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امام حسین علیه السالم فرمود: افراد جامعه بنده و تابع دنیا هستند و مذهب، بازیچه زبانشان گردیده است و برای 
ـ مقام و  إمرار معاش خود، دین را محور قرار داده اند و سنگ اسالم را به سینه می زنند.پس اگر بالئی همانند خطر 
ـ انسان را تهدید کند، خواهی دید که دین داران واقعی کمیاب خواهند شد                      ریاست، جان، مال، فرزند و موقعّیت، ... 
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خودسانسوری و نپرداختن به حقایق نه تنها باعث کم شدن 
آسیب ها نمی شود بلکه باعث ناآگاهی جامعه از عواقب عدم 
توجه به این امر می شود.یکی از راههای عمده پیشگیری از 
اسیبهای اجتماعی وکاهش انها ، موضوع عدم خودسانسوری 
است لذاباید افراد بتوانند براساس شرایط و موقعیت هایشان 
در هر جامعه ای نقطه نظراتشان را به گوش تصمیم گیران 
برسانند. این در حالی است که در جامعه ما امکان نقدپذیری 
اندک است و به نسبت صراحت چندانی در بین افراد مشاهده 
نمی شود. برای مثال درچنین جامعه ای شاید افراد در گام 
نخست نسبت به بیان واقعیت ها قاطع باشند، اما رفته رفته 
به خود سانسوری دچار شده و ترجیح می دهند همگان 
را از خود راضی نگه دارند. این در حالی است که هر یک 
از افراد مدعی در هر جایگاه و سمت می توانند بدون هیچ 
تعصب و تعاملی به یکدیگر کمک کنند. در این شرایط افراد 
به جای سیاه نمایی نسبت به اقدامات یکدیگر می توانند با 
وجدان و دلسوزی نسبت به وظایف خود وارد عمل شوند. 
افراد می توانند با حسن نیت، هماهنگی، هدفمندی و همدلی 
در رفع مشکالت تاثیرگذار باشند. بی شک با بروز چنین 
فضایی می توان به حل مشکالت و کاستی های موجود همت 
گماشت. در این شرایط دیگر بر اساس معمول صورت مساله 
مشکالت پاک نمی شود، بلکه کامال علمی و برنامه ریزی شده 

می توان چالش ها را حل کرد.
یکی از علل شایعه خودسانسوری ،خودسانسوری اجتماعی 
توسط صاحب منصبان است که باعث خدشه دار شدن 
اعتماد عمومی می گردد زیرا اعتماد عمومی نشانگر میزان 
تعهد افراد و پای بندی انان به هنجارهای اجتماعی است 
وقتی خودسانسوری برجامعه حاکم شود این اعتماد ازبین 
می رود و بعضی اوقات خودسانسوری باعث یک سری 

ناهنجاریهای اجتماعی می گردد 
برای خودسانسوری از جهات مختلف فرد ی و اجتماعی 
تعاریف مختلفی شده است جامعه شناسان معتقدند که 
ساده ترین شکل آن وضعیتی است که فرد یا افرادی بنابر 
شرایطی هم چون قرار گرفتن در اقلیت یا عدم تایید توسط 
دیگران، به اجبار سکوت کرده یا سعی دارند خود را با تفکر 
حاکم بر جامعه هماهنگ کنند. و خودسانسوری در همه ابعاد 
زندگی  فردی واجتماعی به اشکال مختلف  دیده می شود 

به  وادار  را  منصبان  درصاحب  آنچه  دلیل   دیگر  اما 
خودسانسوری می کنند ترس و اضطراب و پوشاندن حقیقت 
وترس از بیان حقیقت و پنهان کردن واقعیات به خاطر از 
دست دادن جایگاه شغلی، اجتماعی و محبوبیت  گروهی 
است که انها را مجبور به خودسانسوری می کند. و شاید عدم 
توانایی در برنامه ریزی برای کاستن آسیبهای اجتماعی است 
که انها رامنکر می شود و با  امار وارقام ساختگی سعی در 
جلوه دادن توانمندی در کاهش آسیبهای اجتماعی نمایند  
امروزه جامعه ما دچارآسیبهای نوپدیده ای همچون فضای 
مجازی شده و عدم مراقبت و حراست ونظارت براین فضا 
به نوعی خودسانسوریست که فرصت می دهد هرفرد به هر  

نحوه  که بخواهد ازاین فضا با نامها ی مستعار استفاده کند

خودسانسوری  و
آسیب های اجتماعی 

صفحه 4

8 وعده رهبر انقالب که محقق 
شد و وعده ای که در راه است...

- شکست آمریکا در عراق و افغانستان
- شکست طرح خاورمیانه بزرگ

- بشار پیروز خواهد شد

مهندس نجف پور فرماندار بردسیراعالم کرد :

*** افتتــاح روکــش آســفالت محــور نــگار بهرامجــرد با۱۴ 
کیلومتــر طــول و ۸میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون تومــان اعتبار  
*** افتتاح پروژه زیرسازی و اسفالت معابر روستاهای کهنک 
و ده گبر جمعا به متراژ ۹۵۰۰ متر مربع و ۵۰۰میلیون تومان 

*** افتتاح زمین چمن مصنوعی با ابعاد ۲۰ در ۴۰ متر و 
اعتبار ۱۸۰ میلیون تومانی در محل مدرسه شهید نگارستانی 

*** افتتــاح مرکــز پــرورش اســب بــا ظرفیــت ۲۰ راس به 
اعتبــار ۲ میلیــارد تومان 

*** افتتاح پروژه آسفالت معابر روستاهای آسیاب استاد و 
ماهونک به متراژ ۵۲۰۰ متر مربع و ۲۸۰ میلیون تومان اعتبار 

و بازنگری طرح هادی روستای ماهونک 
*** افتتاح پروژه آسفالت جاده روستای پامزار به طول ۲۶۰۰ 

مترو عرض ۹ متر با اعتبار ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و 
همچنین آسفالت معابر به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع و اجرای 

طرح هادی به اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان 
*** افتتــاح دهیــاری روســتای ســرملک بــا ۱۷۰متر مربع 

مســاحت و ۱۳۰میلیون تومــان اعتبار
ــر  ــفالت معاب ــع آس ــر مرب ــروژه ۴۰۰۰ مت ــاح پ *** افتت
ــان  ــون توم ــار ۱۵۰ میلی ــا اعتب ــاد ب ــدل آب ــتای عب روس
*** افتتــاح مرکــز پــرورش ماهیــان ســردابی بــا ظرفیــت 
تولیــد ۳۰ تــن در ســال بــا ۵۷۵ میلیــون تومــان اعتبــار از 
محــل اعتبــارات اشــتغال روســتایی و ۳۰۰ میلیــون تومــان 

تســهیالت پســت بانــک ســرمایه در گــردش 
*** افتتاح مرکز پرورش ۵۰ هزار قطعه ای مرغ گوشتی که 
در صورت مناسب بودن شرایط قابلیت تولید ۱۰۰ تن در هر 
دوره را دارد و با هزینه کرد شخصی ۲میلیارد تومانی در محل 

روستای آسیاب استاد 
ــه دو روســتای قاســم  ــرق رســانی ب ــروژه ب *** افتتــاح پ
آبــاد )بخــش مرکــزی(و دره مهراب)بخــش اللــه زار( شــامل 
ــبکه  ــط و ۵۰۰ مترش ــبکه متوس ــر ش ــداث ۲ کیلومت اح
ضعیــف و ۴۶۰ میلیــون تومــان اعتبــار بصــورت همزمــان با 

سراســر کشــور و بــا دســتور رئیــس جمهــور محتــرم 
*** افتتــاح ســاختمان دهیــاری طاهــر ابــاد بــا ۱۴۰متــر 

مربــع مســاحت و ۱۵۰ میلیــون تومــان اعتبــار 
ــوم گــردی ننــه عــذرا در روســتای  ــه ب ***   افتتــاح خان

صفحه2

دهها  پروژه با اعتبار 31 میلیارد تومان در هفته 
دولت در بردسیر افتتاح شد

ــان  ــون توم ــا ) ۱۰۰ میلی ــزی ب ــش مرک ــوار بخ کلخ
ــاغل  ــهیالت مش ــارات تس ــل اعتب ــهیالت از مح تس
ــه شــخصی(  ــان هزین ــون توم روســتایی و ۲۰۰ میلی
»الزم بــه ذکــر اســت خانــه هــای بــوم گــردی هــزار 
ــهید  ــزارو ش ــش گل ــاد بخ ــب آب ــتای صاح در روس
افرنــد دربخــش مرکــزی در حــال ارائــه خدمــات بــه 
گردشــگران و خانــه های بوم گــردی در اللــه زار،باغبزم 
محمودآبــاد ،بیدخــوان و) ۱۰۰ واحــد خانــه مهمــان بــا 
مشــارکت معین اقتصــادی (در حال احداث میباشــند«

*** افتتــاح همزمــان پــروژه هــای رفــع افــت 
ــا ســه ترانس)میــدان جانباز،شــهرک  ولتــاژ شــهری ب
فرهنگیان،دوراهی دشــتکار( با یک میلیارد تومان اعتبار  
*** بهــره برداری بند ســنگ مالتی در منطقه هنجام 
روســتای بیدخوان بخــش مرکزی را به نمایندگــی از ۵ 
بنــد دیگر در این روســتا بــا اعتبار ۹۷۰ میلیــون تومان 
 ۸ بــه  زنــی  کلنــگ  و  رســانی  بــرق  آییــن 
ــنگروئیه،کهن  ــین بیگی،س ــتای) آبتلخوئیه،حس روس
دوز،مسجدوســفلی بیــد عســلی،ملک منصــور و تلمبه 
شــماره یک عشایری(با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان 
*** بازدیــد از پــروژه احــداث ســاختمان جدیــد 
بخشــداری نــگار بــا ۲۷۰ متــر مربــع و ۵۰۰ میلیــون 

تومــان اعتبــار 

بازدید از طرح تعریض بلوارامام رضا )ع(
بوستان محله میمونوئیه

مهسا مزنگي
 رتبه 947 هنر

السالم علی الحسین 

و علی علی بن الحسین 

 وعلی اوالد الحسین 

وعلی اصحاب الحسین

لبیک 
یاحسین )ع(

»آگهی شناسایی و پیش ارزیابی پیمانکاران 
و شرکت های واجد شرایط«

رشکــت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه شناســایی و پیــش ارزیابــی رشکــت هــای واجــد صالحیــت جهــت 

ثبــت در ونــدور لیســت خــود اقــدام منایــد.

بدینوســیله از کلیــه رشکــت هــای واجــد رشایــط دارای رتبــه ی حداقــل 4 پیامنــکاری در زمینــه هــای مختلــف کاری )عمرانــی و 

ابنیــه ، تاسیســات، آب و ...( دعــوت بعمــل مــی آیــد حداکــر ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ چــاپ آگهــی، متایــل خــود را 

بصــورت مکتــوب همــراه بــا تصویــر اســناد و مــدارک ذیــل بــه آدرس ایمیــل DKMSJSCO@gmail.com ارســال مناینــد.

مدارک:
1-درخواست رسمی. )ذکر شامره متاس تلفن ثابت و همراه الزامی است.(

2- اساسنامه. )کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ...(

3- گواهی رتبه ی حداقل 4 پیامنکاری در زمینه ی فعالیت.

4- رزومــه، ســوابق و منونــه قراردادهــای انجــام شــده بــا موضــوع فــوق الذکــر. )ســوابق و رزومــه هــای ارســالی مــی بایســت 

مربــوط بــه ســال 94 تــا کنــون و بــا موضــوع مرتبــط باشــند.(

5- گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوق الذکر.

6- مداراک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.)شامل تصویر اصل سند ماشین و...(

7- گواهی صالحیت ایمنی پیامنکاران.

8- مدارک، سوابق و رزومه نفرات تیم اجرایی.

توضیحات:
1-موضوع مدارک ثبتی پیامنکار حتام باید در رابطه با موضوع آگهی باشد.

2- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد منی کند.

3- جهت کسب اطالعات بیشرت با شامره 03442273806 متاس حاصل منایید.
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زمینه های فعالیترشایطموضوع فراخوانشامره فراخوان

شناسایی و پیش ارزیابی 
پیامنکاران و رشکت های 
واجد رشایط جهت ثبت 

در وندور لیست

دارای رتبه های 
حداقل چهار 

پیامنکاری در زمینه 
های مختلف

*عمرانی و ابنیه
*تاسیسات

*آب
... *

دبیر کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

گزارش تصویری از افتتاح و کلنگ زنی پروژه ها د رهفته دولت 
   ادامه صفحه۲

عملکرد وفعالیتهای دهیاری باغابر
صفحه 4 با گزارش تصویری 
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خطبه های نمازجمعه 

حجت االسالم و المسلمین  کرمانی امام جمعه بردسیر :

 اخالق ومعنویت دوبال برای 
 زندگی شیرین و بانشاط است 
حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه 
بردسیر در خطبه های نماز جمعه این هفته پیرامون تقوا با توجه به 
توصیه های مقام معظم رهبری که درخطبه ها از  تقوا و مصادیق 
آن گفته شود و با ذکر روایتی از  امام علی علیه السالم بیان داشت 
: تقوا به معنای خوشبختی است یعنی ادمی طوری زندگی کند 
وهمه امور به تقوا بپردازد زندگی وی شیرین ومعنادار و دلچسب می 
شوداما افرادی که تقوای الهی را رعایت نمی کنند گرچه از اموال 
وثروتهای خوبی برخوردارند اما طعم یک زندگی خوب و راحت 
وشیرین را ندارند چون تقوا درزندگی انها جایگاهی ندارد و همواره 
با اختالفات و گرفتاریها زندگی می کنند اما کسانی که تقوای الهی 
را رعایت کنند درزندگی خوشبخت هستند و امام علی علیه السالم 
درروایتی می فرماید: »ای بندگان خدا، شما را به رعایت تقوای الهی 
سفارش می کنم؛ چرا که زمام و قوام زندگی سعادتمندانه با تقوا به 
دست می آید.« بنابراین به بنیان تقوا چنگ بزنید تا شما را به سر 
منزل آسایش و آرامش و منزلگاه های وسیع و قلعه های استوار و 
خانه های عّزت و سربلندی برساند. یعنی تقوا عامل اصلی نیل به 
تمام نعمت های بهشتی و راه دست یابی به سعادت اخروی است. 
و درادامه امام به یک از ایات قران )آیه 30 نحل  ( بیان می فرماید:» 
به پرهیزکاران گفته شد: پروردگارتان چه نازل کرده است؟ گویند: 
خیر )نازل کرده است( برای کسانی که نیكی کرده اند در این دنیا 
نیكی است و قطعاً سرای آخرت بهتر است و چه نیكوست سرای 
پرهیزکاران. در این آیه خیر، خوبی، مایه ی نیكی وسعادت از عمل 
به تقوا بدست می اید ونیكویی در هر دوجهان نصیب انها می شود 
و قطعا در قیامت وجهان اخرت بهتراست واگردر بازار و محیط کار 
هم اخالق و معنویت باشد انجا هم بهشت می شود باالخره با رعایت 

تقوا تمام خیرها  خوبیها بدست می اید 
حجت االسالم کرمانی با طرح این سئوال که خوشبختی چیست 
؟افزود : خوشبختی از نگاه عامیانه همسرخوب ، شغل ، منزل ثروت 
و این قبیل چیزها اما شاخصی که دین و پیامبر برای خوشبختی 
دارند کلی با نظر عامیانه فرق می کند گرچه همسر ومنزل وشغل 
خوب، هم بدنیست الزم هم هست اما خداوند درقران درسوره 
ذاریات میفرماید: ماخلقت الجن واالنس االلیعبدون ما انسان 
رابرای بندگی خلق کردیم پس خوشبختی ما در بندگی واطاعت 
از خداوندمتعال است یا درآیه 33 احزاب می فرماید: هرکس خدا 
ورسول را اطاعت کند مایه خوشبختی است بنابراین خوشبختی 

وسعادت دنیا وآخرت اطاعت از خداو رعایت تقوای الهیست 
خطیب جمعه بردسیر به موضوع خانواده وخوشبختی درخانواده 
عنوان کرد که خانواده ای که از معنویت واخالق برخوردار باشد آن 
خانواده خوشبخت وزندگی با نشاط وشیرینی دارند واگر هرکدام از 
انهانباشد زندگی فاقد خوشبختی است مثال کسی که از معنویت 
برخوردارباشد ووظیفه دینی را بنحواحسن انجام دهد اما اخالق 
درخانواده نداشته باشد خبری از خوشبختی نیست بلكه بایداخالق 

اسالمی رعایت گردد 
امام جمعه بردسیر بمناسبت هشتم شهریورماه و سالروز شهادت 
شهیدان رجایی وباهنر ضمن تجلیل از مقام شامخ ان شهیدان 
بزرگوار باطرح این سئوال  چه شدکه این شهیدان الگو واسوه 
شدندبیان داشت :  زیرا انها افرادی دیندار ، انقالبی و مردمی وساده 
زیست بودند وباید دلتمردان ما انها را الگوی عملی خودقرار دهند و 

از سیره، رفتار و مشی انها استفاده کنند 
خطیب جمعه افزود: مقام معظم رهبری همواره از همه دولتها 
حمایت قاطعانه  کرده و ضمن حمایت نقد منصفانه هم داشته 
وتذکراتی که الزم بوده به دولتهای وقت داده است و در دیدار 
اخیرشان با هیات دولت دو موضوع اصلی فرهنگ و اقتصاد ومعیشت 
مردم را متذکر شدند و سفارش نمودند که دردوسال باقیمانده عمر 
دولت به حاشیه ها نپردازند ووقت دولت را صرف کارها ی غیر 
ضرور نكنند و به امور اصلی توجه داشته باشند زیرا پرداختن به 
حاشیه ها باعث کاهش وفاق اجتماعی ، ناامیدی و ناکارامدی نظام 
را به همراه دارد و باعث اختالف بین مردم و مسئوالن وقوای سه 
گانه می شود و کمک به جنگ روانی دشمن است مثال انتخاباتی 
کردن فضای جامعه باتوجه به اینكه هنوزچندین ماه تا انتخابات 
مانده است  وهمچنین همنوایی با جنگ روانی دشمن مثل برخورد 
با هنجارشكنان و بدحجابی و یا رفتن زنان به استادیوم های ورزشی 
و مسئله کنسرتها که اینها موضوعات فرعی و حاشیه ایست که باید 

دولتمردان از این حواشی دورباشند و به موضوعات اصلی بپردازند
وی از زحمات دولتمردان تقدیر وتشكر نمود و از دستاوردها و 
فعالیتهای عمرانی مسئوالن بردسیری بویژه از فرماندارمهندس 
نجف پور قدردانی نمود و علت  همه پیشرفته ها ودستاوردها را 
همدلی و وحدت همه نیروها علی رغم اختالف سالئق عنوان کرد 
دولت در بطن مردم حضور داشته باشند و مشكالت را ببینند و 

انها رابرطرف کنند. 

۸ وعده رهبر انقالب که محقق شد و وعده ای که در راه است...
ــود،  ــت خ ــالب در دوران زعام ــر انق رهب
مبتنــی بــر »اعتمــاد بــه وعده هــای الهی« 
و همچنیــن »تحلیــل درســت از واقعیــات 
ــه  ــی ارائ ــا و پیش بینی های ــه« وعده ه زمان
داده انــد کــه بعد از گذشــت زمــان، صحت 
ــت.  ــده اس ــخص ش ــگان مش ــر هم آن ب
آخریــن آنهــا، بی جــواب نگذاشــتن اقــدام 
زشــت دولــت انگلیــس، مبنــی بــر توقیف 
نفتكــش ایرانــی بــود، که چنــد روز بعــد از 
آن، نیروهــای مؤمــن و انقالبــی، در اقدامی 
ــف  ــل، نفتكشــی انگلیســی را توقی متقاب
ــریه ی  ــبت، نش ــن مناس ــد. به همی کردن
خــط حــزب اهلل از بیــن پیــش بینــی هــا  
ــدد  ــق شــده  و متع ــای محق ــده ه و  وع

رهبــری، ۹ مــورد را مــرور مــی کنــد. 
 ۱- شکســت آمریــکا در عــراق و 

ن  نستا فغا ا
حادثــه ی یــازده ســپتامبر در ســال ۲00۱ 
ــه ای  ــكا بهان ــت مســتكبر آمری ــرای دول ب
شــد تــا بــه کشــورهای افغانســتان و عراق 
حملــه ی نظامــی کنــد، همــان ایــام رهبر 
انقــالب شكســت آمریــكا در عــراق را 
پیش بینــی کــرده و فرمودنــد: »]آمریــكا[ 
ــدا  ــی پی ــروزی نظام ــم صــّدام پی ــر رژی ب
کردنــد، امــا ایــن بــه معنــای پیروز شــدن 
آنهــا بــر ملــت عــراق از لحــاظ سیاســی و 
فرهنگی نیســت ونخواهد بــود.«  ۸۲/۱/۲۲

 2- شکست طرح خاورمیانه بزرگ
طــرح »خاورمیانــه ی بزرگ« نیز نقشــه ای 
بــود کــه دولت جــرج بوش پســر بــرای در 
دســت گرفتــن عنــان کشــورهای منطقه 
طراحــی کــرده بــود. در جریان جنــگ 33 
روزه در ســال ۸۵، ایــن جنــگ مقدمــه ای 
بــرای تولــد خاورمیانه ی جدیــد که مطابق 
ــد  ــت ها باش ــكا و صهیونیس ــداف آمری اه
ــر انقــالب  ــی می شــد. تحلیــل رهب ارزیاب
ــا  ــزرگ ام ــه ب ــرح خاورمیان ــاره ی ط درب
جــور دیگــری بــود: »طــرح خاورمیانــه ی 
بــزرگ کــه بانــد حاکــم بــر کشــور آمریكا 
بــا صحنه گردانی اساســی صهیونیســت ها 
ــت و  ــرای چیس ــد، ب ــی کردن آن را طراح
معنایــش چیســت؟ خاورمیانــه، منطقه ی 
ثروتمنــدی اســت؛ طمع بلعیــدن آن، اینها 
ــان  ــذارد؛ قصدش ــی گ ــت نم را آرام و راح
بلعیــدن ایــن منطقــه اســت. البتــه نمــی 
تواننــد؛ ایــن لقمــه گلوگیر اســت و آنهــا را 

خفــه خواهــد کــرد.« ۸3/۲/۱۲
 ۳- بشار پیروز خواهد شد

کــه  نخســتین  ماه هایــی  و  روزهــا 
ــر  ــود، کمت ــاز شــده ب ــگ ســوریه آغ جن
ایــن  کــه  می کــرد  تصــور  کســی 

ــام  ــوریه تم ــام س ــروزی نظ ــا پی ــگ ب جن
ــره ای  ــراهلل در خاط ــن نص ــود. سیدحس ش
دراین بــاره چنیــن می گویــد: در آغــاز 
حــوادث ســوریه، بــه ایــران رفتــم و بــا رهبر 
ــردم، در آن  ــدار ک ــالمی دی ــوری اس جمه
زمــان همه معتقــد بودنــد که نظام ســوریه 
طــی ۲ یــا 3 مــاه ســقوط خواهــد کــرد، مــا 
دیــدگاه خــود را مطــرح کردیــم و گفتیــم 
اگــر در دمشــق نجنگیــم بایــد در هرمــل، 
ــی و  ــاع غرب ــه، بق ــه، الغازی بعلبــک، ضاحی
جنــوب لبنــان بجنگیــم. رهبــر جمهــوری 
اســالمی ایــران حــرف مــن را تكمیــل کرد 
و گفــت: نــه فقــط در ایــن مناطق بلكــه در 
ــپس  ــران و ... س ــتان و ته ــان، خوزس کرم
ــور دارد:  ــد مح ــه چن ــن جبه ــد: ای گفتن
محــور ایــران، محور ســوریه، و محــور لبنان. 
فرمانــده محــور ســوریه بشــار اســد اســت و 
بایــد کاری کنیــم کــه پیــروز شــود و پیروز 
خواهــد شــد. بعدها رهبــر انقــالب در دیدار 
ــا خانواده هــای شــهدای مدافــع حــرم در  ب
این بــاره چنیــن فرمودنــد: »بــه شــما ایــن 
ــد کار  ــه بدانی ــم ک ــم می دهی ــژده را ه م
ــود،  ــاده ب ــک کار فوق الع ــما ی ــدان ش فرزن
یــک کار عظیــم بــود، و ان شــاءاهلل خــدای 
متعــال بــه مجاهــدت اینهــا برکــت خواهد 
ــت  ــا برک ــر اینه ــای مطّه ــه خون ه داد، ب
خواهــد داد و ان شــاءاهلل ریشــه ی ایــن 

دشــمنان برکنــده خواهــد شــد.«
 ۴- داعــش گریبــان غربی هــا را نیــز خواهد 

فت گر
از نخســتین روزهــای شــكل گیری داعــش، 
تحلیــل اغلب کارشناســان مســائل منطقه 
ــادی  ــالیان متم ــا س ــه ت ــود ک ــن ب چنی
ــه  ــرزمین هایی ک ــرل س ــا کنت تكفیری ه
بــه اشــغال خــود در آورده بودنــد را در 
ــالب  ــر انق ــت، رهب ــد داش ــت خواهن دس
ــی  ــتند: یك ــاوت داش ــل متف ــا دو تحلی ام
ــود  ــان خ ــا گریب ــر تكفیری ه ــه خط اینك
آمریكایی هــا را خواهــد گرفــت و دیگــر 
ــده  ــه زودی کن ــی ها ب ــک داعش ــه کل اینك
خواهــد شــد. »اروپــا امــروز به خاطــر غلطی 
کــه در تقویــت تكفیری هــا انجــام داد، 
گرفتــار اســت و مــردم در خانــه و خیابــان 
امنیــت ندارنــد و آمریــكا نیــز درحــال تكرار 
همــان غلط اســت.« ۹۶/۱/۲0 در ســال های 
اخیــر،   عملیات هــای تروریســتی داعش در 
غــرب، جان بســیاری از شــهروندان خــود را 
گرفــت. حوادثــی چــون: تیرانــدازی شــارلی 
ابــدو )۲0۱۵(، حمــالت مــارس  بروکســل 
)۲0۱۶(، تیرانــدازی باشــگاه شــبانه اورلنــدو 
آرنــا  منچســتر  بمب گــذاری   ،)۲0۱۶(

... )۲0۱۷( و 
ــه   ۵- واکنــش رهبــر انقــالب ب

حملــه تروریســتی بــه مجلــس
ــن  ــی در اولی ــوری و ناگهان ــر ف ــک خب ی
تیتــر   ۹۶ خــرداد   ۱۷ روز  ســاعات 
خبرگزاری هــا و شــبكه های خبــری را 
تســخیر کرد: حملــه ی تروریســتی داعش 
بــه مجلــس و حــرم امــام. همــه منتظــر 
بودنــد تــا موضــع رهبــر انقــالب دربــاره ی 
ایــن حادثــه ی خونیــن را در دیــداری 
ــجویان  ــا دانش ــان روز ب ــان هم ــه ایش ک
ــتند  ــی داش ــام خمین ــینیه ی ام در حس
بشــنوند: »ملــت ایــران دارد پیش مــی رود؛ 
ایــن ترقه بازی هایــی هــم کــه امــروز شــد 
در اراده ی مــردم تأثیــری نخواهد گذاشــت. 
ــد  ــه بتوانن ــد ک ــر از آنن ــا کوچک ت این ه
ــر  ــئولین اث ــران و مس ــت ای در اراده ی مل
بگذارنــد... ان شــاءاهلل کلــک این هــا کنــده 
ــر از دوازده  ــد.« ۹۶/3/۱۷ کمت ــد ش خواه
روز بعــد، یكــی از پایگاه هــای اصلــی 
داعــش در دیرالــزور ســوریه توســط شــش 
فروند موشــک نقطــه زن نیــروی هوافضای 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی به کلــی 

منهــدم شــد. 
ــمالی  ــا گوش ــه تکفیری ه  ۶- ب

ــم داد ــختی خواهی س
مشــترک  رژه ی  مراســم  بــه  حملــه 
نیروهــای مســلح در شــهر اهــواز در بامداد 
ــاز  ــبت آغ ــه به مناس ــهریور ک روز 3۱ ش
ــاع مقــدس برگــزار می شــد،  هفتــه ی دف
دیگــر حادثــه ی تروریســتی ســال ۹۶ بــود 
ــه تعــدادی از  ــن حمل کــه در ماجــرای ای
هموطنــان به شــهادت رســیدند، ســه روز 
بعــد رهبــر انقــالب چنیــن وعــده دادنــد: 
ــه ای  ــد، کار بزدالن »کاری کــه اینهــا کردن
بــود؛ ]وقتــی[ بــا مسلســل حملــه کنیــد، 
بــه یــک عــّده ای کــه نــه ســالح دارنــد، نه 
تــوان دفاعــی دارنــد، خب معلوم اســت که 
یــک عــّده ای بــه شــهادت می رســند؛ اّمــا 
کار، کار شــجاعانه ای نیســت، کار بزدالنــه 
ــه  ــی ک ــت، آنهای ــی اس ــت. کار آنهای اس
ــارات  دست شــان در جیــب ســعودی و ام
عربی اســت، البّته گوشــمالی خواهیــم داد، 
گوشــمالی ســختی بــه آنهــا داده خواهــد 
شــد ان شــاءاهلل.« ۹۷/۷/۲ ده روز بعــد از 
ایــن حملــه تروریســتی، بــار دیگــر مواضع 
گروهک های تروریســتی در شــرق ســوریه 

مــورد هــدف قــرار گرفــت. 
 ۷- شکست طرح معامله قرن

ــاالت  ــه ای ــت ک ــال اس ــتر از دو س بیش
متحــده و رژیــم صهیونیســتی بــه دنبــال 

ــورای  ــس ش ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
ــتان  ــر در اس ــزار نف ــه ۵۵0 ه ــه اینك ــاره ب ــا اش ــالمی ب اس
کرمــان زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد گفــت: ۵ هــزار خانــواده 

در بردســیر زیــر خــط فقــر هســتند.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان، شــهباز حســن پور 
در آئیــن افتتــاح همزمــان ۵۵۱ واحــد مددجویــان کمیتــه 
امــداد اســتان کرمــان در بردســیر کــه با حضور ســیدمرتضی 
بختیــاری رئیــس کمیتــه امــداد کشــور برگــزار شــد اظهــار 
ــن  ــدت بی ــجام و وح ــیر انس ــتان بردس ــت: در شهرس داش

مســئوالن و مــردم وجــود دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینكــه در ایــن شهرســتان از حاشــیه دور 
ــتان  ــن شهرس ــال ۵۷ در ای ــی س ــه انقالب ــده ایم و روحی ش
مــوج می زنــد گفــت: خوشــبختانه دعوا هــای سیاســی کنــار 

گذاشــته شــده اســت.
ــورای  ــس ش ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
اســالمی بــا بیــان اینكــه در اســتان کرمــان ۵۵0 هــزار نفــر 
زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد عنــوان کــرد: ۵ هــزار خانــواده در 
بردســیر زیــر خــط فقــر هســتند.  وی بــا اشــاره بــه اینكــه 
شهرســتان بردســیر یک شهرســتان چهــار فصل اســت بیان 
کــرد: داروهــای گیاهــی و فــرش می توانــد در اقتصــاد ایــن 

شهرســتان بســیار موثــر عمــل کند.

۵۵۰ هزار نفر در کرمان زیرخط 
فقر قرار دارند

دستگیری نوجوان ۱۶ ساله 
با ۶۰۰ میلیون کالهبرداری 

رییس پلیس آگاهی استان کرمان عنوان کرد:

رشد ۷ تا ۸ برابری جرائم نسبت به دهه ۸۰
رییــس پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان 
گفــت: آمــار مقایســه ای ســال هــای ۹۷ و ۹۸ بیانگــر رشــد ۷ 
تــا ۸ برابــری جرائــم نســبت بــه دهــه ۸0 اســت در حالــی که 
نیــروی انســانی و امكانــات افزایــش نداشــته امــا بــا تكیــه بــر 
تــالش و پشــتكار نیروهــا شــاهد افزایــش بــاالی ۵0 درصدی 
کشــف ســرقت هــا و کشــف ۹0 درصــدی قتــل ها هســتیم.

بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر، ســرهنگ یداله حســن پور 
روز ۶ شــهریورماه در همایــش یــک روزه ویــژه کارکنان پلیس 
ــی  ــی انتظام ــس فرمانده ــتان و تجس ــر اس ــی سراس آگاه
شهرســتان کرمــان اظهــار کــرد: پیشــگیری از وقــوع جــرم 
مهــم تریــن وظیفــه ناجــا و در صــورت وقــوع جــرم، کشــف 

و پیگیــری جرائــم اســت.
حســن پور بــا اشــاره بــه جرائــم مربــوط بــه خطــر انداختــن 
جــان افــراد و حیثیــت افــراد تصریــح کــرد: پلیس آگاهــی در 
بیــن ارکان ناجــا محــوری تریــن و اصلــی تریــن وظایــف را به 

عهــده دارد و در حــال ایفــای نقــش اســت.
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینكــه 
ــواده هــای یــک شــهر و یــک اســتان را  ــم گاهــی خان جرائ
تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد، افــزود: آمار مقایســه ای ســال 
هــای ۹۷ و ۹۸ بیانگــر رشــد ۷ تــا ۸ برابــری جرائــم نســبت 
بــه دهــه ۸0 اســت در حالــی کــه نیــروی انســانی و امكانــات 
افزایــش نداشــته امــا بــا تكیــه بــر تــالش و پشــتكار نیروهــا 
ــا و  ــاالی ۵0 درصــدی کشــف ســرقت ه ــش ب شــاهد افزای

کشــف ۹0 درصــدی قتــل هــا هســتیم.

مشکل اصلی مردم معیشت بیکاری اشتغال و ازدواج جونان است
حجــت االســالم مهــری امــام جمعــه نــگار 
در خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه 
بــا اشــاره بــه آیــات ۲3تا3۵ســوره معــارج 

بیــان داشــت:
خداونــد متعــال ۹ صفــت را در رابطــه 
ــن ســوره کــه  ــه 3۵ ای ــون در آی ــا مكرم ب
مــی فرمایــد اولئــک فــی جنــات مكرمــون 
بیــان داشــته اســت لــذا مــا هــم در زیــارت 
ــذی  ــئل اهلل ال ــم فاس ــی خوانی ــورا م عاش

ــک  اکــرم مقامــک و اکرمنــی ب
خداونــد متعــال در قــرآن ســه جــا کلمــه 
مكــرم را آورده اســت :۱- راجــع بــه فرشــته 
ــون  ــاد مكرم ــل عب ــد: ب ــی فرمای ــه م هاک
ــه  فرشــته هــا مكــرم هســتند۲- راجــع ب
حبیــب نجــار 3- در آیــات ســوره معــارج

امــا در ایــن دعــای زیارت عاشــورا کــه آمده 
اســت حســین جــان خــدا بــه تــو کرامــت 

داد و مقامــت را بــاال بــرد و بــه خاطــر تو 
بــه مــن مقــام و کرامــت داد ) حــاال کــه 
تــو حســین جــان مقــام داری و مــن هم 
ــم  ــق ه ــت و توفی ــو کرام ــر ت ــه خاط ب
ــون  ــت خ ــه جه ــان ب ــام زم ــی ام رکاب

خواهــی تــو را دارم
ــت  ــارت اس ــون عب ــات مكرم ــا صف ام
ــان  ــده آن ــارج آم ــوره مع ــه در س از آنچ
کســانی هســتند کــه بــر نمــاز مداومت 
دارنــد - در اموالشــان حقــی اســت برای 
فقــرا و محرومیــن-روز جــزا را بــاور دارند 
ــد- ــان بیمناکن ــذاب پروردگارش - از ع

آنــان کــه دامنهایشــان را از گنــاه و 
ــان  ــد - آن ــی کنن ــظ م ــت حف معصی
کــه بــه عهدشــان وفادارنــد- آنــان کــه 
در شــهادتهای خــود قیــام مــی کننــد 
و  آنــان کــه برنمازهــای خــود مراقبــت 

مــی کننــد
نكتــه جالــب توجه اینجاســت مكرمــون بر 
ــر نمازشــان  ــد و ب نمازشــان مداومــت دارن
ــه افــراد در بهشــت  ــد اینگون مراقبــت دارن
اکــرام مــی شــوند و ایــن اســت معنــای و 
اکرمنــی بــک کــه در زیــارت عاشــورا مــی 

نیم ا خو
حجــت االســالم مهــری در ادامــه بــه دیدار 
مقــام معظــم رهبــری بــا رییس جمهــور و 
هیــات اعضــای دولت اشــاره و بیان داشــت

ــه و  ــل توج ــه قاب ــی آنچ ــرایط فعل در ش
ــی اســت  ــت فرهنگ ضــرورت اســت اولوی
زیــرا فرهنــگ در بلنــد مدت مهمتر اســت 
زیــرا اگــر فرهنــگ کشــوری و جامعــه ای 
دســتخوش حــوادث گوناگــون گــردد غلبه 
بــرآن کشــور آســان تــر مــی گــردد یعنــی 
اگــر ملتــی اجــازه داد فرهنــگ و ملیتــش 

ــتگیری  ــاوجبالغ از دس ــتان س ــی شهرس ــده انتظام  فرمان
نوجــوان ۱۶ ســاله ای کــه بــا ســرقت اطالعــات کارت بانكــی 
افــراد اقــدام بــه ۲۱ فقــره برداشــت غیــر مجــاز از حســاب 

شــهروندان در ســطح کشــور کــرده بــود، خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا، ســرهنگ مهــدی فضلی علیشــاه گفت: 
در پــی مراجعــه فــردی بــه پلیــس فتــا و اعــالم شــكایت 
ــغ ۲۵ میلیــون  ــه مبل ــن کــه طــی دو مرحل ــر ای مبنــی ب
ریــال بــه صــورت غیــر مجــاز از کارت بانكــی وی برداشــت 
شــده اســت، پیگیــری موضــوع در دســتورکار پلیــس فتــا 

شهرســتان ســاوجبالغ قــرار گرفــت.
وی افــزود: کارشناســان پلیــس فتــا در بررســی های اولیــه 
متوجــه شــدند کــه این مبلــغ از حســاب نامبــرده برداشــت 
ــه حســاب فــرد دیگــری واریــز شــده کــه پــس  شــده و ب
از دعــوت بــه پلیــس فتــا در خصــوص موضــوع اظهــار بــی 
ــز  ــات نی ــه تحقیق ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ــرد و ب ــی ک اطالع
ــات وارد  ــرد تحقیق ــد می ک ــای وی را تایی ــت گفته ه صح
ــا انجــام اقدامــات پلیســی در  مرحلــه جدیدتــری شــد و ب
نهایــت محــرز شــد کــه فــردی کــه بــه حســاب بانكــی وی 
دسترســی داشــته و از کارت بانكی اش ســوء اســتفاده کرده، 
ــا هماهنگی هــای  ــه ب پســر ۱۶ ســاله اوســت کــه بالفاصل
صــورت گرفتــه در شــهر جدیــد هشــتگرد دســتگیر شــد.

وی گفــت: نامبــرده پــس از انتقــال به پلیس فتا شهرســتان 
ســاوجبالغ  ابتــدا منكــر هرگونه برداشــت اینترنتی شــد اما 
در مواجهــه با مســتندات موجود، بــه ۲۱ فقره کالهبــرداری 
اینترنتــی بــا ســوء اســتفاده از اطالعــات حســاب افــراد در 

شــهرهای مختلــف کشــور اقــرار کرد.
ســرهنگ فضلــی علیشــاه تصریح کــرد: این پســر ۱۶ ســاله 
ــای  ــن در گروه ه ــد اپلیكیش ــات خری ــوص تبلیغ در خص
ــه درگاه  ــه ورود ب شــبكه های اجتماعــی افــراد را ترغیــب ب
خریــد اینترنتــی می کــرد و از ایــن طریــق اطالعات حســاب 
طعمه هــای خــود را بــه ســرقت بــرده و متعاقبا حســاب آنها 

ــرد. ــی می ک را خال
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ســاوجبالغ بــا بیــان اینكــه 
میــزان کالهبــرداری متهــم ۶00 میلیون ریال تخمیــن زده 
شــده اســت اظهار کــرد: تالش بــرای شناســایی مالباختگان 

ادامــه دارد.

مناینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس: 

حجت االسالم مهری امام جمعه نگار :

ــه  ــت از دســت رفت ــردد آن مل ــال گ پایم
ــه  ــی ب ــه فرهنگ ــی غلب ــه قول ــت و ب اس
همــراه خــود غلبــه اقتصــادی ،سیاســی ، 
اجتماعــی و همــه چیــز را بــه دنبــال خود 
دارد لــذا در شــرایط فعلــی کــه بیــش از دو 
ــی  ــده م ــی نمان ــت باق ســال از عمــر دول
ــاد  ــردان و آح ــی دولتم ــه تمام ــد ک طلب
ــوا از مســائل حاشــیه  مســؤلین در هــر ق
ای و فرعــی و فضــا ســازی کشــوردر رابطه 
ــا مســائل سیاســی خصوصــا انتخاباتــی  ب
کــردن زودرس بــه دور بــوده و تمــام هــم 
خــود را بــه جهــت مســائل اصلــی جامعــه 
نظیــر رســیدگی بــه مشــكالت معیشــتی 
مــردم و گرفتــاری هــای آنــان صــرف 
نمایــد امــروز مشــكالت اصلــی کشــور مــا 
ــان، ازدواج  معیشــت مــردم، اشــتغال جوان

ــان اســت  ــان و رفــع بیــكاری آن جوان

انهدام یکی از شبکه های عرفان های 
نوظهور در سیرجان

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان بــه نقــل از روابــط 
عمومــی دادگســتری کل اســتان کرمان، محســن نیــک ورز 
اظهــار داشــت: در برخــورد بــا جریانــات و فرقه هــای نوظهور 
کــه در راســتای اقــدام علیــه امنیــت ملــی کشــور  فعالیــت 
ــازمان  ــكاری س ــا هم ــیرجان ب ــتانی س ــد، دادس می کردن
اطالعــات ســپاه اســتان طــی ماه هــا کار پیچیــده اطالعاتــی 
ــای  ــبكه های عرفان ه ــی از ش ــد یك ــف و رص ــن کش ضم
نوظهــور کــه در چندیــن اســتان کشــور فعالیــت می کردند 
را بــا اقــدام عملیاتــی مــورد ضربــه قــرار داد و عوامــل اصلــی 
دســتگیر و بازداشــت شــده اند. دادســتان عمومــی و انقــالب 
ســیرجان بــا اعــالم اینكــه در ایــن رابطــه تعــدادی افــراد نیز 
بــه دادســرای ســیرجان احضــار شــده اند، عنــوان کــرد: در 
خصــوص آگاه ســازی و روشــنگری در خصــوص ایــن عرفان 
کاذب تعــداد زیــادی از افــراد فریب خــورده دعــوت و ارشــاد 

شدند.
وی گفــت: بــا توجــه بــه مــوارد مطروحه فــوق و در راســتای 
منویــات مقــام معظــم رهبــری، رســیدگی بــه ایــن موضوع 
در دســتور کار دســتگاه قضائــی و نهادهــای امنیتــی قــرار 

گرفت.
ــروژه شــومی از ســوی  ــرد: پ ــان ک دادســتان ســیرجان بی
برخــی کانون هــای بین المللــی در حــال انجــام اســت کــه 
کیــان و جوهــره تدیــن را هــدف قــرار گرفته اســت متولیان 
امــور نه تنهــا بایــد در برابــر آن تدبیــری فعاالنــه بیندیشــند 
بلكــه در قدمــی پیــش از آن بایــد توجــه داشــته باشــند که 
ناخواســته گرفتــار مشــارکت در مــدل پیچیــده دین زدایــی 
ــت،  ــده اس ــال ش ــر فع ــال حاض ــه در ح ــتیزی ک و دین س

نشوند.

آگهی گواهی حصر وراثت

اجــرای طرحــی موســوم بــه معاملــه ی قــرن، با 
هــدف برتــری و چیرگــی ایــن رژیــم جعلــی بر 
ســرزمین فلســطین اســت. طرحــی کــه اگرچه 
مقامــات ایــن دو رژیــم، بــدان خوشــبین بودنــد 
امــا تــا ایــن لحظــه امــكان اجرایــی شــدن آن 
محقــق نشــده اســت. رهبر انقــالب امــا از همان 
ابتــدا، شكســت این طــرح را پیش بینــی کردند: 
ــفته ای  ــواب آش ــطین خ ــازی فلس »یهودی س
اســت کــه دیده انــد؛ نــه آن اتّفــاق می افتــد نــه 

معاملــه ی قــرن.« ۹۷/۴/3۱
ــی  ــف متقابل نفتکش انگلیس  ۸- توقی

ــی آنها ــی دریای ــی راهزن در پ
حــدود یــک مــاه پیــش دولــت انگلیــس 
ــون  ــش از دومیلی ــل بی ــه حام ــی ک نفت کش
بشــكه نفــت ایــران بــود را بــه بهانه هــای واهــی 
در تنگــه ی جبل الطــارق توقیــف نمــود، رهبــر 
انقــالب دربــاره ای اقــدام متقابــل ایــران چنیــن 
پاســخ دادنــد: »حاال انگلیــس خبیث -کــه واقعاً 
ُخبــث او واضــح اســت- دزدی دریایــی می کنــد، 
کشــتی مــا را در واقــع می دزدنــد... واقــع 
قضیــه همیــن اســت کــه یــک دزدی دریایــی 
اســت؛ دزدی دریایــی هــم می کننــد کــه البّتــه 
ان شــاءاهلل جمهــوری اســالمی و عناصــر مؤمــن 
آن، ایــن کارهــا را، ایــن خباثت هــا را بی جــواب 
ــود  ــای خ ــود و ج ــت خ ــد، در فرص نمی گذارن

پاســخ خواهنــدداد.«
  ۹۸/۴/۲۵ ســه روز بعــد، نیــروی دریایــی ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی یــک نفتكــش 
ــت  ــرو به عل ــتنا ایمپ ــام اس ــا ن ــی را ب انگلیس
تخلفاتــی کــه هنــگام عبــور از تنگــه ی هرمــز 

ــرد.  ــف ک ــود توقی مرتكــب شــده ب
 ۹- نابــودی رژیــم صهیونیســتی تا 2۵ 

ــال آینده س
پــس از پذیــرش برجــام، برخــی مقامــات رژیم 
ــا  ــه ب ــد ک ــده بودن ــی ش ــتی مدع صهیونیس
وجــود برجــام تــا ۲۵ ســال خطــر ایــران بــرای 
آنهــا مرتفــع شــده اســت، حــدود چهــار ســال 
پیــش رهبــر انقــالب در پاســخ بــه ایــن ادعــا 
فرمودنــد: »اّوالً شــما ]رژیم صهیونیســتی[ ۲۵ 
ســال آینــده را نخواهیــد دیــد. ان شــاءاهلل تــا 
۲۵ ســال دیگــر، بــه توفیــق الهــی و بــه فضل 
ــتی  ــم صهیونیس ــام رژی ــه ن ــزی ب ــی چی اله
ــاً  ــت؛ ثانی ــد داش ــود نخواه ــه وج در منطق
ــالمی  ــه ی اس ــم روحی ــّدت ه ــن م در همی
ــه  ــک لحظ ــادی، ی ــی و جه ــارز و حماس مب
صهیونیســت ها را راحــت نخواهــد گذاشــت.« 
ــی  ــال از پیش بین ــار س ــاال چه ۹۴/۶/۱۸ ح
رهبــر انقــالب می گــذرد و رژیم صهیونیســتی 
۴ ســال بــه اضمحــالل خــود نزدیک تــر شــده 

اســت...

خودسانسوری وآسیب های اجتماعی 
ادامه سرمقاله ... 

یكی دیگــراز دالیــل خودسانســوری اجتماعی شــرایط 
حاکــم بــر جامعــه و نحــوه ارتبــاط دولــت و مــردم یكی 
از مهمترین دالیل خود سانســوری اســت. در شــرایطی 
کــه مــردم بتوانــد بــه راحتــی بــا مســووالن در ســطوح 
ــان  ــد و مشــكالت را بی ــرار کنن ــاط برق ــف ارتب مختل
نماینــد جامعــه کمتر به ســمت خودسانســوری ســوق 
داده مــی شــود. نبایــد بــا نقــد و انتقــاد ، متنقــد را انگ 
سیاســی و تكفیــری بزننــد تــا وی ســرخورده و جــرات 

پیــدا نكنــد مطالبــه گــری کند 
ولــی اگــر امــكان نقدپذیــری انــدک باشــد نمــی تــوان 
شــاهد ایجــاد صراحت بیــان در جامعــه بــود. در چنین 
ــه  ــراد در گام نخســت نســبت ب ــاید اف ــه ای ش جامع
بیــان واقعیت هــا قاطــع باشــند، امــا شــیوه برخــورد و 
منافــع شــخصی موجــب می شــود شــخص به ســمت 
ــح  ــه و ترجی ــه کاری رفت ــوری و محافظ ــود سانس خ
می دهنــد همــگان را از خــود راضــی نگــه دارنــد. ورواج 
خودسانســوری بــا عنوان هایــی ماننــد خویشــتن داری، 
ــرای همرنگــی  ــر و مصلحت اندیشــی را ب ــظ ظاه حف
اجبــاری مســیر توســعه اجتماعــی را ُکند خواهــد کرد.

ــی  ــه برخ ــد در جامع ــن نق ــا لح ــوان ب ــا می ت غالب
از کــم و کاســتی های مــردم، مســئوالن و دســت 
انــدرکاران کشــور را بــرای ایجــاد تغییــر بازگــو کــرد و 
بــه ایــن ترتیــب می تــوان بــن بســت های متعــدد در 
ــاز  ــادی و... را ب ــی، اقتص ــف اجتماع ــای مختل حوزه ه
کــرد. بــرای مثــال بــر اســاس آمارهــای موجود ســاالنه 
ــه میــزان آســیب های اجتماعــی  ــا ۲0 درصــد ب ۱۵ ت

ــزوده شــده  موجــود در کشــور اف

ــروز آســیب های نوپدیــد هســتیم کــه ایــن امــر  و شــاهد ب
شــرایط آســیب های اجتماعی موجــود در کشــور را روز به روز 
وخیم تــر می کنــد. اگــر فرصــت بــرای برطــرف ســازی ایــن 
مســائل ایجــاد نشــود بــه هیــچ عنــوان نمی تــوان بــرای آن 
راه چــاره اندیشــید. بایــد دانســت هــر گونــه ســفید نمایــی، 
ســیاه نمایــی و هــر اقدامی کــه باعث عــدم توجــه و مالحظه 
مســئوالن بــه نتیجــه ای منجــر نگــردد لذا صاحــب منصبان 
واحــاد جامعــه بابیــان واقعیــات ودوری از خودسانســوری بــا 
وحــدت و انســجام ملــی و بــرای حفــظ و حراســت از کیــان 
اســالمی تــالش مضاعفــی در کاهــش اســیبهای اجتماعــی 
بــا خــود تحریمــی از خودسانســوری بــرای بیــان حقایــق و 
تدبیــر و چــاره اندیشــی بــرای مرتفع نمــودن انهــا برنامه های 
علمــی وعملــی تدوین نمایند تا شــاهدکاهش آمارآســیبهای 
اجتماعــی باشــیم بایدهمه بپذیرنــد درحال حاضــر با کاهش 
ازدواج وافزایــش طــالق ) انگونــه کــه امارثبــت احوال منتشــر 
ــردد (  ــک طــالق منجــر میگ ــه ی ــه ازدواج ب ــر س ــرده ه ک
بیاییــد بپذیریــد ســرقت جــرم اول کشــور واســتان ماســت 
بیاییــد بپذیریــد اعتیاد درخانمها گســترش پیدا کــرده بیایید 
بپذیریــد وبــاور کنیــد که ســن اعتیــاد کاهــش یافتــه بیایید 
بپذیریــد کــه قلیان و نــاس راه ورود به ســایر موادمخدر اســت 
بیاییــد بپذیریــد کــه بــد حجابــی ایــن پدیده شــوم اســتكبار 
در حــال گســترش اســت وبا  برخوردهای سیاســی و ســلیقه 
ای بــه گســترش ان دامــن نزنیــد بیایید بپذیریــد کــه ...  ! چرا 
مــی خواهیــم از انچــه واقعیــت دارد دســت به سانســور بزنیم 
ودر گزارشــات وامارها ســعی در جلوه دادن کاهش آســیبهای 
اجتماعــی بكنیــم ایــا بــا وارونــه جلــوه دادن امارهــا و ارقامها و 
مصلحــت اندیشــی و حفــظ منصب شایســته اســت هــر روز  

شــاهد افزایــش آســیبهای اجتماعی باشــیم؟

فرزنــد  مقصــود  نظــری  احمــد  میــالد  آقــای 
ــه  ــی 3۱۷0003۵۲۶  ب ــماره مل ــه ش ــه ب ــیف ال س
اســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت و فتوکپــی 
شــماره  بــه   درخواســتی  ورثــه،  شناســنامه 
حــل  شــورای  تقدیــم    ۹۸0۹۹۸3۴۸۹۱00۲۹۸
اختــالف نمــوده  و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه 
ــد  ــه احمــد نظــری مقصــود فرزن شــادروان ســیف ال
ــخ   ــماره 3  درتاری ــنامه ش ــه شناس ــمعیل ب ــاج اس ح
۱3۹۸/03/30 در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و 
ورثــه حیــن الفــوت وی عبارتنــد از :۱-میــالد احمــد 
نظــری مقصــود فرزنــد ســیف الــه  بــه شــماره ملــی 
3۱۷0003۵۲۶  متولــد ۱3۶۸ نســبت: فرزنــد۲- 
ــیف  ــد س ــود فرزن ــری مقص ــد نظ ــواد احم محمدج
اهلل  بــه شــماره ملــی 3۱۷00۹۸۵۸۶  متولــد ۱3۷3 
نســبت: فرزنــد3- مریــم احمــد نظــری مقصــود فرزند 
ســیف اهلل  بــه شــماره ملــی 3۱۷00۲۵30۹  متولــد 
ــیزی  ــروی مش ــاره خس ــبت: فرزند۴-رخس ۱3۶۹ نس
ــد  ــه شناســنامه شــماره ۴۲۷  متول ــد حســین ب فرزن
۱3۴۴ نســبت: همســر۵-معصومه خســروی مشــیزی 
ــد  ــه شناســنامه شــماره ۱00  متول ــد حســین ب فرزن
نوبــت در  ۱30۷ نســبت: مادرلــذا مراتــب یــک 
ــی   ــی م ــی آگه ــار محل ــراال نتش ــای کثی ــه ه روزنام
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 نامــه 
ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز 

ــاقط اســت. ــار س ــه اعتب ــود از درج ش
دفتــر شــورای حــل اختــالف شــماره یــک شهرســتان 

بردســیر/۱۵۱ م الــف
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حکومت  جهانی عدالت

 مهدویت آرمان انقالب اسالمی
انتظار فرج... یعنی انتظار حاکمیت قرآن و اسالم. شما به آنچه فعال جهان 
در آن قرار دارد، قانع نیستید. حتی به همین پیشرفتی هم که با انقالب 
اسالمی به دست آوردید، قانع نیستید. میخواهید باز هم به حاکمیت قرآن 
و اسالم، نزدیکتر بشوید. این انتظار فرج است. انتظار فرج، یعنی، انتظار 
گشایش از کار انسانیت.... شما ملت انقالبی مسلمان، باید با حرکت منظم 
خود در تداوم انقالب اسالمی، به فرج جهانی انسانیت نزدیک بشوید و 
شما باید به سوی ظهور مهدی موعود)عج( و انقالب نهایی اسالمی 
بشریت- که سطح عالم را خواهد گرفت و همه ی این گره ها را باز 
خواهد کرد- قدم به قدم، خودتان نزدیک بشوید و بشریت را نزدیک 

کنید. انتظار فرج این است.
ما امروز در انقالب خودمان، حرکتها و روش هایی داریم. این روشها 
باید به کدام سمت حرکت کند؟ این نکته بسیار شایان توجه است. ما 
یک محصلی را در نظر میگیریم که این محصل مثال میخواهد در 
دانش ریاضی استاد بشود؛ حاال مقدمات کار او را چگونه باید فراهم 
کنیم. باید جهت تعلیماتی که به او میدهیم، جهت ریاضی باشد. معنا 
ندارد که ما یک نفری را که میخواهیم ریاضی دان بشود، بیاییم درس 
فقه- مثال- به او یاد بدهیم. یا آن کسی که میخواهد فقیه بشود، بیاییم 
درس طبیعی- مثال- به او بدهیم. باید مقدمات متناسب با نتیجه وغایت 

باشد. غایت، جامعه ی آرمانی مهدوی است.
شعارهایی که امام زمان- علیه الصلوه و السالم و عجل اهلل تعالی فرجه- 
بر سردست خواهد گرفت و عمل خواهد کرد؛ امروز شعارهای مردم 
ماست، شعارهای یک کشور و یک دولت است. این خودش یک گام 

بسیار بلندی، به سوی اهداف امام زمان )عج( است.
انقالب پرچم عزت این ملت است و ملت این پرچم را دردست استوار 
خود محکم نگه خواهد داشت و به فضل پروردگار تسلیم امام زمان 
ارواحنا فداه و عجل اهلل فرجه خواهد کرد. امام زمان علیه سالم اهلل، رمز 
عدالت و مظهر قسط الهی در روی زمین است. به همین جهت است 
که همه ی بشریت، به شکلی انتظار آن حضرت را میکشند... وقتی 
ملت ما، قبل از پیروزی انقالب به مبارزات مشغول بودند، احساسشان 
این بود که در جهت پیشرفت به سمت آرمان بشریت حرکت میکنند. 
بعد از پیروزی انقالب هم احساس ملت ایران این است که هر حرکت 
و هر اقداممان، هر مبارزه ای که کردیم و هر رنجی که تحمل نمودیم، 
در جهت مقصودی است که میان آحاد بشر و همه ی اهل معرفت 
مشترک است. مقصود، استقرار عدالت، و هدف ، رسیدن به عدل برای 

بشر است.
در انقالب، اصل بر حرکت است؛ حرکتی هدفدار، سنجیده، خستگی 
ناپذیر و سرشار از ایمان و اخالص. در انقالب، به گفتن و نوشتن و 
تبیین اکتفا نمیشود؛ بلکه پیمودن و سنگر به سنگر پیش رفتن و خود 
را به هدف رساندن، اصل و محور قرار میگیرد. گفتن و نوشتن هم در 
خدمت همین حرکت در می آید و تا رسیدن به هدف- یعنی حاکمیت 
بخشیدن به دین خدا و متالشی ساختن قدرت شیطانی طاغوت- ادامه 
می یابد:»هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین 

کله و لو کره المشرکون«.

ادامه آیه 59 سوره آل عمران :
2- ادعای مسیحیان نجران درباره حضرت عیسی چه بود؟

آیه شریفه به ادعای مسیحیان نجران اشاره می فرماید که درباره 
حضرت مسیح قائل به الوهیت او شدند. قرآن در پاسخ آنها می 
فرماید:» اگر عیسی بدون پدر به دنیا آمد، هیچ گاه دلیل بر آن نمی 
شود که او فرزند خدا، یا عین خدا باشد.« زیرا این موضوع درباره 
آدم به شکل عجیب تری تحقق یافت. او بدون پدر و مادر به دنیا 
آمد. بنابراین همانطور که آفرینش آدم از خاک جای تعجب نیست، 
والدت عیسی)ع( بدون پدر هم جای تعجب ندارد، بلکه آفرینش 
آدم به مراتب شگفت انگیزتر است و خداوند هر کاری بخواهد انجام 
می دهد و فعل و اراده او هماهنگ است. پس اگر بنا شود این دلیل 

بر الوهیت باشد، آدم به این موضوع سزاوارتر است.
3- چگونه می توان از حضرت عیسی نفی الوهیت کرد؟

برای نفی الوهیت از حضرت عیسی از دو دلیل محکم استفاده 
می کنیم:

الف( عیسی مخلوق خداست و خداوند متعال از کیفیت خلقت 
اوعلم و آگاهی دارد. خداوند متعال هرگز در علم و آگاهی خود خطا 
نمی کند و او خبر داده که عیسی مخلوق من است، هر چند پدر 
نداشته باشد و کسی که به دست دیگری خلق شده باشد »عبد« 

است نه »درب«.
ب( در خلقت عیسی چیزی زائد بر خلقت آدم نیست که باعث 
شود او را معبود بخوانید و اگر کیفیت خلقت عیسی مقتضی 
الوهیت باشد، باید این اقتضا در آدم نیز باشد. در حالیکه مسیحیان 

آدم را معبود نمی دانند پس باید در عیسی نیز ندانند.
4- منظور از جمله او را از خاک آفرید چیست؟

در فرازی از آیه شریفه آمده است، »او را از خاک آفرید.« منظور 
از این جمله به قرینه جمله های بعد همان آفرینش جسم آدم و 

جنبه مادی او است.
5- منظور از »قال له کن فیکون« چیست؟

این جمله»قال له کن فیکون، پس به او گفت موجود شو او هم 
موجود گردید.« اشاره به آفرینش حیات و روح در آدم می کند. 
یعنی با فرمان آفرینش حیات و روح به کالبد آدم دمید و از همین 
جا است که بعضی عوامل را به دو قسمت تقسیم می کنند، »عالم 
خلق« )عالم ماده( و »عالم امر« )عالم ماورای ماده( که هر دو تحت 

فرمان خداوند متعال است.
آیه 60 سوره آل عمران:

]آنچه درباره عیسی گفته شد[حق ]و[ از جانب پروردگار تو است 
پس از تردیدکنندگان مباش.

1-چرا در آیه شریفه تعبیر »الحق من ربک« آمده است؟
در خصوص این جمله، مفسران دو احتمال داده اند:

الف( جمله مرکب از مبتدا و خبر باشد »الحق« مبتدا و »من ربک« 
خبر. بنابراین معنای آن چنین می شود:»حق همواره ازطرف 
پروردگار خواهد بود.« زیرا حق به معنای واقعیت است و واقعیت 
عین هستی است و هستی ها همه از وجود او می جوشد. باطل 

عدم و نیستی است و با ذات او بیگانه است.
ب( جمله مزبور خبر برای مبتدای محذوفی است که »ذلک 
االخبار« بوده باشد. یعنی این خبرهایی که به تو داده شد، همگی 

حقایقی از طرف پروردگار است.
باید گفت هر دو معنا با آیه سازگار است. پس این جمله تاکیدی 
است برای این مطلب که آنچه درباره مسیح بر تو فرستادیم، 
حقیقتی است ازجانب پروردگار که جای هیچ گونه شک نیست 

و نباید درباره آن تردیدی به خود راه بدهی.

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 300بسوی نور

ــی اداره کل  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ    ب
ــان ،  ــه اســتان کرم ــور خیری ــاف و ام اوق
حجــت االســام رضــا حدادی سرپرســت 
ــاف  ــی اوق ــی و اجتماع ــت فرهنگ معاون
اســتان صبــح روز)۹ شــهریور مــاه( 
در نشســت مطبوعاتــی بــا اصحــاب 
رســانه،پیرامون  برنامــه هــای ایــن اداره در 
ــام  مــاه محــرم در امامــزادگان و بقــاع  ای
متبرکــه کرمــان پرداخــت و به ســئواالت 

ــز پاســخ داد . ــگاران نی خبرن
    وی در ابتدای ســخنان  طرح » شــمیم 
حســینی » را مطــرح کــرد و دربــاره 
جزئیــات آن گفــت: ایــن طــرح مشــترک 
میــان ســازمان تبلیغــات و اوقــاف اســت 
کــه رئیــس هیئــات مذهبــی بــا ورود بــه 
اپلیکیشــن »بیــرق«و ثبت نام در لیســت 
ســازمان تبلیغــات و معرفــی این اســامی 
بــه اوقــاف بــن کارت 5۰۰ هــزار تومانــی 

خریــد کاالرا  دریافــت مــی کننــد .

 وی ادامــه داد: ســپس بــا ارائــه ایــن بن کارت 
هــا بــه نمایشــگاه هــای ارزاق و بیــرق کــه در 
ــر مــی شــود، مــی تواننــد  1۷ امامــزاده دای
ارزاق و بیــرق دریافــت کننــد و ایــن بیشــتر 
شــامل هیئــات محــروم و حاشــیه شــهرها 

مــی شــود .
ــه  ــه ب ــی ک ــح داد: مبلغ ــدادی توضی    ح
هیئــت هــای شــاخص داده مــی شــود بیش 
از ایــن و تــا ســقف 5 میلیــون تومــان اســت 
ــه  ــی ک ــل موقوفات ــا از مح ــه اینه ــه هم ک
ــی  ــه داری وروضــه خوان ــام، تعزی نیــت اطع
دارد، پرداخــت مــی شــود کــه تاکنــون 25۰ 
میلیــون تومــان در اســتان بــرای ایــن طــرح 

اختصــاص داده شــده اســت .
   وی بــا بیــان اینکــه ایــن مســاعدت شــامل 
هیئــت هایــی مــی شــود کــه مجــوزدار بوده 
و در ســامانه طوبــی ثبــت باشــند و عــاوه بر 
آن مؤلفــه هــای دریافت پول داشــته باشــند؛ 
خاطرنشــان کــرد: البته حجمــی از منابــع را 

بــرای اربعیــن و طــرح بصیرت عاشــورایی 
ــدا کردیم . ج

   سرپرســت معاونــت فرهنگی اجتماعی 
ــتان  ــه اس ــور خیری ــاف و ام اداره کل اوق
ســپس بــه طــرح » آزادی زندانیــان 
ــرد و آن را در  ــد » ورود ک ــم غیرعم جرای
ــیب  ــش آس ــق -کاه ــرح اف ــتای ط راس
ــزادگان  ــق امام ــی از طری ــای اجتماع ه
ــزود: در  ــت و اف ــه- پرداخ ــاع متبرک و بق
کل کشــور بــرای آزادی 2۸۰ نفــر توســط 
ســازمان اوقــاف اقــدام شــده کــه دو و نیم 
میلیــارد تومــان تنهــا از محــل موقوفــات 
ــن و مشــارکت هــای  و مابقــی آن خیری

ــی شــود . ــی پرداخــت م مردم
ــان  ــتان کرم ــاف در اس ــت: اوق    وی گف
2۶۰ میلیــون تومــان بــرای آزادی 5 
زندانــی جرائــم غیرعمــد هزینه کــرده که 
از محــل موقوفــات بــا نیت »مســاعدت و 
مطلق« اســت و شــورای فقهی اوقــاف آن 
را تأئیــد کــرده و قصــد داریــم در آینده به 
بحــث اشــتغال و ازدواج هــم ورود کنیــم .

   حــدادی در بخــش پایانــی ســخنانش 
از اعــزام 125 روحانــی کــه ۶5 نفــر آنــان 
کرمانــی هــای ســاکن قــم هســتند 
ــتقر در  ــت مس ــای معرف ــه ه ــه خیم ب
ــرت  ــتای طرح«بصی ــزادگان در راس امام

ویژه برنامه های عزاداری ایام ماه محرم اماکن متبرکه  را تشریح کرد

داد. عاشــورایی«خبر 
ــرای هشــتمین  ــن طــرح ب ــزود: ای     وی اف
ســال و بــا ارائــه خدمــات مشــاوره ای، 
ــی  ــزار م ــانه ای و... برگ ــد رس ــودک، چن ک
شــود و عــاوه بــر ایــن طــرح برنامــه هــای 
»احلی من العســل« مراســم »شــیرخوارگان 
حســینی« و »لبیک یا حســین« نیــز در 1۷ 

بقعــه شــاخص اجــرا مــی شــود .
     سرپرســت معاونــت فرهنگــی اجتماعــی 
اداره کل اوقــاف و امــور خیریه اســتان کرمان 
همچنیــن از تهیــه ۶15 کیــف شــامل همه 
ــه ارزش 12۰  ــه ب ــاز مدرس ــورد نی ــام م اق
میلیــون تومــان برای دانــش آمــوزان نیازمند 

در ســال جدیــد اشــاره کــرد .

آنکس که مصيبت دید، قدر عافيت را می داند
پادشــاهی بــا نوکــرش در کشــتی نشســت تا ســفر کنــد، از 
آنجــا کــه آن نوکــر نخســتین بــار بــود کــه دریــا را مــی دید 
و تــا آن وقــت رنجهــای دریانــوردی را ندیــده بــود، از تــرس 
بــه گریــه و زاری و لــرزه افتــاد و بــی تابــی کــرد، هرچــه او 
را دلــداری دادنــد آرام نگرفــت ، ناآرامــی او باعــث شــد کــه 
آســایش شــاه را بــر هــم زد، اطرافیــان شــاه در فکــر چــاره 
جویــی بودنــد، تــا اینکــه حکیمــی بــه شــاه گفــت : ))اگــر 
فرمــان دهــی مــن او را بــه طریقــی آرام و خامــوش می کنم 
.(( شــاه گفــت : اگــر چنیــن کنــی نهایــت لطــف را بــه مــن 
نمــوده ای . حکیــم گفــت : فرمــان بــده نوکــر را بــه دریــا 
بیندازنــد. شــاه چنیــن فرمانــی را صــادر کــرد. او را بــه دریــا 
افکندنــد. او پــس از چندبــار غوطــه خــوردن در دریــا فریــاد 
مــی زد مــرا کمــک کنیــد! مــرا نجــات دهیــد! ســرانجام مو 
ســرش را گرفتند و به داخل کشــتی کشــیدند. او در گوشــه 

ای از کشــتی خامــوش نشســت و دیگــر چیــزی نگفــت .
ــن دســتور حکیــم تعجــب کــرد و از او پرســید:  شــاه از ای
ــود کــه موجــب آرامــش غــام  ))حکمــت ایــن کار چــه ب
ــرق شــدن  ــج غ ــم جــواب داد: ))او اول رن ــد؟ (( حکی گردی
را نچشــیده بــود و قــدر ســامت کشــتی را نمــی دانســت ، 
همچنیــن قــدر عافیــت را آن کــس دانــد کــه قبــا گرفتــار 

مصیبــت گــردد.(( 
ارزش ملک و سلطنت

روزی بهلــول بــر هارون الرشــید وارد شــد.خلیفه گفــت: مــرا 
پنــدی بــده! بهلول پرســید: اگــر در بیابانی بی آب، تشــنه گی 
بــر تــو غلبــه نمایــد چنــدان کــه مشــرف به مــوت گــردی، 
در مقابــل جرعــه ای آب کــه عطــش تــو را فــرو نشــاند چــه 
می دهــی؟ گفت:...صــد دینــار طا.پرســید: اگــر صاحــب آب 
بــه پــول رضایــت ندهد؟گفــت: نصــف پادشــاهی ام را.بهلول 
ــه حبس البــول مبتــا گــردی و رفــع  گفــت: حــال اگــر ب
آن نتوانــی، چــه می دهــی کــه آن را عــاج کننــد؟ گفــت: 
نیــم دیگــر ســلطنتم را. بهلــول گفت: پــس ای خلیفــه، این 
ســلطنت کــه بــه آبــی و بولــی وابســته اســت، تــو را مغــرور 

نســازد کــه بــا خلــق خــدای بــه بــدی رفتــار کنــی.
اميد یا سوء ظن به خدا

تنهــا بازمانــده یک کشــتی شکســته توســط جریــان آب به 
یــک جزیــره دورافتــاده بــرده شــد، او بــا بیقــراری بــه درگاه 
خداونــد دعــا می کــرد تــا او را نجــات بخشــد، او ســاعتها بــه 
ــا شــاید نشــانی از کمــک  ــوس چشــم می دوخــت، ت اقیان
بیابــد امــا هیــچ چیــز بــه چشــم نمی آمــد. ســرآخر ناامیــد 
ــارج از  ــه ای کوچــک خ ــه کلب ــت ک ــم گرف شــد و تصمی
ــر  ــش را بهت ــایل اندک ــود و وس ــا از خ ــازد .ت ــاحل بس س
محافظــت نمایــد، روزی پــس از آنکــه از جســتجوی غــذا 
بازگشــت، خانه کوچکــش را در آتــش یافت، دود به آســمان 
رفتــه بــود، بدتریــن چیــز ممکــن رخ داده بــود، او عصبانــی 
و اندوهگیــن فریــاد زد: »خدایــا چگونــه توانســتی بــا مــن 
چنیــن کنی؟«صبــح روز بعــد او بــا صــدای یک کشــتی که 
بــه جزیــره نزدیــک می شــد از خــواب برخاســت، آن می آمد 
تــا او را نجــات دهد.مرد از نجات دهندگانش پرســید: »چطور 
متوجــه شــدید کــه مــن اینجــا هســتم؟« آنهــا در جــواب 
ــم!« ــتادی، دیدی ــه فرس ــت دودی را ک ــا عام ــد: »م گفتن

داستان های آموزنده
آئين افتتاح 55۱ واحد مددجویان 

کميته امداد استان کرمان در بردسير 

بــا حضــور رئیــس کمیته امــداد کشــور آئیــن افتتــاح 551 
واحــد مددجویــان کمیته امــداد اســتان کرمان در بردســیر 

ــد. برگزار ش
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، آئیــن افتتــاح 
551 واحــد مددجویــان کمیتــه امــداد اســتان کرمــان  بــا 
حضــور بختیــاری رئیس کمیتــه امداد کشــور، امــام جمعه 
بردســیر، حســن پور نماینــده مردم ســیرجان و بردســیر در 
مجلــس شــورای اســامی، دهقــان معــاون اســتاندار کرمان 
و تعــدادی از مســئوالن اســتانی و محلی در بردســیر برگزار 

. شد
ــداد  ــه ام ــرکل کمیت ــی مدی ــی صادق ــن یحی ــن آئی در ای
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکه در ســفر نوبخــت معاون 
ــه  ــه و بودجــه ب ــور و رئیــس ســازمان برنام رئیــس جمه
اســتان کرمــان مقــرر شــد  1۰ هــزار واحــد مســکونی در 
اســتان کرمــان ســاخته شــود اظهــار داشــت: از ایــن تعــداد 
ســاخت پنــج هــزار واحــد بــه عهــده بنیــاد مســکن و پنــج 

هــزار واحــد بــه عهــده کمیتــه امــداد اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در فــاز اول 551 واحــد ســاخته شــده 
و امــروز تحویــل مددجویــان می شــود افــزود: امــروز 
کلنگ زنــی ۸۰۰ واحــد دیگــر از ایــن واحدهــای مســکونی 

ــود. ــاز می ش ــان آغ ــاز دوم در کرم در ف
ــاح 551  ــان از افتت ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
واحــد مســکونی مددجویــان کمیتــه امــداد اســتان کرمان 
بــا حضــور رئیــس کمیتــه امــداد کشــور خبــر داد و گفــت: 
فــاز دوم پــروژه 5 هــزار واحــدی کمیتــه امــداد کرمــان نیــز 

کلنگ زنــی می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر ایــن واحدهــای مســکونی در 
مناطــق محــروم اســتان قــرار دارنــد افــزود: در شهرســتان 
بردســیر کار جهــادی انجــام می شــود و طی مــدت کوتاهی 
ایــن واحدهــای مســکونی ســاخته و پنل هــای خورشــیدی 

بــر روی آنهــا نصــب شــده اســت.
ــر  ــای خورشــیدی ب ــه نصــب پنل ه ــا اشــاره ب ــی ب صادق
روی ایــن خانه هــا گفــت: نصــب ایــن پنل هــا اشــتغالزایی 
و منبعــی بــرای کســب درآمــد خانوارهــای تحــت پوشــش 

ــد. ــداد ایجــاد می کن ــه ام کمیت
بــه گــزارش تســنیم بــا حضــور بختیــاری رئیــس کمیتــه 
امــداد کشــور ســاخت ۸۰۰ واحدهای مســکونی مددجویان 

کمیتــه امــداد اســتان کرمــان نیــز کلنگ زنــی شــد.

11     10    9     8    7     6    5     4    3      2        1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

جدول شماره :400
ــودی :1 عمــودی: خــارج کــردن آب اضافــی زیرزمینــی - تیزهوشــی 2 عمــودی:  عم
ــتاد  ــاون اس ــودی: مع ــفند 3 عم ــه گوس ــی - بچ ــی قدیم ــاده بیهوش ــو - م ــمان دل ریس
دانشــگاه  4 عمــودی: نیــم میلیــون قدیــم - زبانــی  5 عمــودی: حــرف گزینــش - ورق زدن 
- کاه پادشــاهی ۶ عمــودی: شــب پیــش - آشــوب و بلــوا   ۷ عمــودی: دانــه نهانــزا - ورم 
و پــف - مجــرای خــون در بــدن  ۸ عمــودی: بــی حرکــت و آهســته - پایــان  ۹ عمــودی: از 
زیباتریــن خطــوط خوشنویســی  1۰ عمــودی: از انــواع کبــاب - ســختی و صابــت - پشــت 

و عقــب    11 عمــودی: کشــاورز - مترســک

افقــی : 1افقــی: قرمــز تیــره - بازیکــن میانــی فوتبــال    2افقــی: ترمــز چارپــا - ردیــاب - جــای 
پــا  3 افقــی: چشــم روشــنی - اتحــاد و پیوســتگی 4 افقی: بخشــی از نیــروی نظامــی - فلز الکتریکی 
5 افقــی: ســخنان بیمارگونــه - بیمــاری مســری و عفونــی - نهیــب و پرخــاش   ۶ افقــی: ســپاس و 
امتنــان - مــوی پیچیــده  ۷ افقــی: مــوی مجعــد - پشــت ســر - تکــه پارچــه کهنــه   ۸ افقی: تبــار و 
طایفــه - نوعــی آزمــون ۹ افقــی: کوتــاه شــدن پارچــه - کاغــذ ضخیــم  1۰ افقــی: جــای لیز خــوردن 

- گویــی و پنــداری - خــاک ســرخ  11 افقــی: بــه هیجــان آوردن - منحــرف از مســیر درســت

آگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه ۹3۰23۰  جلــد چهــارم اجــرای احکام دادگســتری بردســیر در 
نظــر دارد یــک ملــک واقــع در شهرســتان بردســیر خیابــان معلــم دارای پــاک ثبتــی  1۸۹ فرعی از 
35۸۸ اصلــی از بخــش 2۰ کرمــان که مســاحت ملک براســاس ابعــاد و مدارک موجــود ۷2  مترمربع 
مــی باشــد  بــا توجــه به موقعیت اســتقرار ملک و مســیر دسترســی  طبق نظریه کارشــناس رســمی 
دادگســتری مبلــغ ۶3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــرآورد قیمــت گردیده اســت از طریــق مزایده در تاریخ ســه 
شــنبه ۹۸/۰۷/23 ســاعت 11:3۰ ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی که طالــب شــرکت درمزایده 
وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده به 
اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائر بــه واریز 
ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی ارائــه نماینــد هزینــه آگهی وکلیه هزینــه های مربــوط به نقــل و انتقال 
برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجام مزایده نســبت 

بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده به نفــع دولــت ضبط خواهدشــد .
                                  مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/15۰ م الف

آگهی مزایده منزل مسکونی
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه ۹۶۰32۸  جلــد اول اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در 
نظــر دارد یــک منــزل مســکونی واقع در شهرســتان بردســیر بلــوار 22 بهمــن شــهرک کارخانه قند 
خیابــان شــهید علیپــور خیابــان شــرق مدرســه کوچــه دوم شــرقی بــن بســت دارای پــاک ثبتــی  
2۷5 فرعــی از 35۸۸ اصلــی از بخــش 2۰ کرمــان کــه مســاحت ملــک براســاس ابعــاد و مــدارک 
موجــود3۰1/4  مترمربــع مــی باشــد مســاحت اعیانــی حــدود ۷4 مترمربــع می باشــد ملــک دارای 
پــی مشــترک بــا منــزل شــرقی، دارای اســکلت آجــری بــدون شــناژ اســت ســقف آن تیرآهنــی و از 
نــوع طــاق ضربــی اســت، کفهــا موزاییــک و رویــه دیوارهــا گــچ و رنگ می باشــد ســاختمان نیــاز به 
تعمیــر و مقــاوم ســازی اساســی دارد درب و پنجــره هــا چوبــی بــا شیشــه ســاده مــی باشــد محوطه 
ســازی ناقــص مــی باشــد فاقــد سیســتم ســرمایش اســت دارای سیســتم گرمایــش و اشــتراک گاز، 
بــرق و آب مــی باشــد فاقــد حصــار در حــد غربــی اســت ملــک دارای باغچــه و اشــجار معمول اســت  
کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 1/1۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال برآورد قیمــت گردیده 
اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه ۹۸/۰۷/23 ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا 
افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائــه 
پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده به اجــرای احکام مدنــی مراجعه وقیمت پیشــنهادی خــود را به 
انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی ارائه 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 ننماید مبلغ 

ســپرده بــه نفــع دولــت ضبط خواهدشــد 
                                مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/14۶ م الف

آگهی تحدید حدوداختصاصی
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــاک 1 فرعــی از 1414  اصلــی واقــع در بخــش 2۰ کرمــان 
مورد تقاضای محمدحســن حســینی گزوئیــه طبــق رای شــماره 13۹۶۶۰31۹۰11۰۰1۸۶1  مورخ 
۹۶/12/21  در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه وآگهــی موضــوع ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و مــاده 13 آئین نامه قانــون مذکور منتشــر ومورد 
واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیــاز به تحدیــد حــدود دارد واعمــال تبصره ذیــل مــاده 15 قانون 
ثبــت میســر نمی باشــد لــذا حســب وارده بشــماره ۹۷/11۰1۸/22۸۰و مــورخ ۶/5 /۹۸  بدینوســیله 
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصی آن باســتناد تبصــره ذیــل مــاده 13 قانون مذکــور ومــاده 13 آئین 
نامــه آن منتشــر وعملیــات تحدیــدی آن از ســاعت ۹ صبــح روز ســه شــنبه ۹۸/۷/2  محــل شــروع 
وبعمــل خواهدآمــد لــذا به مالــک ) مالکیــن( وصاحبان امــاک مجاوررقبه مزبــور اخطار میگــردد در 
موعدمقــرر درایــن اعــان در محــل وقــوع ملــک حاضــر ودر صورت عــدم مراجعــه مجاورین عملیات 
تحدیــدی بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14و15 قانــون و ۷۰ آئیــن 
نامــه قانــون ثبــت انجــام واعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقی برابــر مــواد 2۰ قانــون و۷4 
آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 3۰ روز پذیرفتــه شــده و 
معتــرض بایــد ظــرف مدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت به مرجع ذیصــاح قضائی 
تقدیــم نمایــد. واال پــس از گذشــت مهلــت یک ماهه وعدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقدام 

خواهــد شــد. تاریخ انتشــار : دوشــنبه ۹۸/۶/11 
                            حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بردسیر/2۷ م الف

آگهی گواهی انحصار وراثت
آقای مهدی سرمســت دارای شناســنامه ۶2۷  به شــرح دادخواست شــماره ۹۸۰۹۹۸34۸۹2۰۰3۰۰  
مــورخ 13۹۸/۰۶/۰۹ توضیــح داده شــادروان حدیث سرمســت به شــماره شناســنامه 2۹۸12314۸۰  
درتاریــخ  13۹۸/۰5/1۸ در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از 
:1-مینــا معین الدینی فرزند حســن شــماره شناســنامه 1۰۷۹  متولــد 135۸ نســبت مادر2-مهدی 
سرمســت فرزنــد محمد شــماره شناســنامه ۶2۷  متولد 134۸ نســبت پدرلــذا مراتب یــک نوبت در 
روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلی 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 اختاف 
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 اختاف شماره 2 شهرستان بردسیر/14۸ م الف

آگهی گواهی انحصار وراثت
خانــم ســمیرا زینلــی گلناآبادی به شناســنامه شــماره 1155۷  به اســتناد شــهادتنامه و گواهی فوت 
و فتوکپــی شناســنامه ورثــه، درخواســتی بــه  شــماره ۹۸۰۹۹۸34۸۹1۰۰2۹۷  تقدیم شــورای حل 
اختــاف نمــوده  و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان حســن پورجهانشــاهی به شناســنامه 
شــماره 55  درتاریــخ  13۹۸/۰5/25 در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حیــن الفــوت وی 
عبارتند از :1-علی پورجهانشــاهی فرزند حســن به شناســنامه شــماره 31۷۰2۸۶۶41  متولد 13۹1 
نســبت: فرزنــد2- ایلیــا پورجهانشــاهی فرزند حســن بــه شناســنامه شــماره 31۷۰32۰۸۶۶  متولد 
13۹4 نســبت: فرزنــد3- عــادل پورجهانشــاهی فرزند حســن به شناســنامه شــماره 31۷۰3353۸3  
متولد 13۹1 نســبت: فرزند4- ســمیرا زینلی گلناآبادی فرزند محمد به شناســنامه شــماره 1155۷  
متولــد 13۶۷ نســبت: همســر5- مــاه جــان ســاالری بردســیری فرزند عباس به شناســنامه شــماره 
32  متولــد 134۰ نســبت: مــادر۶- حســین پورجهــان شــاهی فرزنــد محمدحســن بــه شناســنامه 
شــماره 3  متولــد 1335 نســبت: پــدر لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه های کثیراال نتشــار محلی 
آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفی نزد اشــخاصی باشــد 
ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــاف 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.      دفتــر شــورای حــل اختاف شــماره یــک شهرســتان بردســیر/143 م الف

آگهی گواهی انحصار وراثت
آقای مهدی سرمســت دارای شناســنامه ۶2۷  به شــرح دادخواست شــماره ۹۸۰۹۹۸34۸۹2۰۰3۰3  
مــورخ 13۹۸/۰۶/۰۹ توضیــح داده شــادروان ســحر سرمســت بــه شــماره شناســنامه 2۹۸14۷۹4۶۶  

درتاریــخ  13۹۸/۰5/1۸ در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحین الفــوت وی عبارتند از :
1-مینــا معین الدینی فرزند حســن شــماره شناســنامه 1۰۷۹  متولــد 135۸ نســبت مادر2-مهدی 
سرمســت فرزنــد محمد شــماره شناســنامه ۶2۷  متولد 134۸ نســبت پدرلــذا مراتب یــک نوبت در 
روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلی 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 اختاف 
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 اختاف شماره 2 شهرستان بردسیر/14۹ م الف

آگهی گواهی انحصار وراثت
آقای مهدی سرمســت دارای شناســنامه ۶2۷  به شــرح دادخواست شــماره ۹۸۰۹۹۸34۸۹2۰۰2۹۹  
ــه شــماره شناســنامه 1۰۷۹   ــا معیــن الدینــی ب ــح داده شــادروان مین ــورخ 13۹۸/۰۶/۰۹ توضی م
درتاریــخ  13۹۸/۰5/24 در شــهر کرمــان فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :

1- مهدی سرمســت فرزند محمد شــماره شناســنامه ۶2۷  متولد 134۸ نســبت همسر2-ســلطنت 
اســدی فرزند ماشــاءاله شــماره شناســنامه 4۶3  متولد 1332 نســبت مادر3- حســن معین الدینی 
فرزنــد غامحســین شــماره شناســنامه 33123  متولــد 133۰ نســبت پدر لــذا مراتب یــک نوبت در 
روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلی 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 اختاف 
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 اختاف شماره 2 شهرستان بردسیر/14۷ م الف

آگهی گواهی انحصار وراثت
آقــای علــی خســروی مشــیزی فرزند مــراد به شناســنامه شــماره 35  به شــرح دادخواســت شــماره 
۹۸۰۹۹۸34۸۹3۰۰2۰۹  مورخ 13۹۸/۰4/3۰ توضیح داده شــادروان ســکینه خســروی مشــیزی به 
شناســنامه 2۰۷  درتاریــخ  13۹1/11/24 در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفوت 
وی عبارتنــد از :1-علــی خســروی مشــیزی فرزنــد مــراد بــه شناســنامه شــماره 35  متولــد 133۸ 
نســبت فرزنــد2- حمیدرضــا خســروی مشــیزی فرزند مراد به شناســنامه شــماره 13  متولــد 1333 
نســبت فرزنــد3- حســین خســروی مشــیزی فرزنــد مراد بــه شناســنامه شــماره 1۶  متولــد 133۹ 
نســبت فرزنــد4- خاتــون خســروی مشــیزی فرزنــد مــراد بــه شناســنامه شــماره ۹  متولــد 133۶ 
نســبت فرزنــد5- مــراد خســروی مشــیزی فرزنــد محمدرحیــم بــه شناســنامه شــماره 311  متولد 
13۰۶ نســبت همســر لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی می  
شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفی نزد اشــخاصی باشــد ظــرف مدت 
یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــاف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر 
وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری که بعــد از ایــن موعد ابــراز شــود از درجه اعتبار ســاقط اســت.
                                                  دفتر شورای حل اختاف شماره 3 شهرستان بردسیر/145 م الف

آگهی گواهی انحصار وراثت
خانــم زهــره اســماعیل پــور بــه شناســنامه شــماره 3۸31  بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت 
ــه  شــماره ۹۸۰۹۹۸34۸۹1۰۰2۹2  تقدیــم شــورای  ــه، درخواســتی ب و فتوکپــی شناســنامه ورث
حــل اختــاف نمــوده  و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان عــوض قلــی اســماعیل پــور بــه 
شناســنامه شــماره 3  درتاریــخ  13۹۸/۰5/1۰ در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حیــن 
الفــوت وی عبارتنــد از :1-حمیــد اســماعیل پــور فرزند عــوض قلی به شناســنامه شــماره ۶3  متولد 
135۸ نســبت: فرزنــد2- حامــد اســماعیل پــور فرزند عــوض قلی به شناســنامه شــماره 1۰۶  متولد 
13۶1 نســبت: فرزنــد3- امیــن اســماعیل پــور فرزنــد عــوض قلــی بــه شناســنامه شــماره 152۶  
متولــد 13۶5 نســبت: فرزنــد4- حمیده اســماعیل پــور فرزند عوض قلی به شناســنامه شــماره 1۶5  
متولــد 135۹ نســبت: فرزنــد5- نعیمــه اســماعیل پور فرزنــد عوض قلی به شناســنامه شــماره ۶23  
متولــد 13۶2 نســبت: فرزنــد۶- زهــره اســماعیل پور فرزنــد عوض قلی به شناســنامه شــماره 3۸31  
متولــد 13۶۷ نســبت: فرزنــد۷- ســمنبر قاســم پــور فرزنــد حیــدر بــه شناســنامه شــماره 3  متولد 
1335 نســبت: همســر لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی می  
شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفی نزد اشــخاصی باشــد ظــرف مدت 
یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــاف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر 
وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری که بعــد از ایــن موعد ابــراز شــود از درجه اعتبار ســاقط اســت.

                                             دفتر شورای حل اختاف شماره یک شهرستان بردسیر/144 م الف

حجت االسالم حدادی سرپرست معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان کرمان :

با حضور رئیس کمیته امداد کشور :



هفته نامه ی فرهنگیـ  سیاسی استان کرمانـ  تحلیلی خبری
صاحب امتیاز ، مدیر مسئول : محمد رضا شجاعی
جانشین مدیر مسئول و سردبیر : عمید شجاعی

صفحه آرایی : سپهر بردسیر )09134423926(
گستره ی توزیع استان کرمان
آدرس : بردسیرـ خیابان امام)ره(ـ  ساختمان خطیبی - طبقه  اول - جنب دفتر ازدواج
تلفن : 33521188-034 ، 09133414471 فاکس : 034-33528860
     www.sepehrbrd.ir : پایگاه اینترنتی
Email : sepehrbrd@yahoo.com : ایمیل
لیتوگرافی : کتیبه   ،   چاپ : کارمانیا

@sepehrbrd -
کانل رسمی سپهر بردسیر در ایتا    - سروش          

Soroush-eitaa

گزارش تصویری فعالیتهای عمرانی  دهیاری باغابر

تصاویری از احداث سالن ورزشی  
و مجتمع تفریحی گردشگری

جمع آوری و حمل پسامند های خانگی و تنظیم معابر و جداول   

منصــوری دهیــار بــا تجربــه و پرتــاش روســتای باغابــر 
بــا تبریک هفتــه دولــت بــه دولتمــردان وتجلیــل از مقام 
شــامخ شــهدای دولــت شــهیدان رجایــی وباهنــر و تقدیر 
وتشــکراز مســئولین محترم شهرســتان بویــژه از مهندس 
نجــف پورفرمانــدار محترم شهرســتان بردســیر ومهندس 
باقری بخشــدار محتــرم  اللــه زار واعضای محترم شــورای 
ــس  ــرم مجل ــده محت ــر و نماین ــتای باغاب ــامی روس اس
ــای  ــروژه ه ــا و پ ــرح ه ــاعدت در ط ــکاری و مس در هم
روســتای باغابــر گفــت : هفتــه دولــت فرصــت مناســبی 
اســت بــرای آگاهــی و اطــاع رســانی فعالیتهــای دولــت 
از جملــه دهیاریهــا ، وفعالیتهــای عمرانــی دهیــاری باغابر 

ــد از: باختصار عبارتن
1-جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت خیابان امام 

ــای  ــه ه ــازی کوچ ــورا وزیرس ــدان عاش ــفالت می 2-آس
ــورا ــدان عاش ــراف می اط

3-زیرسازی خیابان شهید هوشنگ علیمردای
4-همکاری در نصب دکل انتن همراه اول 

ــا  ــگری ب ــی گردش ــع رفاه ــداث مجتم ــه اح ــدام ب 5-اق
ــدی ــرفت 40درص ــا پیش ــک ب ــت بان ــکاری پس هم

6-اقدام به ساخت مهدیه 
7-کمک در ساخت مقبره شهدای معزز 

8-طراحــی بــرای افزایــش عرض ســه دهنــه پــل دربلوار 
امــام حســین )ع(افزایــش بــه 32متر

9-خرید یک دستگاه کانکس پاسگاه انتظامی برای امنیت 
10-زیرسازی خیابان معلم و اماده برای آسفالت 

11-حصارکشی مدرسه دخترانه ام البنین 
12-خریــد تجهیــزات مورد نیــاز » بنز خــاور ، کامیــون ده 

تــن ، بیل مکانیکــی و ماشــین آتش نشــانی «
13-اقدام به ساخت سالن ورزشی و پیشرفت 70 درصدی کار 

14-حصارکشی پارک قلعه 
15-اسفالت خیابان شهید رستم زارع 

16-کانال کشی عبور آب درخیابان امام 
17-ساخت یک دهنه پل در خیابان امام روبری خانه بهداشت 

18-همکاری در راه اندازی کارخانه گاب گیری بقیع
19-ساخت خانه بهداشت


