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امام خامنه ای ) قدس سره( :

»قرآن به ما می گوید که از گذشته تاریخ درس بگیرید. 
حاال ممکن است بعضی ها بنشینند، فلسفه بافی کنند 
که گذشته برای امروز نمی تواند سرمشق باشد. این 
حرف ها را بعضی ها می گویند. می خواهند اینها را با 
ـ درست کنند،  ـ به خیال خودشان  شیوه های فلسفی 
نمی توانند! کاری به آنها نداریم. قرآن صادق مّصدق 
است و ما را به عبرت گرفتن از تاریخ دعوت می کند.«             
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  امام سجاد  علیه السالم : هیچ روزي مانند روز فاجعه و مصیبت امام حسین علیه السالم 
نیست، سي هزار مرِد )جنگجو( که همه ادعاي مسلماني مي کردند پیرامون او را گرفتند و 

هر يک براي ريختن خون حضرتش به خداي متعال تقّرب مي جستند!    )بحار، ج ٢٢، ص ٢٧٤(

3

2

3

براساس آموزه های دین و سیره عملی ائمه اطهارعلیهم 
السالم زندگی باعزت برتر از زندگی با ذلت وخواریست .

قران کریم در آیه 1٤1 سوره نساء می فرماید: »  خداوند هیچ 
گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد 
نمود«لذا باستناداین آیه شریفه و با توجه به تفاسیر وروایات  
)هر طرح، عهد نامه، رفت و آمد و قراردادی که راه نفوذ کّفار 
بر مسلمانان را باز کند حرام است. پس مسلمانان باید در 
تمام جهات سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی از استقالل 
کامل برخوردار باشند.( سیره عملی ائمه اطهارعلیهم السالم با 
معاندان ومخالفان و اسالم ستیزان این چنین بود وهمواره با 
اتخاذ تصمیم مانع تسلط کفار و کج اندیشان د ردین شدند و 
با بدعت گذاران و با ناکثین ومارقین وطاغیان برخورد عملی 
نمودند و عاشورا نمونه بارز و آشکار مقاومت و عزت زیستی 
در برابر ظالم و فاجر است عاشورا درسها و عبرتهای زیادی 
با خود هویدا نمود و یکی از اساسی ترین ابعاد حادثه عاشورا، 

درس ها و عبرت های این نهضت است.
 درس های عاشورا با گذشت زمان ، همواره بحثی زنده، 
این رویداد  حیات بخش و حرکت آفرین است. هر چند 
در مکان و زمان محدودی به وقوع پیوست اما درس های 
و  عدالت خواهی  نیست.  خاصی  مکان  و  زمان  ویژه  آن 
ستم ستیزی، عزت، پاسداری از اسالم و ارزش های اسالمی، 
شهادت در راه خدا، جمع میان سیاست و معنویت، امر به 
معروف و نهی از منکر از جمله درس های مهم در عرصه رفتار 

سیاسی رویداد عاشورا است. 
امام حسین)علیه السالم( و دیگر عاشورائیان با گفتار و عمل 
خود به ما آموختند که برخورد مسلمانان با یکدیگر چه در 
داخل کشور و چه در خارج از کشور باید از موضع عّزت 
باشد. چرا که در فرهنگ اسالمی، مسلمان عزیز است و 
هرگز نباید تن به ذلت و خواری بدهد. ذلت و خواری با 
مسلمانی قابل جمع نیست. بنابراین، مسلمانی که ذلّت را 
پذیرفته مسلمانی اش کامل نیست. بر این اساس دو نوع 
زندگی خواهیم داشت: زندگی ذلیالنه و زندگی عزتمندانه. 
زندگی عزتمندانه در پرتو پذیرش والیت خدا و اولیاء خدا، 
و زندگی ذلیالنه در پرتو پذیرش والیت کفر و شرک و 
دشمنان خداست. همراهی و دوستی با دشمنان خدا نیز 
ذلت و خواری است. بر همین اساس قرآن کریم در آیه اول 
سوره ممتحنه می فرماید: » ای مؤمنان، دشمن من و دشمن 

خود را به والیت بر نگیرید.«
عّزت در سخن و عمل همه عاشورائیان تجلی نمود، ولی در 
سخن و عمل امام  حسین)علیه السالم( از همه بیش تر. همه 
این بزرگواران مرگ با عّزت را زندگی و زندگی با ذلّت را عین 

مرگ می دانستند.                                 ادامه صفحه3
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                            دکرت محمدجواد فدایی استاندار کرمان :

کاهش 460 میلیاردتومانی بدهی های
 دستگاه های اجرایی استان در سال گذشته

          رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

از درس های عاشورا در 
عرصه رفتار سیاسی، درس 

عّزت است 

لزوم بازنگری سیاست جنایی 
برخورد با جرائم مواد مخدر

صفحه 4

موحدرئیس کل دادگستری استان کرمان:

تخصیص 46.3 درصدی اعتبارات 
هزینه ای استان در بودجه 98

منطق قرآنی امام حسین )علیه السالم(
 در عدم سازش با دشمن

عدم سازش با دشمن جزئی از منطق قرآنی امام 
حسین)علیه السالم( در جریان عاشورا بود

حجت االسالم و المسلمین  کرمانی امام جمعه بردسیر:

حجت االسالم حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه بردسیر در 
خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن تسلیت ایام سوگواری 
ساالرشهیدان اباعبداهلل الحسین علیه السالم و دعوت نماز گزاران 
به تقوای الهی پیرامون سخنان امام حسین علیه السالم در روز 
دوم محرم به مردم وروشنگری وضعیت زمانش را خطبه ای 
خواند و روی دوتا محور یکی انگیزه قیام ودوم ازمایش مردم  
سخنانی فرمود لذا امام حسین ابتدا تصویری از وضعیت زمانه 
خودشان را ترسیم کردند و این چنین فرمود:»اما بعد فقد نزل 
بنا من االمر ما قد ترون و ان الدنیا قد تغّیرت و تنّکرت و ادبر 
معروفها و لم یبق منها اال صبابة کصبابة االناء و خسیس عیش 
کالمرعي الوبیل، اال ترون الي الحق ال یعمل به و الي الباطل 
ال یتناهي عنه لیرغب المؤمن في لقاء اهلل فاني ال اري الموت 
اال سعادة و الحیاة مع الظالمین اال برما«؛ یعنی »اما بعد، بر ما 
همان فرود آمد که مي بینید؛ به راستي اوضاع زمان دگرگون 
شده، زشتیها آشکار و نیکیها و فضیلتها از محیط ما رخت بسته، 
از ارزشهاي انساني چیزي جز اندکي به مانند قطره هاي مانده 
در ته ظرف آب، چیزي نمانده است، مردم در زندگي ننگین و 
ذلت باري به سر مي برند که نه به حق عمل مي شود و نه از 
باطل روگرداني مي شود. شایسته است در چنین محیط پلیدي، 
انسان مؤمن فداکاري کند و به دیدار حق بشتابد. من در چنین 
فضایي مرگ را جز سعادت و زندگي با ستمگران را چیزي جز 

نکبت نمي دانم.«
خطیب جمعه افزود: امام علیه السالم در این خطبه  بیان می 
دارد که اوضاع دنیا عوض شده جدم رسول خدا صلی اهلل 
علیه وآله یک تحول اساسی درجامعه ایجادنمود و ارزشهای 
اسالمی وانسانی را احیا نمود ولی االن زمانه به عقب بازگشته و 
ارزشهای اسالمی درحال فراموشی است یعنی منکرات و زشتیها 
خودشان را نشان می دهند و نیکیها وخوبیها رخت بربسته است 
واز خوبیها جز چند قطره آب درته ظرف نمانده است و مردم  صفحه3

شکل گیری گروههاو جریان  مقاومت نشات گرفته از نهضت عاشوراست /  
امروز نهضت عاشورا در حال جهانی شدن است

زندگی سخت و ذلت باری دارند و به حق عمل نمی شود 
و گرایش به باطل دارند درچنین اوضاع واحوالی باید فرد 

مومنی جان خود را نثار اسالم کند واسالم را زنده نماید
حجت االسالم کرمانی افزود: امام درادامه فرمود:  درچنین 
اوضاع واحوالی چاره ای جزایثارجان برای احیای ارزشهای 
اسالمی نیست زیرا مرگ دراین زمانه خوشبختی و زندگی با 
ستمگران جز پستی نیست بنابراین امام علیه السالم تااینجا 
وضعیت جامعه وعلت وانگیزه قیام خود امر به معروف ونهی 

از منکربیان نمود.
امام جمعه بردسیر در اهمیت امر به معروف ونهی از منکر 
با ذکر حدیثی از امام باقرعلیه السالم بیان داشت : امام 
محمد باقر علیه السالم در سخنی ارزشمند فایده فریضه امر 
به معروف و نهی از منکر را این گونه بیان فرمودند: امر به 
معروف ونهی از منکر فریضه بزرگی است که دیگر فرایض به 
واسطه آن بر پا می  شود،                           ادامه صفحه٢

مهسا مزنگي
 رتبه 947 هنر

جناب اقای دکترخطیبی شهردار محترم بردسیر
تالش خدمت گذاران  صدیق  ایران اسالمی   هیچ گاه  فراموش نخواهد شد

احرتامــا بدینوســیله از توجــه مســتمر و دلســوزانه جنابعالــی در جهــت ارتقاء فرهنگی جامعه و همچنیــن از حامیــت وتالش ارزشــمند اعضای محرتم 

شــورای اســالمی شــهر و کارکنان خدوم شــهرداری در راســتای توســعه و زیبا ســازی قطب فرهنگی شهرســتان ) بقعه مبارکه امام زاده ســیدمحمد علیه 

الســالم  ( و همچنیــن در مناســب ســازی صحــن امامزاده جهت  حضورهیآت عزاداری در عاشــورای حســینی  ضمــن آرزوی تــداوم این رونــد از زحامت 

واقدامــات همــگان  قدردانــی منــوده و از خداونــد متعــال موفقیــت و اســتمرار خدمتگــذاری  به مردم  انقالبی این شــهر را مســئلت داریم.   

اداره اوقاف وامورخیریه بردسیر -  هیات امناء امامزاده سید محمد علیه السالم

 دعوت به همکاری 
موسســه تبلیغاتــی اونــگ جهــت تکمیــل کادر خــود 

ــه  ــدان ب ــه من ــاز دارد ،عالق ــر طــراح نی ــک نف ــه ی ب

طراحــی و کار بــا نــرم افــزار فتوشــاپ جهــت کســب 

اطالعــات بیشــرت بــه محــل موسســه واقــع در خیابان 

رشیعتــی جنــب بانــک رســالت مراجعــه مناینــد

آماده افتتاح بودن 2 طرح معدنی شرکت گل گهر
مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتــی گل گهر از 
آمــاده افتتاح بــودن کارخانه »ذوب و فوالدســازی 
ــن  ــط دوم آه ــیرجان« و »خ ــوالد س ــان ف جه

اســفنجی کوثــر« این شــرکت خبــر داد.
ــید  ــر، جمش ــه کوی ــنا منطق ــزارش ایس ــه گ ب
ــرد:   ــار ک ــر اظه ــن خب ــا اعــالم ای مالرحمــان ب
خــط یــک ذوب و فــوالد ســازی جهــان فــوالد 
ــد  ــد اکســیژن، تولی ــراه واح ــه هم ــیرجان ب س
ــاح  ــار افتت ــرده و در انتظ ــاز ک ــی را آغ آزمایش

ــرار دارد. ــمی ق رس
وی بــا بیــان اینکــه ظرفیت تولیــد ایــن کارخانه 
بــه 1.٢ میلیــون تــن در ســال مــی رســد افــزود: 
میــزان اشــتغال مســتقیم کارخانــه فوالدســازی 
٧50 نفــر و اشــتغال غیــر مســتقیم  آن ٢٢50 
نفــر بــوده کــه بــرای راه انــدازی ایــن پــروژه ٢30 

میلیــون دالر ســرمایه گــذاری شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهر 
بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت گل گهــر پیــش از 
ــا  ــر ب ــن نیــز خــط دوم آهــن اســفنجی کوث ای

ظرفیــت تولیــد ٢ میلیون تــن )مگامــدول( را آماده 
افتتــاح کــرده بــود افــزود: راه انــدازی ایــن کارخانــه 
ــد در  ــره تولی ــل زنجی ــرای تکمی ــد ب گامــی جدی

مجموعــه گل گهــر بــه شــمار مــی آیــد
ــا ســرمایه  ــه ب ــن کارخان ــه داد: ای مالرحمــان ادام
گــذاری  166 میلیــون دالری ســاخته شــده و 
میــزان ایجــاد اشــتغال مســتقیم آن بــه ٢٢0 نفــر 
ــر  ــغل غی ــن، 880 ش ــر ای ــالوه ب ــد، ع ــی رس م
مســتقیم نیــز بــا راه انــدازی ایــن کارخانــه ایجــاد 

خواهــد شــد.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت معدنــی 
و صنعتــی گل گهــر امســال طــرح هــای متعددی 
در حــوزه هــای تولیــد، زیربنایــی و ... در مســیر راه 
انــدازی دارد خاطــر نشــان کــرد: ایــن شــرکت در 
حــوزه تولیــد )اســتخراج و تولیــد کنســانتره( نیــز 
بــا رشــد همــراه شــده عــالوه بــر ایــن در بخــش 
فــروش ریالــی محصــوالت، ایــن شــرکت بــه رقــم 
ــه  ــت ک ــت یاف ــال دس ــارد ری ــزار میلی 51.3 ه
٧٧درصــد بیــش از مدت مشــابه ســال قبل اســت.

مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتی گل گهــر ادامه 
داد: شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــه عنــوان 
ــا  ــران، ب ــن تولیدکننــده ســنگ آهــن ای ــزرگ تری ب
اقدامــات و برنامــه هایــی که طی ســال های گذشــته 
ــد،از  ــره تولی ــته اســت، توانســته زنجی ــون داش تاکن
ــه طــوری کــه  ــا شــمش را کامــل کنــد ب معــدن ت
اســتخراج مــاده معدنــی و فــراوری آن از کنســانتره تا 
تولیــد گندله ســنگ آهــن، آهن اســفنجی و ســپس 
ــن  ــزوده در ای ــوالد، ســبب رشــد ارزش اف شــمش ف

مجموعــه شــده اســت.



10000100005588

اخبار

www.sepehrbrd. i r

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان        سال یازدهم           شماره 401            دوشنبه  بیست وپنجم شهریور ماه 298

https://telegram.me/sepehrbrd  

  

خطبه های نمازجمعه

حجت االسالم و المسلمین  کرمانی امام جمعه بردسیر:

شکل گیری گروههاو جریان  مقاومت 
نشات گرفته از نهضت عاشوراست / امروز 
نهضت عاشورا در حال جهانی شدن است

ادامه صفحه اول ...  و راه ها امن مى  گردد و درآمدها حالل 
مى  شود و حقوق پايمال شده به صاحبانش برمى  گردد، زمين آباد 
مى  شود و )بدون ظلم( حق از دشمنان گرفته مى  شود و كارها 

سامان مى  پذيرد.
حجت االسالم كرمانى درمورد پيام دوم خطبه اما حسين عليه 
السالم گفت: پيام دوم آزمايش و امتحان مردم بود زيرا مردم ظاهرا 
ديندار و مومن هستند اما وقتى پای عمل به ميان ميايد معلوم 
مى شودكه اينها ظاهری بوده است مردم كوفه هزاران نامه به امام 
نوشتنداما با سکه های زر يزيد امام را تنها گذاشتند و در اين امتحان 
مردودشدند و اين عمل انها بايدزنگ خطری باشدبرای ما كه 
درموقع عمل درست تصميم بگيريم و راه صحيح را انتخاب كنيم 

امام حسين )عليه السالم (فرموده است : »الناُس عبيُد الدنيا و الدين 
صوا بالبالء َقلَّ  لعق على السنتهم يحوطونه مادرَّت معايُشهم فاذا ُمحَّ
الَديّانون«»مردم بندۀ دنيايند و دين بر زبانشان مى چرخد و تا وقتى 
زندگى هاشان بر محور دين بگردد، در پى آنند، اّما وقتى به وسيلۀ 

»بال« آزموده شوند، دينداران اندک مى شوند.«
حجت االسالم كرمانى افزود: امروز جريان گروههای مقاومت 
درمنطقه و در كشورهای عراق )حشدالشعبى(، لبنان ) حزب 
اهلل( ،سوريه )دفاع وطنى  ، يمن ) انصارهلل (،افغانستان و پاكستان 
)فاطميون وحيدريون( درقالب گروههای مقاومت وحضورانها 
درسوريه به عنوان مدافعين حرم نشات گرفته ازقيام ونهضت 
عاشورای اباعبداهلل الحسين عليه السالم است و هرچه زمان مى 
گذرد بر مقاومت انها افزوده مى شود و حضور نخست وزير هند 
درمراسم عزاداری عاشورا بيانگر جهانى شدن اين نهضت است و 

امروز نهضت عاشورا در حال جهانى شدن است
امام جمعه بردسير از حضور زنان بدحجاب درمراسمات سوگواری 
گاليه داشت و گفت : چگونه اين زنان شيعى مى توانند با بدترين 
حالت درصفوف عزاداران و مراسمات مذهبى حضور داشته باشند 
وارزشهای اسالمى را ناديده بگيرند و همچنين توصيه نمود كه 
ريشه بسياری از فروپاشيدن خانواده ها عدم امربه معروف ونهى 
ازمنکر است وقتى كه جای خوبيها و زشتيها عوض مى شود و 
ارزشها به فراموشى سپرده مى شود و بداخالقى درخانواده حاكم 

مى شود انتظاری جز اين نيست

ورود دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم در برخورد با تهدیدکنندگان امنیت ملی
ــوم در  ــى العم ــوان مدع ــه عن ــا ب ــتگاه قض ورود دس
برخــورد بــا تهديدكننــدگان امنيــت ملــى/ تشــويش 
اذهــان عمومــى توســط خبرآناليــن بــا انتشــار مطلبى 

ــى ــر آب ــا دخت ــاط ب كــذب در ارتب
نماينــده مــردم ســيرجان و بردســير در مجلــس گفت: 
از دســتگاه قضــا مــى خواهيــم بــا افــرادی كه بــه دنبال 
شــايعه پراكنــى، افترا و ناســزا بــه نظام و تشــويش افکار 
عمومى هســتند بــه عنــوان مدعــى العمــوم ورود كرده 

و برخــورد قاطــع را بــا آن ها داشــته باشــد.
شــهباز حســن پور نماينــده مردم ســيرجان و بردســير 
ــدام  ــه اق ــش ب ــالمى در واكن ــورای اس ــس ش در مجل
اخيــر خبــر آنالين مبنــى بر انتشــار خبــر دروغ حبس 
ــاری) دختــری كــه خودســوزی  ۶ ماهــه ســحر خداي
كــرد و بــه اشــتباه او را بــه جــای دختــر آبــى جــا زدند( 
و بيــان كــردن ايــن حکم بــه عنــوان علت خودســوزی 
ايــن دختر، بــه خبرنــگار راه آرمان گفــت: وزارت ارشــاد 
نســبت به برگــزاری كارگاه های آموزشــى اهتمــام ورزد 
تــا از نســبت دادن افتــرا و ناســزا بــه نظــام جمهــوری 
اســالمى و مســئوالن نظــام توســط برخــى افــراد كــه 

ايــن روزهــا بــه وفــور مشــاهده مــى شــود، جلوگيــری كند.
وی عنــوان كــرد: از دســتگاه قضــا مــى خواهيــم كــه بــرای 
شــفاف ســازی و ســالمت مجموعــه رســانه هــای كشــور با 
كســانى كــه بــه دنبــال پمپــاژ يــاس و نــا اميــدی در كشــور 

هســتند برخــورد نمايد.
حســن پورافــزود: بايــد برخــورد الزم بــا خبــر آناليــن كــه 
چنــدی پيــش بــا انتشــار خبــری كــذب موجبــات تفرقــه 
افکنــى ميــان مــردم دو كشــور ايــران و عــراق را فراهــم كرد 
و در پــى ايــن اقــدام امنيــت ملــى خدشــه دار شــد، صــورت 

. گيرد
نماينــده مــردم ســيرجان و بردســير در مجلس ابراز داشــت: 
امروز شــاهد هســتيم عــده ای آگاهانــه و ناآگاهانه بــه دنبال 

نــا اميــد كــردن فرزنــدان عزيــز اين مــرز و بوم هســتند.
وی تاكيــد كــرد: ضمــن ابــراز گاليــه از افــرادی كــه تريبــون 
قلــم را در دســت دارنــد و بــا ســو اســتفاده از آن بــه دنبــال 
ترويــج يــاس و نا اميدی در كشــور هســتند، از دســتگاه قضا 
مــى خواهيــم بــا افــرادی كــه بــه دنبــال شــايعه پراكنــى، 
افتــرا و ناســزا بــه نظــام و تشــويش افــکار عمومــى هســتند 
بــه عنــوان مدعــى العمــوم ورود كــرده و برخــورد قاطــع را با 

آن هــا داشــته باشــد.
حســن پــور خبــر داد: هفتــه آينــده در جلســه علنــى 
مجلــس ايــن موضوع مطــرح مــى شــود و قطعا تصميم 
ــد  ــان و تهدي ــا خاطي ــاط ب ــنى در ارتب ــح و روش صري

كننــدگان امنيــت ملــى گرفتــه خواهــد شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــى فرمانداری شهرســتان بردســير، 
زمانــى رئيــس اداره منابع طبيعــى و آبخيــزداری بهمراه تنى 
چنــد از همــکاران و نيــرو هــای يــگان حفاظــت بــا مهندس 
نجــف پــور فرمانــدار و رئيــس شــورای مديريت بحــران ديدار 

كردند
ــزداری  ــى و آبخي ــع طبيع ــس مناب ــى رئي ــدس زمان مهن
ــى  ــش گياه ــه پوش ــاره ب ــن اش ــير ضم ــتان بردس شهرس
ــوخته  ــوزی و س ــش س ــورد ات ــع از ۱۶ م ــب در مرات مناس
شــدن ۲۲۴ هکتــار مراتــع خبــرداد، وی بــا بيــان از دســت 
دادن برخــى بوتــه هــای نــادر در طــى ايــن اتــش ســوزی ها 
افــزود: حقيقتا نيروهــای اداره منابع طبيعــى و يگان حفاظت 
بصــورت جهــادی تــالش داشــتند كــه در طى ايــن عمليات 
هــا شــورای مديريــت بحــران ،بخشــداری ها،نيروهــای اتــش 
نشــانى شــهرداری هــا و صنايــع فــوالد ،اهالــى روســتاها و 

عشــاير كمــک هــای شــايانى داشــتند 
رئيــس اداره منابــع طبيعى و آبخيزداری شهرســتان بردســير 
ــزوم فرهنــگ ســازی در جهــت امــوزش هــا و نــکات  ــه ل ب
ايمنــى در مســير جــاده هــا و روســتاهای هدف گردشــگری 

نيــز تاكيــد كرد 
درپايــان زمانــى طى لــوح تقديری از ســوی مهنــدس رجبى 
زاده مديــر كل منابــع طبيعــى و آبخيــزداری اســتان كرمــان 
از زحمــات و تــالش هــای مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار در 
راســتای مديريــت شــورای بحــران در عمليات هــای خاموش 

ســازی اتــش ســوزی هــا نيــز تجليــل كــرد

۱۶ مورد آتش سوزی و سوخته شدن 
22۴ هکتار مراتع تابستان امسال

بــه گــزارش روابــط عمومــى فرمانداری شهرســتان بردســير، 
جلســه هــم انديشــى ســر تيم هــای گشــت هــای رضويون 
بــا حضــور مهنــدس نجــف پــور رئيــس شــورای تاميــن و 
ــه  همچنيــن ســايراعضای شــورای تاميــن در محــل ناحي

مقاومــت بســيج ســپاه شهرســتان برگــزار شــد
مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار شهرســتان بردســير در ايــن 
جلســه ضمن تســليت ايام محرم الحرام و ســوگواری ســرور 
و ســاالر شــهيدان حضــرت اباعبداهلل الحســين عليه الســالم 
افــزود: هرجــا نــام بســيج بــرده ميشــود همــراه ان بعضــى 
مفاهيــم همچون خدمــت و اخــالص تداعى ميشــود،وی در 
ادامــه از تــالش های بســيجيان در جهــت تاميــن و پايداری 

امنيــت در شهرســتان نيــز تقديــر و تشــکر كرد
ــتای  ــون در راس ــای رضوي ــت ه ــت گش ــر اس ــه ذك الزم ب
امنيــت پايــدار محلــه و فعــال كــردن پايــگاه هــای مقاومت 
در چهــار بخــش شهرســتان بردســير در حــال انجــام اســت

شهباز حسن پور، مناینده سیرجان در مجلس:

برای نخستین بار در ایران؛ درمان سرطان خون و بیماری های خونی در شیراز امکانپذیر شد 
بــرای نخســتين بــار در ايــران؛ درمــان 
ــى در  ــای خون ــون و بيماری ه ــرطان خ س

ــد ــر ش ــيراز امکانپذي ش
ــگاه  ــت آزمايش ــتان ها- سرپرس ــروه اس گ
ــارس  ــتان ف ــى اس ــکى قانون ــک پزش ژنتي
گفــت: ســرطان خــون و بيماری هــای 
خونــى مانند تاالســمى بــا اســتفاده از روش 
PGD HLA typing بــرای نخســتین بــار در ايــران  

ــت. ــان اس ــال درم ــيراز در ح در ش
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــد در گفت وگ ــا پژومن رض
تســنيم در شــيراز اظهار داشــت: ايــن روش 
علمــى بــرای نخســتين بــار در كشــور برای 
درمــان بيماری هــای خونــى بــا اســتفاده از 
خــون بنــد نــاف نــوزاد خواهــر يــا بــرادر در 

ــر شــد. شــيراز امکان پذي
وی گفــت: در ايــن روش پيشــرفته ژنتيکــى 
ــالش متخصصــان  كــه پــس از دو ســال ت
شــيرازی فراهــم شــده بــرای يــک خانــواده 
ناقــل تاالســمى و دارای يــک فرزنــد مبتــال 
ــادر  ــم م ــه رح ــى ب ــمى، جنين ــه تاالس ب
انتقــال پيــدا كــرده كــه نه تنها ســالم اســت 

ــوزاد  ــاف ن ــوان از خــون بنــد ن بلکــه مى ت
تــازه متولــد شــده بــرای درمــان تاالســمى 

فرزنــد بيمــار نيــز اســتفاده كــرد.
ــک پزشــکى  سرپرســت آزمايشــگاه ژنتي
ــس از  ــت: پ ــارس گف ــتان ف ــى اس قانون
آزمايشــات ژنتيکــى روی والديــن و فرزنــد 
بيمــار، جنين هــای حاصــل از تخمــک و 
اســپرم والديــن از لحــاظ ژنتيکــى بررســى 
شــدند و جنين پســر ســالم و دارای فاكتور 
ــد  ــد فرزن ــاً همانن ســازگاری بافتــى دقيق
بيمــار مبتــال بــه تاالســمى بــه رحــم مادر 
انتقــال پيــدا كــرد و هــم اكنــون مــادر در 
ــى  ــای پايان ــردن هفته ه حــال ســپری ك
بــارداری و فرزنــد بيمــار در انتظــار درمــان 

نهايــى اســت.
ــان  ــک بي ــص ژنتي ــک متخص ــن پزش اي
كــرد: ايــن روش ژنتيکــى نــه تنهــا بــرای 
ــتفاده  ــمى اس ــه تاالس ــال ب ــاران مبت بيم
ــاران  ــان بيم ــرای درم ــه ب ــود، بلک مى ش
مبتــال بــه ســرطان خــون نيــز مى توانــد 

ــرد داشــته باشــد. كارب

ــرای  ــى  ب ــن روش علم ــزود: اي ــد اف پژومن
ــون و  ــرطان های خ ــه س ــال ب ــاران مبت بيم
بيماری هايــى كــه بــا پيونــد مغــز اســتخوان 
درمــان مى شــوند، مى توانــد بــه عنــوان تنهــا 

ــى اســتفاده شــود. روش درمان
سرپرســت بخش ژنتيک آزمايشــگاه پزشکى 
قانونــى اســتان فــارس تصريــح كــرد: در ايــن 
روش کــه بــه آن PGD HLA matching گفتــه مــى 
شــود بــه جــای برداشــت از مغــز اســتخوان 
فــرد دهنــده كه همــراه بــا جراحى و عــوارض 
جانبــى بــرای فــرد دهنده اســت از خــون بند 
نــاف فرزنــد متولــد شــده بــرای درمــان فرزند 
بيمــار اســتفاده مى شــود و هيــچ اثــر جانبــى 

بــرای دهنــده وجود نــدارد.
مســئول فنــى آزمايشــگاه ژنتيــک پزشــکى 
ــاروری شــيراز افــزود: روش  مركــز درمــان ناب
ــى  ــه گزين ــل از الن تشــخيصى ژنتيکــى قب
)PGD( فرآينــدی اســت كــه بــا آن مى تــوان 
ــای  ــه بيماری ه ــال ب ــاران مبت ــد بيم از تول
ژنتيکــى جلوگيــری كــرد تــا فرزندی  ســالم 

متولــد شــود.

پژومنــد ادامه داد: در پنج ســال گذشــته در 
آزمايشــگاه ژنتيک پزشــکى مركــز ناباوری 
ــورد پى جــى دی   ــزار م شــيراز بيــش از ه
به منظــور بررســى ژنتيکى جنيــن قبل از 
كاشــت در رحــم مــادر با موفقيــت صورت 

گرفته اســت.
ايــن عضــو ســازمان نظام پزشــکى شــيراز 
ــرد  ــا تشــريح بيشــتر در خصــوص كارب ب
ايــن روش علمــى افــزود: بــه زبــان ســاده 
روش درمــان از راه پــى جــى دی انقالبى در 
كاربــرد ژنتيــک و كمک بــه زوجيــن برای 
فرزنــد آوری ســالم ايجــاد كرده اســت، زيرا 
بــدون اســتفاده از ايــن روش دانش ژنتيک 
تنهــا بــرای تشــخيص بيماری هــا در فرزند 

و جنيــن كاربرد داشــت.
ــى دی  ــا روش  پى ج ــرد: ب ــح ك وی تصري
مى تــوان جنيــن 3 تــا 5 روزه كــه بــا لقــاح 
آزمايشــگاهى ايجاد شــده، بررســى كــرد و 
تنهــا جنين هــای ســالم را بــه بــدن مــادر 
ــاب  ــن روش در انتخ ــه  اي ــال داد ك انتق

جنســيت نيــز كاربــرد دارد.

ــزی  ــه ري ــت و برنام ــازمان مديري ــس س ريي
اســتان كرمــان گفــت: اعتبــارات هزينــه ای 
اســتان كرمــان در بودجــه 98 ميــزان 95۴.7 
ميليــارد تومــان اســت كــه در ۶ ماهه امســال 
ــد  ــادل ۴۶.3 درص ــان مع ــارد توم ۱70 ميلي

تخصيــص يافتــه اســت.
بــه گزارش ايســنا منطقــه كويــر، دكتر جعفر 
ــه  ــعه و برنام ــورای توس رودری در جلســه ش
ريــزی اســتان كرمــان اظهــار كــرد: اولويــت 
هــای ظرفيــت بودجــه 98 و از جمله ظرفيت 
ــای  ــر، پروژه ه ــناد تهات ــره 5 اس ــد و تبص بن
ــل  واگــذاری و تکميــل پروژه هــای نيمــه  قاب
تمام و ... دســتور كار جلســه امروز را تشــکيل 

مــى دهــد.
وی افــزود: اعتبــارات هزينــه ای اســتان كرمان 
در بودجــه 98 ميــزان 95۴.7 ميليــارد تومــان 
اســت كــه در ۶ ماهــه امســال ۱70 ميليــارد 
تومــان معــادل ۴۶.3 درصــد تخصيــص يافته 

اســت.
ــا بيــان اينکــه اعتبــارات هزينــه ای  رودری ب
ــه،  ــام بودج ــتگاه مشــمول نظ ــن 3۱ دس بي
ــرد:  ــح ك ــود، تصري ــى ش ــع م ــتانى توزي اس
در ســال 97 تعــداد ۲5۴ نفــر بازنشســته در 
ــوط  ــى مرب ــار مال ــم كــه ب اســتان داشــته اي
بــه پــاداش پايــان خدمــت ايــن افــراد نزديک 
بــه ۲۱ ميليــارد تومــان اســت كــه ۱0 و نيــم 

ــز و  ــد واري ــادل 50 درص ــان مع ــارد توم ميلي
تخصيــص ۱00 درصــد داده شــده اســت ضمن 
ــتگان را از  ــه بازنسش ــوط ب ــت مرب ــه ليس آنک
دســتگاه هــا گرفته ايــم و اعتبــار براســاس ارقام 
بــه همه دســتگاه هــا يکســان پرداخت شــده و 

اختالفــى در پرداخــت نداريــم.
ــزی  ــه ري ــت و برنام ــازمان مديري ــس س ريي
ــتای  ــه در راس ــان اينک ــا بي ــان ب ــتان كرم اس
اســتفاده از بنــد تبصره 5 بودجه ســال جــاری و 
تهاتــر بدهى هــا، بايــد پيمانــکاران و متقاضيان 
ــه  ــود را ارائ ــت خ ــرده و درخواس ــه ك مراجع
ــالغ  ــان اب ــارد توم ــت: ۱7۶۲ ميلي ــد گف بدهن
ــى ســرمايه ای اســتان  ــارات تملــک داراي اعتب
ــص  ــد تخصي ــون 3۱.۴ درص ــه تاكن ــوده ك ب
يافتــه و عمــده اعتبــارات تملــک دارايى، اســناد 

ــک، دو و ســه ســاله اســت. ي

کشف 22۶ کیلو تریاک در 
دو عملیات پلیس بردسیر
و دستگیری 5قاچاقچی

ــتگيری  ــير از دس ــتان بردس ــى شهرس ــده انتظام فرمان
ــن  ــاک در اي ــرم تري ــف ۱۴۴كيلوگ ــى و كش ۴ قاچاقچ

ــر داد. ــتان خب شهرس
بــه گــزارش خبرنــگار پايــگاه خبــری پليــس، ســرهنگ 
ــت: در  ــر گف ــن خب ــريح اي ــری« در تش ــر غضنف »جعف
اجــرای طــرح هــای مســتمر مبــارزه بــا ســوداگران مرگ، 
ــا مــواد مخــدر حيــن پايــش  مامــوران پليــس مبــارزه ب
ــتان۲  ــن شهرس ــى اي ــور اصل ــوری مح ــای عب خودروه

ــد. ــف كردن ــژو۴05را متوق ــتگاه خــودروی پ دس
وی افــزود: در بازرســى از يکــى از خودروهــا ۱۴۴كيلــو و 
۲80گــرم تريــاک كــه بــه شــکل ماهرانــه ای در قســمت 
هــای مختلــف آن جاســاز شــده بــود كشــف و خــودروی 

دوم كــه راه پــاک كــن مــواد بــود توقيــف شــد.
ــه دســتگيری ۴  ــا اشــاره ب ــده انتظامــى بردســير ب فرمان
ــع  ــه مراج ــان ب ــل آن ــه و تحوي ــن رابط ــى در اي قاچاقچ
ــواد  ــوم م ــده ش ــا پدي ــارزه ب ــت : مب ــان داش ــى بي قضائ
مخــدر بــا جديــت از ســوي پليــس دنبــال مــي شــود كــه 
شــهروندان نيــز مــى تواننــد بــا انعــکاس مــوارد مشــکوک 
بــه پليــس بــا شــماره هــای۱۱0 و ۱۲8 ياريگــر خادمــان 

نظــم و امنيــت باشــند.
فرمانــده انتظامــى شهرســتان بردســير از دســتگيری يک 
قاچاقچــى و كشــف 8۲ كيلــو و 500 گــرم تريــاک در اين 

ــتان خبر داد. شهرس
ســرهنگ جعفــر غضنفــری  در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــوران پلي ــزود: مام ــا اف ايرن
حيــن گشــت زنى در محورهــای فرعــى ايــن شهرســتان 
از ۲ دســتگاه موتورســيکلت مقــدار 8۲ كيلــو و 500 گــرم 

تريــاک را كشــف و ضبــط كردنــد.
وی ادامــه داد: در ايــن رابطــه يــک قاچاقچــى دســتگير و 

تحويــل مراجــع قضائــى شــده اســت.
ــرد:  ــح ك ــير تصري ــتان بردس ــى شهرس ــده انتظام فرمان
مبــارزه بــا پديــده شــوم مــواد مخــدر بــا جديــت از ســوی 

پليــس پيگيــری مــى شــود.
وی از شــهروندان خواســت بــا انعــکاس مــوارد مشــکوک 
بــه پليــس بــا شــماره هــای ۱۱0 و ۱۲8 ياريگــر خادمــان 

نظــم و امنيــت باشــند.

مهندس زمانی رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بردسیر :

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان خرب داد:

حجت االسالم مهری امام جمعه نگار :

عاشورا می تواند همه آزادیخواهان و 
عدالت طلبان دنیا را به هم پیوند بدهد

حجــت االســالم مهــری امــام جمعــه نــگار در خطبــه های 
نمــاز جمعــه ايــن هفتــه ضمن عــرض تســليت ايــام محرم 
الحــرام و شــهادت امــام ســجاد عليــه الســالم بــا اشــاره بــه 
روايتــى از ايــن امــام همام بيــان داشــت:اللهم طهرقلبى من 
النفــاق و عملــى مــن الريا و لســانى من الکــذب و عينى من 
الخيانــه.... چهارمطلــب در اين فراز مورد درخواســت حضرت 

اســت درحقيقــت تعليــم دعــا به ماســت
امــام بــه خــدا عــرض مى كنــد خدايــا دل مــرا از نفــاق پاک 
كــن عمــل مــرا از ريــا زبانــم را از دروغ و چشــمم را از خيانت 

ــاک كن پ
حجــت االســالم مهــری در ادامــه در رابطــه بــا تجلــى ابعــاد 
نهضــت حســينى و فرهنــگ عاشــورايى در جهــان امــروز 
بيان داشــت:برگزاری مراســم عاشورای حســينى در سالهای 
اخيــر بــه اوج خــود رســيده و بعــد جهانــى خــود را آشــکار 
ســاخته اســت و ايــن حضــور ارتبــاط معنــا داری بــا جبهــه 
فراگيــر مقاومــت دارد و حــاوی ايــن پيــام اســت كه عاشــورا 
مــى توانــد همــه آزادی خواهــان و عدالــت طلبان دنيــا را به 

ــد بدهد هــم پيون
درس هــا و عبــرت هــای عاشــورا در تحــوالت اخيــر جهــان 
بيــش از پيــش خــود را نشــان داده كه عبارتنــد از درس ايثار 
و فــداكاری درس دينــداری و اخــالص درس موقع شناســى 
و بصيرت درس شــجاعت صبر و اســتقامت در برابر ســختى 
ــت و  ــدا و درس محب ــرای خ ــام ب ــى و قي ــا درس آزادگ ه
عشــق بــرای پشــتيبانى از حــق و برپايــى عدالــت از جملــه 

مــوارد ايــن پيــام اســت
امــام جمعــه نــگار همچنيــن در رابطه بــا گام ســوم تعهدات 
برجامى بيان داشــت:با برداشــته شــدن گام ســوم هسته ای 
ايــران ايــن اولتيماتــوم را بــه غــرب و نهادهــای بيــن المللى 
داد كــه ايــن گام هــا تــا ابــد نمــى تواننــد اســتمرار داشــته 
باشــند و چــه بســا گام چهــارم گام نهايــى كاهــش تعهدات 
برجامــى باشــدوی در پايــان بــه ذكــر مصائــب اهــل بيــت 

عليهــم الســالم  و كاروان اســرا در كوفــه پرداخــت

نشست هم اندیشی با گشت های 
رضویون

رسهنگ غضنفری فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر :

دکرت محمدجواد فدایی استاندار کرمان :

کاهش ۴۶۰ میلیاردتومانی بدهی های
 دستگاه های اجرایی استان در سال گذشته

اعــالم  بــه  بنــا  گفــت:  كرمــان  اســتاندار 
ــته ۴۶0  ــال گذش ــه در س ــتگاه های مربوط دس
ميليــارد تومــان بدهــى دســتگاه هــای اجرايــى 
ــت. ــه اس ــش يافت ــر كاه ــل تهات ــتان از مح اس

بــه گــزارش ايرنــا، محمدجــواد فدائــى در شــورای 
ــزود:  ــان اف ــزی اســتان كرم ــه ري توســعه و برنام
ــتگاههای  ــه دس ــت ك ــن اس ــى اي ــاز كنون ني
اجرايــى، طــى دو هفتــه آينــده جدولى از اســامى 
پيمانکارانــى كــه دســتگاه هــای اجرايــى بــه آنها 
بدهــکار هســتند و بدهــکاری قطعــى شــده تــا 
پايــان ســال هــای 9۶ و 97 بــه تفکيــک را تدوين 
كننــد و در مقابــل آن بدهــى هــر پيمانــکار بــه 
بانــک هــا تــا پايــان ســال هــای 9۶ و 97 و بدهى 
مالياتــى پيمانــکاران تا پايان ســال هــای 9۶ و 97 

ارائــه شــود.
وی خاطرنشــان كــرد: الزم اســت كميتــه ای 
چهارگانــه بــرای پيگيــری موضــوع، بررســى ايــن 
ــاير  ــا و س ــک ه ــه بان ــت تائيدي ــدول و درياف ج

مراجــع مربوطــه تشــکيل شــود.
اســتاندار كرمــان بــه موضــوع واگــذاری پــروژه ها 
ــرای  ــان كــرد: زمانبنــدی الزم ب ــز اشــاره و بي ني
ــدای  ــده، ابت ــن ش ــای تعيي ــروژه ه ــذاری پ واگ
آذرمــاه اســت و در ايــن رابطــه در ۱09 مــورد بايد 

كار واگــذاری آنهــا انجــام شــود.
فدائــى بيــان كرد: در اين نشســت پيشــنهاد 
معاونــت اقتصــادی اســتانداری بــرای اضافــه 
كــردن تعــدادی از مناطــق محروم اســتان به 
مصوبــه مناطــق تحت پوشــش محور شــرق 
و غــرب كشــور مطــرح و مــورد موافقــت قرار 

گرفت.
وی خاطرنشــان كــرد: در چهارميــن شــورای 
توســعه و برنامــه ريــزی اســتان كرمــان ابالغ 
اعتبــارات جديــد هزينــه ای و تملــک دارايى 

اســتان كرمــان نيــز تصويب شــد.

اختیارات بانک مرکزی در خصوص 
مدیریت بازار ارز تمدید شد

در ســى و نهمين جلســه شــورای عالى 
هماهنگــى اقتصــادی، اختيــارات بانک 
مركــزی در خصــوص مديريت بــازار ارز 

ــد. تمديد ش
بــه گــزارش گروه سياســى خبرگــزاری 
فــارس، در ســى و نهميــن جلســه 
ــى هماهنگــى اقتصــادی،  شــورای عال
اختيــارات بانــک مركــزی در خصــوص 

ــازار ارز تمديــد شــد. مديريــت ب
3 دســتور اصلــى ايــن جلســه كــه بــا 
حضــور ســران قــوا و به رياســت حجت 
االســالم حســن روحانــى رئيــس 
ــد  ــه رون ــد؛ ادام ــزار ش ــور برگ جمه
ــات،  ــازار ارز، كاال و خدم ــش در ب آرام
پيشــگيری از رفتارهای ســودجويانه در 
جهــت حمايــت از مصــرف كننــدگان 
ــوه در  ــه ق ــن س ــى بي ــز هماهنگ و ني
خصــوص مديريت مناســب در شــرايط 

تحريــم بــود.
بــر ايــن اســاس مقــرر شــد با توجــه به 
ثبــات قابــل قبــول در بــازار ارز و موثــر 

بــودن ايــن رونــد اختيــارات مصوبــات 
گذشــته تمديد گــردد.

همچنيــن در خصــوص ســتاد تنظيــم 
اجــرای  رونــد  از  گزارشــى  بــازار، 
مصوبــات در بــازه يکســاله ارائــه و مقرر 
شــد مصوبــات قبلــى و اختيارات ســتاد 
تنظيــم بــازار بــرای ايجــاد تمركــز بــر 
ــرل  ــذاری، كنت ــات قيمــت گ تصميم
قيمــت و جلوگيــری از چنــد قيمتــى 
و الــزام برچســب و سياســتهای قيمــت 

ــد شــود. ــازار تمدي گــذاری ب
در بخــش ديگــری در ايــن جلســه 
ــازمان  ــارات س ــش اختي ــوع افزاي موض
ــه  ــوی ك ــه نح ــى ب ــرات حکومت تعزي
ــر  ــازار مناســب ت ــم ب ــرل و تنظي كنت
شــده و بهبــود يابــد، مــورد بحــث قــرار 

ــت. گرف
بــر ايــن اســاس مقــرر شــد ظــرف يک 
هفتــه قوه قضاييــه با هماهنگــى دولت 
اليحــه يــک فوريتــى در ايــن زمينــه را 

تنظيــم و بــه مجلــس ارائــه نمايد.

انهــدام بانــد ۴ نفــره کالهبــرداری نشــر آگهــی 
در ســایت دیــوار

ــى  ــى فرمانده ــس آگاه ــس  پلي رئي
ــف  ــان از كش ــتان كرم ــى اس انتظام
كالهبــرداری از طريــق نشــر آگهــى 
در ســايت ديــوار و انهــدام بانــد ۴ نفره 

ــر داد. ــرداری خب كالهب
ــارس از  ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــری  ــگاه خب ــل از پاي ــه نق ــان ب كرم
پليــس، يــداهلل حســن پور اظهــار 
داشــت: در پــى وصــول چنديــن 
از  نفــر  چنــد  توســط  شــکايت 
همشــهريان مبنــى بــر كالهبــرداری 
از طريــق نشــر آگهــى در ســايت 
ديــوار، بــا تــالش كارآگاهــان و انجــام 
اقدامــات اطالعاتــى يــک بانــد ۴ 
نفــره كالهبــرداری شناســايى و طــى 

ــدند. ــتگير ش ــى دس عمليات
ــى  ــى فرمانده ــس آگاه ــس  پلي رئي
انتظامــى اســتان كرمــان افــزود: 
ــروش  ــا نشــر آگهــى ف ــراد ب ــن اف اي
لــوازم خانگــى از جملــه موبايــل، 
تبلــت، تلويزيــون، يخچــال، ظــروف 
ــا  ــوار ب ــايت دي ــوازم در س ــر ل و ديگ
ــرايط  ــازل و ش ــيار ن ــای بس قيمت ه
عالــى اقــدام بــه كالهبــرداری و 

فريــب شــهروندان مى كردنــد.
ــه معرفــى متهميــن  ــا اشــاره ب وی ب
ــهروندان  ــى از ش ــع قضاي ــه مراج ب
خواســت: هرگونــه موارد مشــکوک را 
از طريــق مركــز فوريت هــای پليســى 

۱۱0 بــه پليــس اطــالع دهنــد.

تخصیص ۴۶.3 درصدی اعتبارات هزینه ای استان در بودجه 98

آگهی مزایده منزل مسکونی
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 960034  جلــد ششــم اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد 
یــک منــزل مســکونی واقــع در شهرســتان بردســیر بلــوار 22 بهمــن شــهرک کارخانه قنــد دارای پــالک ثبتی  
315 فرعــی از 3588 اصلــی از بخــش 20 کرمــان کــه مســاحت ملک براســاس ابعاد و مــدارک موجــود 365/6 
مترمربــع مــی باشــد مســاحت اعیانــی حــدود 80 مترمربــع مــی باشــد کــه حــدود اربعــه آن عبــارت اســت: از 
شــماال  11/25 متــر بــه کوچه هشــت متــری ، شــرقا 32/50 متر بــه پــالک فرعــی 316 از 3588 اصلی، جنوبا 
11/25 متــر بــه پــالک فرعــی 331 از اصلــی 3588، غربــا 32/50 متــر بــه پــالک فرعــی 314 از اصلــی 3588 
مــی باشــد هــر متــر آن مبلــغ 3/000/000 ریــال و هــر مترمربــع اعیــان مبلــغ 3/000/000 ریال قیمــت گذاری 
شــده اســت کــه جمعا بــر اســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 1/336/800/000 ریال بــرآورد قیمت 
گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ چهــار شــنبه 98/08/01 ســاعت 11:30 ظهــر بــه فروش برســاند لذا 
افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخرید می باشــند مــی توانند جهــت بازدید ملــک وارائه پیشــنهاد تاقبل 
از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمت پیشــنهادی خــود را به انضمــام فیش بانکــی دائر 
بــه واریــز ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیه هزینه هــای مربــوط به نقــل و انتقال 
برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجام مزایده نســبت بــه واریز 

مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبط خواهدشــد 
                                               مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/167 م الف

آیــا پــدر و مــادر مــی تواننــد قبــل از 
ــد؟ ــیم کنن ــدان را تقس ــه فرزن ــوت ارثی ف

قبــل از فــوت والديــن تقســيم ارثيــه در قالــب ماترک 
معنــى نــدارد و فقــط مــى تواننــد در قالــب يکــى از 
عقــود امــوال را بــه نــام فرزنــدان خــود يــا اشــخاص 
ــمتى  ــد قس ــن مى توانن ــل نمايند.والدي ــر منتق ديگ
ــه يــک  ــا هــر ميــزان از امــوال و امــالک خــود را ب ي
يــا چنــد نفــر از فرزندانشــان يــا هــر كــس ديگــری 
در قالــب عقــود ديگــری ماننــد ِهبــه ،ُصلــح ،هديــه ، 
فــروش يــا به اشــکال حقوقى ديگــری واگــذار نمايند.

دانستنی های حقوقی
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عاشورای حسینی و تربیت نسل 
منتظر ، زمینه ساز ظهور)1(

ایام عزاداری سیدالشهداء)ع( دوره تربیتی برای نسل منتظر است به این 
تعبیر که جریان عاشورای حسینی دارای ظرفیت بسیار عظیمی است 
که می تواند نسل منتظر امروز را هم از جهت شور و هم شعور حسینی 
تربیت و تقویت کند. حضور در عزاداری های حسینی باید برای جامعه 
منتظر و مدعی زمینه سازی ظهور به عنوان هدفی که در بیانیه گام دوم 
انقالب مقام معظم رهبری تصریح شده است، همراه با شور و شعور باشد. 

در پرتوی این مهم است که می توان از عزاداری ها به ظهور پل زد.
ایام عزاداری سیدالشهداء)ع( دوره تربیتی برای نسل منتظر است به این 
تعبیر که جریان عاشورای حسینی دارای ظرفیت بسیار عظیمی است 
که می تواند نسل منتظر امروز را هم از جهت شور و هم شعور حسینی 
تربیت و تقویت کند.شور حسینی به طور تام و تمام در مجالس بروز 
و ظهور دارد اما اینکه بعضاً گفته می شود برخی محافل و مجالس 
شور حسینی دارد اما فاقد شعور است، پذیرفته نیست. چراکه اساساً شور 
حسینی بدون درک و شعور حسینی ممکن نمی شود، یعنی این شعور 
در آن شور نهفته است اینکه برخی هیجانات را بخواهیم شور بنامیم 
صحیح نیست.لذا این ظرفیت باال ایجاب می کند که خطبا و خادمان 
اهل بیت)ع( نسل جوان را به این مسئله آگاه کنند که تربیت نسل منتظر 
رزق اصلی رزق سفره های حسینی در محرم است. امام حسین)ع( در 
تبیین اهداف قیام عاشورا می فرمایند: »همانا من برای اصالح امت جدم 
رسول خدا)ص( قیام کردم«. این اصالح در جامعه امروز به ویژه نسل 
جوان نیز ضرورت دارد تا کژاندیشی ها و سوءرفتارها را کنار گذاشته و در 
مسیر صحیح قرار بگیریم.این اصالح از دو بعد برای امروز منتظران قابل 
بررسی است یکی تغییر رفتار و عمل و به کمال رساندن عمل و رفتار و 
دوم تغییر در اندیشه و فکر و به کمال رساندن این فکر و اندیشه بدین 
معنا که عزادار سیدالشهداء)ع( از شب اول عزاداری باید صرفاً به حضور در 
روضه و کسب ثواب و بخشش گناهان بسنده نکند این حداقِل حداقل 
هم نیست، تغییر در فکر و اندیشه یعنی از شب اول به کمتر از ظهور و 
ثبت شدن نام مان جزء یاران امام زمان)عج( راضی نباشیم اگر با این طرز 
فکر در دستگاه امام حسین)ع( ورود کنیم و آن را جدی بگیریم شب اول 
و دوم ما با هم فرق می کند و با رشد همراه است و سبب از دست رفتن 

بدرفتاری ها و کنار گذاشتن ضدارزش ها می شود.

 آیه 61 سوره آل عمران :
پس هر که در این ]باره[ پس از دانشی که تو را ]حاصل[ آمده با تو 
محاجه کند بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما 
خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم سپس 

مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.
1-معنای مباهله چیست؟ مباهله از ماده »بهل« بر وزن »اهل« 
به معنای »رها کردن و قید وبند را از چیزی برداشتن« است. اگر 
آن را گاهی به معنای هالکت و لعن دوری از خدا گرفته اند، به 
خاطر این است که رها کردن و واگذار کردن بنده به حال خود، 
این نتایج را به دنبال می آورد. اما از نظر مفهوم متداول که در آیه 
فوق گرفته شده، به معنای نفرین کردن دو نفر به مذهبی که دارند، 
می باشد. بدینگونه که آنان در یک جا جمع شوند و به درگاه خدا 
تضرع کرده و از او بخواهند که دروغگو را رسوا سازد و مجازات کند.

2- دستور خدا به پیامبر چه بود؟براساس آیه شریفه؛ خداوند به 
پیامبر خود دستور داد هر گاه پس از این استدالالت روشن، کسی 
درباره عیسی با تو گفتگو کرد و به جدال برخاست. به او پیشنهاد 
مباهله کن که فرزندان و زنان خود را بیاورید و تو هم فرزندان و 
زنان خود را دعوت کن و دعا کنید تا خداوند دروغگو را رسوا سازد.
3- آیا مباهله به این شکل خاص در عرب سابقه داشته است؟

مسئله مباهله به شکل خاص که در آیه شریفه آمده تا آن زمان در 
بین عرب سابقه نداشته است. در واقع مباهله به این شکل راهی 
بود که صددرصد حکایت از ایمان و صدق دعوت پیامبر می کرد.

4- دعوت به مباهله نشان از چیست؟
دعوت به مباهله از ارتباط قوی با پروردگار و ایمان حکایت می 
کند. چگونه ممکن است کسی که به تمام معنی به ارتباط خویش 
با پروردگار ایمان ندارد. وارد چنین میدانی گردد و ازمخالفان خود 
دعوت کند با هم به درگاه خدا رفته واز او بخواهند تا دروغگو را 
رسوا سازد؟ نتیجه به سرعت آشکار خواهد شد که چگونه خداوند 

دروغگویان را مجازات می کند.
مسلما ورود به چنین میدانی بسیار خطرناک است. زیرا اگر دعای 
او به اجابت نرسد و اثری از مجازات مخالفان آشکار نشود، نتیجه ای 
جز رسوایی دعوت کننده نخواهد داشت. چگونه ممکن است آدم 
عاقل و فهمیده ای بدون اطمینان به نتیجه در چنین مرحله ای 
پا بگذارد. از اینجاست که گفته اند دعوت پیامبر به مباهله یکی از 

نشانه های صدق دعوت و ایمان قاطع او است.
5- مسیحیان نجران چگونه به دعوت پیامبر برای مباهله پاسخ دادند؟

براساس روایات اسالمی که در ذیل این آیه شریفه و جریان مباهله 
وارد شده است. هنگامی که موضوع مباهله مطرح شد، نمایندگان 
مسیحیان نجران از پیامبر مهلت خواستند تا در این خصوص تفکر 
کنند و با بزرگان خود به مشورت نمایند. نتیجه مشاوره آنها از 
یک نکته روان شناسی سرچشمه می گرفت و آن این بود که به 
نفرات خود دستور دادند که اگر مشاهده کردید محمد با سروصدا 
و جمعیت و جارو جنجال به مباهله آمد، با او مباهله کنید و 
نترسید. زیرا حقیقتی در کار او نیست که متوسل به جارو جنجال 
شده است. اگر با نفرات بسیار محدودی از افراد نزدیک و فرزندان 
خردسالش به میعادگاه آمد، بدانید که او پیامبر خدا است و از 
مباهله به او بپرهیزید که خطرناک است. در واقع پاسخ مسیحیان 

مشروط به روز مباهله بود.
6- برخورد مسیحیان نجران با پیامبر در جریان مباهله چگونه بود؟

مسیحیان نجران طبق قرار قبلی به میعادگاه رفتند. ناگاه دیدند که 
پیامبر فرزندش »حسین« را در آغوش دارد و دست »حسن« را در 
دست گرفته است و »علی« و »فاطمه« )علیهم السالم( همراه او 
هستند و به آنها سفارش می کند هرگاه من عا کردم شما »آمین« 
بگویید. مسیحیان هنگامی که این صحنه را مشاهده کردند، سخت 
به وحشت افتادند و از اقدام به مباهله خودداری کردند و حاضر به 

مصالحه شدند و شرایط »ذمه« را پذیرفتند.
7- آیا این آیه در شان علی و فاطمه نازل شده است؟

برخی می گویند این آیه نمی تواند در شان علی، فاطمه و حسنین 
نازل شده باشد. زیرا وقتی کلمه ای بالفظ جمع استعمال می شود، 
حداقل باید سه مصداق داشته باشد. کلمه نساء به یک نفر یعنی 
حضرت زهرا صادق نیست و کلمه ابناء بر حسن و حسین که 
دو تن هستند، استعمال نمی شود و استعمال کلمه »انفس« به 

حضرت علی نیز صادق نیست.
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بــه گــزارش خبرنــگار فرهنگــی باشــگاه 
ــای  ــی از منطق ه ــا، یک ــگاران پوی خبرن
حســینی و درس هــای عاشــورایی، عــدم 
ــر  ــه کم ــت ک ــانی اس ــا کس ــازش ب س
همــت بــه دشــمنی بــا آموزه های اســالم 
بســتند؛ چــرا کــه این مســئله برخاســته 
ــد در  ــت. خداون ــی اس ــای قرآن از آموزه ه
آیــات متعــددی از قــرآن نســبت بــه عدم 
ســازش و هماهنگــی بــا آن دســته از اهل 
کتابــی فرمــان می دهــد کــه کتــاب 
آســمانی خویــش را مــورد تحریــف قــرار 
دادنــد و اکنــون شــاهدیم عملکــرد آنها به 
گونــه ای اســت کــه فرهنــگ جوامــع آنها 
رو بــه اضمحــالل رفتــه اســت، بــه همین 
دلیــل ســازش همه جانبــه بــا آنچــه امروز 
ــرب می شناســیم،  ــان غ ــوان جه ــه عن ب
بــه معنای پیــروی از تمــام دســتاوردهای 
فرهنگــی، اقتصــادی و تربیتــی آنهاســت.

ــه  ــا ب ــرب ی ــان غ ــر جه ــر حاض در عص
ــا  ــی ب ــم جهان ــی امپریالیس ــورت کل ص
برنامــه هدفمنــد خــود در راســتای 
جهانی ســازی و یــا تشــکیل دهکــده 
ــری را  ــع بش ــد دارد جوام ــی، قص جهان
بــه شــیوه های مختلــف از جملــه اســناد 
ــح فرهنگــی تحــت ســلطه خــود  و لوای
ــبک  ــر س ــق ب ــن طری ــا از ای ــرد ت بگی
زندگــی آن هــا اثــر گــذارد، اســنادی کــه 
دارای محتوایــی فریبنــده و باطنــی شــوم 

هســتند.
ــار در  ــا کف ــتانه ب ــه دوس ــز از رابط پرهی

ــرآن ــه ای از ق آی

خداونــد در آیــه 51 ســوره مائــده در 
هشــداری بــه جامعه مؤمنیــن می فرماید: 
»یــا أَیَُّها الَّذیــَن آَمُنــوا ال تَتَِّخُذوا الَْیُهــوَد َو 
النَّصــاری  أَوْلِیــاءَ بَْعُضُهــْم أَوْلِیــاءُ بَْعــٍض َو 
َ ال  َّــُه ِمْنُهــْم إِنَّ اللَّ َُّهْم ِمْنُکــْم َفإِن َمــْن یََتَول
الِمیــَن؛ ای اهــل ایمان،  یَْهــِدی الَْقــْوَم الظَّ
یهــود و نصــاری را سرپرســتان و دوســتان 
خــود نگیریــد، آنــان یــاور یکدیگرنــد ] و 
تنهــا بــه روابــط میــان خــود وفــا دارنــد 
[. و هــر کــس از شــما یهــود و نصــاری را 
سرپرســت و دوســت خــود گیــرد )و بــه 
منویــات آن هــا بهــا دهــد( از زمــره آنــان 
اســت؛ بی  تردیــد خــدا گــروه ســتمکار را 

ــد.« ــت نمی  کن هدای
نکتــه اول اینکــه در اینجــا منظــور ایــن 
نیســت کــه مســلمانان هیچگونــه رابطه 
تجــاری و اجتماعــی با یهود و مســیحیان 
نداشــته باشــند؛ بلکــه منظــور این اســت 
کــه با آنهــا هــم پیمــان نشــوند و در برابر 
دشــمنان روی دوســتی آنهــا تکیه نکنند. 
آنجــا کــه فرمــود »بَْعُضُهــْم أَوْلِیــاءُ بَْعٍض ؛ 
آنــان یــاور یکدیگرنــد«، یعنــی تــا زمانــی 
که منافع خودشــان و دوستانشــان مطرح 
ــد،  از  ــه شــما نمی  پردازن اســت، هرگــز ب
ــان  ــل ایم ــس از اه ــر ک ــت ه ــن جه ای
طــرح دوســتی و پیمــان بــا آنهــا بریــزد، 
از نظر تقســیم  بندی اجتماعــی و مذهبی 
جزئــی از آنهــا محســوب خواهــد شــد. با 
ایــن توضیــح، شــک نیســت کــه خداوند 
چنیــن افــراد ســتمگری را کــه بــه خــود 
ــود  ــلمان خ ــران مس ــرادران و خواه و ب

ــه  ــان تکی ــر دشمنانش ــرده و ب ــت ک خیان
َ ال  ــرد إِنَّ اللَّ ــد ک ــت نخواه ــد، هدای می کنن

الِمیَن. ــْوَم الظَّ ــِدی الَْق یَْه
ــی  هایی  ــه عذرتراش ــاره ب ــد اش ــه بع در آی
می کنــد کــه افــراد بیمارگونــه بــرای توجیــه 
ــگان،  ــا بیگان ــای نامشــروع خــود ب ارتباط ه
ــاره  ــن ب ــد در ای ــد. خداون ــاب می کنن انتخ
ــْم  ــی ُقُلوبِِه ــَن فِ َِّذی ــَری ال ــد: »َفَت می فرمای
َمــَرٌض یُســارُِعوَن فِیِهــْم یَُقولُوَن نَْخشــی  أَْن 
تُِصیَبنــا دائـِـَرةٌ؛ کســانی کــه در دل هایشــان 
بیمــاری ]نفــاق[ اســت، می  بینــی کــه 
در دوســتی بــا یهــود و نصــاری شــتاب 
می  ورزنــد و ] بــر پایــه خیــال باطلشــان کــه 
مبــادا اســالم و مســلمانان تکیه  گاه اســتواری 
ــیب  ــیم آس ــد می  ترس ــند [ می  گوین نباش
ناگــواری بــه مــا برســد ] بــه این ســبب باید 
ــه ســوی یهــود و نصــاری  ــرای دوســتی ب ب

بشــتابیم [«.
خداونــد در پاســخ آنهــا می فرمایــد همانطور 
کــه آنها احتمــال می دهنــد روزی قــدرت به 
دســت یهــود و نصــارا بیفتــد، این احتمــال را 
نیــز بایــد بدهنــد کــه ممکــن اســت خداوند 
از ســوی خــود پیــروزی یــا واقعیــت دیگری 
] بــه نفــع مســلمانان [ پیــش بیــاورد تــا این 
بیمــاردالن بــر آنچــه در دل هایشــان پنهــان 
ُ أَْن  می  داشــتند، پشیمان شــوند؛ َفَعَســی اللَّ
یَأْتـِـَی بِالَْفْتــِح أَوْ أَْمــرٍ ِمــْن ِعْنــِدهِ َفُیْصِبُحــوا 

َعلــی  مــا أََســرُّوا فـِـی أَنُْفِســِهْم نادِِمینَ «.
ــه آنهــا  ــه از دو راه ب در حقیقــت، در ایــن آی

پاســخ گفتــه شــده اســت:
* نخســت اینکــه اینگونــه افــکار از قلب های 

منطق قرآنی امام حسین )علیه السالم( در عدم سازش با دشمن

ــزل و  ــان متزل ــه ایمانش ــانی ک ــار و از کس بیم
نســبت بــه خــدا ســوء ظــن دارنــد بــر می خیزد 
و گرنــه یــک فــرد بــا ایمــان اینگونــه فکــر بــه 

ــد. ــود راه نمی ده خ
* دیگــر اینکــه بــه فــرض کــه چنیــن احتمالی 
ــروزی مســلمین در کار  ــا احتمــال پی باشــد آی

نیســت؟
جالــب اســت کــه بــه تصریــح خداونــد در ادامــه 
ایــن آیــات، مؤمنــان نیــز نســبت بــه ایــن رفتــار 
منافقانــه واکنــش نشــان می دهنــد. خداونــد در 
ــوا أَ  ــَن آَمُن ــوُل الَّذی ــاره می فرمایــد: »وَ یَُق ایــن ب
َُّهْم  ِ َجْهــَد أَیْمانِِهــْم إِن هــُؤالءِ الَّذیــَن أَْقَســُموا بـِـاللَّ
لََمَعُکــْم َحِبَطــْت أَْعمالُُهــْم َفأَْصَبُحــوا خاِســریَن؛ 
کســانی کــه ایمــان آورده  انــد ] بــه مؤمنــان دیگر 
[ می  گوینــد: آیــا ایــن بیمــاردالن آناننــد کــه بــه 
ســخت  ترین سوگندهایشــان بــه خــدا ســوگند 
ــی  ــد؟ ] ول ــما مؤمنانن ــا ش ــه ب ــد ک می  خوردن
روشــن شــد کــه دروغ می  گفتنــد. آنــان یهــود و 
نصــاری را به سرپرســتی و دوســتی گرفتنــد و به 
ایــن ســبب [ اعمالشــان تبــاه و بــی  اثــر شــد، در 

نتیجــه زیانکار شــدند.«

صــدای ســم اســب هــا و زنگولــه شــترها نزدیــک و نزدیــک 
تــر مــی شــد. هنــوز وارد شــهر کوفــه نشــده بودنــد. چــادرم 
ــم  ــا بهتــر بتوان ــاالی تپــه ای رفتــم ت ــر بغلــم زدم و ب را زی
تماشــای شــان کنــم. کاروان بزرگی بــود به همراه ســربازها و 
ابزارهــای جنگی شــان و اســب ها و شــترها و تعــدادی مردم 
ســواره و پیــاده. بیــن شــان زن و بچــه هــم دیــده مــی شــد 
که به نظر می رســید اســیر باشــند. قیافه هاشــان خســته و 
ناراحــت بــود. اشــک هــا روی صورت هاشــان خشــکیده بود. 
ســربازها آنهــا را بــه دنبــال هــم راه مــی بردند و با نیــزه هایی 
کــه بــه بلندی قدشــان بــود، مراقــب بودند فــرار نکننــد. زن 
ها پوشــش درســتی نداشــتند و بعضــی از دخترها سرشــان 
برهنــه یــا نیمــه برهنــه و لبــاس هــای شــان خونــی بــود. 
آنهــا کــه سرشــان برهنــه یــا نیمــه برهنــه بــود بــا دســت 

سرهاشــان را پوشــانده بودند.
منتظــر مانــدم تــا نزدیــک شــدند. از تپــه پاییــن رفتــم. بــه 
یکــی از زن هــا نزدیــک شــدم و پرســیدم: شــما از کجــا می 

آییــد و اســیران کــدام طایفــه ایــد؟
زن گفت: از کربال می آییم و اسیران آل محمدیم.

بــا شــنیدن ایــن حــرف انــگار خــون در رگ هایــم ازجریــان 
افتــاد. نگاهــی بــه بقیــه زن هــا و بچــه هــا انداختــم و دوان 
دوان بــه طــرف محــل زندگــی ام رفتــم کــه همــان نزدیکی 
بــود. تــوی کوچــه کــه رســیدم، دو تــا از زن هــای همســایه 
را دیــدم کــه داشــتند بــا هــم حــرف مــی زدنــد. قضیــه را 
بــرای آنهــا هــم تعریــف کــردم. هــر ســه بــه خانــه هامــان 
رفتیــم و بــا دســتی پــر بــه ســوی اســیرها برگشــتیم. هــر 
چــه چــادر، مقنعــه و لباس خــوب داشــتیم به زن هــا و بچه 
هــای اســیر دادیــم تا خودشــان را بپوشــانند. وقتی چشــمم 
بــه ســرهای روی نیــزه افتــاد، نتوانســتم تحمل کنم؛ شــروع 
زدم بــه جیــغ زدن. زن هــای همســایه هــم کــه آمــده بودند، 
همراهــی ام کردنــد. انــدک اندک مردهــای شــهر دور کاروان 
جمــع شــدند و وقتــی هویــت اســیران را فهمیدنــد، آنها هم 
بلنــد بلنــد گریســتند.روی یکــی از شــترها جوانی بــا حالت 
نــزار و صورتــی در هــم و رنــگ پریــده نشســته بــود. بعدهــا 
فهمیــدم علــی بــن الحســین اســت کــه بــه دلیل بیمــاری 
او را نکشــته انــد. او لبــان خشــکیده اش را از هــم بــاز کــرد 
ــه کــه دور کاروان جمــع شــده  ــه مــردم کوف ــا اشــاره ب و ب
بودنــد گفــت: اینهــا بــرای مــا گریــه مــی کننــد؟ پس مــا را 
چــه کســی کشــت؟با ایــن حــرف ســر و صداهــا و گریــه ها 
بیشــتر شــد. دیگــر نفســم بــاال نمــی آمــد؛ کــم کــم همــه 

چیــز جلــو چشــمانم تاریک شــد.

داستانی آموزنده از عاشورا

از درس های عاشورا در عرصه رفتار 
سیاسی، درس عّزت است

ادامه سرمقاله ... 
ــن  ــورا ای ــین)ع( در روز عاش ــعارهای امام حس ــی از ش یک
ــٌر مــن رکــوب العــار  و العــار خیــر مــن  بود:»المــوت خی
دخــول الّنــار. مــرگ از پذیــرش ننــگ بهتــر، و ننــگ از ورود 
در آتــش ســزاوارتر اســت.« و نیــز آن بزرگــوار در روز عاشــورا 
ــه پذیــرش  می فرمــود: »ایــن ناکــس پســر ناکــس مــرا ب
یکــی از دوکار ناچــار کــرده اســت. یــا شمشــیر کشــیدن و 
کشــته شــدن و یــا پذیرش ذلـّـت. ذلــت از خاندان ما بــه دور 
اســت. هیهــات کــه ذلــت و زبونــی را اختیــار کنــم. نــه خدا 
بــه ذلــت مــن راضــی اســت، نه رســول خــدا و نه مؤمنــان و 
نــه دامن هــای پاکــی کــه مــرا تربیــت کرده انــد. همچنیــن 
ــروی از  ــر پی ــد و آزاده، کشــته شــدن را ب ــردان غیرتمن م

ــد.« ــح می دهن انســان های پســت ترجی
آری، امــام  حســین)علیه الســالم( در دامــن پــدر و مــادری 
ــی، و  ــّزت را زندگ ــا ع ــرگ ب ــه م ــت ک ــده اس ــت ش تربی
زندگــی بــا ذلـّـت را عیــن مــرگ می دانســت:» آن بزرگــوار 
ــدی  ــم بی ــد: »و الل ال اعطیک ــری می فرمای ــای دیگ در ج
اعطــاء الذلیــل و ال افــّر فــرار العبید؛ به خدا ســوگند همانند 
افــراد فرومایــه تســلیم شــما نمی شــوم و مانند بــردگان نیز 

ــم.« ــرار نمی کن ف
عــّزت حســینی بــه او اجــازه نمی دهــد کــه بــرای اینکــه 
چنــد روز بیش تــر زنــده بمانــد بــا فــردی هماننــد یزیــد 
بیعــت کنــد. چــرا کــه بیعــت بــا یزیــد بــه معنــای تأییــد 
حکومــت و کارهــای ناپســند او اســت. چنیــن کاری نه تنها 
شایســته آن امــام همــام کــه حتــی یــاران او نیز نیســت. در 
ســخنان یــاد شــده، امام)علیــه الســالم( بــه مــا می آمــوزد 
کــه در برابــر غیرخــدا عزیــز و ســربلند باشــید و تنهــا در 
پیشــگاه خــدا متواضــع باشــید. آن بزرگــوار در جــای دیگــر 
می فرمایــد: »فانــی ال اری المــوت االّ ســعادة و الحیــاة مــع 
الظالمیــن االّ برمــا؛ مــن در چنیــن محیط ذلت بــاری مرگ 
را جــز ســعادت و زندگــی بــا ایــن ســتمگران را جــز رنــج و 

ــم.«  ــت نمی دان نکب
ســخنان و رفتــار امام حســین)علیه الســالم( و دیگــر 
ــژه  ــه وی ــیعیان ب ــه ش ــه هم ــت ب ــورائیان درس اس عاش
کارگــزاران نظــام اســالمی و هشــداری اســت به کســانی که 
ــن حــال خــود را در  ــی در ای ــد ول خــود را شــیعه می دانن
اختیــار غیرخــدا قــرار داده و مرعــوب و تســلیم قدرت هــای 
ــرا  ــت ف ــن ذلّ ــه ای ــز ب ــران را نی ــده اند و دیگ ــزرگ ش ب

می خواننــد.
البته  میان مســلمان و شــیعه حقیقی و اســمی تفاوتهایی 
اســت . افــرادی کــه بــه ظاهــر اظهــار اســالم می کننــد و 
بخشــی از دســتورات دینــی را به جــا آورده امــا از پذیــرش 
ــی  ــا مســلمان حقیق ــد، انه ــاع می کنن بخشــی دیگرامتن
نیســتند. چــون ایــن گــروه هر جایــی کــه منافــع دنیایی و 
ظاهــری خــود را در خطــر ببیننــد فــوراً راهــی خــالف دین 
را در پیــش می گیرنــد. ایــن رونــدی اســت کــه در منــش و 
روش قاتــالن امام حســین علیه الســالم مشــاهده می شــود 
و امــروزه هــم افــرادی بــه ایــن نــوع اظهــار اســالم می کنند.

ــر اســاس  مســلمان و شــیعه واقعــی کســی اســت کــه ب
ســیره عملــی ائمــه طاهریــن )علیهــم الســالم( حرکــت 
کنــد و خــود را در همــه ابعــاد اخالقــی، دینــی، اجتماعــی، 
سیاســی و ... در مســیر کامــل اهــل بیت)علیهــم الســالم( 
ــی او در  ــد وزندگ ــور نکن ــی عب ــتورات اله ــد و از دس باش
عمــل نمونــه یــک مســلمان کامــل باشــد و مایــه زینــت 
ائمــه طاهرین)علیهــم الســالم( باشــد وزندگــی ایــن چنین 

ــا عــزت اســت  افــرادی ب

آگهی گواهی حصر رواثت
آقــای علیرضــا رنجبر شــورآبادی به شناســنامه شــماره 8  بــه شــرح دادخواســت شــماره 9809983489200293  
مــورخ 1398/06/04 توضیــح داده شــادروان کنیــز زارع پــور خیــر آبــادی بــه شــماره شناســنامه 52  درتاریــخ  
1396/03/25 در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-محمــد رنجبــر 
شــورآبادی فرزنــد عبدالــه  بــه شناســنامه شــماره 3  متولــد 1341 نســبت فرزنــد2- علیرضــا رنجبــر شــورآبادی 
فرزنــد عبدالــه  بــه شناســنامه شــماره 8  متولــد 1350 نســبت فرزنــد3- عصمــت رنجبــر شــورآبادی فرزنــد 
عبدالــه  بــه شناســنامه شــماره 126  متولــد 1339 نســبت فرزنــد4- معصومــه رنجبــر شــورآبادی فرزنــد عبداله  
بــه شناســنامه شــماره 3  متولــد 1345 نســبت فرزندلذا مراتــب یک نوبــت در روزنامه های کثیراال نتشــار محلی 
آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یا وصیــت نامه ای از متوفی نزد اشــخاصی باشــد ظــرف مدت 
یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهی صــادر خواهدشــد وهــر وصیت نامه 

ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
                                                               دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بردسیر/159 م الف

آگهی مزایده منزل مسکونی
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 930230  جلــد نهــم اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در 
نظــر دارد یــک منــزل مســکونی واقــع در شهرســتان بردســیر بلــوار 22 بهمــن شــهرک کارخانه قند 
دارای پــالک ثبتــی  355 فرعــی از 3588 اصلــی از بخــش 20 کرمــان کــه مســاحت ملک براســاس 
ابعــاد و مــدارک موجــود650 مترمربــع مــی باشــد مســاحت اعیانــی حــدود 100 مترمربــع می باشــد 
دارای حــدود چهارگانــه: از شــمال بــه طــول 11 متــر درب و دیــواری اســت بــه کوچــه بــن بســت، از 
شــرق بــه طــول 29/30 متــر جــا پــی اســت بــه پــالک 356 فرعــی، از جنــوب بــه طــول 11 متــر 
دیــواری اســت مشــترک بــا پــالک 371 فرعــی ملــک در ضلع شــمال و از غــرب بطــول 29/30 متر 
دیواری اســت مشــترک بــا 354 فرعی همگــی فرعیــات از 3588 اصلی به مســاحت 322/3 مترمربع 
تحدیــد حــدود گردیــده همچنین ملک فاقد انشــعاب آب مجــزا و دارای انشــعابات بــرق و گاز متعارف 
مــی باشــد کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 905/000/000 ریال بــرآورد قیمت 
گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه 98/07/30 ســاعت 12 ظهر به فروش برســاند 
لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد می باشــند مــی توانند جهــت بازدیــد ملــک وارائه 
پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنی مراجعــه وقیمت پیشــنهادی خــود را به 
انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلغ پیشــنهادی ارائــه نماینــد هزینه آگهــی وکلیه 
هزینــه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده 
ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ 

ســپرده بــه نفــع دولــت ضبط خواهدشــد 
                                                 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/160 م الف

آگهی گواهی حصر وراثت
آقــای علــی شــاه رحمنــی جوشــوری فرزنــد اکبر به شناســنامه شــماره 4  بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهی فوت 
و فتوکپــی شناســنامه ورثــه، درخواســتی بــه  شــماره 9809983489100309  تقدیــم شــورای حــل اختــالف 
نمــوده  و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان اکبــر شــاه رحمنــی فرزنــد قاســم به شناســنامه شــماره 72  
درتاریــخ  1397/11/17 در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-علــی شــاه 
رحمنــی جوشــوری فرزنــد اکبــر به شناســنامه شــماره 4  متولد 1344 نســبت: فرزنــد2- ولی شــاه رحمنی فرزند 
اکبــر بــه شناســنامه شــماره 96  متولــد 1348 نســبت: فرزنــد3- صفــر شــاه رحمانــی فرزنــد اکبر به شناســنامه 
شــماره 5  متولــد 1350 نســبت: فرزنــد4- قاســم شــاه رحمنی فرزند اکبر به شناســنامه شــماره 1  متولــد 1354 
نســبت: فرزنــد5- کنیــز شــاه رحمنــی جوشــوری فرزنــد اکبــر به شناســنامه شــماره 95  متولــد 1342 نســبت: 
فرزنــد6- هــل نســاء رنجبــر کریــم آبــادی فرزند محمــد به شناســنامه شــماره 6  متولد 1318 نســبت: همســر 
لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیراال نتشــار محلــی آگهی می  شــود چنانچه کســی اعتــراض دارد 
یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل 
اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری که بعــد از این 

موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبار ســاقط اســت
                                                           دفتر شورای حل اختال ف شماره یک شهرستان بردسیر/161 م الف

آگهی گواهی حصر رواثت
آقــای مرتضــی حســین پور عســکری فرزند کــرم بــه شناســنامه شــماره 3170038842  به شــرح دادخواســت 
شــماره 9809983489300298  مــورخ 1398/06/05 توضیــح داده شــادروان کــرم حســین پــور عســکری بــه 
شناســنامه 54  درتاریخ  1397/06/24 در شــهر بردســیر فوت شــده و وراث منحصرحین الفوت وی عبارتند از :

1-رضــا حســین پــور عســکری فرزند کرم بــه شناســنامه شــماره 3170076711  متولد 1371 نســبت فرزند2- 
مرتضــی حســین پــور عســکری فرزنــد کــرم بــه شناســنامه شــماره 3170038842  متولــد 1369 نســبت 
فرزنــد3- مجتبــی حســین پــور عســکری فرزنــد کرم بــه شناســنامه شــماره 314  متولــد 1367 نســبت فرزند

4- لیلــی حســین پــور عســکری فرزنــد کرم بــه شناســنامه شــماره 9  متولــد 1363 نســبت فرزنــد5- مروارید 
نوشــادی اللــه زاری فرزنــد ماشــااهلل بــه شناســنامه شــماره 1313  متولد 1345 نســبت همســر لــذا مراتب یک 
نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی می  شــود چنانچه کســی اعتــراض دارد یــا وصیت نامه 
ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم 
دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری که بعــد از ایــن موعد ابراز شــود 

از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.         دفتــر شــورای حــل اختــالف شــماره 3 شهرســتان بردســیر/156 م الف

آگهی گواهی انحصار وراثت
خانــم زهــرا ســعید به شناســنامه شــماره 42  بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهی فــوت و فتوکپی شناســنامه ورثه، 
درخواســتی بــه  شــماره 9809983489100291  تقدیــم شــورای حــل اختــالف نمــوده  و چنیــن اشــعار داشــته 
اســت کــه شــادروان عبــاس ســعید فرزنــد اکبــر بــه شناســنامه شــماره 54  درتاریــخ  1398/04/05 در اقامتــگاه 
دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-ماشــااله ســعید فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه 
شــماره 2568  متولــد 1351 نســبت: فرزنــد2- علــی ســعید فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره 2254  متولد 
1344 نســبت: فرزنــد3- زهــرا ســعید فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره 42  متولــد 1364 نســبت: فرزند4- 
فاطمــه شــمس الدیــن ســعید فرزنــد غالمرضــا بــه شناســنامه شــماره 1846  متولد 1330 نســبت: همســر لذا 
مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچه کســی اعتــراض دارد 
یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حل 
اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری که بعــد از این 

موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبار ســاقط اســت.
                                                              دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان بردسیر/155 م الف

آگهی گواهی حصر وراثت
ــماره  ــت ش ــرح دادخواس ــه ش ــماره 106  ب ــنامه ش ــه شناس ــاس ب ــد عب ــروی فرزن ــه خس ــم مهدی خان
9809983489300294  مــورخ 1398/06/05 توضیــح داده شــادروان مرتضــی دیودل به شناســنامه 75  درتاریخ  
1398/04/23 در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-همایــون دیــودل 
فرزنــد مرتضــی بــه شناســنامه ملــی 3170336886  متولــد 1396 نســبت فرزنــد2- هســتی دیــودل فرزنــد 
مرتضــی بــه شناســنامه ملــی 3170258931  متولــد 1388 نســبت فرزنــد3- مهدیــه خســروی شــرف آبــادی 
فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره 106  متولــد 1359 نســبت همســر4- نســاء نــژاد کهنوجــی فرزند محمد 
بــه شناســنامه شــماره 4  متولــد 1331 نســبت مادرلــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار 
محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نزد اشــخاصی باشــد 
ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد 
وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

                                                             دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بردسیر/154 م الف

آگهی مزایده ملک)نوبت دوم( 
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 980113  اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای حــل اختــالف شهرســتان 
بردســیر در نظــر دارد یــک بــاب منــزل مســکونی بــه شــماره پــالک  116 فرعــی باقیمانــده از 3947 اصلــی 
واقــع در دشــتکار کــه مبلــغ  859/625/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ 
98/07/01 ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی که طالــب شــرکت درمزایده وخرید می باشــند 
مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه یادشــده بــه اجرای احــکام مدنی شــوراهای 
حــل اختــالف مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلغ 
پیشــنهادی ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینه هــای مربــوط به نقــل و انتقال رســمی برعهــده برنده 
مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت به واریــز مابقی مبلغ 

پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبط خواهدشــد 
                       دادورزاجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان بردسیر- قدیرزاده 157/ م الف

حکومت  جهانی عدالت

آگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 980027  جلــد چهــارم اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد 
یــک ملــک واقــع در شهرســتان مجموعــه کارخانــه قنــد بردســیر ضلــع جنــوب کارخانــه قنــد دارای پــالک 
ثبتــی  400 فرعــی از 3588 اصلــی از بخــش 20 کرمــان کــه مســاحت ملک براســاس ابعــاد و مــدارک موجود 
138/20 مترمربــع مــی باشــد ملــک محصــوره و دارای ابعــاد باقیمانــده بــه شــرح : شــماال 12 متــر بــه ملــک 
شــماره 399 فرعــی از 3588 اصلــی، شــرقا اول بطــول 6/50 متــر دیــواری اســت به خیابان شــرق کارخانــه دوم 
دیــوار اســت )پخــی اســت( بــه طــول 10 متــر بــه خیابــان معلــم، جنوبا 5 متــر دیــواری اســت به خیابــان معلم 
و غربــا 13/60 متــر بــه شــماره 397 فرعــی از 3588 اصلی که براســاس نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری 
920/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریق مزایده در تاریخ ســه شــنبه 98/07/30 ســاعت 12 
ظهــر بــه فــروش برســاند لذا افــرادی کــه طالب شــرکت درمزایــده وخرید می باشــند مــی توانند جهــت بازدید 
ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه یادشــده به اجــرای احــکام مدنی مراجعه وقیمت پیشــنهادی خــود را به 
انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلغ پیشــنهادی ارائــه نمایند هزینــه آگهی وکلیــه هزینه های 
مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنده مزایــده می باشــد و درصورتــی که برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجام 
مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبط خواهدشــد 

                                               مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/163 م الف

آگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 980027  جلــد نهــم اجــرای احکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد یک 
ملــک واقــع در شهرســتان بردســیر بلــوار 22 بهمن خیابان شــرق کارخانــه قنــد دارای پالک ثبتــی  269 فرعی 
از 3588 اصلــی از بخــش 20 کرمــان کــه مســاحت ملــک براســاس ابعــاد و مــدارک موجــود 76/2مترمربع می 
باشــد حــدود اربعــه ملــک عبــارت اســت از: شــماال بــه طــول 12 متــر جــا پــی اســت بــه زمیــن پــالک 268 
فرعــی، شــرقا بــه طــول 6/35 متــر محــل درب و دیواریســت بــه پیــاده رو خیابــان، جنوبــا بــه طــول 12 متــر 
جاپــی اســت بــه زمیــن پــالک 270 فرعــی، غربــا بــه طــول 6/35 متــر بــه دیــوار پــالک 276 فرعــی اســت 
کــه کاربــری آن مشــخص نمــی باشــد در صورتــی کاربــری آن تجــاری باشــد براســاس نظریــه کارشــناس 
رســمی دادگســتری 609/600/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریخ چهار شــنبه 
98/08/01 ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخرید می باشــند 
مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعه 
وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائر بــه واریــز ده درصــد مبلغ پیشــنهادی ارائــه نمایند 
هزینــه آگهــی وکلیــه هزینــه های مربــوط به نقــل و انتقــال برعهده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتی که 
برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریز مابقــی مبلغ پیشــنهادی اقدام ننماید مبلغ ســپرده 

بــه نفــع دولــت ضبط خواهدشــد 
                                                مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/164 م الف

آگهی گواهی حصر رواثت
آقــای مجتبــی بیرمــی نیــا فرزنــد منوچهر به شناســنامه شــماره 145  بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهی 
فــوت و فتوکپی شناســنامه ورثــه، درخواســتی بــه  شــماره 9809983489100325  تقدیم شــورای حل 
اختــالف نمــوده  و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان مســلم بیرمــی نیــا فرزنــد منوچهــر بــه 
شناســنامه شــماره 2263  درتاریــخ  1398/06/06 در اقامتــگاه دائمــی خود درگذشــته و ورثه حین الفوت 
وی عبارتنــد از :1-مجتبــی بیرمــی نیــا فرزنــد منوچهر به شناســنامه شــماره 145  متولد 1358 نســبت: 
بــرادر2- مصطفــی بیرمی نیــا فرزند منوچهر به شناســنامه شــماره 455  متولد 1360 نســبت: بــرادر3- 
محســن بیرمــی نیــا فرزند منوچهر بــه شناســنامه شــماره 687  متولــد 1362 نســبت: بــرادر4- مهران 
بیرمــی نیــا فرزنــد منوچهر بــه شناســنامه شــماره 3170064517  متولــد 1371 نســبت: بــرادر5- بتول 
بیرمــی نیــا فرزنــد منوچهر بــه شناســنامه شــماره 350  متولــد 1356 نســبت: خواهر6- نفیســه بیرمی 
نیــا فرزنــد منوچهر بــه شناســنامه شــماره 3170009214  متولــد 1368 نســبت: خواهر لــذا مراتب یک 
نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا 
وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای 
حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامه ای جز رســمی وســری که 

بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبار ســاقط اســت. 
                                                           دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان بردسیر/166 م الف

آگهی گواهی حصر رواثت
آقــای محمــد صالــح پــاک نــژاد دارای شناســنامه 3170060503  بــه شــرح دادخواســت شــماره 
9709983489200655  مــورخ 1398/06/23 توضیــح داده شــادروان ابراهیــم پــاک نــژاد بــه شــماره شناســنامه 
2  درتاریــخ  1397/10/19 در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-محمد 
صالــح پــاک نــژاد فرزنــد ابراهیــم  بــه شناســنامه شــماره 3170060503  متولــد 1371 نســبت پســر2- محمــد 
جــواد پــاک نــژاد فرزنــد ابراهیــم  بــه شناســنامه شــماره 3170111698  متولــد 1374 نســبت پســر3- محبوبــه 
درودی پامــزاری فرزنــد کریمــداد  بــه شناســنامه شــماره 94  متولــد 1349 نســبت همســرلذا مراتــب یک نوبت 
در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچه کســی اعتــراض دارد یــا وصیت نامــه ای از 
متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یک مــاه از نشــر آگهــی به شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جز رســمی وســری کــه بعــد از این موعــد ابــراز شــود از درجه 
اعتبــار ســاقط اســت.                          دفتــر شــورای حــل اختــالف شــماره 2 شهرســتان بردســیر/168 م الــف
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ســندی دیگــر بــرای اثبات شکســت 
صعــود  آمریــکا/  تحریم هــای 
ســه پله ای پتروشــیمی خلیج فارس 

ــی ــدی جهان در رده بن
ــدی  ــن رتبه بن ــاس تازه تری ــر اس ب
مؤسســه ICIS، شــرکت صنایــع 
ــه از  ــارس ک ــج ف ــیمی خلی پتروش
ــت  ــکا در لیس ــت آمری ــوی دول س
اســت،  گرفتــه  قــرار  تحریم هــا 
ــی و  ــت مال ــرد مثب ــل عملک به دلی
ــم  ــی و پنج ــه س ــه رتب ــروش، ب ف

ــرد. ــود ک ــان صع جه
اقتصــادی  گــروه  گــزارش  بــه 
تازه تریــن  تســنیم،  خبرگــزاری 
مســتقل  مؤسســه  گــزارش 
مطالعــات شــیمیایی )ICIS( کــه 

شــرکت های  رتبه بنــدی  ســاالنه 
ــان را  ــیمیایی جه ــیمیایی و پتروش ش
بــر اســاس شــاخص های هفتگانــه 
شــامل فــروش، ســود عملیاتــی، ســود 
هزینه هــای  دارایی هــا،   خالــص،  
تحقیــق و توســعه،  ســرمایه گذاری ها و 
نیــروی انســانی،  عملکــرد شــرکت های 
شــیمیایی و پتروشــیمیایی بررســی و 
ــد. ــر ش ــد، منتش ــدی می کن رتبه بن

در تازه تریــن رده بنــدی ایــن مؤسســه، 
هلدینــگ خلیــج فــارس بــا ســه پلــه 
صعــود نســبت بــه ســال گذشــته بــه 

رتبــه ســی و پنجــم جهــان رســید.
مدیرعامــل هلدینــگ خلیج فــارس نیز 
ــرد: سختکوشــی  ــد ک ــی تأکی در پیام
ــار  ــگ تمام عی ــک جن ــاص در ی و اخ

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید میرزاجــان حســینی)حبیبی( نــام پــدر: دیــن محمــد متولــد: 62/۸/2۸ محل 
تولــد: ســوزمه قلعــه افغانســتان  ت شــهادت: 95/5/12 محــل شــهادت: ســوریه مــزار: 

گلزار شــهدای شهرســتان بردســیر
بــدون مبالغــه بگــم: پســر نبــود، رفیــق بــود. هــر روز به مــا ســر مــی زد و مــا را احترام 
مــی کــرد. اخــاق خوبــی داشــت و بــه بقیــه کمــک مــی کــرد. وقتــی بــرای امــرار 

معــاش بــه عربســتان رفتــه بــودم، میرزاجــان  کمــک کار خانــواده ام بــود...
راوی: دین محمد حسینی)پدر شهید(

 مــاه محــرم بــود. وضــع مالــی چنــدان خوبــی نداشــتیم. بــا ایــن حــال ســفارش مــی 
کــرد: شــیر و کیــک بخــر و در مراســم عــزاداری امــام حســین)ع( پخــش کــن. گفتم: 
خودمــان نداریــم، چطــور خیــرات کنــم؟! گفــت: خــدا بزرگــه! پول به دســت میــاد، تو 

خیــرات کــن...    راوی: خانــم فاطمه محمدی)همســر شــهید(
زنگ زد، گفت: آماده شو بریم کربا. گفتم: پول نداریم، چطوری بریم؟! 

مــادرش هــم توصیــه مــی کــرد: شــما یکبــار رفتــی، االن نــرو. امــا بــرای رفتــن اصرار 
داشــت و مــی گفــت: نــه! مــن بــار اول، دختــر بزرگــم را نبــرده بــودم، ایــن دیْنــی بــه 

ــت... گردنم هس
یــک میلیــون از یکــی از فامیــل هــا قــرض گرفــت و باهــم رفتیــم کربا. همه وســایل  
و بچــه هــا رو دســت و دوشــش بــود. اطرافیــان مــی گفتنــد: بگــذار یــه وســیله هــم 
همســرت بیــاره!   مــی گفــت: نــه!  خــودم قبــول کــردم، بایــد کارهاشــونو انجام بــدم...

راوی: خانم فاطمه محمدی)همسر شهید(
شــوهر یکــی از فامیــل هــای همســرش بخاطــر تصــادف از دنیا رفته بــود. دلــش برای 
بچــه هــای یتیــم مــی ســوخت. هــر چی بــرا بچــه هــاش مــی خریــد، بــرای اون بچه 
هــا هــم مــی بــرد. به همســرش ســفارش مــی کرد: بهشــون ســر بزنــه و هرچــی نیاز 

دارنــد، براشــون ببــره...    راوی: خانم مرضیه حســینی)خواهر شــهید(
موقــع رفتــن بــه ســوریه بــه پســرش بــه عنــوان مــرد خونــه ســفارش مــی کــرد. بــا 
گفتــن جملــه» یــه روز میــاد کــه من نیســتم« گریــه ام گرفــت... گفت: من کــه دفعه 
اولــم هســت دارم میــرم، امــا اگــه هــزار بــار هــم بــرم بــاز هــم کــم هســت، حضــرت 

زینــب)س( خیلــی غریبــه... راوی: خانم مرضیه حســینی)خواهر شــهید(

شهید  معظم   میرزاجان حسینی 

سندی دیگر برای اثبات شکست تحریم های آمریکا
ــمال  ــتاهای ش ــیر روس ــدی در مس ــع کمربن *تقاط
بردســیر تبدیــل بــه یک نقطــه فــوق العــاده خطرناک 
ــه  ــئولین مربوط ــت از مس ــده اس ــز ش ــه خی و حادث
خواهشــمندیم در ایــن زمینــه فکــری اساســی 
بنمایند.                                                   9363----71

*باســام وقتــی که اجــرای قانــون برای همه مســاوی 
نیســت درخواســت و ســفارش الریجانــی بــرای ازادی 
دونماینــده بــا قیــد وثیقــه و نرفتــن بــه زنــدان قطعــا 
دربرخوردبــا اجــرای عدالــت  منافــات دارد وقتی قانون 
گذارخافــی انجــام مــی دهــد ورئیس دســتگاه مقننه  
خواســتارازادی انهــا بــا وثیقــه وورودانهــا بــه مجلــس 
مــی شــود و چگونــه دســت انــدازان بــه بیــت المــال 
در مصوبــات  دخالــت و نظــر و رای مــی دهنــد وقانون 

تصویــب مــی کننــد                      9133----71
*تقدیرتشــکر اززحمــات شــهردارجوان ومردمــی بابت 

مســدود کــردن دوربرگــردان بلــوار امامــزاده 
32----9132                                                     

*ســام چــرا خدمــات اورژانــس هوایــی بــه بردســیر 
حــذف شــده بیمــاران و مجروحــان بدحــال بردســیر 
چــه گناهــی کــردن کــه نبایــد جانشــان نجــات پیــدا 

کنــه                                          9364----16
*بــا ســام کارفرهنگــی و نشــاط مــی توانــد از انحصار 
ــه  جشــنواره و کنســرت بیــرون بیــاد نگاهــی هــم ب
ــال  ــواده در ح ــد خان ــته باش ــواده داش ــون خان کان
ــس  ــش طــاق ، پ ــه ان افزای اضمحــال اســت نمون
کارفرهنگی می تواند ایجادمراکزمشــاوره ای و خدمات 
رایــگان با حضــور کارشناســان تااین مــورد تقلیل پیدا 
ــت  ــه سرپرس ــواده ای ک ــرای خان ــی ب کندکارفرهنگ
خانــواده تــوان پرداخــت نفقه خانــواده را ندارد و یــا دارد 
و نمــی پــردازد کارفرهنگی یعنی شــناخت آســیبها و 
ایجــاد راهکارهــای عملــی تا حصــول نتیجه وهــزاران 
ــادان  ــی معت ــی یعن ــده ... کارفرهنگ ــن مان کاربرزمی
متجاهــر را جمع کــردن ، کارفرهنگی یعنی شــناخت 
خانــواده هــای فقیــر ونیازمنــد وکمک به انهــا ، تقویت 
نهادهــای تربیتــی و نظــارت برانهــا ،کارفرهنگی یعنی 
بصیــرت افزایــی بــه کســانی کــه حجــاب و پوشــش 
ــی  ــه م ــه ک ــد وهرگون ــی دانن ــخصی م ــری ش را ام
خواهنددراجتمــاع حاضرمــی شــوند ممنــون ازاینکــه 
حوصلــه نمودیــد چــون ازحــد پیامــک خیلــی فراتــر 

رفت باسپاس                           9132----60 
*بــا ســام از مســئولین مربوطــه و اداره راه میخواهیم 
کــه از ریختــن ام ســی بــدون آســفالت بر روی مســیر 
جــاده خود داری نمایند دیروز مســیر ســیرجان رفتیم 
بســیار لغزنــده بــود قبــا هــم مســیر کرمــان ریختــه 

بودنــد باعــث تصادفــات زیــادی شــده بــود
30----9132                                                     

*باســام عــزاداری هــا بــا شــور خاصــی بــود کــه الزم 
بــود کــه هم بویــژه جوانــان حضوری پرشــور داشــتند 
کــه برشــکوه وعظمــت عــزاداری مــی افــزود امــا اگــر 
ــد  ــت کنن ــت را هدای ــن جمعی ــدرکاران ای ــت ان دس
و همــراه باشــعور باشــد بســیار مناســبتر خواهدبــود                                                                                                                                         
۸1----9132                                                    

*ســام باالخــره مقاومــت جــواب داد و ترامــپ وادار 
بــه تســلیم وبرکنــاری مشــاور جنــگ طلبــش شــد 
ــف  ــث ضع ــه باشــد باع ــی ک ــر دلیل ــه ه ــرا ب و ظاه
ــت         9034----12  ــه امریکاس ــتگاه حاکم دس

* ســام والیــت پذیــری رابایــد از ســاله پاک ســادات 
ــات  ــه جم ــا چ ــراهلل ب ــن نص ــید حس ــت س اموخ
ــار  ــری اظه ــم رهب ــام معظ ــه مق ــبت ب ــی نس زیبای
ــار  ــید در کن ــود ان س ــری نم ــت پذی ــت ووالی محب
دشــمن صهیونیســتی بــا درس عملی از دفــاع مقدس 
و حمایتهــا وتدبیــرات مقــام معظــم رهبــری قــدر این 
انقــاب و نظــام ووالیــت فقیه را بیــش از مــا درک می 
کند                                                     9170----۸5

* اکثریــت قریــب بــه اتفــاق کســانی کــه در آن زمان 
در لشــکر ابــن زیــاد حضــور داشــتند و بــر روی امــام 
ــه  ــه ب ــان خــود شمشــیر کشــیده و او را مظلومان زم
شــهادت رســاندند، مســلمان بودند، نمــاز می خواندند، 
روزه می گرفتنــد و بــه رســالت پیغمبــر اســام 
ــی  ــد و حت ــان آورده بودن ــه ایم ــه و آل ــی اهلل علی صل
گروهــی از آن هــا مانند شــمر بــن ذی الجوشــن حافظ 
قــرآن کریــم بودند!چراذایتگونــه شــد بــه دلیــل اینکه 
زمینه هــای دنیاپرســتی در دوران پــس از رحلــت 
ــام  ــت ام ــب والی ــرای غص ــدا)ص( و ماج ــول خ رس
علــی)ع( رقــم زده شــد و در زمــان یزید ملعون بــه اوج 
خــود رســید تا اینکــه بــه عاشــورای ســال 61 هجری 
منجــر شــد.وقتی دنیــا پرســتی دربرابــر خداپرســتی 
قــرار میگیــرد ایــن اتفاقــات مــی افتــد و منحصــر بــه 
گذشــته هــم نیســت چــه بســا... ؟      9126----16

شعری عاشورایی 

رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس شــورای 
اســامی بــا بیــان بایــد در برابــر آمریــکا و اروپا 
قدم هایــی محکم تــر و قاطع تــر برداشــته 
ــا ســانتریفیوژهای  ــد ب شــود گفــت: چــرا بای

نســل دایناســورها کار کنیــم؟
ــان،  ــزاری تســنیم از کرم ــزارش خبرگ ــه گ ب
محمدمهــدی زاهــدی در جمــع عــزاداران 
ــا  ــام ســجاد)ع( شــهرک جنــت ب مســجد ام
اشــاره بــه اینکــه رئیــس جمهــور اعــام کرده 
از صبــح جمعــه گام ســوم کاهــش تعهــدات 
ــار  ــود اظه ــته می ش ــران برداش ــی ای برجام
داشــت: از ســوی دیگــر رئیــس جمهــور اعام 
می کنــد کــه اگــر وارد مذاکره شــویم، شــرایط 
مــا را قبــول کننــد و تحریم ها برداشــته شــود 
ــا  ــد م ــام برگردن ــل از برج ــرایط قب ــه ش و ب
حاضریــم گام های برداشــته شــده را برگردانیم 
ــه  ــرژی هســته ای کشــورمان را ب و شــرایط ان

قبــل از برجــام ببریــم.   
ــا را در  ــف م ــن ضع ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
دیپلماســی بین الملــل نشــان می دهــد گفت: 

چــرا بایــد به قبــل برگردیم و با ســانتریفیوژهای 
ــا  ــد ب ــم؟ چــرا نبای نســل دایناســورها کار کنی

ــم؟ ســانتریفیوژهای IR8 کار کنی
رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس شــورای 
اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه رئیــس جمهــور 
ــا ترامــپ صحبــت  ــه ب کشــور مــا بایــد قاطعان
ــا  ــکا و اروپ ــر آمری ــد در براب ــزود: نبای ــد اف کن
ــای  ــیم، فاصله ه ــته باش ــف داش ــع ضعی موض
دو ماهــه بــه آمریــکا و اروپــا بایــد کمتــر شــده 
و برداشــتن قدم هایــی محکم تــر و قاطع تــر 

ضــرورت دارد.
ــه  ــی اســت ک ــروز زمان ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
آمریــکا بــه مــا نیــاز دارد گفــت: مــا می دانیــم 
کــه شــرایط اقتصــادی مــردم ســخت اســت و 
مقــام معظــم رهبــری بارهــا بــه مســئوالن برای 
رســیدگی به معیشــت مــردم ســفارش کردند و 

امــروز زمــان ایســتادگی و مقاومــت اســت.
زاهــدی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز بایــد 
ــل  ــینی عم ــوده، حس ــه ب ــورایی در صحن عاش
کــرده و در برابــر دشــمنان مقاومــت کنیــم تــا 

اســام نــاب در جهــان گســترش پیــدا کنــد تصریــح کــرد: 
ــه واســطه معیشــت مــردم کاری کنیــم کــه  اگــر امــروز ب
انقــاب ضربــه ببینــد بــه آرمان هــای انقــاب اســامی جفــا 

کرده ایــم.
وی بــا بیــان اینکــه بــه تازگــی مصوبــه ای در بحــث عفــاف 
و حجــاب در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه تصویــب 
ــری را در  ــای دیگ ــود  فض ــی ش ــر عملیات ــه اگ ــیده ک رس
جامعــه شــاهد هســتیم گفــت:  تحقــق ایــن مصوبــه اراده 

ــد. ــتانداران را می خواه ــور، وزرا و اس ــس جمه رئی

ی:
ظر

ل ن
ض

زفا
ر ا

شع

عزاداری ونماز ظهر عاشورا در  بردسیر

موحدرئیس کل دادگستری استان کرمان:

لزوم بازنگری سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
سیاســت جنایــی برخــورد بــا جرائــم مــواد مخــدر 

ــه بازنگــری دارد. نیــاز ب
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، یــداهلل 
ــی  ــورای هماهنگ ــی ش ــه حقوق ــد در کمیت موح
مبــارزه بــا مــواد مخــدر اظهــار داشــت: از مجمــوع 
10 هــزار و 450 زندانــی موجــود در اســتان کرمان، 
ــان  ــد زندانی ــادل 56 درص ــر مع ــزار و 96 نف 6 ه

جرائــم مــواد مخــدر هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه حجــم مبــارزه و مانــدگاری 
ــتان  ــای اس ــدر در زندان ه ــواد مخ ــان م محکوم
ــا  ــری در زندان ه ــت کیف ــش جمعی موجــب افزای
شــده اســت، ادامــه داد: در مجمــوع اســتان کرمــان 
ــارزه و  ــر مب ــی کشــور در ام ــپر دفاع ــوان س به عن
ــی رود و در  ــه شــمار م ــواد مخــدر ب ــا م ــه ب مقابل
برنامه هــا و بودجه هــای ســتاد متناســب بــا جایگاه 

ــود. ــده نمی ش ــتان دی ــای اس و تاش ه
موحــد بــا تاکید بر اینکه سیاســت جنایــی برخورد 
ــری دارد،  ــه بازنگ ــاز ب ــواد مخــدر نی ــم م ــا جرائ ب

تاکیــد کــرد: تعدیاتــی کــه در مجــازات مصــادره کل 
امــوال قاچاقچیــان مــواد مخــدر در ســال ۸9 صــورت 
ــای  ــیوه دادرســی پرونده ه ــرات در ش ــه و تغیی گرفت
مــواد مخــدر مقــرر در آئیــن دادرســی کیفــری جدید 
از قاطعیــت و ســرعت در برخورد کیفری ســرکوبگرانه 
می کاهــد و ایــن سیاســت ها بایــد مــورد تجدیــد نظر 

ــرار گیرند. ق
ــرد:  ــان خاطرنشــان ک ــس کل دادگســتری کرم رئی
ــواد  ــا م ــارزه ب ــع مب ــون جام ــب قان ــن و تصوی تدوی
مخــدر و سیاســت جنائــی اختصاصــی ایــن جرائــم و 
تفکیــک آن از جرائــم عمومــی یــک ضــرورت اســت و 
غفلــت از آن، زیان هــای جــدی و غیــر قابــل جبرانی را 

ــد. ــه وارد می کن ــه جامع ب
وی تشــکیل بانــک اطاعاتــی جامع کشــور به شــکل 
قابــل دســترس برای قضــات و نهادهای متولــی مبارزه 
بــرای قاچــاق مــواد مخــدر را مــورد تاکیــد قــرار داد و 
افــزود: تــدارک امکانــات و ایجــاد هماهنگی هــای الزم 
بــرای اجــرای مــاده 13 قانــون مبــارزه بــا مــواد مخدر 
یــک شــرط الزم بــرای مبــارزه بــا خرده فروشــان مــواد 

ــت. مخدر اس
ــاری  ــاد اجب ــرک اعتی ــی ت ــه فعل ــت: چرخ ــد گف موح
ــه  ــواد مخــدر ب ــا م ــارزه ب ــون مب ــاده 16 قان موضــوع م
لحــاظ اینکــه مراقبــت بعــد از خــروج از مرکــز عملــی 
شــده ناقــص و اجــرای آئین نامــه مراقبــت بعــد از خــروج 
مصوبــه ریاســت قــوه قضائیــه معطــل مانــده و حمایــت 
اجرایــی نــدارد، بازگشــت مجــدد این افــراد موجــب هدر 

ــود. ــه می ش ــن هزین رفت

نشسته سایه ای از آفــــــــــــتاب بر رویش
به روی شانه ی طوفان رهاست گیسویش

ز دوردست ، سواران دوباره می آیند
که بگذرند به اسبان خویش از رویش
کجاست یوسف مجروح پیرهن چاکم

که باد از دل صحرا می آوَرد بــــــویش
کسی بزرگتر از امــــــــــــتحان ابراهیم

کسی چنان که به مذبح بُرید چاقویش
نشسته است کنارش کسی که می گرید

کسی که دست گرفته به روی پـــــهلویش
هــــــزار مرتبه پرسیده ام زخود او کیست
که این غریب ، نهاده است سر به زانویش
کسی در آن طرف دشت ها نه معلوم است

کجای حادثــه افـــــــــتاده است بازویـــــــش
کسی که با لب خشک و ترک ترک شده اش
نشسته تـــیر به زیر کمـــــــان  ابـرویش

کسی است وارث این دردها که چون کوه است
عجب که کـوه ز مـــاتم ســــــــــپید شد مویـش

عجب که کــــــــــوه شده چون نسیم سرگردان
که عشق می کشد از هر طرف به هر سویش

طلوع می کند اکنون به روی نیزه سـری
به روی شانه طوفان رهاست گیسویش

عزاداری ونماز ظهر عاشورا در  نگار

هیــچ وقــت نبایــد امــت اســامی و جامعــه ی اســامی ماجــرای عاشــورا را بــه عنــوان 
یــک درس، بــه عنــوان یــک عبــرت، بــه عنــوان یک پرچــم هدایــت از نظــر دور بــدارد. 
قطعــاً اســام، زنــده ی بــه عاشــورا و بــه حســین بن علی )علیه الّســام( اســت. همــان 
طــور کــه فرمــود: »و انــا مــن حســین«؛ بنــا بــر ایــن معنــا، یعنــی دیــن مــن، ادامــه ی 
راه مــن، بــه وســیله ی حســین )علیه الّســام( اســت. اگــر حادثــه ی عاشــورا نبــود، اگــر 
ایــن فــداکاری عظیــم در تاریــخ اســام پیــش نمی آمــد، این تجربــه، ایــن درس عملی، 
بــه امــت اســامی داده نمیشــد و یقینــاً اســام دچــار انحرافــی میشــد از قبیــل آنچــه 
کــه ادیــان قبــل از اســام دچــار آن شــدند و چیــزی از حقیقــت اســام، از نورانیــت 
اســام باقی نمیماند. عظمت عاشــورا به این اســت. البته مصیبت در عاشــورا ســنگین 
اســت، خســارت بــزرگ اســت، جــان کســی مثــل حســین بن علی )علیه الّســام( بــه 
همــه ی آســمان و زمیــن مــی ارزد، جانهــای پــاک و طیــب و طاهــر آن اصحــاب، آن 
جوانــان، آن اهل بیــت، قابــل مقایســه ی بــا جــان هیــچ کــْس دیگــر نیســت؛ اینهــا در 
ایــن میــدان بــه خــاک و خــون غلتیدنــد، فــداکاری کردنــد، فــدا شــدند، حــرم معــزز 
پیغمبــر و امیرالمؤمنیــن بــه اســارت افتادند؛ این حوادث خیلی ســنگین اســت، خیلی 
تلــخ اســت، خیلــی ســخت اســت، اما آنچــه که بــر تحمــل این حــوادث تلخ و ســخت 
مترتــب شــد، آنچنــان بــزرگ اســت، آنچنــان باعظمــت و مانــدگار اســت کــه تحمــل 
ــاران او و  ــر کســی مثــل حســین بن علی )علیه الّســام( و ی ایــن حــوادث ســخت را ب
خانــواده ی او آســان میکنــد. ایــن را بــزرگان نقــل کرده انــد، مرحــوم حــاج میــرزا جــواد 
آقــای ملکــی )رضــوان اهلل علیــه( در مراقبــات - کــه حــرف ایشــان ســند اســت، حجت 
اســت - تأکید میکنند که در روز عاشــورا هرچه مصیبتها ســنگین تر میشــد، چهره ی 
ــوار بیشــتر  ــار شــکفتگی در آن بزرگ ــر، آث ــام( برافروخته ت حســین بن علی )علیه الّس
آشــکار میشــد. ایــن حقایــق پرمغــز، پــر راز و رمــز، اینهــا بایــد دائمــاً در مقابــل چشــم 

ــد. ما باش

فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در ماجرای عاشورا

صعود سه پله ای پتروشیمی خلیج فارس در رده بندی جهانی
ــا امدادهــای الهــی همــراه  اقتصــادی ب
ــی  ــزرگ بین الملل ــت ب ــد و موفقی ش
دیگــری بــرای ایــن هلدینــگ به ارمغان 

آورد.
ــرد: در  ــان ک ــی خاطرنش ــر ربیع جعف
شــرایطی کــه همــه شــرکت های 
ــا  ــارس ب ــج ف ــگ خلی ــه هلدین تابع
تحریم هــای  از  ناشــی  مشــکات 
ــوم  ــرز و ب ــن م ــمنان ای ــه دش ظالمان
دســت و پنجــه نــرم می کننــد، تــاش 
و مجاهدت هــای مخلصانــه کارگــزاران، 
کارکنان، مهندســان و مدیــران خانواده 
بــزرگ هلدینــگ خلیج فــارس موجب 
ســه رتبــه صعــود ایــن شــرکت میــان 
شرکت های شــیمیایی و پتروشیمیایی 

ــان شــد. جه

ــی اســت؛ در ســه ســال گذشــته  گفتن
ــن  ــه اول ای ــی BASF رتب ــرکت آلمان ش
ــر  ــار داشــت کــه ب رده بنــدی را در اختی
اســاس تازه تریــن رده بنــدی منتشرشــده 
ایــن شــرکت جای خــود را به ســاینوپک 
چیــن واگــذار کــرده اســت. همچنیــن 
پــس از BASF کــه در رتبه دوم قــرار دارد، 
شــرکت  های داوکمیــکال و ســابیک قرار 

گرفتند.

دکرتزاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی:

باید در برابر آمریکا و اروپا قدم های محکم تری برداشت


