد یکــی 
ــود در اوج  ــدس ب ــاع مق ــاله دف ــدا در دوران 8س ــوکل برخ ت
فشــارها وکمبودهــا ،دفــاع ما در تاســی از حماســه عاشــورا بود 
مــا دراوج کمبودهــای فــراوان  توانســتیم بــا رهبــری حضــرت 

امــام و بــا تکیــه برتــوکل بخــدا  بــه پیــروزی برســیم  .
دوم مقاومــت وایســتادگی دربرابــر دشــمن بــود چــون اکثــر 
ــت  ــتادگی و مقاوم ــا ایس ــد وب ــر مابودن ــورهای دنیابراب کش
توانســتیم پیروز بشــویم و مقاومت جواب داد و دشــمن بدنبال 
کمرنــگ کــردن  شــعارما مــی توانیــم اســت و بایــد متوجــه 
باشــیم بــا دامــن زدن بــه ناامیــدی و ناکارامــدی نظــام بدنبال 

دســت یافتــن بــه اهــداف شــوم خودهســتند 
حجــت االســام کرمانــی با توجــه به توصیــه هــای اکیدمقام 
معظــم رهبــری اســتفاده از جوانــان بیــان داشــت : همچنــان 
کــه در دوران دفــاع مقــدس تکیــه برجوانان بود که توانســتیم 
پیــروز شــویم زیراهمــه فرماندهــان هــای مــا درزمــان جنــگ 
جــوان بودند وجنــگ را اداره کردند امــروز هم  بااعتمادبرجوانها 
برنامــه ریــزی کننــد چــون امــروز دشــمن درصــدد ناامیــد 
کــردن مردم اســت امــا تکیه برجوانــان و تکیــه برداخل وملت 
،و میدان دادن به جوانها و تاســی گرفتن از  درســهای مدرســه 
معرفــت )دفــاع مقــدس( مــی توانیــم از تهدیدها عبــور کنیم 
وی بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری پیرامــون برجــام گفت 
ــدات  ــه تعه ــام ب ــا دربرج ــاب فرمودند:م ــم انق ــر معظ :رهب
خودعمــل کردیــم وامریــکا  بــود کــه عمــل نکــرد واروپــا هــم 
ــه  ــا ب ــه اروپ ــه امریــکا ون ــدارد ن ــا امریــکا ن ــی ب تفــاوت اصول
ــد امــا امــروز اســتکبار در شــرایط  تعهداتشــان عمــل نکردن
جهانــی جایــگاه خــود را ازدســت داده اســت و مــا نســبت بــه 
4۰ســال قبــل قــوی تــر هســتیم ولــی امریــکا ضعیفتر شــده 
اســت امریــکا، امریــکای  سال5۷نیســت وفشــا رحداکثری به 
ســمت ســویی هدایــت مــی شــود کــه مــا را وادار بــه تســلیم 
کننــد امــا موضــع گیــری انقابــی رئیس جمهــور درســازمان 
ملــل نشــان داد کــه بــا فشــار حداکثــری ملــت ایــران پــای 
میــز مذاکــره نخواهندامــد مگر بــا شــرایطی که ایــران تعیین 

کــرده اســت 
حجــت االســام کرمانــی پیرامــون وضعیــت ســازمان ملــل 
بیــان  داشــت : ســازمان ملــل کارایــی نــدارد و کارایــی و اثــر 
ــای آن از  ــیه ه ــذاری خــود را از دســت داده اســت و حاش گ
قبیــل دیدارهــای ریاســت های کشــورهای مختلــف  و حضور 
دیپلماســی شــرکت کننــدگان بیشــتر از ســازمان ملــل تاثیر 
وکارامــدی دارد وحاشــیه هــای ان از اصــل ان مهمتــر اســت 
رایزنــی ودیپلماســی بیشتراســت اروپاییها وســاطت میکردند 

کــه رابطــه ای ایجــاد کننــد امــا موفــق نشــدند 
امــام جمعــه بردســیر بــا طرح ایــن ســئوال کــه  چــرا اروپایی 
هــا اینقــدر دســت بــه دامــن ایــران شــدندگفت: ایــن ثمــره 
مقاومــت ملــت ایــران اســامی اســت و انهــا مــی خواهنــد به 
مذاکــره بنشــینند وایران هم شــرایطی از جملــه لغو تحریمها 
وبــاز گشــت امریــکا  بــه گــروه 5باضافــه یــک  و تــن دادن بــه 
تعهــدات برجام اســت کــه چنانچه عملی شــوندانها بهانــه ای 

بــرای مذاکــره دارنــد 

فرمانــده انتظامــی بردســیر از کشــف ۲33 کیلــو تریــاک و 
دســتگیری یــک قاچاقچــی در عملیــات پلیس شهرســتان 

»بردســیر« خبــر داد.
 ســرهنگ »جعفــر غضنفــری » در گفــت و گــو بــا خبرنگار 
پایــگاه خبــري پلیس، در تشــریح ایــن خبر گفــت: ماموران 
پلیــس مبــارزه با موادمخدر شهرســتان »بردســیر« بــا انجام 
ــه  یــک ســری اقدامــات اطاعاتــي از انتقــال یــک محمول
ــزي کشــور اطــاع  ــه مناطــق مرک موادمخــدر از شــرق ب
یافتنــد. وی افــزود: در ایــن رابطــه مامــوران هنــگام کنتــرل 
مســیرهای احتمالــی تــردد قاچاقچیــان در یکــی از محدوده 
هــای فرعــی ایــن شهرســتان بــه یــک دســتگاه خــودروی 

پرایــد مشــکوک شــده و آن را متوقــف کردنــد.
ســرهنگ غضنفــری  بیــان داشــت: مامــوران در بازرســی از 
ایــن خودرو۲33کیلــو تریاک کشــف و راننده آن را دســتگیر 

کردند.
فرمانــده انتظامــی بردســیر بــا اشــاره بــه تحویــل متهــم به 
مراجــع قضائــي خاطرنشــان کــرد: مبــارزه بــا پدیــده شــوم 
مــواد مخــدر بــا جدیــت از ســوي پلیــس دنبــال مــي شــود 
کــه شــهروندان نیز مــی تواننــد با انعــکاس موارد مشــکوک 

بــه پلیــس یاریگــر خادمــان نظــم و امنیت باشــند.

 ۱580 ؛ پل ارتباطی مردم با حفاظت و 
اطالعات قوه قضائیه

بــه فرمایشــات ولــی امر مســلمین حضرت 
امــام خامنــه ای حفظــه اهلل تعالــی و 
تاکیــدات مکــرر حضــرت آیت اهلل رئیســی 
ریاســت محتــرم قــوه قضاییــه مبنــی بــر 
ــه  ــوه قضایی ــری در ق ــی گ ــه انقاب روحی
جهــت گیــری و مبنــای کار این دادســتانی 
در راســتای اجــرای عوامــل صــادره خواهــد 
ــق ترســیمی  ــن خــط ســیر و اف ــود و ای ب

ادامــه پیــدا خواهــد کــرد

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان :

رئیس کل بانک مرکزی گفت: 

مدیر کل بیمه سالمت استان کرمان: 

آگهی فقدان سند مالکیت
اداره اوقــاف شهرســتان بردســیر به موجــب درخواســت شــماره 9۷/11۰18/3954 
مــورخ 9۷/۰8/13 اعــام داشــته که ســند مالکیت ششــدانگ مســجد مشــتمل بر 
دکاکیــن پــاک ۲3 فرعــی از 3593 اصلــی واقــع در بخــش ۲۰ کرمــان به شــماره 
ــه  ــه مســجدالمهدی )عــج( ب ــام موقوف ثبــت 1364۷ صفحــه ۲69 دفتــر 59 بن
شــماره چاپــی 54۲44۷ ســری الــف/ 81 صــادر و تســیلم گردیــده ، حــال نامبرده 
مدعــی اســت ســند مالکیــت پاک مزبــور به علــت جابجایــی اداره مفقــود گردیده 
و ضمن تســلیم دو برگ شــهادت شــهود تصدیق شــده درخواســت ســند مالکیت 
المثنــی نمــوده لــذا باســتناد مــاده 1۲۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک 
نوبــت در تاریــخ منــدرج درذیــل آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجام 
معاملــه یــا در دســت داشــتن ســند مالکیــت نســبت بــه ملــک مذکــور می باشــد 
ظــرف مــدت 1۰ روز پــس از انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد بردســیر مراجعه 
واعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیت یا ســند معامله تســلیم نماید 
واال پــس از گذشــت مهلــت مذکــور نســبت بــه صدور ســند مالکیت المثنــی اقدام 

خواهدشــد. تاریخ انتشار:دوشــنبه 98/۷/8 
          حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بردسیر- ۲9 م الف

شعار ناجا سال ۹8 پلیس هوشمند ،  امین مردم
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حکومت  جهانی عدالت

رسالت زن در تربیت نسل منتظر)2(
زن در جامعه مهدوي :

تاريخ زرين فعالیت های بانوان در عرصه های گوناگون، گواه آن 
است كه در حكومت جهاني حضرت ولی عصر )عج( نیز زنان 
مؤمن و متعهد داراي جايگاه وااليي هستند و برخي از زنان چنان 
شايستگي و منزلتي پیدا می كنند كه جزء اصحاب و كارگزاران 

ويژه حضرت مهدي )عج( می شوند.
در روايتي جابر بن يزيد جعفي از امام باقر )علیه السالم( نقل 
می كند: »و يجي و اهلل ثالث مأئة و بضعة عشر رجال فیهم 
خمسون إمراة يجتمعون بمكة علي غیر میعاد قزعا كقزع الخريف 
يتبع بعضعهم بعضا؛ به خدا قسم سیصد و اندي مرد می آيند كه 
در میان آنها پنجاه زن وجود دارد و بدون وعده قبلي در مكه 
اجتماع می كنند؛ ابري همانند ابر پايیز، برخي از برخي پیروي 

می كنند«
اين روايت و اين گونه روايت ها از نقش مهم زنان حكايت دارد و 
نشان می دهد چگونه بانوان در مراحل اولیه تمام رويدادها حضور 

دارند.
عالوه بر نقش برجسته بانوان در آغاز قیام امام، در دوران حكومت 
نوراني امام مهدي )عج( نیز بانوان به مقامات عالیه ی علمي 
دست خواهند يافت. حمران ابن اعین از امام باقر علیه السالم 
نقل می كند: »و تؤتون الحكمة في زمانه حتي إن المرأة لتقضي 
في بیت ها به كتاب اهلل تعالي و سنة رسول اهلل؛ در زمان حكومت 
حضرت مهدي )عج( حكمت بر مردم ارزاني می شود، حتي بانوان 

در منزل با كتاب الهي و سنت نبوي حكم می كنند«.
توجه دختران و بانوان جامعه ما به حضور زنان در آغاز قیام 
جهاني امام مهدي عج و نقش مهم آنها در دوران حكومت 
می تواند باعث بیداري، خودباوری، خودسازی و آمادگي آنان شود 
و تالش سازنده ی آنان را براي تربیت نسل مهدي باور و مهدي 

ياور را در پي داشته باشد.

صفات منتظران:
منتظران حضرت حجت دارای ويژگی هايی هستند كه آنان را 
از ساير مردم جدا می كنند. اين ويژگی ها از زبان امامان معصوم 
نقل شده است؛ كه در اين نوشتار به برخي از صفات عمومي 

منتظران از ديدگاه ائمه اشاره می شود.
1. پرهیزکاري و پاک دامنی

امام رضا علیه السالم يكي از نشانه های پیروان اهل بیت و حضرت 
مهدي )عج( را پرهیزكاري و پاک دامنی می داند: »و أن من 
دينهم الورع و العفة؛ درست يكي از نشانه های پیروان اهل بیت 

پرهیزكاري و پاک دامنی است«.
در اين زمینه امام صادق )علیه السالم( نیز می فرمايد: »من سر 
أن يكون من اصحاب القائم فلینتظر و لیعمل بالورع و هو منتظر 
فان مات و قام القائم بعده كان له من االجر مثل اجر من ادركه 
فجدوا و انتظروا هنیئا لكم ايتها العصابه المرحومه«؛ هركس كه 
بودن در شمار ياران قائم شادمانش سازد، بايد به انتظار باشد و با 
حال انتظار به پرهیزكاري رفتار كند و او منتظر است؛ پس اگر 
اجلش برسد و امام قائم پس از درگذشت او قیام كند. بهره ی او از 
پاداش مانند كسي است كه آن حضرت را درک كرده باشد؛ پس 
بكوشید و منتظر باشید گوارا باد شما را اي جماعتي كه مشمول 

رحمت خدا هستید
 بنابراين تقوا و پرهیزكاري كلید رستگاري و عاقبت به خیری 
السالم(  امام كاظم )علیه  ازاين روست كه  ؛  منتظران است 
می فرمايند:» لیس من شیعتنا من خال ولم يرع قلبه«؛ كسي 
كه در خلوت ها در قلبش ورع و خداترسی نباشد، او از شیعیان 

ما نیست
 امام باقر )علیه السالم( نیز می فرمايد: »ما شیعتنا اال من اتقي 
اهلل و اطاعة(؛ شیعه ما تنها كسي است كه تقوا پیشه و مطیع 

خداوند باشد 
2. راست گویی و شایستگي

از مهم ترين و بارزترين ويژگي مورد انتظار براي شیعیان و 
مؤمنان، دو صفت واالي راست گويی و شايستگي است. امام رضا 
علیه السالم می فرمايد: »و أن من دينهم ... الصدق و الصالح«؛ 
يكي از مشخصات پیروان اهل بیت، راست گويی و شايستگي 
است اين دو خصلت براي انسان منتظر، آنچنان اهمیت دارد كه 
اساس نظم، انسجام و آرامش جامعه مطلوب اسالمي و از جمله 
آرمان شهر مهدوی را می توان با تقويت و ترويج آن دو، در میان 
فرد فرد منتظران پی ريزی نمود و مشكالت را با آن حل كرد و 

سعادت جوامع را در پرتو انتظار حقیقي تضمین نمود.

آیه 62 سوره آل عمران :

آری داستان درست ]مسیح[ همین است و معبودی جز خدا 
نیست و خداست كه در واقع همان شكست ناپذير حكیم است.

1-منظور از »قصص« چیست؟
واژه قصص مفرد و به معنای قصه است. در اصل از ماده »قص« 
به معنای »چیزی را جستجو كردن« گرفته شده است. مثال در 
سوره مباركه قصص آيه يازدهم، در داستان موسی بن عمران، می 
خوانیم :»و قالت الخته قصیه؛ مادر موسی به خواهرش گفت به 
جستجوی موسی بپردازد.« اينكه تالفی خون را »قصاص« می 
گويند، به خاطر اين است كه به وسیله آن جستجوی حق صاحبان 
خون شده است. به همین دلیل تاريخ پیشینیان را كه جستجوگر 

حاالت و ماجرای زندگی آنها می باشد را »قصه« می گويند.
2- چرا داستان حضرت عیسی را داستان حق معرفی می كند؟

آيه شريفه داستان حضرت عیسی را حق معرفی می كند و می 
فرمايد آنچه از داستان عیسی)ع( برای تو شرح داديم، واقعیتی است 

كه از طرف پروردگار بر تو نازل شده است. 
بنابراين، ادعاهای بی اساسی كه درباره مسیح می كردند ]يا او را 
فرزند خدا و يا به عكس فرزند نامشروع می دانستند[ همگی بی 

اساس و خرافه است.
نكته ديگری كه می توان اشاره كرد اينكه تنها مطالبی كه خداوند 
متعال درباره عیسی)ع( فرموده، حق است نه آنچه نصاری درباره 

حضرت عیسی ادعا می كنند و می گويند كه او پسر خدا است.
3- چرا از میان نام های خداوند فقط اين دو نام)عزيز و حكیم( 

آمده است؟
اين فراز آيه دلگرمی و تشجیع ديگری برای رسول خدا است. 
خداوند از نصرت حق و تايید آن عاجز نیست و از اين كار نه غافل 
می ماند و نه سرگرمی به كار، ديگران را مهمل می گذارد و نه از آن 
بی خبر می شود. زيرا او عزيز است و عزيز كسی كه عزت مطلقه 
دارد و از آنچه اراده كند عاجز نمی شود. او حكیم است، يعنی 
حكمت مطلقه دارد. نه دچار جهل می شود و نه در چیزی اهمال 
می ورزد. پس چنین خدای عزيز و حكیمی، معبود حق است؛ نه 

آن خدايان كه اوهام دشمنان حق، برای خود تراشیده اند.

آیه 63 سوره آل عمران:
اگرپس ار رويگردان شدند همانا خداوند به ]حال[ مفسدان داناست.

1-لجاجت مشرکین چه چیزی را اثبات می کند؟
براساس آيه شريفه؛ پس از استدالالت منطقی قرآن درباره مسیح 
و همچنین دعوت آنها به مباهله، اگر آنها تسلیم حق نشوند و به 
لجاجت خود ادامه دهند، ثابت می شود كه طالب حق نیستند، بلكه 
گرفتار تعصب های ناروا و هوی و هوس های سركش و تقلیدهای 
كوركورانه می باشند. در هر صورت كار آنها ايجاد فساد در اجتماع 
است. در واقع بايد گفت كسانی كه پس از وضوح حق بازهم به 
گفته های لجوجانه خود ادامه می دهند »حق جو« نیستند، بلكه 
»مفسده جويانی« هستند كه هدف آنها تخريب پايه های عقايد 

صحیح مردم است.
2- مسیحیان نجران با پذیرش مباهله دنبال چه چیزی 

بودند؟
غرض از مباهله و محاجه به حسب حقیقت، اظهار حق بود. اگر از 
حق روی گردانند مشخص می شود كه منظورشان از مباهله ظهور 
حق نبوده، بلكه منظورشان اين بوده كه به حسب ظاهر غلبه كنند 
و وضع حاضر و سنت های ديرينه خود كه به پیروی آنها عادت 
كرده اند را حفظ كنند. پس منظورشان همان هوی و هوس هايی 
است كه به زندگی شان شكل داده است، نه زندگی سعادتمندی 
كه با حق و با خوشبختی انطباق دارد. پس اگر حق را نپذيرفتند، 
ثابت می شود كه در پی اصالح نیستند، بلكه می خواهند با به 
تباهی كشیدن زندگی سعادتمندانه، دنیا را به فساد بكشانند. پس 

علت رويگردانی آنها اين است كه آنها مفسدند. 
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ــد  ــردم باي ــت: م ــه گف ــس قوه قضايی رئی
حــس كننــد كــه قاضــی در عیــن 
مهربان بــودن، مقتــدر و نفوذناپذير اســت؛ 
ــا تمــام وجــود ملجــاء و پناهــگاه  بايــد ب
بــودن دادگاه و قوه قضايیــه را لمــس 

كننــد.
ــل از اداره  ــه نق ــرق ب ــزارش مش ــه گ ب
قوه قضايیــه،  عمومــی  روابــط  كل 
ــی در  ــیدابراهیم رئیس ــالم س حجت االس
جمع دانشــجويان و اســاتید دانشگاه علوم 
قضايــی و خدمــات اداری، بــا تبريــک آغاز 
ســال تحصیلــی از تالش هــای مســئوالن 
اين دانشــگاه از گذشــته تا امــروز قدردانی 
كــرد و گفــت: دانش آموختــگان دانشــگاه 
علــوم قضايــی بحمــداهلل در جايگاه هــای 
مختلــف قــوه قضايیــه نیروهــای موثــری 
هســتند كــه بــه آنهــا افتخــار می كنیــم.

رئیــس قوه قضايیــه با بیــان اينكــه تحول 
ــول در  ــدون تح ــی ب ــتگاه قضاي در دس
دانشــگاه علــوم قضايــی، بخش هــای 
تربیــت نیــروی انســانی و حوزه هــای 
آمــوزش و پژوهــش امكان پذيــر نیســت، 
ادامــه داد: بی ترديــد، تربیــت نیــروی 
ــا دوره هــای  ــد ب انســانی در ايــن دوره باي
قبــل، متفــاوت باشــد و ضمن اســتفاده از 
تجربیــات پیشــینیان بايد بــا اتقان علمی 
و نــه حركــت ســلیقه ای، طرحــی نــو در 

انداخــت.
ضــرورت  بــر  تاكیــد  بــا  رئیســی 
ــگان در  ــاتید و فرهیخت ــی اس هم انديش
قالــب هســته های علمــی افــزود: بايــد در 

ــن زمینــه بحــث و تبادل نظــر كــرد كــه  اي
چــه كنیــم دانشــگاه علــوم قضايــی، نیــروی 
انســانی برتــر در ســه حــوزه علــم، اخــالق و 

ــد. ــت كن ــا تربی ــر قض ــه ای در ام كار حرف
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاكی ــه ب ــوه قضايی ــس ق رئی
دارا بــودن مزيــت نســبی در دانشــگاه علــوم 
ــن  ــی، تشــكیل شــورای تحــول در اي قضاي
ــارک دانســت  ــری بســیار مب دانشــگاه را ام
و بــا بیــان اينكــه دانشــجويان حــال حاضــر 
ــن دانشــگاه  ــته اي ــگان گذش و دانش آموخت
ــد  ــه می توانن ــا تجرب ــن قضــات ب و همچنی
در ايــن عرصــه نقش آفرينــی كننــد، اظهــار 
كــرد: امــروز، آشــنايی قضــات بــا موضوعــات 
ــه  ــت. توج ــم اس ــیار مه ــته ای بس میان رش
بــه موضــوع بســیار مهمــی اســت كــه هــر 
ــرورت دارد  ــه ض ــی ك ــه میزان ــجو ب دانش
بايــد آشــنايی الزم را در ايــن زمینــه داشــته 
باشــد. همچنیــن قضــات بايــد اجمــاال بــه 
مســائل اقتصــادی آشــنايی داشــته باشــند 
و تشــكیل شــعب و بخش هــای تخصصــی 
در قــوه قضايیــه می طلبــد كــه در دانشــگاه 
علــوم قضايــی نیــز كارهــای میــان رشــته ای 

صــورت گیــرد.
وی بــا تأكیــد بــر لــزوم آشــنايی قضــات بــا 
حقــوق و اقتصــاد، حقوق و جامعه شناســی و 
حقــوق و روانشناســی گفــت: مرحوم محقق 
ــه قاضــی  در شــرايع در آداب القضــا آورده ك
بايــد نســبت بــه شــهری كــه می خواهــد در 
آنجــا قضــاوت كنــد معرفــت داشــته باشــد. 
ايــن همــان جامعه شناســی اســت كــه امروز 
از آن ســخن می گويیــم. اگــر قــرار بــود فقط 

قانون باشــد، اين كار را سیســتم و دستگاه 
ماشــینی هــم می توانســت انجــام دهــد و 
نیــازی بــه شــخص نداشــت. قاضــی بايد 
شــخصیت متهــم را احــراز كنــد و بعــد 
حكــم صــادر كنــد. بايــد كامال مشــخص 
و احــراز شــود كــه فــرد بــا چــه انگیــزه، 
انديشــه و ســابقه ای مرتكــب خطــا شــده 

اســت و چــه شــخصیتی دارد.
ــش،  ــار دان ــه در كن ــوه قضايی ــس ق رئی
ــه  ــری و انديش ــی، نفوذناپذي ــوای اله تق
ــت و  ــا دانس ــر قض ــه ام ــی را الزم انقالب
ــودن دانشــجو  تصريــح كــرد: سیاســی ب
ــام معظــم  ــوده مق ــه فرم ــا ب ــه بن و طلب
رهبــری، عضويــت در يک جريــان، حزب 
و گــروه سیاســی نیســت بلكــه سیاســی 
ــه و  ــناخت جامع ــای ش ــه معن ــودن ب ب
ــرای رفــع  نیازهــای آن و ايفــای نقــش ب
نیازهــای جامعــه اســت. بــا ايــن تعريــف، 
شــهدای عالیقدر و ســرداران رشــید اسالم 
ــم  ــار می كنی ــا افتخ ــه آنه ــروز ب ــه ام ك
ــواده  ــهید، خان ــد ش ــهید، فرزن ــام ش و ن
شــهید، خانــه شــهید، اثر شــهید و كوچه 
شــهید را پرچم هايــی برافراشــته در هــر 
كــوی و بــرزن مــی دانیــم، سیاســی ترين 
ــالب،  ــای انق ــه ارزش ه ــد ك ــراد بوده ان اف
پیــام امــام و انقالبــی انديشــیدن و عمــل 

كــردن را بــه همــه مــا آموختنــد.
ــام  ــه ن ــان اينك ــا بی ــه ب ــی در ادام رئیس
ــرزن، پرچمــی  شــهید در هــر كــوی و ب
از ارزش هــای الهــی اســت، تصريــح كــرد: 
در هــر كارخانه، اداره، ســازمان، دانشــگاه و 

مردم باید ملجاء بودن دادگاه و نفوذناپذیری قاضی را لمس کنند

حــوزه، نشــان شــهید يــک عالمــت و نشــانه 
ــالب اســالمی  ــای انق ــظ ارزش ه ــرای حف ب

اســت.
رئیــس قــوه قضايیــه در بخــش ديگــری از 
ســخنان خــود بــا بیــان اينكــه فقیه كســی 
اســت كــه فقــه در جــان او نشســته باشــد، 
گفــت: اگــر فقــه در جــان كســی بنشــیند، 
ــه  ــوه فق ــل او جل ــرک فع ــل و ت ــام فع تم
اســت. بنا بــه فرمــوده حضــرت امــام صادق 
)ع(، حقیقــت علــم در عبوديت نهفته اســت 
و حقیقــت عبوديــت آن اســت كــه انســان 
بدانــد عالــم همــه ِملــک و ُملــک خداســت 
و در همــه ذرات وجــودی عالــم، اراده حــق 
جــاری اســت و عالــم همــه جنوداهلل اســت.

رئیســی خطــاب بــه اســاتید و دانشــجويان 
بايــد  ايــن دانشــگاه  گفــت: خروجــی 
دانشــجوی متديــن واجــد شــرايط باشــد و 
فراگیــری علــم و اخــالق در آن بايــد بــه آن 
ــم اخالقــی  بینجامــد كــه يــک قاضــی عال

ــد. ــرون بیاي ــن دانشــگاه بی ــی از اي انقالب

آهنگری که روحش را وقف خدا کرده بود:
آهنگــری پــس از گذرانــدن جوانــی پرشــر و شــور، تصمیــم 
گرفــت روحــش را وقــف خــدا كنــد. ســال ها بــا عالقــه كار 
كــرد، بــه ديگــران نیكــی كــرد، امــا بــا تمــام پرهیــزگاری، 
ــی  ــد. حت ــه نظــر نمی آم ــی اش اوضــاع درســت ب در زندگ

ــد. ــر می ش ــدام بیش ت ــكالتش م مش
يــک روز عصــر، دوســتی كــه بــه ديدنــش آمــده بــود و از 
وضعیــت دشــوارش مطلــع شــد، گفــت: »واقعــا كــه عجبــا. 
درســت بعــد از ايــن كــه تصمیــم گرفتــه ای مرد خداترســی 
ــت را  ــم ايمان ــده، نمی خواه ــر ش ــی ات بدت ــوی، زندگ بش
ضعیــف كنــم امــا بــا وجــود تمــام رنجهايــی كــه در مســیر 

معنويــت بــه خــود داده ای، زندگیــی ات بهتــر نشــده.
ــرانجام در  ــخ نداد.س ــه پاس ــرد و بالفاصل ــث ك ــر مك آهنگ

ــت. ــت ياف ــه می خواس ــخی را ك ــكوت، پاس س
ايــن پاســخ آهنگــر بــود:در ايــن كارگاه، فــوالد خــام برايــم 
می آورنــد و بايــد از آن شمشــیر بســازم. می دانــی چــه طــور 
ايــن كار را می كنــم؟ اول تكــه ی فــوالد را بــه انــدازه ی جهنم 
ــی،  ــا بی رحم ــد ب ــود. بع ــرخ ش ــا س ــم ت ــرارت می ده ح
ســنگین ترين پتــک را بــر مــی دارم و پشــت ســر هــم بــه 
آن ضربــه می زنــم، تــا ايــن كــه فــوالد، شــكلی را بگیــرد كه 
می خواهــم. بعــد آن را در تشــت آب ســرد فــرو می كنــم، و 
تمــام ايــن كارگاه را بخــار آب می گیــرد، فــوالد بــه خاطــر 
ايــن تغییــر ناگهانــی دمــا، ناله می كنــد و رنــج می بــرد. بايد 
ايــن كار را آن قــدر تكــرار كنــم تــا بــه شمشــیر مــورد نظرم 

دســت بیابــم. يــک بــار كافی نیســت.
ــه داد: گاهــی  ــی ســكوت كــرد و ســپس ادام آهنگــر مدت
ــن  ــاب اي ــد ت ــه دســتم می رســد، نمی توان ــه ب ــوالدی ك ف
ــر،  ــک و آب س ــات پت ــرارت، ضرب ــاورد. ح ــات را بی عملی
ــوالد،  ــن ف ــه اي ــم ك ــدازد. می دان ــرک می ان ــش را ت تمام
هرگــز تیغــه ی شمشــیر مناســبی در نخواهــد آمــد. آنوقــت 
اســت كــه آنــرا بــه میــان انبــوه زباله هــای كارگاه میانــدازم.

بــاز مكــث كــرد و بعــد ادامــه داد:می دانــم كــه در آتــش رنج 
فــرو مــی روم. ضربات پتكــی را كه زندگــی بر مــن وارد كرده، 
پذيرفته ام، و گاهی به شــدت احســاس ســرما می كنــم. انگار 
فــوالدی باشــم كــه از آبديــده شــدن رنــج می بــرد. امــا تنهــا 
دعايــی كــه بــه درگاه خداونــد دارم اين اســت :»خــدای من، 
از آنچــه بــرای مــن خواســته  ای صرفنظــر نكــن تــا شــكلی 
را كــه می خواهــی ، بــه خــود بگیــرم. بــه هــر روشــی كــه 
می پســندی ادامــه بــده ؛ هــر مــدت كــه الزم اســت، ادامــه 
بــده، امــا هرگــز، هرگــز مــرا بــه كــوه زباله هــای فوالدهــای 

بــی فايــده پرتــاب نكن«.

داستان های آموزنده

ــی در  ــوان مدل ــه عن ــون ب ــرمقاله ... اكن ــه س ادام
ــرار دارد و  ــی ق ــای جهان ــش  روی قدرت ه ــی پی ديپلماس
قطعنامــه 223۱ نیــز اســتحكام برجــام را گواهــی می دهــد.

ــا نماينــدگان  ــدار اخیرشــان ب مقــام معظــم رهبــری دردي
خبــرگان بــا تاكیــد بــر اينكــه وعده هــای اروپــا  پــوچ اســت 
ــد: امــا بــه هیــچ وجــه نبايــد بــه كشــورهايی كــه  فرمودن
پرچــم دشــمنی بــا نظــام اســالمی را در دســت گرفتــه انــد 
و در رأس آنهــا امريــكا و ايــن چنــد كشــور اروپايــی، اعتمــاد 
شــود زيــرا آنهــا صريحــاً با ملــت ايران دشــمنی مــی كنند.و 
گفتنــد: اروپايی هــا در ظاهــر بــه عنــوان میانجــی وارد مــی 
شــوند و حــرف هــای طوالنــی هــم مــی زننــد اما همــه آنها 
پــوچ اســت. واروپايی هــا بــه رغــم وعــده هــای خــود، عمــاًل 
بــه تحريم هــای امريكا پايبنــد ماندنــد و هیچ اقدامــی انجام 
ندادنــد و از ايــن پــس هــم بعید اســت كاری بــرای جمهوری 
اســالمی انجــام دهنــد، بنابرايــن بايــد بكلــی از اروپايــی هــا 

قطــع امیــد كــرد.
ــه  ــد: الزم ــد كردن ــان تأكی ــی از سخنانش ــان دربخش ايش
ــر خــدا«،  ــوكل ب و اســاس اســتمرار پیشــرفت كشــور، »ت
»ايســتادگی و مقاومــت«، »امیــد بــه آينــده«، »اعتمــاد بــه 
جوانــان بويــژه جوانــان انقالبــی«، »وحــدت و انســجام آحــاد 
مــردم بخصــوص در میــان نیروهــای انقــالب«، »حمايــت 
واقعــی از تولیــد داخلــی« و »قطــع امید كامــل از بیگانگان« 

اســت.
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جدول شماره :403
ــارج از  ــودی: خ ــر 2 عم ــت عنص ــه - آدم سس ــی و پاالي ــودی: صاف ــودی  ۱ عم عم
ــردن از  ــگ كار - م ــر رن ــین - خمی ــر ماش ــودی: باالب ــج كار 3 عم ــازی - برن ــه ب محوط
ــی  ــر - خودنماي ــس گی ــازی نف ــودی: ب ــران 5 عم ــد - پیامب ــودی: زن و فرزن غصــه 4 عم
ــتان  ــای شهرس ــش ه ــودی: از بخ ــودی: درس دادن 7 عم ــه   6 عم ــخنان بیمارگون - س
ــی  9 عمــودی:  ــه نظام ــم تن ــی و پابرجــا - نی ــازده 8 عمــودی: باق همــدان - ناشــنوا - ي
ــور كاال از كشــوری  ــودی: عب ــاال ۱0 عم ــه ب ــد - طاقچ ــارف و عاب ــرد ع ــات - م ــه حی ماي
ــن قمــر  ــم پشــت  ۱۱ عمــودی: بزرگتري ــدون پرداخــت گمــرک - ك ــر ب ــه كشــور ديگ ب

ــده ــه دي ــوان - صدم كی

افقــی : ۱ افقــی: مصیبــت بــزرگ - ماللــت و نكوهــش 2 افقــی: درختچــه آپارتمانــی - حمــل 
و نقــل 3 افقــی: لنگــه در - پــروردگار - گوشــت آذری 4 افقــی: كريســتال - پرنــده وحشــی حــالل 
گوشــت 5 افقــی: واحــد شــمارش قنــات - بــزن بهــادر 6 افقــی: از ضمايــر منفصــل - دختر نیســت - 
كلمــه اظهــار درد 7 افقــی: زود رنــج و حســاس - گیرنــده امــواج 8 افقــی: ســرزمین و موطــن - روايت 
كننــده 9 افقــی: رانــدن مزاحــم - مقابــل خــواب - تنهــا و يكــه ۱0 افقی: اســب مــاده - شــیپور بزرگ 

جنگــی ۱۱ افقــی: بیمــاری زردی - انديشــمند و فكور

آگهی گواهی انحصار وراثت
ــماره  ــت ش ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 66  ب ــی دارای شناس ــع بزرگ ــدری جام ــم حی ــای كاظ آق
9809983489200349  مــورخ ۱398/07/07 توضیــح داده شــادروان عبدالــه حیدری جامع بزرگی 
بــه شــماره شناســنامه 8  درتاريــخ  96/09/0۱ در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن 
الفــوت وی عبارتنــد از :۱-حســن حیــدری نیــا فرزنــد عباداهلل شــماره شناســنامه ۱0  متولــد ۱348 
نســبت فرزند2-اســماعیل حیــدری فرزنــد عبادالــه شــماره شناســنامه ۱4۱  متولــد ۱354 نســبت 
فرزنــد3- حســین حیــدری جامــع بزرگــی فرزنــد عبــاداهلل شــماره شناســنامه 78۱  متولــد ۱350 
نســبت فرزنــد4- جــواد حیدری جامــع بزرگی فرزند عباداهلل شــماره شناســنامه 5۱9  متولــد ۱360 
نســبت فرزنــد5- كاظــم حیدری جامــع بزرگــی فرزند عباداله شــماره شناســنامه 66  متولــد ۱364 
نســبت فرزنــد6- معصومــه حیــدری جامــع بزرگــی فرزنــد عبــاداهلل شــماره شناســنامه 29  متولــد 
۱349 نســبت فرزنــد7- مريــم حیــدری جامع بزرگــی فرزند عباداله شــماره شناســنامه ۱36  متولد 
۱352 نســبت فرزنــد8- زينــب گیالنــی فرزنــد باقــر شــماره شناســنامه 767  متولد ۱329 نســبت 
همســر .لــذا مراتــب يــک نوبــت در روزنامــه هــای كثیــراال نتشــار محلــی آگهی مــی  شــود چنانچه 
كســی اعتــراض دارد يــا وصیــت نامــه ای از متوفی نزد اشــخاصی باشــد ظــرف مدت يک ماه از نشــر 
آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقديــم دارد واال گواهی صادر خواهدشــد وهــر وصیت نامــه ای جز 

رســمی وســری كــه بعــد از ايــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
                                              دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بردسیر/۱87 م الف

آگهی مزایده منزل مسکونی
بــه موجــب پرونــده اجرايــی كالســه 950484  جلــد چهــارم اجــرای احــكام دادگســتری بردســیر در 
نظــر دارد يــک منــزل مســكونی واقــع در شهرســتان بردســیر بلــوار 22 بهمــن شــهرک كارخانــه قند 
دارای پــالک ثبتــی  306 فرعــی از 3588 اصلــی از بخــش 20 كرمــان كــه مســاحت ملــک براســاس 
ابعــاد و مــدارک موجــود 262/72 مترمربــع مــی باشــد مســاحت اعیانــی 72 مترمربع می باشــد ملک 
شــماال ۱۱ متــر بــه ملــک شــماره 290 فرعــی از 3588 اصلــی شــرقا 23/95 متــر بــه شــماره 307 
فرعــی جنوبــا ۱۱ متــر درب ديــواری اســت بــه كوچــه و غربــا 24 متــر بــه شــماره 305 فرعــی دارای 
حیــاط، امتیــازات بــرق و گاز )فاقــد امتیــاز آب( سیســتم گرمايش بخاری و ســرمايش كولر می باشــد 
كــه براســاس نظريــه كارشــناس رســمی دادگســتری ۱/0۱0/000/000 ريــال بــرآورد قیمــت گرديده 
اســت از طريــق مزايــده در تاريــخ ســه شــنبه 98/08/28 ســاعت ۱2 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا 
افــرادی كــه طالــب شــركت درمزايــده وخريــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازديــد ملــک وارائــه 
پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه يادشــده بــه اجــرای احــكام مدنــی مراجعه وقیمت پیشــنهادی خــود را به 
انضمــام فیــش بانكــی دائــر بــه واريــز ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی ارائــه نماينــد هزينه آگهــی وكلیه 
هزينــه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهده برنــده مزايــده می باشــد و درصورتــی كه برنــده ظرف 
ده روز از تاريــخ انجــام مزايــده نســبت بــه واريــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمايد مبلغ ســپرده 

بــه نفــع دولت ضبــط خواهدشــد 
                           مدير اجرای احكام حقوقی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/۱85 م الف

آگهی گواهی انحصار وراثت
آقــای اســمعیل ســعید دارای شناســنامه 3  بــه شــرح دادخواســت شــماره 9809983489200264  
مــورخ ۱398/07/03 توضیــح داده شــادروان كرامــت ســعید بــه شــماره شناســنامه ۱۱7  درتاريــخ  
68/۱0/۱0 در شــهر كرمــان فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :۱-محمــد 
ســعید فرزنــد كرامــت شــماره شناســنامه ۱8  متولد ۱3۱7 نســبت فرزنــد2- ياراحمد ســعید فرزند 
كرامت شــماره شناســنامه ۱  متولد ۱332 نســبت فرزند3- اســمعیل ســعید فرزند كرامت شــماره 
شناســنامه 3  متولــد ۱334 نســبت فرزنــد4- مــاه بــی بــی ســعید فرزند كرامت شــماره شناســنامه 
337  متولــد ۱322 نســبت فرزنــد5- بــی بــی جــان ســعید فرزنــد كرامــت شــماره شناســنامه 3۱  
متولــد ۱324 نســبت فرزنــد6- بــی بــی كوچــک ســعید فرزنــد كرامــت شــماره شناســنامه 338  
متولــد ۱325 نســبت فرزنــد لــذا مراتــب يــک نوبــت در روزنامــه هــای كثیراال نتشــار محلــی آگهی 
مــی  شــود چنانچــه كســی اعتــراض دارد يــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نزد اشــخاصی باشــد ظرف 
مــدت يــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقديــم دارد واال گواهــی صادر خواهدشــد 
وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری كــه بعــد از ايــن موعــد ابــراز شــود از درجه اعتبار ســاقط                                
اســت.                            دفتــر شــورای حــل اختــالف شــماره 2 شهرســتان بردســیر/۱78 م الــف

حجت االسالم رئیسی رئیس قوه قضائیه   :

بدعهدی آمریکاو پایبندی 
اروپا به تحریمهای امریکا  

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان :

10 هزار میلیارد تومان طرح آماده افتتاح در استان کرمان وجود دارد
ــور  ــی ام ــت هماهنگ ــت معاون سرپرس
ــت:  ــان گف ــتانداری كرم ــادی اس اقتص
ــاده  ــان طــرح آم ــارد توم ۱0 هــزار میلی
افتتــاح در اســتان كرمــان وجــود دارد كه 
قــرار اســت در ســفر رئیــس جمهــور بــه 

كرمــان افتتــاح شــود.
گفت و گــو  در  دهقــان  محمد علــی 
ــگار تســنیم در كرمــان اظهــار  ــا خبرن ب
ــتان  ــد در اس ــق تولی ــرای رون ــت: ب داش
ــن  ــه مهمتري ــود دارد ك ــكالتی وج مش
آن وجــود قوانیــن مزاحــم اســت، برخــی 
قوانیــن بــا هــم تداخــل دارند و بعضــی از 

ــع كســب و كار هســتند. قوانیــن مان
وی بــا اشــاره بــه اينكــه قوانیــن در 
شــرايطی نوشــته شــده كــه بــا شــرايط 
امــروز اقتصــادی كشــور همخوانی نــدارد 
گفــت: بايــد قوانیــن نســبت بــه شــرايط 

روز كشــور و بــرای بهبــود فضــای كســب و 
كار به روزرســانی شــود.

امــور  هماهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
اقتصــادی اســتانداری كرمــان بــا بیــان اينكه 
شــرايط اقتصــادی كشــور بــه گونه ای اســت 
ــن  ــه تامی ــوط ب ــن مرب ــی قوانی ــه برخ ك
ــود  ــی ش ــد بازبین ــی باي ــی و مالیات اجتماع
افــزود: قوانین مزاحم كســب و كار در اســتان 
كرمــان شناســايی و بــه مركز معرفی شــدند 

ــد. ــه اصالحاتــی دارن و حتمــا نیــاز ب
وی بــا اشــاره بــه اينكــه اگــر می خواهیــم بــه 
رونــق واقعــی تولیــد برســیم بايــد شــرايط و 
زمینــه آن را فراهــم كــرد خاطر نشــان كــرد: 
در ســال گذشــته حــدود 35 هــزار شــغل در 
اســتان كرمــان ايجــاد شــده و امســال نیــز 
ــا در  ــان تقريب ــتان كرم ــتغال اس ــد اش تعه
همیــن حــدود اســت و ســعی می شــود كــه 

اجرايــی شــود.
دهقــان بــا بیــان اينكــه هــر ســاله تعــداد 
ــه  ــد كار ب ــد نیازمن ــروی جدي ــادی نی زي
بــازار كار اســتان وارد می شــود گفــت: 
ــت و  ــی اس ــتان منف ــتغال اس ــالن اش بی
نــرخ بیــكاری اســتان كرمــان حــدود ۱۱.5 
درصــد اســت كــه تقريبــا همــراه متوســط 

ــت. ــوری اس كش
وی بــا اشــاره بــه اينكــه كارنامــه اشــتغال 
اســتان بــا اقدامــات انجــام شــده كارنامــه 
خوبــی اســت افــزود: حــدود ده هــزار 
ــاح در  ــاده افتت ــرح آم ــان ط ــارد توم میلی
اســتان كرمــان داريــم كــه قــرار اســت بــا 

ــاح شــود. ــور افتت حضــور رئیــس جمه
سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور 
ــان  ــا بی ــان ب ــتانداری كرم ــادی اس اقتص
ــا  ــن طرح ه ــرداری از اي ــا بهره ب ــه ب اينك

بــرای حــدود 6 تــا 7 هــزار نفــر در اســتان 
كرمــان اشــتغال زايی می شــود تصريــح كرد: 
ايــن طرح ها در شهرســتانهای كرمــان، زرند، 
ســیرجان، شــهربابک و تعدادی از شــهرهای 

جنوبــی اســتان كرمــان واقــع شــده اند.

آگهی فقدان سند مالکیت
اداره اوقــاف شهرســتان بردســیر بــه موجــب درخواســت شــماره 97/۱۱0۱8/3954 مــورخ 
97/08/۱3 اعــالم داشــته كــه ســند مالكیــت ششــدانگ مســجد پــالک ۱922 اصلــی واقع 
در بخــش 20 كرمــان بــه شــماره ثبــت ۱5655 صفحــه 48۱ دفتر 68 بنام موقوفه مســجد 
النبــی)ص( بــه شــماره چاپــی ۱9۱859 ســری الــف/ 85 صــادر و تســیلم گرديــده ، حــال 
نامبــرده مدعــی اســت ســند مالكیــت پالک مزبــور به علــت جابجايــی اداره مفقــود گرديده 
و ضمــن تســلیم دو بــرگ شــهادت شــهود تصديق شــده درخواســت ســند مالكیت المثنی 
نمــوده لــذا باســتناد مــاده ۱20 آئیــن نامــه قانــون ثبت مراتــب يک نوبــت در تاريــخ مندرج 
درذيــل آگهــی میشــود تــا چنانچــه كســی مدعی انجــام معامله يا در دســت داشــتن ســند 
مالكیــت نســبت بــه ملــک مذكــور مــی باشــد ظــرف مــدت ۱0 روز پــس از انتشــار آگهــی 
بــه اداره ثبــت اســناد بردســیر مراجعــه واعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكیت 
يــا ســند معاملــه تســلیم نمايــد واال پــس از گذشــت مهلــت مذكور نســبت به صدور ســند 

مالكیــت المثنــی اقــدام خواهدشــد.           تاريخ انتشار:دوشــنبه 98/7/8 
                           حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بردسیر- 30 م الف
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حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظم 
انقــاب اســامی در دیــدار منتخبــان ملت 
در مجلــس خبــرگان ضمــن ارائــه تحلیل 
جامــع از شــرایط کشــور و گســترش 
شــعارها و اقتــدار انقابــی و سیاســی 
نظــام جمهــوری اســامی و امتــداد آن در 
ــای دوران  ــری از درس ه ــه، بهره گی منطق
دفــاع مقــدس و تعمیــق آن را در جامعــه 
بســیار ضــروری و مهــم خواندنــد و تأکیــد 
کردنــد: الزمه و اســاس اســتمرار پیشــرفت 
کشــور، »تــوکل بــر خــدا«، »ایســتادگی و 
مقاومــت«، »امیــد به آینــده«، »اعتمــاد به 
جوانــان بویــژه جوانــان انقابــی«، »وحدت 
و انســجام آحــاد مــردم بخصــوص در میان 
ــی از  ــت واقع ــاب«، »حمای ــای انق نیروه
تولیــد داخلــی« و »قطــع امیــد کامــل از 

بیگانــگان« اســت.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکید بــر اینکه 
راه تعامــل و مذاکــره بــا هیــچ کشــوری بــه 
غیــر از امریکا و رژیم صهیونیســتی بســته 
نیســت، افزودنــد: امــا بــه هیــچ وجــه نباید 
ــا  ــه کشــورهایی کــه پرچــم دشــمنی ب ب
نظــام اســامی را در دســت گرفتــه انــد و 
در رأس آنهــا امریــکا و ایــن چنــد کشــور 
اروپایــی، اعتمــاد شــود زیــرا آنها صریحــاً با 

ملــت ایــران دشــمنی مــی کننــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بر 
اینکــه انگیــزه هــای دشــمنی اروپایی هــا 
بــا جمهــوری اســامی تفــاوت اصولــی بــا 
دشــمنی امریــکا نــدارد، گفتنــد: اروپایی ها 
ــی  ــی وارد م ــوان میانج ــه عن ــر ب در ظاه
شــوند و حــرف هــای طوالنــی هــم مــی 

زننــد امــا همــه آنهــا پــوچ اســت.
ایشــان بــا اشــاره بــه عملکــرد اروپایی هــا 
بعــد از توافــق هســته ای و عمــل نکــردن 
بــه وعــده هــا و همچنیــن نحــوه عملکــرد 
اروپــا بعــد از خــروج امریــکا از برجــام 
و اعمــال ظالمانــه تحریم هــای ثانویــه 
افزودنــد: اروپایی هــا بــه رغــم وعــده هــای 

خــود، عمــاً بــه تحریــم هــای امریــکا پایبند 
ماندنــد و هیــچ اقدامــی انجــام ندادنــد و از این 
پــس هــم بعیــد اســت کاری بــرای جمهوری 
اســامی انجــام دهنــد، بنابرایــن باید بکلــی از 

اروپایــی هــا قطــع امیــد کــرد.
ــد:  رهبــر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردن
رفــت و آمــد و بســتن قــرارداد اشــکالی نــدارد 
ــد داشــت و  ــا امی ــه آنه ــد ب ــاً نبای ــا مطلق ام

اعتمــاد کــرد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت اهلل خامن حضــرت آی
ــدات  ــه تعه ــا ب ــی ه ــردن اروپای ــل نک عم
ــرادی  ــان اف ــد: هم ــود افزودن ــه خ ــازده گان ی
کــه مذاکــره کردنــد، اکنــون می گوینــد 
اروپاییهــا بــه هیچیــک از تعهدات خــود عمل 
ــل  ــن دلی ــن موضــوع، قوی تری ــد و ای نکرده ان
بــر ایــن اســت کــه در هیــچ مســئله ای نبایــد 

بــه آنهــا اعتمــاد کــرد.
ــن  ــه ای ــم هم ــور را به رغ ــان ام ــان جری ایش
ــامی  ــوری اس ــع جمه ــه نف ــمنی ها، ب دش
ارزیابــی کردنــد و گفتنــد: امروز نظام اســامی 
نــه تنهــا قوی تــر از چهــل ســال پیــش اســت 
ــر شــده  ــز قوی ت ــش نی ــال پی ــه از ده س بلک
ــه  ــی آن در منطق ــی و سیاس ــدار انقاب و اقت
گســترش یافتــه و ریشــه های انقــاب عمیق 

تــر شــده اســت.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه 
پیشــرفتهای نظــام اســامی در عرصــه هــای 
گوناگــون خاطرنشــان کردنــد: البتــه وظایــف 
ســنگینی بــر عهــده همــه اســت زیــرا 
مشــکات مختلفــی در عرصه هــای فرهنگی 
و اقتصــادی وجــود دارد و دشــمن نیــز 
به شــدت در زمینــه نفــوذ و اقدامــات فرهنگی 
فعــال اســت، امــا اگــر مســئوالن مــاک کار 
خــود را عــدم اعتمــاد بــه دشــمن قــرار دهند، 
قطعــاً مــی تــوان در مقابــل توطئه ها ایســتاد 

ــرد. ــی ک ــا را خنث و آنه
ــه  ــه ب ــه ای در ادام ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ارزیابــی وضعیــت اجتماعــی، سیاســی و 
اقتصــادی امریــکا و اروپــا پرداختنــد و گفتنــد: 

10000100005588 شماره ارسال پیامک

پــدر حســین جــزء افراد مذهبی اصیل بردســیر هســت. از کســانی که قبــل از انقاب، 
از رســاله اســتفاده مــی کــرد و حســاب ســال داشــت. همیــن مــوارد باعــث شــده بــود 
کــه فرزنــدی چــون حســین در دامــان ایــن خونــواده پرورش پیــدا کند. خود حســین 
از جملــه افــرادی بــود کــه بــا عالــم و امــام جمعــه شــهر، مرحــوم حــاج آقــا طاهــری 
در ارتبــاط بــود و در برگــزاری نمــاز جماعــت، دعــای ندبــه، مراســمات مختلف شــهر، 
راهپیمائــی هــا حضــور فعــال داشــت. کمک بــه فقــرا دور از چشــم دیگــران، بــا درآمد 

کــم، از جملــه کارهــای شــهید کاظمــی بود.
راوی: سید علی رضوی زاده)همرزم شهید(

انســانی معنــوی و تحصیــل کــرده بــود. در مســائل اخاقــی بــا اینکــه درس حــوزه 
علمیــه نخونــده بــود، امــا اســتاد اخاق بــود. جلســات قرائــت قــرآن و تفســیر و ... می 

گذاشــتند و در ضمــن جلســه بــه بیــان مطالــب قرآنــی و اخاقــی مــی پرداخــت.
یــک جاذبــه خــاص داشــت کــه بعــد از یکی دو دفعه نشســت و برخاســت با حســین، 

هــر فــردی شــیفته روحیــه و اخاقش می شــد.
راوی: سید علی رضوی زاده)همرزم شهید(

تحصیــل در دانشــگاه اصفهــان را نیمــه تمــام رهــا کــرد و گفــت: جنگ که تمام بشــه 
بــه درســم ادامه مــی دم. 

ایــن مطلــب را بــه رزمنــده هــا در جبهــه گوشــزد می کــرد: بچه هــا! فرامــوش نکنید 
» کلُّ یــوٍم عاشــورا و کّل أرٍض کربــا « حادثــه عاشــورا مختــص بــه کربا و زمــان امام 
حســین)ع( نبــود، نســبت به مســائل اســام باید حســاس باشــید. بــه گونــه ای راجع 
بــه امــام حســین)ع( و قیــام آقــا بــرای بچــه هــا صحبــت مــی کــرد کــه روی بچــه ها 

تأثیرگــذار بود.
راوی: سید علی رضوی زاده)همرزم شهید(

بــرای آمــوزش فنــون نظامــی، بــردن بــه میــدان تیــر، آمــوزش کار بــا اســلحه و ... بــا 
ــزام حــدود  ــا اع ــود و در ســال هــای ۶۲-۶۱ ب ــاط ب ــدارس در ارتب ــوزان م ــش آم دان
۹۰ نفــر رزمنــده از بردســیر بــه مناطــق عملیاتــی با شــهید علیرضــا یــاوری همکاری 

داشــت. در اکثــر اعــزام هــای بــه جبهــه پیشــقدم بــود.
 در جبهــه نیــز هــر جــا کار بــه زمیــن مانــده ای بــود، انجــام مــی داد. بــا اینکه رســته 
اصلــی حســین، دیــده بانــی بــود امــا در قســمت طــرح عملیــات، ادوات لشــکر و ... 
حضــور مؤثــر داشــت. انســانی کم توقــع، کم حــرف، بــدون اینکه دنبــال نــام و مقامی 

باشــد، در بیشــتر عملیــات هــا شــرکت مــی کرد.
راوی: سید علی رضوی زاده)همرزم شهید(

ازش ســؤال مــی کردیــم: حســین آقــا چــرا ازدواج نمــی کنــی؟ جــواب مــی داد: مــن 
بــا خــدا عهــد کــردم اگــر بــه ســعادِت شــهادت برســم، اجــر و مــزدم رو از خــدا بگیرم.

راوی: سید علی رضوی زاده)همرزم شهید(

شهید  معظم   حسین کاظمی  

رهبر معظم انقالب در دیدا ربا نمایندگان خبرگان  :
*ســام مســئولین جهاد کشــاورزی رســیدگی کنید 
در شــهر نــگار ســبوس ازاد. ازســبوس ســهمیه ای که 
ــاک  ــا وپ ــردن دامه ــی صــف وسیســتمی ک ــا کل ب
کوبــی انهــا ارزانتــر میدهنــد فقــط دامدارهــا را از کار 
ــه ای  ــو ســبوس حوال ــاز میکنــن هــر کیل زندگــی ب
هفتــاد تومــان گرانتــر. میشــه واقعــا بی انصافی اســت 

باتشــکر از ســپهر بردســیر              ۹۱3۲----۱3
ــهردارمحترم. ــیدخدمت ش ــته نباش ــام وخس *باس

ایــن دهمیــن پیــام مااهالــی کوچــه ملــک قاســمی 
۱۹مبنــی براینکــه ایــن کوچــه راه روســتای حنفیــه 
ــه  ــزده خون ــش از پان شــده وبیشــترین ترددراداردوبی
توایــن کوچــه ســاکنندازبس گردوخــاک میشــه 
التمــاس میکنیــم اســفالت کنیدتورابــه امــام حســین 

۰7----۹۱3۲ اقدام کنید                              
ــت  ــش هس ــه امکان ــی اگ ــر خطیب ــام دکت *باس
بازدیــدی از خیابــون کریــم آبــاد داشــته باشــید اوضاع 
خوبــی نــداره بــا یــه همــت کوچولــو میشــه از ایــن 

حال و هوا در بیاد                ۹۱38----۹7
*باســام جهت انجــام ماموریــت های خــاص بیماران 
اورژانســی کــه بــا اورژانــس بیمارســتان قائــم بردســیر 
مراجعــه مــی کننــد ضــرروت ایجــاد درمانــگاه شــبانه 
روزی ویــا کلینیــک شــبانه روزی جهــت خدمــات بــه 
بیماران غیراورژانســی اســت لذ ا مســئولین امــر دراین 

زمینــه اقــدام کننــد                          ۹۱34---۱۲
ســام دوربرگــردان هــای بلــوار ولیعصــر غیــر اصولــی 
اســت وبــرای دور زدن مناســب نیســت چــون جانپناه 
ــکان برخــورد وتصــادف  ــر دوطــرف ام ــد و از ه ندارن
وجــود دارد ضمنــا درختــان گلهــای وســط ایــن بلــوار 
مانــع دیــد در دوربرگردانهاســت باتشــکر ۹۱۶5---۰4

* در  زمــان خریــد بســته های اینترنت مراقب باشــید؛ 
ــته های  ــروش بس ــغ ف ــق تبلی ــرداران از طری کاهب
ــراد را  ــازی اف ــای مج ــت در فض ــت ارزان قیم اینترن
بــه درگاه پرداخــت جعلــی بانکــی هدایــت کــرده و از 

ــان ــرقت می کنند./پلیس فتا کرم ــا س ــاب آنه حس
پاسخ پیامک 

مدیر مسئول محترم هفته نامه سپهر
سام علیکم

احترامــا در پاســخ بــه پیامــک یکی از شــهروندان 
عزیــز بردســیری بــه اطــاع مــی رســاند خدمــات 
اورژانســی  بیمــاران  بــه  هوایــی  اورژانــس 
شهرســتان کمــا فــی ســابق در حــال انجــام مــی 
ــار اورژانســی  ــورد بیم ــد م ــون چن باشــد و تاکن
انتقــال داده شــده انــد شــایان ذکــر اســت 
ــاران  ــمول بیم ــر مش ــوق الذک ــات ف ــه خدم ارائ
اورژانســی و بدحــال تحــت نظــر اورژانــس پیــش 
بیمارســتانی ومرکــز مدیریــت حــوادث  دانشــگاه 

ــی باشــد. ــوم پزشــکی م عل

آمریکایــی هــا فضاســازی کــرده بودنــد کــه آمــاده 
ــازی  ــر ســر لجب ــه مشــکات ب ــد و هم ــره ان مذاک
طــرف ایرانــی اســت / با اســتدالل نشــان دادیــم مانع 
مذاکــره آمریکاســت؛ مــا آمــاده مذاکره ایــم اما نــه در 
فضــای تحریم و فشــار/به شــبهه افکنی هــای آمریکا 
ــم/  ــو پاســخ دادی ــه آرامک ــاره حادث و عربســتان درب
ــان دیگــر  ــکا سســت تر از هــر زم تحریم هــای آمری
شــده اســت/ از هدفهــای آمریکا منــزوی کــردن ایران 
بــود امــا محــل اقامــت هیــأت ایرانــی در نیویــورک از 
پــر رفــت و آمدتریــن و فعال تریــن مراکز دیپلماســی 
شــده بــود/ جایگاه ایــران کامــاً در اجــاس مجمع و 
در ایــن رفــت و آمدهــا مشــخص بود/ توانســتیم پیام 
مظلومیــت و حقانیــت ملــت ایــران را بــرای جامعــه 

جهانــی توضیــح دهیم
حجــت االســام و المســلمین دکتر حســن روحانی 
در فــرودگاه مهرآّبــاد بــا اشــاره بــه حضــور گســترده 
هیاتهــای عالــی رتبــه کشــورها در اجــاس امســال 
مجمــع عمومــی ســازمان ملل گفــت: امســال وقتی 
وارد نیویــورک شــدیم احســاس کردیــم دو فضــای 
منفــی چــه در میــان دیپلمات هــا و بیشــتر در میان 

رســانه ها نســبت بــه ایــران بوجــود آورده انــد.
دکتــر روحانــی افــزود: اولیــن فضــای منفی بــر محور 
ــوی  ــوادث آرامک ــه ح ــود ک ــام ب ــایعه و اته ــن ش ای
عربســتان، از تــوان یمنی هــا و ارتــش یمــن خــارج 
بــوده  اســت و در واقــع در ســازمان ملــل و رســانه ها 
یــک شــبهه افکنی را شــروع کــرده بودنــد کــه ایــن 
حادثــه از کجــا رخ داده و دنبــال ایــن بودنــد که افکار 
عمومــی و همچنیــن سیاســیون را دور ایــن محــور 

اتهامــی جمــع کنند.
رئیــس جمهــور اظهارداشــت:  بــه نظــر مــن در ایــن 
زمینــه هیــأت ایرانــی بیــان روشــن و کافــی داشــت. 
ــه ای داده  ــه بیانی ــا ک ــی از برخــی از ســران اروپ حت

بودنــد و بــه نحــوی گفتــه بودنــد ایــران هــم نوعــی 
مســئولیت دارد ، پرســیدم کــه بــه چــه دلیــل و چــه 

ــد. ــن را می گویی ــی ای مدرک
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه »بــه آنــان صراحتــا 
و محکــم گفتــم ایــن مــدرک را نیــاز دارم و حتمــا 
بــرای مــن بفرســتید«، گفــت:  آنــان پاســخ دادنــد 
ــد  ــرده ان ــا ک ــان م ــه کارشناس ــی هایی ک ــا بررس ب
گفتــه انــد کــه توانمنــدی یمنی هــا و بــه تعبیــر آنها 
حوثی هــا  کمتــر از ایــن عملیــات اســت. گفتــم حاال 
ــم کمتــر اســت پــس چــه کســی  فــرض می گیری
ایــن کار را کــرده اســت؟ گفتنــد مــا نمی دانیــم امــا 

جهتــش، جهــت شــمال و غــرب بــوده اســت!
رئیــس جمهــور افــزود: به آنــان گفتم آیــا  این منطق 
و اســتدالل شــد؟ اوالً  اطاعات  شــما نســبت به یمن 
و حوثــی هــا چقــدر اســت. اطاعــات شــما نســبت 
بــه دشــمنان یمــن زیــاد اســت چون اســلحه آنهــا را 
شــما می دهیــد امــا از اینکــه یمنی هــا و حوثی هــا 
چقــدر توانمنــد هســتند،  خبر و اطــاع نداریــد. ثانیاً 
شــما وقتــی اتهامــی را متوجــه جایــی مــی کنیــد 
آیــا معنایــش را می فهمیــد؛  معنــای آن ، آشــوب و 

شــعله ور شــدن فتنــه و آتــش در منطقــه اســت.
ــتند و  ــخی نداش ــا پاس ــت: آنه ــی گف ــر روحان دکت
گفتــم در تهــران منتظــرم شــما مدارک تــان را بــرای 
مــا بفرســتید. ایــن موضــوع را هــم در نطق ســازمان 
ملــل ، در مذاکــرات دوجانبــه ، دو جلســه مهمــی که 
ــا فرهیختــگان و اندیشــمندان آمریــکا  و مدیــران  ب
مســوول رســانه های آن کشــور داشــتم  و همچنین 
در دو مصاحبــه اختصاصــی و یــک مصاحبه جمعی، 

بــاز کــرده و مفصــل توضیــح دادم.
وی بــا بیــان اینکــه یــک میلیــون و 5۶۰ هــزار تومان 
پایین تریــن حقــوق تامیــن اجتماعــی در کشــور مــا 
اســت در حالــی  کــه برخــی پزشــکان متخصــص ما 

کــه اســتاد دانشــگاه هســتند بیــش از ۱۰۰ میلیــون 
تومــان ماهیانــه درآمــد دارنــد گفــت: ایــن تبعیــض 
بــزرگ بــر روی فکــر دانش آمــوزان مــا اثــر می گــذارد 

و بایــد اصــاح شــود.
ــا و  ــت دیداره ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب ــر روحان دکت
مصاحبــه هــای انجــام شــده در نیویــورک، تصریــح 
کــرد: توطئــه ای کــه توســط آمریــکا و عربســتان و 
برخــی از کشــورهای دیگــر طراحــی شــده بــود، بعد 
از توضیحاتــی کــه داده شــد، بســیار کم رنــگ شــده 
اســت. ضمــن اینکــه برخــی از مقامــات کشــورهای 
ــه صراحــت  مهــم از جملــه روســیه وترکیــه نیــز ب
اعــام کردنــد کــه ایــن اتهام نســبت بــه ایــران اتهام 

نادرســتی اســت.
ــوع،  ــن موض ــوص ای ــرد: در خص ــان ک وی خاطرنش
ــع  ــی و مجام ــکار عموم ــه اف ــت ک ــرورت داش ض
بین المللــی آن را بداننــد ضمــن اینکــه آنرا بــرای دبیر 
کل ســازمان ملــل هم به تفصیــل توضیــح دادم. اتفاقاً 
ــی یعنــی صــدر  ــی و ۱+4 فعل ــر از آن ۱+5 قبل 3 نف
اعظــم آلمــان ،نخســت وزیر انگلیــس و رئیس جمهور 
ــرار  ــی اص ــد و همگ ــورک بودن ــم در نیوی فرانســه ه
داشــتند کــه ایــن جلســه برقــرار شــود و آمریــکا هــم 

ــم را برمــی دارم. ــد کــه مــن تحری می گوی

اروپا به تحریم های آمریکا پایبند ماند؛ باید از آنها قطع امید کرد

امریــکا کــه دشــمن اصلــی مــا اســت، امــروز منفورتریــن دولــت در دنیا 
اســت و اروپایــی هــا نیــز خودشــان در حــال اعتــراف بــه ضعــف هــا و 

افــول قدرتشــان هســتند.
ایشــان بــا اشــاره بــه ســخنان یکــی از ســران اروپــا در مجمــع عمومــی 
ســازمان ملــل متحد افزودنــد: این مقــام اروپایــی صراحتاً و با اســتدالل 
بــه افــول تمــدن غــرب اذعــان کــرد، البتــه در همین شــرایط ضعف نیز 

خــوی اســتکباری خــود را فرامــوش نمــی کنند.
رهبــر انقــاب اســامی بــه آمارهــای مراکــز بیــن المللــی درخصــوص 
ــد:  ــد و گفتن ــی اشــاره کردن ــروف اروپای بدهــی هــای کشــورهای مع
مشــکات اقتصــادی این کشــورها جدی اســت و گرفتاریهای سیاســی 
انگلیــس و فرانســه نیــز در مقابل چشــم همگان اســت، بنابرایــن باید از 

ایــن موقعیــت اســتفاده کرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در جمــع بنــدی ســخنان خــود، چنــد 
ــر  ــه ب ــاب و غلب ــار انق ــر افتخ ــداوم راه پ ــرای ت ــم را ب ــه مه وظیف

ــد. ــرار دادن ــد ق ــورد تأکی ــمنی ها م دش
»اعتمــاد و اطمینــان بــه وعــده الهــی« اولیــن نکتــه ای بــود کــه رهبــر 
انقــاب اســامی بــه آن اشــاره کردنــد و گفتنــد: هــدف ما تحقــق دین 
خــدا و پیــاده شــدن شــریعت الهــی در جامعــه اســت، بنابرایــن خداوند 
طبــق وعــده خــود مــا را یــاری خواهــد کــرد، همچنانکــه تا کنــون نیز 
بــه ایــن وعــده عمــل کــرده و بــا وجــود انبــوه مشــکات، جمهــوری 
اســامی در قلــه عــزت قــرار دارد و مایــه افتخــار و مباهــات برای اســام 
اســت. مســلح مــا بــا فرمــان امــام بــا وحــدت و هماهنگــی و یکپارچگی 
ــر  ــال در براب ــت س ــرد هش ــای نب ــه صحنه ه ــردم در هم ــور م و حض

مــزدوران و دشــمنان اســام مقاومــت کردنــد.

رئیس جمهور در بازگشت از نیویورک و در فرودگاه مهرآباد:

مدیرعامل رشکت صنایع ملی مس ایران :

فروش خارجی شرکت مس ۲۷۶ درصد افزایش یافت
ــران  ــس ای ــی م ــع مل ــل شــرکت صنای مدیرعام
بــا بیــان اینکــه مجمــوع وزنــی فــروش خارجــی 
شــرکت طــی ۶ مــاه نخســت امســال ۱۶7 هــزار 
ــوده اســت گفــت: درآمــد ایــن شــرکت از  تــن ب
محــل فــروش خارجــی نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال گذشــته، ۲7۶ درصــد رشــد داشــته اســت.

بــه گــزارش ایرنا، اردشــیر ســعدمحمدی در جمع 
ــرکت  ــوب ش ــرد مطل ــزود: عملک ــگاران اف خبرن
ــان  ــروش نش ــوزه ف ــس در ح ــی م ــع مل صنای
می دهــد کــه تحریم هــا و تــاش هــا بــرای 
توقــف صــادرات شــرکت های معدنــی کشــور بــی 
اثــر بــوده و در ایــن زمینــه بــا برنامه ریــزی دقیــق 
ــی  ــود را ط ــی خ ــای صادرات ــتیم برنامه ه توانس

۶مــاه نخســت امســال اجرایــی کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه در مجمــوع فــروش شــرکت 
ــه  ــاه امســال نســبت ب ــی ۶ م ــس نســبت ط م
مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد ۲3۰ درصــدی 
ــروش  ــوع ف ــرد: مجم ــح ک ــت تصری ــته اس داش
ــه  ــه نخســت امســال ب ــس در ۶ ماه شــرکت م
بیــش از ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت.

ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب مدیرعامــل شــرکت مــس ب

مجمــوع وزنــی فــروش داخلــی شــرکت در ایــن بــازه 
زمانــی 3۰4 هــزار تــن بــود گفــت: درآمــد حاصلــه از 
فــروش داخلــی محصــوالت شــرکت مس نســبت به 
مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد ۲۰۶ درصــدی 

داشــته اســت.
وی بیــان کــرد: در ۶ ماهــه نخســت امســال تولیــد 
کاتــد بــا تولیــد ۲7 هــزار تــن بیشــتر از برنامــه بــه 
۱3۲ هــزار و 4۲4 تــن رســید کــه رشــد ۲۶ درصدی 
را نمایــش می دهــد و باالتریــن تولیــد محصــول مس 
کاتــدی از ابتــدای راه انــدازی شــرکت تاکنــون بــوده 

اســت.
ســعدمحمدی بــا بیــان اینکــه تولیــد آنــد نیــز رشــد 
۲5 درصــدی نســبت بــه برنامــه تجربــه کــرد گفــت: 
تولیــد آنــد در ۶ ماهــه نخســت امســال بــه رکــورد 
بی نظیــر ۱۶3 هــزار 48۰ تــن رســید کــه ایــن مهــم 
بــا وجــود خاموشــی کــوره ذوب خاتون آبــاد محقــق 

شــد.
وی بــا بیــان اینکــه آمارهــای تولیــدی شــرکت مــس 
ــس  ــد م ــج درصــدی تولی ــد پن ــده رش نشــان دهن
محتــوی معدنــی در پایان ۶ ماهه نخســت ۹8 اســت 
اظهــار داشــت: تولیــد ایــن محصــول نیــز در ایــن بازه 

زمانــی بــه رقــم خــوب ۱5۱ هــزار تــن رســید کــه 
هفــت هــزار تــن بیشــتر از برنامــه بــوده اســت.

مدیرعامــل شــرکت ملــی مــس گفــت: آمــار 
ــان ۶  ــا پای ــولفور ت ــنگ س ــد س ــتخراج و تولی اس
ــه و  ــد س ــب رش ــه ترتی ــال ب ــت امس ــاه نخس م
چهــار درصــدی داشــته اســت، عــاوه بــر آن تولید 
کنســانتره مــس نیــز در ایــن بــازه زمانــی بــه رقــم 
5۹3 هــزار 7۰۰ تــن رســید کــه نســبت بــه برنامه 

ــج درصــدی داشــته اســت. رشــد پن

بمناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه ایثار  ومقاومت افتتاح شد

در نخســتین روز از هفتــه دفــاع مقــدس حجــت االســام والمســلمین کرمانی 
امــام جمعــه بهمــراه مهنــدس وفایــی معــاون سیاســی اجتماعــی فرمانــداری و 
تنــی چنــد از مســئوالن و روســای ادارات نمایشــگاه دفــاع مقــدس در مقابــل 

مســجد سیدالشــهدا )علیــه الســام( را افتتــاح کردنــد 
شــایان ذکــر اســت ایــن نمایشــگاه همــراه باروایتگــری و بــه تصویــر کشــیدن 
دفــاع مقــدس و واقعــه عاشــورا و عرضــه محصــوالت فرهنگــی به همــت پایگاه 
مقاومــت بســیج سیدالشــهدا )ع( در ایــام هفتــه دفــاع مقــدس دایــر می باشــد

آمریکایی ها فضاسازی کرده بودند که آماده مذاکره اند و همه 
مشکالت بر سر لجبازی طرف ایرانی است 

شعر کاروان کربال
شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین
روی دل با کاروان کربا دارد حسین

از حریم کعبه ی جدش به اشکی شست دست
مروه پشت سر نهاد، اما صفا دارد حسین
می برد در کربا هفتاد و دو ذبح عظیم

بیش ازین ها حرمت کوی منا دارد حسین
پیش رو راه دیار نیستی، کافیش نیست
اشک و آه عالمی هم در قفا دارد حسین

بسکه محمل ها رود منزل به منزل با شتاب
کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین

رخت و تاراج حرم چون گل به تاراجش برند
تا به جایی که کفن از بوریا دارد حسین
بردن اهل حرم دستور بود و سّر غیب

ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین
سروران، پرانگان شمع رخسارش ولی

چون سحر روشن که سر از تن جدا دارد حسین
سر به قاچ زین نهاده، راه پیمای عراق

می نماید خود که عهدی با خدا دارد حسین
او وفای عهد را با سر کند سودا ولی

خون به دل از کوفیان بی وفا دارد حسین
دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا

با کدامین سر کند، مشکل دوتا دارد حسین
سیرت آل علی )ع( با سرنوشت کرباست
هر زمان از ما یکی صورت نما دارد حسین
آب خود با دشمنان تشنه قسمت می کند

عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین
دشمنش هم آب می بندد به روی اهل بیت
داوری بین با چه قومی بی حیا دارد حسین

بعد ازینش صحنه ها و پرده ها اشک است و خون
دل تماشا کن چه رنگین سینما دارد حسین

ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان زخمه ای
گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین
دست آخر کز همه بیگانه شد دیدم هنوز

با دم خنجر نگاهی آشنا دارد حسین
شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا

جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین
اشک خونین گو بیا بنشین به چشم شهریار

کاندرین گوشه عزایی بی ریا دارد حسین
   شعر از : استاد  شهریار


