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شهادت اوج فداکاری و از خود گذشتگی انسان در راه دفاع 
از ارزش ها است چرا که شهیدان برترین مخلوقات خداوند 
هستند و به علت مقام واالیشان و نثار جان خود در راه حق، 

همیشه در نزد خداوند عزیز هستند.
همه به خوبی می دانند کشور ما از نظر دفاعی به جایگاهی 
رسیده است که دشمن جرأت حمله به کشور را ندارد و اقتدار 
روزافزون و توان دفاعی نظام باعث شده که خطر جنگ از 
کشور دفع شود. و برنامه های هجومی دشمن در نطفه خفه 

شود و از احتمال رودر رویی کاسته شود 
دفاع مقدس زمانی شکل گرفت که نهال انقالب بسیار در حال 
شکل گیری بود وتوطئه ها دشمنان داخلی وخارجی درتغییر 
و انحراف انقالب از مسیر اصلی بجایی نرسیدو لذا رژیم بعث 
با حمایت همه جانبه دنیا به کشورمان حمله کرد اما چون 
کشور و انقالب زیر لوای امام زمان )عج( ورهبری والیت فقیه 
بود  و با دفاع جانانه مرد وزن این دیار ووحدت ویکپارچگی 
همه اقشار، اقوام وطوائف و به برکت خون شهیدان در جنگ 
به پیروزی رسیدیم. وتنها جنگی که دردنیا رخ داد ووجبی از 
خاک کشورموردتهاجم در دست دشمن قرار نگرفت جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران اسالمی بود که با حمایتهای همه 
جانبه دنیا شرق و غرب و اذنا ب منطقه ایشان نتوانستند در 
جنگ نابرابر علیه ملت انقالبی پیروز شوند چونکه  جوانان 
غیرتمند این سرزمین در قالب نیروهای داوطلب دوشادوش 
رزمندگان در سپاه و ارتش به مصاف متجاوزان رفتند و با 
تاسی از آموزه های سیدالشهدا)ع( مبنی بر لزوم دفاع از ارزش 
های اسالمی، صحنه هایی از حماسه و ایثار آفریدند.که هنوز 
پس از قریب به چهل سال آثار این ایثارگریها درجامعه تجلی 

و حیات دارند و الگویی جاودانه برای نسلهای جدید است 
جنگ تحمیلی به وجود آمده منجر به پایه گذاری و نهادینه 
شدن فرهنگ غنی مقاومت و شهادت در درون کشورشد و 
با بالنده تر شدن این گفتمان، نام ایران مقتدرتر از همیشه در 
جهان درخشید و با وجود تنش های بی شمار در منطقه 
پرآشوب خاورمیانه، همچون پایگاه و ستونی از امنیت و اقتدار 

به ایفای نقش حمایت از مظلومین عالم می پردازد 
اتصال به قدرت الهی و مجهز شدن به سالح ایمان، مهمترین 
ویژگی بود که رزمندگان اسالم به واسطه انقالب اسالمی 
به آن دست یافتند و این ویژگی عامل اصلی تمام مقاومت 
ها و پیروزی ها در طول سال های دفاع مقدس بود. قدرت 
و نیرویی که دشمن در محاسبات خود لحاظ نکرده بود با 
پیروزی انقالب اسالمی و بر اثر تحولی که در جوانان پدید 
آمد این افراد به مرحله ای از رشد و بلوغ فکری رسیدند که 
تا مرز شهادت در برابر زیاده خواهی های دشمنان ایستادگی 

کردند.                                            
                                                         ادامه صفحه2
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                                       دکرت روحانی رئیس جمهور

ارائه طرح ایران در سازمان ملل 
برای امنیت خلیج فارس

                                       دکرت فدایی استاندار کرمان :

منشا اقتدار و امنیت کشور ، 
دوران دفاع مقدس است 

نظام دریافت درآمدها در کشور 
ما باید اصالح شود

صفحه 4

دکرتزاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی:

وجود 900 واحد صنعتی راکد و 
نیمه تعطیل در کرمان قابل قبول نیست

جمهوری اسالمی، جمهوری عزت است/ 
در هیچ سطحی با آمریکا مذاکره نخواهد شد

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان :

2۰ برنامه شاخص هفته دفاع مقدس در کرمان برگزار می شود
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
کرمان از برگزاری 2۰ برنامه شاخص هفته دفاع مقدس در 
کرمان خبر داد و گفت: همایش سنگرسازان بی سنگر در 

حسینیه ثاراهلل کرمان برگزار می شود.
پاسدار  سرهنگ  کرمان،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
محمدمهدی ابوالحسنی در نشست خبری به مناسبت هفته 
دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس از فردا در کشور 

آغاز می شود.
وی با بیان اینکه امسال سی و نهمین سالگرد دفاع مقدس برگزار 
می شود و برنامه هایی برای گرامیداشت آن تدارک دیده شده 
است گفت: دفاع مقدس اقیانوس بی کرانی است که باید سال ها 

بگذرد تا گوهرهای داخل آن را کشف کرد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
کرمان با اشاره به اینکه انسان هایی بزرگی در این مقطع از 
تاریخ ظهور و بروز کردند و منشاء تحوالت در دنیا شدند افزود: 
سخنرانی های دفاع مقدس از سردار سلیمانی را اگر بشنوید 
باورکردنی نیست که در آن زمان یک جوان چنین حرف هایی 

را بگوید و امروز افتخارآفرینی های این سردار را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه خدامحوری در دفاع مقدس و اراده ملت ایران 
که همراه با استقامت بود باعث پیروزی ما در جنگ شد گفت: 
رزمندگان ما در دوران اسارت نیز استقامت زیادی کردند و همه 

این موارد باعث پیروزی ما شد.
ابوالحسنی با اشاره به اینکه رفتار رزمندگان ما در دوران دفاع 
مقدس باید به عنوان الگو در جامعه معرفی شود بیان کرد: 

الگوسازی این رفتار پیروزی را در تمام عرصه ها به دنبال دارد.
وی با اعالم برنامه های هفته دفاع مقدس در استان کرمان افزود: 
رژه نیروهای دفاع مقدس فردا صبح در محل بلوار 22 بهمن 

کرمان از ساعت 8 صبح برگزار می شود.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
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20 برنامه شاخص هفته دفاع مقدس در کرمان برگزار می شود

کرمان با بیان اینکه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس 
استان برگزار و برنامه های پیشنهادی این هفته جمع بندی 
شده است عنوان کرد: حدود 2۰ برنامه شاخص در استان در 

این هفته برگزار می شود.
وی با اشاره به بازسازی رزمایش آبی خاکی عملیات کربالی 
سه در محل موزه دفاع مقدس بیان کرد: این عملیات هر 

شب بعد از نماز مغرب و عشاء  آغاز می شود.
ابوالحسنی با بیان اینکه ویژه برنامه حماسه زینبی در سالن 
شهید مرتضوی برگزار می شود گفت: در این همایش که 
با حضور کارمندان زن استان برگزار می شود از تعدادی از 

مادران شهدا تجلیل به عمل می آید.
وی با اشاره به اینکه زنان جانبازان ما اسوه صبر و استقامت 
هستند که باید به جامعه معرفی شوند افزود: این زنان بزرگ 
اوج مقاومت و ایستادگی در برابر انواع مشکالت را در روحیه 

آنها می توان دید.
                                                    ادامه صفحه 2

سیاســت فشــار حداکــری در مقابــل ملــت ایــران پشــیزی ارزش نــدارد و 

همــه مســؤالن جمهــوری اســامی یک صــدا معتقدند بــا آمریــکا در هیچ 

ســطحی مذاکــره نخواهد شــد.

درجلسه شورای آموزش وپرورش بردسیراعام شد :

افزایش 350نفری دانش آموزان و تو زیع 200 بسته لوازم التحریر 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان بردسیر،جلســه 
شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان بــه ریاســت مهنــدس 
نجــف پــور فرمانــدار و بــا حضــور حجت االســالم والمســلمین 
کرمانــی امــام جمعــه، بخشــداران ،مدیر امــوزش وپــرورش تنی 
ــد از مســئوالن و کارشناســان حــوزه اموزشــی در محــل  چن

ســالن اجتماعــات اداره امــوزش و پــرورش برگــزار شــد 
ادیبــی مدیــر آموزش و پــرورش شهرســتان بردســیر در ابتدای 
ــش  ــری دان ــش ۳۵۰ نف ــه افزای ــن جلســه ضمــن اشــاره ب ای
آمــوزان در سرتاســر شهرســتان افزود:جلســات توجیهی ســند 
تحــول بنیادیــن امــوزش و پــرورش برگــزار شــده کــه مصــوب 
گردیــده تمامــی برنامــه هــای مــدارس بــر ایــن اســاس باشــد 
کــه مدرســه بعنــوان کانــون اصلــی تربیــت عنوان شــده اســت 
،وی از برگــزاری برنامــه بــوم کــه دانــش آمــوزان در طــی هفتــه 

دوســاعت در کالس هــای اجتماعــی ،بهداشــتی خبــرداد
ــگ  ــن زن ــیر از نواخت ــتان بردس ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم مدی
ــی ۹8- ۹۹ در مدرســه شــاهد مــورخ دوشــنبه اول  ــن تحصیل آغازی
مهرمــاه راس ســاعت 8 صبــح خبــرداد وخاطر نشــان کرد:2۳مدرســه 
سیســتم گرمایشــی شــوفاژ و 2۳ مدرســه دیگر به سیستم گرمایشی 
هوشــمند تجهیز کــه هر مدرســه تقریبــا ۱۰۰ میلیون هزینه داشــته 

و تمامــی بخــاری هــای نفتــی جمــع آوری شــدند
در ادامــه مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار شهرســتان بردســیر ضمــن 
اشــاره بــه عمــران مــدارس اظهــار داشــت : اقداماتــی در زمینــه هــای 
ســاخت،تجهیز سیســتم گرمایشــی،زمین هــای چمــن مصنوعــی 
مــدارس و تکمیــل پــروژه اســتخر اقداماتــی قابــل تقدیــر اســت ،وی 
از توزیــع بیــش از 2۰۰بســته هــای لــوازم تحریــر و البســه بــا کمــک 
صنایــع فــوالد شهرســتان در بخــش هــای شهرســتان نیــز خبــرداد

»آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی 
پیمانکاران انجام خدمات فنی«

 )کارهای تعمیراتی، تاسیساتی و نوسازی(

هفته
دفاع 

مقدس 
گرامی 

باد

قابل توجه همشهریان محترم 

ــت جهــت انجــام  ــی رشکــت هــای واجــد صاحی ــش ارزیاب ــه شناســایی و پی ــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت ب ــان ف رشکــت مجتمــع جه
ــد. ــدام منای ــورد بردســیرخود، اق ــه ن ــی، تاسیســاتی و نوســازی( ســایت کارخان ــی) کارهــای تعمیرات ــات فن خدم

بدینوســیله از کلیــه رشکــت هــای واجــد رشایــط بومــی شهرســتان بردســیر کــه دارای حداقــل دو ســال ســابقه کار مشــابه در مجموعــه هــای 
صنعتــی و دارای گواهــی صاحیــت ایمنــی پیامنــکاران مــی باشــند، 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.

شامره فراخوان
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موضوع فراخوان

انجام خدمات فنی
) کارهای تعمیراتی، 
تاسیساتی و نوسازی(

رشایط
حداقل دو سال سابقه کار 

مشابه در زمینه های عمرانی، 
ابنیه، تاسیساتی و ... 

گواهی صاحیت ایمنی 
پیامنکاران

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

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

4- گواهی رتبه ها و گریدهای اخذ شده.
5- رزومه، سوابق و منونه قراردادهای انجام شده با موضوع فوق الذکر. )سوابق و رزومه های ارسالی می بایست مربوط به سال 94 تا کنون و با موضوع مرتبط باشند.(

6- گواهی اعام رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوق الذکر.
7- مداراک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته

شرایط: 
1-رشکت می بایست در اداره ثبت رشکت های شهرستان بردسیر ثبت شده باشد و موضوع اساسنامه باید در خصوص انجام خدمات موضوع فراخوان باشد

2- از تاریخ ثبت رشکت حداقل 5 سال گذشته باشد و رشکت دارای حداقل 2 سال سابقه کار و فعالیت در زمینه موضوع فراخوان باشد.

توضیحات: 1-تامین کلیه ابزار آالت تخصصی، ماشین آالت، مواد و مصالح بر عهده کارفرما و تامین کلیه ابزار آالت عمومی و نیروی 
کار ماهر مورد نیاز موضوع فراخوان بر عهده پیامنکار می باشد.

2- محل انجام فعالیت؛ کارخانه نورد بردسیر رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در کیلومرت 3 جاده بردسیر- کرمان می باشد.
3- موضوع مدارک ثبتی پیامنکار حتام باید در رابطه با موضوع آگهی باشد.

4- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد منی کند.
5- جهت کسب اطاعات بیشرت با شامره 03442273806 متاس حاصل منایید.

6- هزینه چاپ آگهی، برعهده برنده مناقصه می باشد.
7- کارهای خدمات فنی اشاره شده شامل کارهای عمومی، برقی، تاسیساتی، عمرانی و ... کارخانه نورد بردسیر رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.

دبیر کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

بــه اطــالع مــی رســاند اداره اوقــاف و امورخیریــه شهرســتان بردســیر در نظــر دارد جهت 
تکمیــل بانــک اطالعــات موقوفــات خــود اســناد وقفــی  اعــم از وقفنامــه ، وصیــت نامــه و 
... کــه دردســت اشــخاص حقیقــی وحقوقــی می باشــند جمــع آوری نمایــد لذا از کســانی 
کــه اســنادی درایــن رابطــه نــزد خــود و یــا از آن اطــالع دارنــد تقاضــا مــی شــود بــا ایــن 

اداره همــکاری و اســناد را تحویــل نمایند



10000100005588

اخبار

www.sepehrbrd. i r

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان        سال یازدهم           شماره 402            دوشنبه  اول مهر ماه 298

https://telegram.me/sepehrbrd  

  

خطبه های نمازجمعه

حجت االسالم و المسلمین  کرمانی امام جمعه بردسیر:

دفاع مقدس،  دفاع از ارزشهای 
اسالمی وادای تکلیف بود 

 حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه 
بردسیردر خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن دعوت نمازگزاران 
به تقوای الهی بیان داشت : یکی از دستاوردها ی مهم عاشورا ، به 
اسارت بردن خانواده شهداء با سرپرستی حضرت زینب ) سالم اهلل 
علیها( بود که با سخنان آتشین درکوفه وشام باعث برمال شدن 
توطئه بنی امیه و باعث رسوایی آنان شد زیرا اکثر مردم عادی 
نمی دانستند که این اسرا از خاندان پیامبر  هستند وبا سخنرانی 
حضرت زینب وامام سجاد علیهما السالم مردم متوجه شدندکه این 
جنایت کربال علیه خاندان پیامبر رخ داه است و باعث بیداری مردم 

وآشکارشدن ظلم بنی امیه گردید 
وی افزود: حضرت زینب سالم اهلل علیها درحالی به اسارت رفت 
که  همه عزیزان خود را از دست داده بود ) برادران ، فرزندان برادر 
وفرزندان خودش را( ، اما چنان با عزت و غرور دینی از حق اسالم 
وپیامبر وامام دفاع کرد که یزید هم ترسید.و در پاسخ یزید که 
حضرت زینب گفت :ماجرای کربال را چطوردید؟ و با کنایه قصد 
تحقیر ایشان راداشت وی با  عبارت »ما رأیت اال جمیال« چنان  
کوبنده سخن گفت که کاخ یزید را لرزاند. این اسارتی نیست 
که اسیر را در موضع ضعف قرار بدهد. در حالی که سخنرانی 
کوبنده و آگاه کننده حضرت زینب سالم اهلل علیها، نشان داد که 
یزیدیان چه جنایت بزرگی مرتکب شده اند و ضعف آن ها را برای 
همه آشکار کرد. آن هم ضعفی که اگر اسارت برای این خانواده 
رقم نمی خورد، شاید هرگز معلوم نمی شد.لذا یکی از اصلی ترین 
وجهه های شخصیتی حضرت زینب سالم اهلل علیها صبر همراه با 

متانت و شجاعت آن حضرت است. 
حجت االسالم کرمانی بمناسبت هفته دفاع مقدس پیرامون 
ایستادگی بی بدیل ملت ضمن گرامیداشت و قدردانی از همه 
کسانی که دراین دوران نقش داشته اند بیان داشت : حماسه 
دفاع مقدس از کم نظیرترین پدیده ها ی بی بدیل تاریخ است 
که دراین زمینه سخنان حضرت امام راحل درصیفحه نور در باره 
دفاع مقدس بیان گرعظمت دوران دفاع مقدس است که ایشان 
فرمودند: انقالب اسالمی درجنگ تحمیلی به جهان نشان داده 
شد ، درجنگ تحمیلی ابهت شرق وغرب شکسته شد ، درجنگ 
تحمیلی به مردم منطقه وجهان نشان دادیم که علیه ابرقدرتها 
می توان ایستادگی کرد و درجنگ تحمیلی به جهان گفتیم که 

فلسطین پیروز می شود 
امام جمعه بردسیر افزود: دفاع مقدس دفاع از ارزشهای اسالمی وادای 
تکلیف بود امنیت پایدار امروز بخاطر دفاع مقدس  و ایثارگریهای 
مجاهدین فی سبیل اهلل است. مقاومت مردم ایران دردوران دفاع 
مقدس تبدیل به مقاومت منطقه ای در کشورهای مسلمان از 
جمله مقاومت مردم عراق ، یمن ، سوریه و لبنان گردید و ارائه ی 
الگویی برای افکار عمومی منطقه ای و بین المللی گردیده است و به 
دنیا نشان داد که می توان دست خالی دربرابر زورگویان ایستاد.
خطیب جمعه  درباره قدرت پایدارنظام جمهوری اسالمی گفت: 
در یکسال گذشته ما درمنطقه قدرت برترراهبردی  را داشتیم با 
سرنگونی پهپاد پیشرفته و گرانقیمت امریکا ، درجنگ نفتکشها 
وازادی آن ، امریکا نتوانست جلوی انصاراهلل یمن رابگیرد و اخیرا 
یمن با پهپادهایش بزرگترین پاالیشگاه نفت جهان آرامکو را در 
عربستان موردتهاجم قرار داد و صدور نفت انرا مختل کردچه کسی 
باور می کرد که یمن روزی با دست خالی و تحت فشار قدرتهای 
منطقه وجهان بتواند بزرگترین تاسیسات نفتی سعودی را مورد 

حمله قرار دهد وانها را از کاربیندازد.
حجت االسالم کرمانی به مناسبت آغاز بازگشایی مدارس و 
دانشگاهها گفت : تعلیم  وتربیت دوبال برای کمال انسان است 
همانگونه که به اموزش علم توجه می شود باید به اموزش تربیت 
وتزکیه توجه گردد و انچه که جامعه امروز ما نیاز داردتوجه به تربیت 

وتزکیه و پرورش اخالق و ارزشهای اسالمی است

وجود ۹۰۰ واحد صنعتی راکد و نیمه تعطیل در کرمان قابل قبول نیست
ــل در  ــی راکــد و نیمه تعطی وجــود ۹۰۰ واحــد صنعت

کرمــان قابــل قبــول نیســت
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه مــا حــدود ۹۰۰ واحد 
راکــد و نیمه تعطیــل در اســتان داریــم کــه قابــل قبول 

. نیست 
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، محمدجواد 
ــتاد  ــه س ــیزدهمین جلس ــروز در س ــر ام ــی ظه فدای
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان بــا بیــان 
ــوده  ــت فرس ــه در باف ــی ک ــتگاه های دولت ــه دس اینک
زمیــن دارنــد دالیــل عــدم واگــذاری زمین هــای خــود 
بــه راه و شهرســازی را کتبــا اعــالم کنند اظهار داشــت: 
ــی مشــمول  ــتگاه های اجرای ــام دس ظــرف 1۰ روز تم
ــهری و  ــی ش ــن در بازآفرین ــذاری زمی ــه واگ آئین نام
ســکونتگاه های غیررســمی نظــر خــود را اعــالم کننــد.

وی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد مقاومتــی اولویــت 
برنامه هــای اســتان اســت و امســال 267 پــروژه اقتصاد 
مقاومتــی در اســتان در حــال اجراســت گفــت: حــدود 
ــه زمان بنــدی پروژه هــای اقتصــاد  8.5 درصــد از برنام

مقاومتــی اســتان عقــب هســتیم.

اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه دســتگاه ها  بایــد بــا 
ــتان را  ــی اس ــاد مقاومت ــای اقتص ــتر پروژه ه ــت بیش جدی
پیگیــری کننــد افــزود: تعهــدات ایجاد شــده در اســتان باید 
انجــام و منابــع مالــی آن محقق شــود کــه نیاز بــه همکاری 

ــا در اســتان دارد. بیشــتر بانک ه
ــان اینکــه بازآفرینــی شــهری جــزو برنامه هــای  ــا بی وی ب
ــور  ــس جمه ــط رئی ــخصا توس ــت و ش ــت اس ــم دول مه
پیگیــری می شــود گفــت: کنتــرل آســیب های اجتماعــی 
نیــز جــزو اولویت هــای کاری اســتان اســت و کارهــای خوبی 
انجــام شــده کــه گــزارش کامــل آن در جلســه بعدی ســتاد 

فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان ارائــه می شــود.
ــدن و  ــت، مع ــه ادارات صنع ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب فدای
تجــارت جنــوب اســتان کرمــان بایــد گزارشــی از واحدهای 
راکــد و نیمه تعطیــل اســتان ارائــه کننــد افــزود: قــرار بــود 

ــود. ــخص ش ــتان مش ــد در اس ــق تولی ــاخص های رون ش
وی بــا عنــوان اینکــه مــا حــدود ۹۰۰ واحــد راکــد و 
نیمه تعطیــل در اســتان داریــم کــه قابل قبول نیســت گفت: 
بــر اســاس گزارشــی کــه داده شــده ســهمیه اســتان کرمان 
در ســال جــاری حــدود 4۰ واحــد بــرای بررســی مشــکالت 

آنهاســت.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه از ایــن تعــداد 35 واحد 
صنعتــی در شــمال و 5 واحــد در جنــوب اســتان اســت 
ــد  ــل قبــول نیســت و بای ــن تعــداد اصــال قاب ــزود: ای اف
پیگیــری بیشــتری شــده و ســریعا تعیین تکلیف شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری شهرســتان بردســیر، 
جلســه هماهنگــی و برنامــه ریــزی گرامیداشــت هفتــه دفاع 
ــی  ــاون سیاس ــی مع ــدس وفای ــت مهن ــه ریاس ــدس ب مق
اجتماعی فرماندار و باحضور بخشــداران، شــهردار ،فرماندهان 
نظامــی و انتظامــی و تنــی چنــد از روســای ادارات در محــل 

ســالن اجتماعــات فرمانــداری برگــزار شــد 
ــداری  ــی فرمان ــی اجتماع ــاون سیاس ــی مع ــدس وفای مهن
شهرســتان بردســیر در ابتــدای ایــن جلســه ضمن تســلیت 
ــام محــرم الحــرام و ســوگواری ســرور و ســاالر شــهیدان  ای
حضــرت اباعبــداهلل الحســین علیــه الســالم خاطــر نشــان 
کــرد: بــا توجــه بــه آغاز جنــگ تحمیلــی در 31 شــهریور ماه 
ســال 5۹ هفتــه اول مهرمــاه بعنــوان هفتــه دفاع مقــدس نام 
گــذاری شــده اســت، وی افزود:یکی از مهمتریــن جهاد هایی 
کــه بــرای انســان فــرض و مــورد تاکیــد قرارگرفتــه جهــاد با 
نفــس اســت کــه تــا زمانــی ایــن مهــم محقــق نشــود جهاد 

در عمــل میســر نخواهــد شــد 
حمــزه وفایــی بــا اشــاره بــه برخــی از خصایــص و ویژگــی 
های شــهید یــاوری فرمانده ســپاه شهرســتان در زمــان دفاع 
مقــدس اظهــار داشــت: همــه مــا مســئولین مدیــون خــون 
شــهدای انقــالب و دفــاع مقــدس هســتیم کــه الزم اســت 
ــاد و خاطــره  ــالش خــود را جهــت گرامیداشــت ی ــام ت تم
ــکار بگیریــم،وی نصــب المــان هــای شــهدا در  شــهیدان ب
ســطح شهربردســیر توســط شــهرداری را اتفاقی بســیارقابل 

تقدیــر و ارزشــمند بیــان کــرد
در ادامــه محمــد ملــک قاســمی رئیــس شــورای هماهنگــی 
تبلیغات اســالمی شهرســتان بردســیر ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطــره شــهیدان دفــاع مقــدس افــزود: طبــق اخریــن پیام 
حضــرت امــام مبنــی بــر جنــگ بیــن حــق و باطــل و تمــام 
نشــدن ایــن جنــگ در ادوار مختلــف امــروزه همه مــا وظیفه 
داریــم جنــگ و دســتآوردهای ان را بــه نســل جدیــد منتقل 

کنیم 
وی ســپس بــه بیــان برنامــه هــای گرامیداشــت هفتــه دفاع 
ــاع  ــه دف ــگاه هفت ــزاری نمایش ــت و از برگ ــدس پرداخ مق
ــزاری  ــت بصیرتی،برگ ــزاری نشس ــدس، رژه موتوری،برگ مق
مســابقات ورزشــی ،نواختــن زنــگ مقاومــت، حضــور راویــان 
ــربازان  ــه س ــژه برنام ــزاری وی ــدس در ادارات،برگ ــاع مق دف
ــب  ــهدا،برگزاری ش ــم ش ــواده معظ ــا خان ــهید،دیدار ب ش
خاطره،ضبــط خاطــرات شــهدا،افتتاح واحــد های مســکونی 
محرومیــن ، گلبــاران قبــور مطهــر شــهدا ،حضور بســیجیان 
در نمــاز جمعه،تجلیــل از پیشکســوتان جهــاد و شــهادت و 

یــادواره شــهدا روســتای ســرملک نیــز خبــرداد

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس برگزار شد

دکرت فدایی استاندار کرمان :

 پروژه های اقتصادمقاومتی استان کرمان از برنامه زمان بندی عقب است
ــزی  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه عقب ماندگــی 
ــان از  ــتان کرم ــی اس ــروژه اقتصادمقاومت پ
ــن  ــدم تامی ــت: ع ــدی گف ــه زمان بن برنام
منابــع مالــی، مشــکالت بانکــی، نوســانات 
ارزی و عــدم تامیــن مــواد اولیه از مشــکالت 
ــی در  ــاد مقاومت ــای اقتص ــرای پروژه ه اج

اســتان اســت
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، 
جعفر رودری در ســیزدهمین جلســه ســتاد 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی اســتان کرمان 
ــی اســتاندار کرمــان  ــه ریاســت فدای کــه ب
برگــزار شــد اظهــار داشــت: یــک ســری از 
برنامه هــا بــه تصویــب رســیده اند و بعضــی 
از آن هــا نیــاز اســت کــه به تصویب برســند.

وی بــا بیــان اینکــه قریــب یک ســوم 
 پروژه هــای اقتصاد مقاومتی اســتان بررســی 

شــده اند و گــزارش آن امــروز داده می شــود 
ــتان  ــور اس ــزارش وزارت کش ــت: در گ گف
ــه از نظــر اجــرای  ــن مرحل ــا ای ــان ت کرم
ــی در کشــور  ــای اقتصــاد مقاومت برنامه ه

ســوم اســت.
ــزی  ــت و برنامه ری رئیــس ســازمان مدیری
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه وجــود 267 
پــروژه اقتصادمقاومتــی کــه بــه تصویــب 
ــان  ــا پای ــزود: ت ــت اف ــیده اس ــتاد رس س
ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش ــرداد 46.5 درص م
داشــته ایم کــه ایــن رقــم بایــد 51 درصــد 

باشــد.
ــن  ــرای اجــرای ای ــا عنــوان اینکــه ب وی ب
267 پــروژه قریــب 43 هــزار میلیــارد 
ــد از  ــت: 1۹ درص ــت گف ــاز اس ــان نی توم
ــت و  ــده اس ــتانی تأمین ش ــارات اس اعتب
عمــده هدف گــذاری مــا در بحــث بانکــی 

بــوده اســت کــه بســیاری از بانک هــا ضعیــف 
ــت. ــول نیس ــل قب ــد و قاب ــل کرده ان عم

روردی ســرمایه گذاری انجــام شــده از ابتــدای 
ســال ۹8 تاکنــون هــزار و ۹38 میلیــارد 
ــارت  ــای نظ ــزود: روش ه ــت و اف ــال دانس ری
ــده و از  ــی ش ــا پیش بین ــرای پروژه ه ــر اج ب
2۹4 پــروژه در ســال قبــل ۹۹ پروژه بررســی 
و مســتندات آنهــا جمــع آوری شــده اســت.

ــی  ــع مال ــن مناب ــه تامی ــان اینک ــا بی وی ب
ــن دلیــل عــدم تحقــق برنامه هــای  مهمتری
اقتصــاد مقاومتــی اســت گفــت: مشــکالت 
بانکــی و نوســانات ارزی و عــدم تامیــن 
ــدی در اجــرای  ــه از مشــکالت بع ــواد اولی م
پروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی در اســتان 

ــت. اس
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه جمعیت 

ــاد  ــان زی ــتان کرم ــینی در اس روستانش
ــای  ــی از برنامه ه ــرد: یک ــان ک ــت بی اس
ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی اســتان 
توســعه پایــدار روســتایی در اســتان اســت.

 می تــوان جنیــن 3 تــا 5 روزه کــه بــا لقاح 
آزمایشــگاهی ایجاد شــده، بررســی کــرد و 
تنهــا جنین هــای ســالم را بــه بــدن مــادر 
ــاب  ــن روش در انتخ ــه  ای ــال داد ک انتق

جنســیت نیــز کاربــرد دارد.

ادامه صفحه اول ...
مدیــرکل بنیاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش های 
دفــاع مقــدس اســتان کرمــان بــا بیــان اینکه 
ــتان  ــهید در اس ــزار ش ــش از 8۰۰ گل در بی
کرمــان آئیــن غبارروبــی و عطرافشــانی 
ــی  ــت: گردهمای ــزار می شــود گف شــهدا برگ
پیشکســوتان دفاع مقــدس در اســتان کرمان 
نیــز از دیگــر برنامه هایــی اســت کــه در ایــن 
هفتــه برگــزار می شــود.  وی با اشــاره به اینکه 
بــه مناســبت ســالگرد عملیــات ثامن االئمــه 
شــب خاطــره دفــاع مقــدس در منزل شــهید 
حســین جان ایرانمنــش برگــزار می شــود 
ــنگر در  ــازان بی س ــش سنگرس ــزود: همای اف

ــزار می شــود. ــان برگ ــاراهلل کرم حســینیه ث
ابوالحســنی بــا بیان اینکــه یادمان شــهدا در 2۰ 
ــی می شــود  ــان رونمای مدرســه در شــهر کرم
عنــوان کــرد: هفتمین کنگــره ادبیات پایــداری 
دفــاع مقــدس نیــز در ایــام هفتــه دفــاع مقدس 
ــه  ــا اشــاره ب در کرمــان برگــزار می شــود. وی ب
اینکــه تعــدادی از کتــب دفــاع مقــدس کــه در 
ارتبــاط بــا زندگی رزمندگان اســتان کرمــان در 
هفتــه دفــاع مقــدس رونمایــی می شــود گفت: 
برنامه هــای پیشــنهادی زیــادی از سراســر 
ــاخص  ــا ش ــه تنه ــده ک ــنهاد ش ــتان پیش اس
ــه  ــه جنب ــود ک ــوان می ش ــا عن ــن برنامه ه ای

ــد. ــری دارن عمومی ت

بردسیر پایلوت طرح 
پستچی معتمد محله شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان 
بردســیر، اکبــری مدیــرکل پســت بــه همــراه رئیــس اداره 
ــا  ــود ب ــکاران خ ــد از هم ــی چن ــتان و تن ــت شهرس پس

ــد  ــدار کردن ــدار دی ــور فرمان ــف پ ــدس نج مهن
ــن  ــای انت ــواردی هم چــون پوشــش ه ــدار م ــن دی در ای
ــر پیــش  ــور همــراه اول ،نحــوه فعالیــت دفات دهــی اپرات
ــورد بحــث و  خــوان و خدمــات پســتی در شهرســتان م

بررســی قــرار گرفــت 
 اکبــری مدیــرکل پســت اســتان کرمــان در پایــان ایــن 
ــوت  ــوان پایل ــیر بعن ــتان بردس ــدار از انتخــاب شهرس دی
ــه) ارســال تمامــی  کشــوری طــرح پســتچی معتمدمحل
قبــوض ،اخطاریــه هــا و..  دولتــی (بصــورت یکجــا تو ســط 

یــک نفــر نیــز خبــرداد

دادستان عمومی و انقالب استان گفت: 

عدم رعایت حقوق مردم و حفظ کرامت مراجعین،
 خط قرمز دستگاه قضاست

دادســتان عمومــی و انقــالب مرکز اســتان گفت: با 
توجــه بــه اهمیــت رعایــت حقــوق مــردم و حفــظ 
کرامــت مراجعیــن، رعایــت ایــن اصــل بــه عنــوان 
خــط قرمــز دســتگاه قضایــی در بازدید هــا لحــاظ و 
بنــا بــر آن اســت کــه هیــچ کــس در هیــچ رده ای 
ــورد  ــن اصــل را م ــه ای ــه خــود اجــازه ندهــد ک ب

تعــرض قــرار دهــد.
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر، »دادخــدا 
ســاالری« در حاشــیه بازدیــد تعــدادی از اعضــای 
ــهروندی  ــوق ش ــی حق ــارت و بازرس ــات نظ هی
اســتان کرمــان از تمامــی مراجع قضایــی، انتظامی، 
ــتان  ــوب اس ــای جن ــدان ه ــا و زن ــتگاه ه بازداش
ــام  ــا انج ــات ب ــفر، هی ــن س ــت: در ای ــان گف کرم
نظــارت و بازرســی هــای 5 گانــه، تمامــی امــورات 
مربــوط بــه مراجــع قضایــی و انتظامــی، زنــدان هــا 
و بازداشــتگاه هــای ثالثــه شهرســتان هــای جنوب  
اســتان کرمــان را مــورد ارزیابی و بررســی قــرار می 

دهنــد.
ــا  ــن بازدیده ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاالری ب س
ــود و  ــص موج ــکالت و نقای ــع مش ــت رف در جه
همچنیــن تقویت و توســعه نقــاط قــوت، انجام می 
پذیــرد افــزود: حقــوق شــهروندی و حقوق بشــر در 
قانــون اساســی و نظــام جمهــوری اســالمی ایــران 
نقــش پــر رنگــی دارد، کمــا اینکــه فصــل 1۹قانون 
اساســی بــه ایــن منظــور اختصــاص یافتــه اســت.

وی ادامه داد: در اجرای دســتورات آیت اهلل رئیســی، 
ریاســت قــوه قضاییــه مبنــی بــر رعایــت حقــوق 
مراجعیــن و اصحــاب پرونــده در مراجــع قضایــی و 
ضابطــان قــوه قضاییــه، مدعــی العمــوم بــه اتفــاق 
ــاده 27  ــرای م ــان در اج ــرای کرم ــن دادس معاونی
قانــون آئیــن دادرســی کیفــری از بــاب نظــارت بــر 
دادســراهای سراســر اســتان و مــاده 33 قانون آیین 
دادرســی کیفــری و قانون حفظ حقوق شــهروندی 
ــدان  ــی و زن ــع انتظام ــرا ها و مراج ــه دادس از کلی
مرکــزی شهرســتان جیرفــت ،کهنــوج، منوجــان و 
ــد  ــان بازدی ــتان کرم ــوب اس ــتگاه های جن بازداش

خواهــد کــرد.
ایــن مقــام ارشــد قضایی در اســتان کرمــان تصریح 
کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت رعایــت حقــوق مــردم 
ــن اصــل  ــت ای ــن، رعای ــت مراجعی ــظ کرام و حف

بــه عنــوان خــط قرمــز دســتگاه قضایــی در 
ــه  ــت ک ــر آن اس ــا ب ــاظ و بن ــا لح بازدید ه
هیــچ کــس در هیــچ رده ای بــه خــود اجــازه 
ندهــد کــه ایــن اصــل را مــورد تعــرض قــرار 

دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه حفــظ و رعایــت حقــوق 
شــهروندان از مباحــث اساســی تعالیــم 
اســالمی می باشــد و امیدواریــم تمامــی 
ــت و  ــا دق ــا و ادارات، ب ــتگاه ه ــنل دس پرس
همــت، در احقــاق حــق و حقوق شــهروندان 
تــالش کننــد افــزود: ایــن هیــات مبــادرت 
بــه تهیــه گــزارش هایــی راجــع بــه مــوارد 
ــتگاه  ــان در بازداش ــوق مددجوی ــض حق نق
هــای ثالثــه شــامل پلیــس آگاهــی، پلیــس 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر، پلیــس اطالعــات و 
امنیــت اخالقــی، کالنتــری هــا و پاســگاه ها 

خواهــد نمــود.
ــوارد  ــه م ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم دادس
ــه  ــه دبیرخان ــهروندی ب ــوق ش ــض حق نق
حقــوق  بــر  نظــارت  هیــات  مرکــزی 
شــهروندی قــوه قضائیــه اعــالم خواهد شــد 
ادامــه داد:کلیــه شــهروندان اســتان چنانچــه 
نســبت بــه عــدم رعایت حقــوق شــهروندی 
در مراجــع انتظامــی و بازداشــتگاه ها و تحت 
نظــرگاه هــا و ادارات زنــدان ایــراد و شــکایتی 
داشــته باشــند می توانند از طریــق دبیرخانه 
حقــوق شــهروندی در کرمــان واقــع در چهار 
راه ارگ ســاختمان مرکــزی دفتــر نظــارت بر 

حقــوق شــهروندی اقــدام کننــد

منشا اقتدار و امنیت کشور ، دوران 
دفاع مقدس است

ادامه سرمقاله ...
نقــش رهبــری داهیانــه والیــت فقیــه  
ــای  ــان ه ــداف و آرم ــبرد اه در پیش
نظام اســالمی، بســیار مهــم و تاثیرگذار 
بــود و ایــن موضــوع از مهمتریــن عامل 
پیــروزی هــا بــه شــمار مــی آیــد چون 
ــام  ــود تم ــا وج ــه ب ــی ک ــن امت چنی
دشــواری هــا از جمله تحریــم و جنگ، 
ــرو  ــد و پی ــا نکردن ــت را ره خــط والی
ــی  ــخ  ب ــد، درتاری ــی ماندن ــت باق والی
ســابقه بــوده اســت و ایــن همبســتگی 
ســبب شــد تا در 4۰ ســالگی پیــروزی 
ــی  ــای ب ــه ه ــه قل ــران ب ــالب، ای انق
شــماری از افتخــار دســت یابد.زمانــی 
کــه دشــمن می بینــد کــه نمی توانــد 
بــا تهدیــد نظامــی کاری از پیــش ببرد 
ــا فضاســازی و ســیاه نمایــی تــالش  ب
مــی کنــد تــا بــه اعتقــاد، بــاور و ایمان 
مــردم ضربــه وارد ســازد و بدین ترتیب 

بــه اهــداف خــود نایــل شــود.
که تا کنون نتوانســته اســت بــه اهداف 
ــده  ــت واح ــرا ام ــد زی ــوم خودبرس ش
ــای  ــوزه ه ــوای آم ــت ل ــالمی تح اس
ــران واهــل بیــت( و تاســی  اســالم ) ق
از ســاالر شــهیدان امــام حســین علیــه 
الســالم قیــام علیــه ظالــم را ســرلوحه 
زندگــی فــردی واجتماعــی خــود مــی 

داننــد و بــدان عمــل مــی کننــد 
امــروز دشــمن بــا جنــگ روانــی 
وتحریمهــای 4۰ ســاله  مســایل و 
مشــکالت بــزرگ و فراگیــری را بــرای 
ملت ایــران تــدارک دیده امــا همانگونه 
ــخ  ــال پاس ــت س ــگ هش ــه در جن ک
ــرد  ــت ک ــای خــود را دریاف ــه ه توطئ
امــروز نیــز مــردم مــا تحــت رهبــری 

حکیمانــه رهبــر معظــم انقــالب و 
وحــدت و هماهنگــی همــه گــروه ها و 
ســالیق از ایــن آزمــون ســربلند بیــرون 
ــه  ــن گردن ــور ای ــد و کش ــد آم خواهن
ــد  ــر خواه ــت س ــز پش ــخت را نی س

ــت. گذاش
ــاکام  ــران در ن ــزون ای ــدرت روزاف ــا ق ام
نهــادن تهدیدهــا بســیار شــگفت انگیز 
ــمنان  ــرای دش ــاور ب ــل ب ــر قاب و غی
اســت و زمانــی کــه تعــرض کوچکــی 
ــالمی رخ داد،  ــورای اس ــس ش در مجل
نیروهــای ایرانــی هــزار و 4۰۰ کیلومتــر 
آن طــرف تر، دشــمنان را مــورد تهاجم 
قــرار داده و انهــا را تنبیــه و نابــود کردند 
امــا امــروزه بــه برکــت خــون شــهیدان 
و بــا دســتاوردها و فنــاوری هــای 
ــم  ــه ای ــه دســت یافت پیشــرفته ای ک
مدافعــان مقتــدر کشــور قــادر هســتند 
تــا هــر دشــمنی را کــه قصــد تعــرض 
ــود  داشــته باشــد در نخســتین گام ناب
ســازند. ایجــاد گروههــای مقاومــت در 
عــراق ،ســوریه ، لبنــان و یمــن و یکــی 
ــام  ــدار نظ ــتاوردهای اقت ــر از د س دیگ
ــه اســت   جمهــوری اســالمی درمنطق
ــای  ــه باحمایته ــش ک ــت داع شکس
دول غــرب وامریــکا و قارونهــای منطقه 
شــکل گرفتــه بــود بــا حضــور وهدایت 
وداوطلــب  مستشــاری   نیروهــای 
گروههــای مقاومــت منجر به شکســت 
داعشــی  گروههــای  فروپاشــی  و 

وتکفیــری درمنطقــه گردیــد 
ــن  ــن و گرانتری ــرفته تری ــدام پیش انه
ــه  ــارس نمون ــج ف ــکا درخلی پهپادامری
بــارز دیگــری از اقتــدار نیروهای مســلح 

ــران اســت  ــوری اســالمی ای جمه

ــان ۱۵  ــیر کرم ــی ون در بردس واژگون
ــت ــدوم داش مص

واژگونــی خــودرو ون متعلــق 
ــه فــوالد بردســیر در  ــه کارخان ب
اســتان کرمــان 15 مصــدوم بــر 

ــا گذاشــت. ج
ــای  ــس و فوریت ه ــس اورژان رئی
پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی  
ــت و  ــه در گف ــان روز جمع کرم
ــت:  ــا گف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب گ
ایــن حادثــه ســاعت 6:4۹ صبــح 
ــان  ــه کرم ــیر ب ــیر بردس در مس

داد. روی 
ــزود:  ــری اف ــد صاب ــید محم س
از  اطــالع  از  بعــد  بالفاصلــه 
گــروه  شــش  حادثــه  ایــن 
فوریت هــای پزشــکی بــه محــل 
بردســیر  مســیر  در  حادثــه 

ــر از  ــه نف ــزام و س ــن اع ــه باغی ب
مصدومــان در محــل ســرپایی 

درمــان شــدند.
وی ادامــه داد: همچنیــن 12 نفــر 
ــه  ــودروی حادث ــینان خ از سرنش
ــا حــال عمومــی  دیــده ون نیــز ب
مســاعد توســط تیم هــای فوریــت 
ــم  ــتان قائ ــه بیمارس ــکی ب پزش

)عــج( بردســیر منتقــل شــدند.
ــای  ــس و فوریت ه ــس اورژان رئی
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی  
خــودرو  کــرد:  بیــان  کرمــان 
ــوالد  ــه ف ــه کارخان ــق ب ون متعل
بردســیر اســت و تمــام مصدومــان 
ــا 5۹  ــنی 22 ت ــرد و در رده س م

ــد. ــرار دارن ــال ق س

مهندس نجف پور فرماندار شهرستان بردسیر اعالم کرد :

کسب رتبه دوم تعهد تحقق ایجاد اشتغال 
در سطح استان کرمان 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان بردســیر، 
ــف  ــدس نج ــت مهن ــه ریاس ــتغال ب ــروه اش ــه کارگ جلس
ــی  ــی اجتماع ــاون سیاس ــور مع ــا حض ــدار و ب ــور فرمان پ
فرماندار،بخشــداران و روســای ادارات در محل سالن اجتماعات 

ــداری برگــزار شــد  فرمان
مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار شهرســتان بردســیر در ابتدای 
ایــن جلســه ضمــن مــرور و بررســی مصوبــات جلســه قبل و 
اشــاره بــه 831 نفــر تعهد ایجاد اشــتغال شهرســتان از تحقق 
117 درصــد و ثبــت ۹66 نفــر در ســامانه رصــد اشــتغال و 
کســب رتبــه دوم در ســطح اســتان کرمان خبــرداد و افــزود: از 
محــل کانــون هــای اجتماعی 3۰۰ فقره تســهیالت مشــاغل 
خــرد خانگــی در قالــب طــرح هــای اقتصــاد مقاومتــی و بــا 
مشــارکت معیــن اقتصــادی و بانــک رســالت بــوده اســت ،وی 
بــه لــزوم پیشــرفت درصــد تعهــد ایجــاد اشــتغال تیــز تاکید 

کرد 
ســپس کریمــزاده رئیــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
شهرســتان بردســیر از اجرای طــرح کارورزی فارغ التحصیالن 
طــی دو مرحلــه و بمــدت 2 ســال خبــردادو افــزود: افــراد در 
طــی ایــن طــرح ضمــن دریافــت حقــوق پــس از پشــت ســر 
گذاشــتن امــوزش هــای الزم فنــی و حرفــه ای بــا نیــاز پــروژه 
هــای کارفرمــا بصــورت دائــم اشــتغال پیــدا کردنــد کــه تــا 

بدیــن لحظــه 51 نفــر بصــورت دائــم اشــتغال پیــدا کــرد

 کشف ۱۰۴کیلوگرم مواد مخدر در بردسیر
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیرگفت:  طــی دو 
ــاک و  ــوع تری ــات 1۰4کیلوگــرم موادمخــدر از ن عملی

هروئیــن در بردســیر کشــف و ضبــط شــد.
ســرهنگ  غضنفــری افــزود: مامــوران پلیــس مبــارزه 
ــتان  ــن شهرس ــزی ای ــری مرک ــا موادمخــدر و کالنت ب
ــواد را از دو  ــدار م ــن مق ــه ای ــات جداگان در دو عملی
دســتگاه خــودرو کشــف کردنــد.ودر ایــن عملیــات هــا 
ــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه  2 متهــم دســتگیر و ب

مقــام قضایــی معرفــی شــدند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان :

حجت االسالم مهری امام جمعه نگار: 

دفاع مقدس ما نشان داد که ابرقدرتها از 
اسالم می ترسند

حجــت االســالم مهــری امــام جمعــه نــگار در خطبــه هــای 
ــارت  ــای زی ــث دعاه ــه مباح ــه درادام ــن هفت ــه ای نمازجمع
عاشــورا بیــان داشــت : عبادتــی کــه بــا اطاعــت نباشــد فریبی 
بیــش نیســت زیــرا انســان بوســیله عبــادت تــوام بــا اطاعــت 
اســت کــه مــی توانــد بــه درجــه عبــد )بندگــی( برســد. وی 
همچنیــن بیــان داشــت : آخریــن نفریــن زیــارت عاشــورا بــر 
تابعیــن اســت یعنــی کســانی که بر کشــته شــدن یــاران خدا 
رضایــت دارنــد پــس انســان بایــد مواظــب اعمالــش و مواظب 
تاییــد کــردن هــا و رد کــردن هــای زبانــی خــود نیــز باشــد و 
بدانیــم کــه هــر رای و نظــر مــا در نهایــت بــه یــاری ولــی خدا 
مــی انجامــد یــا بــه کشــته شــدن ولــی خــدا و همچنیــن در 
زیــارت عاشــورا اســت کــه مــی آموزیــم کــه گفتن یــک مرگ 
بــر دشــمنان والیــت اهل بیــت و یــا یــک درود بر پیــروان اهل 
بیــت کافــی نیســت بلکــه بایــد صــد مرتبــه بگوییــد تــا تمام 
دوســتان خــدا و دشــمنان خــدا بفهمنــد کــه خــط و مــرام ما 

چیســت و بایــد بــا قــدرت موضــع خــود را مشــخص کنیــم
امــام جمعــه نــگار در ادامــه باتوجــه بــه بیانــات مقــام معظــم 
رهبــری در ابتــدای درس خــارج بیــان داشــت:تنها راه عــالج 
مشــکالت کشــور تکیــه بــه مــردم و جوانــان و جــدی گرفتــن 
ظرفیــت هــای داخلــی اســت و طــرح مجــدد موضــوع مذاکره 
از طــرف امریکایــی هــا تحمیل خواســته هــای آنان و فشــاری 
مضاعــف و حداکثــری بــر ایران بیــان داشــتنداما باید دانســت 
کــه عــالج مشــکالت گوناگــون کشــور در دســت مــردم ایــران 
اســت و نبایــد بــه بیگانــه و یــا دولــت هــای دیگــر امید بســت 
بلکــه ایــن نشســت و برخاســت ها فقط فرصت ســوزی اســت 
از طــرف آمریــکا و اروپــا و چنانچــه امریــکا حــرف خــود را پس 
نگرفــت و شــرایط را بــه حالــت عــادی بازنگرداند هیــچ مذاکره 
ای در هیــچ ســطحی بیــن ایــران و امریــکا اتفاق نخواهــد افتاد

2۰ برنامه شاخص هفته دفاع مقدس در کرمان برگزار می شود
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حکومت  جهانی عدالت

رسالت زن در تربیت نسل منتظر)1(
زنان به عنوان سازنده ی نیمی از جامعه و مهم تر از آن به عنوان 
عضو سازنده آن، نقش عظیمی در تربیت، رشد و تعالی افراد دارد. 
در این نوشتار سعی شده در ابتدا جایگاه زن در جامعه ی اسالمی 
و سپس جایگاه او در جامعه ی مهدوی بررسی شود؛ سپس به 
وظایف فردی او در قبال تحقق جامعه آرمانی مهدوی و تشکیل 
مدینه فاضله و نقش او در تربیت نسلی مهدوی باور و مهدی یاور 

به عنوان وظیفه ی اجتماعی او اشاره می شود.
یکی از باورهایی که در جامعه ی اسالمی و آموزه های دینی بسیار 
به آن بها داده شده، باور به ظهور منجی و هدایتگر آخرالزمانی 
و تشکیل جامعه ی آرمانی مهدوی است؛ دراین باره به شرایط و 
زمینه های تحقق این اندیشه اشاره  کرده است. منظور از انتظار، 
یک نوع حالت آمادگی، خودسازی و زمینه چینی برای هر نوع 
فداکاری در خدمت امام زمان »ارواحناله فداه« است؛ خانواده ی 
منتظر که مدعی است خود را برای رسیدن به این آرمان آماده 
می کند؛ باید برای تحقق آن، زمینه سازی کند. اسالم در این 
راهگشایی ها برای زن به عنوان عنصر سازنده ی اجتماع ارزش 
زیادی قائل شده است. در این نوشتار به این پرسش پاسخ داده 
خواهد شد که وظیفه زن در تحقق مدینه ی فاضله چیست و از 

چه طریقی می تواند دراین باره نقش آفرینی کند؟

مقام زن در اسالم
 در دوره ای که تولد دختران، براي خانواده ننگ به شمار می رفت 
و پدر بعد از تولد دختري در خانواده خشمگین و خجالت زده 
می شد؛ »متواری من حلقوم من سوء ما بشر به أیمسکه علي 
هون أم یدسه في التراب أال ساء ما یحکمون « )نحل، 59(؛ 
آنگاه که به یکي از آنها مژده دختر داده می شد، چهره اش از 
شدت خشم سیاه می گشت و از طایفه خویش به دلیل این خبر 
فاصله می گرفت و دچار تردید می شد که دخترش را با خواري 
و سرشکستگي نگاه دارد یا او را به دامان خاك سپارد، در اینجا 
بود که دین اسالم با ظهور خود به روشنگري مردم پرداخت؛ در 
آن زمان پیامبر اسالم)ص( به عنوان معلم بشریت و در راستاي 
آگاهی بخشي به مردم، تحولی بزرگ و انقالبی عظیم درباره ی 
جایگاه دختران و زنان به وجود آورد و اقدامات گسترده ای 
دراین باره در حوزه گفتار و رفتار انجام داد؛ ازجمله ی این اقدامات، 
برابر دانستن و همتا دانستن مرد و زن است. خداوند در سوره ی 
روم به روشنی بیان می دارد که خلقت زن و مرد از یک چیز است؛ 
»و من آیاته أن خلقکم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون * و 
من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها« )روم، 
20 و21( از نشانه های او این است .آیات بسیار دیگري نیز در این 
رابطه وجود دارد؛ مانند: »یا أیها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من 
نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجاال کثیرا و نساء« 

)نساء، 1(؛ »و هو الذي أنشاکم من نفس واحدة« )انعام،98(.

زنان نمونه در اسالم
تاریخ اسالم شاهد بانوان فداکار و با ایمان بسیاري بوده است که 
براي دین خدا تالش کرده اند. پیامبر اسالم درباره زنان نمونه 
می فرماید:»سیدات اهل الجنة أربع مریم بنت عمران فاطمه بنت 
محمد )ص( و خدیجه بنت خویلد و آسیه بنت مزاحم إمراة 
فرعون؛ بانوان بزرگ اهل بهشت چهار نفرند :مریم دختر عمران، 
فاطمه دختر محمد )ص(، خدیجه دختر خویلد و آسیه دختر 

مزاحم، همسر فرعون« 
خداوند درباره ی حضرت مریم می فرماید: »و إذ قالت المالئکة 
یا مریم إن اهلل اصطفاك و طهرك و اصطفاك علي نساء 
العالمین؛ و فرشتگان گفتند: اي مریم خداوند تو را برگزید 
و پاکیزه ساخت و بر زنان جهان برتري داد« )آل عمران،42(. 
حضرت خدیجه )س( نیز تمام دارایي خود را صرف ظهور، بروز 
و پیشرفت اسالم کرد و از امتیازات و موقعیت های خود براي 

اسالم چشم پوشی کرد.
فاطمه زهرا )س( دختر گرامي پیامبر نیز از همین بانوان ممتاز 
است که آیه ی تطهیر درباره او و پدر و شوهر و فرزندانش 
نازل شده است: »إنما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت 
و یطهرکم تطهیرا«)احزاب،33(؛  ایشان در حمایت از والیت 
بسیار کوشید و با شهادت مظلومانه اش چهره نفاق را آشکار 

ساخت.      
حضرت آسیه )س( نیز باتحمل سخت ترین شکنجه ها از 
دین الهي حمایت کرد. خداوند درباره او می فرماید: »و ضرب 
اهلل مثالً للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك 
بیتا في الجنة خداوند او را الگویي براي همه مؤمنان قرار داده 

است«    

ادامه آیه 61 سوره آل عمران :
8- چرا در آیه شریفه تصریحی به تاثیر مباهله نشده است؟

در آیه شریفه تصریحی به تاثیر مباهله نشده است. اما از آنجا که این 
کار به عنوان آخرین اقدام بعد از اثر نکردن منطق و استدالل مورد 
استفاده قرار گرفته، دلیل بر این است که تنها دعا نبوده، بلکه اثر 
خارجی آن مورد نظر بوده است. به عبارت دیگر، منظور از مباهله 
این نیست که این افراد جمع شوند و نفرین کنند و سپس پراکنده 
گردند، زیرا چنین عملی به خودی خود هیچ گونه تاثیری ندارد، 
بلکه منظور این است که این دعا و نفرین اثر خود را عمال آشکار 

خواهد ساخت و دروغگو فورا به عذاب گرفتار خواهد شد.
9- مباهله سند زنده بر چه چیزی است؟

مفسران و محدثان شیعه و اهل تسنن تصریح کرده اند که آیه 
مباهله درحق اهل بیت)ع( نازل شده است و در واقع مباهله یک 

سند زنده بر عظمت و حقانیت اهل بیت است.
در جریان مباهله، پیامبر تنها کسانی را که همراه خود به میعادگاه 
آورد، فرزندانش حسن و حسین و دخترش فاطمه و علی بودند. 
بنابراین منظور از »ابنائنا« در آیه منحصرا حسن و حسین هستند، 
همانطور که منظور از »نسائنا« فاطمه و منظور از »انفسنا« تنها 

علی)ع( بوده است. احادیث فراوان در این زمینه نقل شده است.
10- نقل اهل سنت درباره آیه مباهله چیست؟

برخی از مفسران اهل تسنن، همچون نویسنده المنار، که کامال در 
اقلیت هستند. کوشیده اند که ورود احادیث را در این زمینه انکار 
کنند. ولی با مراجعه به منابع اصیل اهل تسنن آشکار می شود که 
نقل بسیاری از این احادیث به شیعه و کتب اختصاص ندارد و این 
واقعه در کتب متعددی از اهل سنت نقل شده است. اگر بنا باشد 
ورود این احادیث را از طریق اهل تسنن انکار کنیم سایر احادیث 
آنها و کتبشان نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. مثال قاضی 
نوراهلل شوشتری در جلد سوم از کتاب نفیس »احقاق الحق« چاپ 
جدید ص 46 می گوید:»مفسران در این مساله اتفاق نظر دارند که 
آیه مباهله در شان خاندان پیامبر نازل شده است.« و در همین 
کتاب از 60 نفر از بزرگان اهل سنت نقل می کند که آنها تصریح 

کرده اند که آیه مباهله درباره اهل بیت نازل شده است.
11- آیه مباهله یک حکم عمومی است؟

شکی نیست که آیه شریفه یک دستور کلی برای دعوت به مباهله 
به مسلمانان نمی دهد، بلکه روی سخن تنها به پیامبر اسالم است. 
ولی این موضوع مانع از آن نخواهد بود که مباهله در برابر مخالفان 
یک حکم عمومی باشد و افراد باایمان که از تقوا و خداپرستی کامل 
برخوردارند به هنگامی که استدالالت آنها در برابر دشمنان بر اثر 
لجاجت به جایی نرسد، از آنها دعوت به مباهله کنند. از روایاتی که 
در منابع اسالمی نقل شده نیز عمومیت این حکم استفاده می 

شود.
12- آیا برای احقاق حق می توان ادعای مباهله کرد؟

در تفسیر نور الثقلین ج 1 ص 351 حدیثی از امام صادق نقل شده 
که اگر سخنان حق شما را مخالفان نپذیرفتند، آنها را به مباهله 
دعوت کنید. راوی می گوید:»سئوال کردم که چگونه مباهله کنم؟ 
حضرت به من فرمود که خود را سه روز اصالح اخالقی کن و 
گمان می کنم فرمود روزه بگیر و غسل کن و با کسی که می 
خواهی مباهله کنی به صحرا برو. سپس انگشتان دست راستش را 
در انگشتان راست خود بیفکن و از خودت آغاز کن و بگو: خداوندا 
تو پروردگار آسمان های هفتگانه و زمین هفت گانه هستی. آگاه 
از اسرار نهان و رحمن و رحیم می باشی. اگر مخالف من حقی را 
انکار کرده و ادعای باطلی دارد، بالیی از آسمان بر او بفرست و او 
را به عذاب دردناکی مبتال ساز. بعد بار دیگر این دعا را تکرار کن 
و بگو اگر این شخص حق را انکار کرده و ادعای باطلی می کند، 
بالیی از آسمان بر او بفرست و او را به عذابی مبتال کن. سپس 
فرمود چیزی نخواهد گذشت که نتیجه این دعا آشکار خواهد شد. 
به خدا سوگند که هرگز نیافتم کسی را که حاضر باشد این چنین 

با من مباهله کند.« 

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 302بسوی نور

ابتــدای  اســالمی در  انقــالب  رهبــر 
جلســه درس خــارج فقــه در آغــاز ســال 
تحصیلــی حوزه هــای علمیــه، مجالــس 
عــزاداری حضــرت اباعبــداهلل علیه الســالم 
ــر  ــر از ه ــر رونق ت در محــرم امســال را پ
ســال دانســتند و خاطرنشــان کردند: این 
حقیقــت پــر معنــا نشــان می دهــد کــه 
پیونــد مــردم بــا اهل بیــت علیهم الســالم 
یک پیوند مســتحکم اســت و برغــم انبوه 
تبلیغــات دشــمنان علیــه مقدســات و بــا 
ــای  ــرگرمی ها و جاذبه ه ــواع س ــود ان وج
گوناگــون بــرای جوانــان، بــا فــرا رســیدن 
محــرم، امــواج عظیــم مردمــی کــه اغلب 
نیــز جوانــان هســتند بــه ســمت خیمــه 
حســین بن علی علیه الســالم حرکــت 
می کنــد و ملــت مــا در زیــر خمیــه 
ــه  ــود ادام ــه راه خ ــداهلل ب ــرت اباعب حض

می دهــد.
ــه  ــه ای در ادام ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــه برخــی مســائل مهــم روز،  ــا اشــاره ب ب
گفتنــد: ملــت ایــران در مواجهــه بــا موج 
ــق  ــم و عمی ــترده، عظی ــی گس تبلیغات
دشــمن علیه کشــور و مقدســات در حال 
ــل  ــه در مقاب ــت، البت ــری اس تصمیم گی
ایــن امــواج غالبــاً پنهــان و زیرزمینــی که 
گاهــی در گوشــه ای از کشــور نیــز خــود 
را نشــان می دهــد، دســتگاههای مختلف 
هوشــیار هســتند، امــا مهــم، نقــش مردم 

اســت.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه زمــام بهبــود 
ــژه  ــردم و بوی ــه دســت م ــور کشــور ب ام

ــم،  ــزم، تصمی ــد: ع ــت، افزودن ــان اس جوان
ــد کشــور  ــردم می توان ــرت و ایمــان م بصی
را بــه نقطــه مطلــوب برســاند و بــر همیــن 
اســاس اســت کــه مکــرراً بــر جــدی گرفتن 
ــهای  ــه بخش ــی در هم ــای داخل ظرفیته
فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی و امنیتــی 

ــم. ــه می کنی ــد و تکی تأکی
رهبــر انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه 
پیشــرفتهای کشــور در علــم و فنــاوری 
ــش  ــوب از بخ ــای خ ــن خبره و همچنی
تولیــد، گفتنــد: در بخــش تولیــد، غفلتهــا 
اســت  و کوتاهی هایــی وجــود داشــته 
امــا حرکتهــای خوبــی بــه ســمت اهــداف 
ــه ان شــاءاهلل  ــان اســت ک ــوب در جری مطل

ــد. ــد دی ــار آن را خواهن ــردم آث م
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکه عالج مشــکالت 
گوناگــون در دســت مــردم اســت، افزودنــد: 
ــالن  ــه ف ــرد، ب ــگاه ک ــد ن ــه نبای ــه بیگان ب
دولــت و فــالن دولــت نبایــد امیــد بســت، 
بــه نشســت و برخاســت بــا دیگــران نبایــد 

اتــکال کــرد.
رهبــر انقــالب اســالمی افزودنــد: البتــه این 
حــرف بــه معنــای بســتن بــاب مــراوده بــا 
دولتهــای عالــم نیســت، مــا اهــل مــراوده و 
گفت وگــو و نشســت و برخاســت هســتیم 
ــه نشســت  امــا نبایــد کارهــای کشــور را ب
و برخاســت بــا دیگــران موکــول کــرد. هــر 
ــا اســتفاده  ــات دنی ــد از امکان چــه می توانی
کنیــد امــا عــالج در داخــل کشــور، و حــل 

ــه دســت مــردم اســت. مشــکالت ب
ایشــان بــا اشــاره به حــرف نــو و راه جدیدی 

کــه جمهــوری اســالمی ایــران در دنیــا 
پیــش گرفتــه اســت، اســتقبال بیگانگان 
ــرمایه داری  ــیده س ــام پوس ــل نظ و عوام
غربــی از ایــن راه پــر افتخــار را ناممکــن 
دانســتند و افزودنــد: آنهــا هــر چــه 
بتواننــد دشــمنی کــرده و می کننــد 
امــا بحــول و قــوه الهــی ایــن کارهــا بــه 
جایــی نرســیده و نخواهــد رســید و ملت 
بــر دشــمنان خــود بویــژه آمریــکا پیــروز 

خواهــد شــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در خصوص 
ــردن  ــرح ک ــا از مط ــدف آمریکایی ه ه
مجــدد موضــوع مذاکــره با ایــران گفتند: 
همــه بایــد بداننــد و توجــه کننــد کــه 

ایــن یــک ترفنــد اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــالب اس ــر انق رهب
ــی  ــای آمریکای ــاوت مقام ه مواضــع متف
ــی  ــد: گاه ــره افزودن ــوص مذاک در خص
ــدون پیش شــرط،  ــره ب ــد مذاک می گوین
گاهــی نیــز می گوینــد مذاکــره بــا 
12 شــرط. اینگونــه ســخنان یــا ناشــی 
ــا  ــت و ی ــا اس ــفته آنه ــت آش از سیاس
ترفنــدی بــرای ســردرگم کــردن طــرف 
اســالمی  جمهــوری  البتــه  مقابــل. 
راه  کــه  چــرا  نمی شــود،  ســردرگم 
مــا روشــن اســت و می دانیــم چــه 

می کنیــم.

جمهوری اسالمی، جمهوری عزت است/ در هیچ سطحی با آمریکا مذاکره نخواهد شد

ــره را  ــا از مذاک ــدف آمریکایی ه ــان ه ایش
نــه یافتــن راه حــل عادالنــه، بلکــه تحمیــل 
خواســته های گستاخانه دانســتند و گفتند: 
ایــن حــرف را کــه هــدف آمریــکا از مذاکره، 
تحمیــل اســت قبــالً بنــده می گفتــم امــا 
آنهــا این قــدر گســتاخ شــده اند کــه امــروز 
ــان  ــه زب ــم ب ــت را خودشــان ه ــن واقعی ای

می آورنــد.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه 
ســخنان اخیــر یــک مقــام آمریکایــی کــه 
گفتــه بــود بایــد بــا ایــران ســر میــز مذاکره 
بنشــینیم و مــا فــالن چیزهــا را بگوییــم و 
ــد:  ــان کردن ــد، خاطرنش ــول کن ــران قب ای
ــه ســراغ  ــد ب ــره بای ــوع مذاک ــن ن ــرای ای ب
ــوان گاو  ــه به عن ــد ک ــانی برون ــان کس هم
ــد. جمهــوری  ــا عمــل می کنن شــیرده آنه
ــوری  ــن، جمه ــورِی مؤمنی اســالمی، جمه

ــت. ــزت اس ــوری ع ــلمین هلل و جمه مس

در رکاب خلیفه
ــه  ــه ســوی کوف ــه ب ــی ک ــی - علیه الســالم - هنگام    عل
می آمــد ، وارد شــهر انبــار شــد کــه  مردمــش ایرانــی بودنــد.

کدخدایــان و کشــاورزان ایرانــی خرســند بودنــد کــه خلیفه 
محبوبشــان از شــهر آنهــا عبــور می کنــد ، بــه اســتقبالش 
شــتافتند ، هنگامــی کــه مرکــب علــی بــه راه افتاد،آنهــا در 
جلــو مرکــب علــی ) ع ( شــروع کردنــد بــه دویدن .علــی)ع( 
آنهــا را طلبیــد و پرســید :»چــرا می دویــد ، ایــن چــه کاری 

ــد ؟!« ــه می کنی اســت ک
    - ایــن یــک نوعــی احتــرام اســت کــه مــا نســبت بــه امــرا 
و افــراد مــورد احتــرام  خــود می کنیــم . ایــن ســنت و یــک 
نــوع ادبــی اســت کــه در میــان مــا معمــول  بــوده اســت .    - 
اینــکار شــمارا در دنیــا بــه رنــج می انــدازد ، و در آخــرت بــه 
شــقاوت  می کشــاند . همیشــه از ایــن گونــه کارهــا که شــما 
را پســت و خــوار می کنــد خــودداری  کنیــد . بعــالوه ایــن 

کارهــا چــه فایــده ای بــه حــال آن افــراد دارد ؟

غذا
   همینکــه رســول اکــرم و اصحــاب و یــاران از مرکبهــا فرود 
آمدنــد ، و بارهــا را بــر زمیــن نهادنــد ، تصمیــم جمعیــت 
برایــن شــد کــه برای غــذا گوســفندی را ذبــح و آمــاده کنند 
.   یکــی از اصحــاب گفــت : ســر بریــدن گوســفند بــا مــن .    
دیگــری : » کنــدن پوســت آن بامــن «.    ســومی : » پختــن 
گوشــت آن بامــن « .    چهارمــی : . . .    رســول اکــرم فرمودند 

: » جمــع کــردن هیــزم از صحــرا بامــن « .
    جمعیــت : » یــا رســول اهلل شــما زحمت نکشــید و راحت 
بنشــینید ، مــا خودمــان  بــا کمــال افتخار همــه اینکارهــا را 

ــم « می کنی
    رســول اکــرم فرمودنــد: » می دانــم کــه شــما می کنیــد ، 
ولــی خداونــد دوســت نمــی دارد پیامبرانــش را در میان بنده 
هایــش بــا وضعــی متمایــز ببینــد کــه ، بــرای خود نســبت 
بــه   دیگــران امتیــازی قائــل شــده باشــد «ســپس بــه طرف 
صحــرا رفتنــد . و مقــدار الزم خــار و خاشــاك از صحرا جمع 

ــد و آوردند. کردن

  دعا برای روزی
   شــخصی بــا هیجان زیــادی نزد امــام صادق)علیه الســالم( 
و گفت:»دربــاره ی مــن دعایــی بفرماییــد تــا خداونــد به من 
ــر هســتم.«    ــی فقی ــن خیل ــی بدهد،چــون م وســعت رزق
امــام)ع( فرمود:»هرگــز«   مــرد اصــرار زیاد کــرد و گفت:»چرا 
دعــا نمــی کنیــد«   امــام)ع( فرمود:»چــون خداونــد راهــی 
بــرای اینــکار قــرار داد،خداونــد امــر کــرده کــه روزی را پــی 
جوییــد وطلــب نماییــد امــا تــو مــی خواهــی در خانــه ی 
خــود بنشــینی وبــا دعــا روزی را بــه خانه ی خود بگشــانی«

داستان های آموزنده

آقــای محمــد صالــح ابراهیــم زاده افشــار فرزنــد محمدرضــا بــه 
ــهادتنامه و  ــتناد ش ــه اس ــماره 3380775436  ب ــنامه ش شناس
گواهــی فــوت و فتوکپی شناســنامه ورثه، درخواســتی به  شــماره 
9809983489100335  تقدیــم شــورای حــل اختــالف نمــوده  
و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان محمدرضــا ابراهیــم 
ــخ  1398/05/14  ــه شناســنامه شــماره 73  درتاری زاده افشــار ب
در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حیــن الفــوت وی 
عبارتنــد از :1-محمدصالــح ابراهیــم زاده افشــار فرزنــد محمدرضا  
ــد 1375 نســبت:  ــه شناســنامه شــماره 3380775436  متول ب
فرزنــد2- محمدجــواد ابراهیــم زاده افشــار فرزنــد محمدرضــا  بــه 
شناســنامه شــماره 3380860980  متولــد 1376 نســبت: فرزند

ــه  ــا  ب ــد محمدرض ــار فرزن ــم زاده افش ــا ابراهی 3- محمدپارس
شناســنامه شــماره 2982290073  متولــد 1389 نســبت: فرزند

4- حکیمــه غنــی پــور فرزنــد حســین  بــه شناســنامه شــماره 
ــی  ــلطنت دیلم ــر5- س ــبت: همس ــد 1353 نس 3257  متول
زنــدی فرزنــد محمــد  به شناســنامه شــماره 304  متولــد 1325 
نســبت: مــادر6- ســعداهلل ابراهیــم زاده افشــار فرزند صمــداهلل  به 
شناســنامه شــماره 2  متولــد 1319 نســبت: پــدر لــذا مراتب یک 
نوبــت در روزنامــه هــای کثیراال نتشــار محلی آگهی می  شــود 
چنانچــه کســی اعتــراض دارد یا وصیــت نامــه ای از متوفی 
نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مدت یــک مــاه از نشــر آگهی 
بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 
خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری که 
بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجه اعتبار ســاقط اســت.

ــتان  ــک شهرس ــماره ی ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــر ش دفت
ــف ــیر/174 م ال بردس
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جدول شماره :402
عمــودی  عمــودی: پرنــده کوهپایــه - الغــر و ضعیــف 2 عمــودی: درد و رنــج - ظــرف 
روغــن - جانــوران خزنــده 3 عمــودی: صحنــه نمایــش - بــا اهمیــت - شــکوهمند و عظیــم 
4 عمــودی: بزرگــی و احتشــام - میــوه شــیرین گرمســیری 5 عمــودی: نوعــی ورزش رزمــی 
ــداری  ــل نگه ــاکی - مح ــاز ش ــودی: س ــالش 6 عم ــتکار و ت ــته - پش ــی - رده و رس چین
ــر کالس 8  ــده - بزرگت ــز ارزن ــری - فل تبهــکاران - تکــرار حــرف 7 عمــودی: اســتان کوی
عمــودی: واحــد طــول انگلیــس - ناپــاك و آلــوده 9 عمــودی: دریافــت کــردن - نوشــیدنی 
گــرم - فلــز الکتریکــی10 عمــودی: صــوت و لحــن - مــزه ناخوشــایند - لگــن لباسشــویی 

11 عمــودی: لبریــز و لبالــب - شــیفتی

افقــی : 1 افقــی: پارچــه کــت و شــلواری - حشــره خونخــوار 2 افقــی: نوعــی آچــار - بازاریــاب 3 
افقــی: کــوزه ســفالین - نوعــی رنــگ مــو - بــرادر4 افقــی: پتــه و پروانــه - شــهری در فرانســه 5 افقی: 
شــانه بــه ســر - پیــش و نزدیــک - خیــس و آبــدار6 افقــی: صــدای کلفــت - اول هــر چیــزی - همراه 
خــل 7 افقــی: پایمــال شــده - نهان و پوشــیده - محافظ سرانگشــتان 8 افقــی: دفعه و مرتبــه - نجات 
یافتــه 9 افقــی: کاســه ســر - خــاك ســرخ - حــرارت بــدن 10 افقــی: بلنــد طبــع - گره کردن دســت 

11 افقــی: رســیدن بــه مــراد و مقصــود - بهبودی و ســالمتی

آگهی گواهی انحصار وراثت
ــه شــرح دادخواســت شــماره  ــه شناســنامه شــماره 15  ب ــم زهــرا میرمحمــدی ماهونکــی ب خان
9809983489300328  مــورخ 1398/06/23 توضیــح داده شــادروان یــداهلل میرمحمدی ماهونکی 
بــه شناســنامه 4  درتاریــخ  1398/05/06 در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفوت 
وی عبارتنــد از :1-محمدرضــا میرمحمــدی ماهونکــی فرزنــد یداهلل به شــماره شناســنامه 15  متولد 
1357 نســبت فرزنــد2- حمیدرضــا میرمحمــدی ماهونکــی فرزند یداهلل به شــماره شناســنامه 179  
متولــد 1364 نســبت فرزنــد3- احمــد میرمحمــدی ماهونکــی فرزنــد یــداهلل به شــماره شناســنامه 
3280  متولــد 1367 نســبت فرزنــد4- فاطمــه میرمحمــدی ماهونکــی فرزنــد یــداهلل بــه شــماره 
شناســنامه 398  متولــد 1359 نســبت فرزنــد5- ســمیه میرمحمــدی ماهونکــی فرزنــد یــداهلل بــه 
شــماره شناســنامه 688  متولــد 1361 نســبت فرزنــد6- زهرا میرمحمــدی ماهونکی فرزند مــراد به 
شــماره شناســنامه 4  متولــد 1337 نســبت همســر لــذا مراتب یــک نوبــت در روزنامه هــای کثیراال 
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 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/170 م الف

آگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 890193  جلد ســوم اجــرای احکام دادگســتری بردســیر در نظر 
دارد یــک ملــک واقــع در شهرســتان بردســیر خیابــان معلــم دارای پالك ثبتــی  183 فرعــی از 3588 
اصلــی از بخــش 20 کرمــان کــه مســاحت ملــک براســاس ابعــاد و مــدارك موجــود 72 مترمربــع می 
باشــد حــدود اربعــه آن عبــارت اســت: شــماال بطــول 6 متــر بــه شــماره 144 فرعــی از 3588 اصلــی، 
شــرقا بــه طــول 12 متــر بــه شــماره 174 فرعــی، جنوبــا بــه طــول 6 متــر بــه پیــاده رو خیابــان، 
غربــا بــه طــول 12 متــر بــه شــماره 182 فرعــی مــی باشــد کــه براســاس نظریــه کارشــناس رســمی 
دادگســتری 864/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریق مزایده در تاریخ چهارشــنبه 
98/08/08 ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالب شــرکت درمزایــده وخرید می 
باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه یادشــده بــه اجــرای احکام 
مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلغ 
پیشــنهادی ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینه هــای مربــوط به نقــل و انتقــال برعهــده برنده 
مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایده نســبت بــه واریز مابقی 

مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده به نفــع دولــت ضبط خواهدشــد .
                           مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/171 م الف

آگهی گواهی انحصار وراثت
خانــم فاطمــه قلنــدری دارای شناســنامه 1  بــه شــرح دادخواســت شــماره 9809983489200331  
ــخ   ــنامه 1  درتاری ــماره شناس ــه ش ــدر ب ــادروان منصــور بلق ــح داده ش ــورخ 1398/06/30 توضی م
1398/06/07 در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-یاســین 
بلقــدر فرزند منصــور شــماره شناســنامه 2983004554  متولد 1394 نســبت فرزند2- محمدطاها 
بلقــدر فرزنــد منصــور شــماره شناســنامه 3170283936  متولــد 1391 نســبت فرزنــد3-  عاطفــه 
بلقــدر فرزنــد منصــور شــماره شناســنامه 3170176323  متولــد 1380 نســبت فرزنــد4- فاطمــه 
قلنــدری فرزنــد زلفعلــی شــماره شناســنامه 1  متولد 1359 نســبت همســرلذا 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 اختالف 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری که بعــد از این 

موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
                                               دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بردسیر/172 م الف

آگهی گواهی انحصار وراثت
آقــای اصغــر ســعیدپور فرزنــد اکبر به شناســنامه شــماره 83  بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهی فوت 
و فتوکپــی شناســنامه ورثــه، درخواســتی بــه  شــماره 9809983489100343  تقدیم شــورای حل 
اختــالف نمــوده  و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ابوالفضــل ســعیدپور فرزنــد اصغــر به 
شناســنامه شــماره 2981394541  درتاریــخ  1398/05/28 در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و 
ورثــه حیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-ســکینه ســعید  فرزنــد علی  به شناســنامه شــماره 11  متولد 
1352 نســبت: مادر2- اصغر ســعیدپور فرزند اکبر  به شناســنامه شــماره 83  متولد 1352 نســبت: 
پدرلــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلی 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 گواهی صادر خواهدشــد وهــر وصیت نامــه ای جز 

رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبار ســاقط اســت.
                                             دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان بردسیر/173 م الف

آگهی گواهی انحصار وراثت
ــه  ــنامه شــماره 1450  ب ــه شناس ــد محمدحســین ب ــگاری فرزن ــی ن ــره شــمس الدین ــم نی خان
ــماره  ــه  ش ــتی ب ــه، درخواس ــنامه ورث ــی شناس ــوت و فتوکپ ــی ف ــهادتنامه و گواه ــتناد ش اس
9809983489100272  تقدیــم شــورای حــل اختــالف نمــوده  و چنیــن اشــعار داشــته اســت که 
شــادروان محمدحســین شــمس الدینــی نــگاری فرزنــد اصغــر بــه شناســنامه شــماره 3  درتاریــخ  

ــد از : ــوت وی عبارتن ــن الف ــه حی ــته و ورث ــگاه دائمــی خــود درگذش 1396/12/16 در اقامت
1-غالمرضــا شــمس الدینــی نــگاری فرزند محمدحســین  به شناســنامه شــماره 31  متولــد 1351 
نســبت: فرزنــد2- علیرضــا شــمس الدیــن نــگاری فرزنــد محمدحســین  بــه شناســنامه شــماره 
ــد محمدحســین   ــگاری فرزن ــن ن ــد3- محمدرضــا شــمس الدی ــد 1355 نســبت: فرزن 53  متول
بــه شناســنامه شــماره 38  متولــد 1359 نســبت: فرزنــد4- زهــرا شــمس الدینــی نــگاری فرزنــد 
محمدحســین  بــه شناســنامه شــماره 1177  متولــد 1339 نســبت: فرزنــد5- ایــران شــمس الدین 
نــگاری فرزنــد محمدحســین  به شناســنامه شــماره 2  متولــد 1344 نســبت: فرزند6- نیره شــمس 
الدینــی نــگاری فرزنــد محمدحســین  بــه شناســنامه شــماره 1450  متولــد 1345 نســبت: فرزنــد

7- معصومه شــمس الدین نگاری فرزند محمدحســین  به شناســنامه شــماره 1660  متولد 1348 
نســبت: فرزنــد لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود 
چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظرف مــدت یک 
مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهی صــادر خواهدشــد وهر وصیت 

نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبار ســاقط اســت.
                                           دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان بردسیر/165 م الف

رهبر معظم انقالب درجلسه درس خارج فقه :

خط 123 مرکز اورژانس اجتماعی  را به خاطر بسپاریم
مهارت کنترل خشم 

خشــم احساســی اســت کــه میــزان آن از تحریک خفیف و احســاس رنجش تا احساســی 
شــدید و جنــون آمیــز در نوســان اســت و واکنشــی طبیعــی بــه ناکامــی و بدرفتــاری 
محســوب مــی شــود .ویژگــی خشــم ایــن اســت در عیــن حــال کــه جزئــی از زندگــی 

اســت مــی توانــد مــا را از رســیدن بــه اهدافمــان بــاز دارد .
علــل خشــم مــی تواند محیطــی ,فرهنگی ,هیجانی,جســمانی ,و یــا در اثر نگــرش و تفکر 
فــرد باشــد  ویژگــی افــراد ماهــر در کنتــرل خشــم عبارتنــد از :1-  به گونــه ای عمل نمی 
کننــد کــه بــه خــود آســیب وارد کننــد 2- بــه گونــه ای عمــل نمــی کننــد کــه بــه فــرد 
یــا افــراد دیگــر آســیبی وارد کننــد 3- بــه حــق و حقــوق خــود آگاهــی داشــته و تــا حــد 

ممکــن ســعی کننــد مانــع از ضایع شــدن آن شــوند . 
روش های کنترل خشم کوتاه مدت و بلند مدت می باشد 

روش هــای کوتــاه مــدت 1- خــود آگاهــی هیجانــی ) احسساســات خــود را بشناســیم 
(2- تنفــس عمیــق  مــی توانــد بــر ضربــان قلــب و در نتیجــه فشــار خــون اثر گذاشــته و 
بدیــن ترتیــب مــی تــوان بــا تنفــس عمیــق مانــع از بــاال رفتــن فعالیــت اجزاء جســمانی 

خشــم شــد .
3- روش هــای حــواس پرتــی مثــل شــمردن اعــداد , بــه یــاد آوردن شــعر , بــه یــاد آوردن 

لطیفــه ,فکر نکــردن . ... 
روش هــای بلنــد مــدت 1- ورزش هــای هــوازی ) ورزشــی کــه در یــک زمــان طوالنــی 
فعالیــت منظــم بدنــی انجــام مــی شــود طــی ایــن فعالیــت هــا ضربان قلــب و تنفــس به 
تدریــج افزایــش یافتــه و بــرای مــدت زمانــی فعالیــت بــا حداکثــر ضربــان قلــب و تنفس 
ادامــه مــی یابــد  مثــل دویــدن ,شــنا ,دوچرخــه ســواری و کــوه پیمایــی جــزء ورزش های 

هــوازی انــد .
2- آرمیدگــی :1- دســت راســت خــود را دراز کــرده , انگشــتان خــود را مشــت کنید 

و ســعی کنیــد همــه عضالت دســتتان منقبــض شــود . ده ثانیــه در این حالــت بمانید 
2- دســت راســت خــود را دراز کــرده , انگشــتان خــود را مشــت کنید و ســعی کنید همه 

عضــالت دســتتان منقبض شــود . ده ثانیــه در ایــن حالت بمانید
 3-- پــای راســت  خــود را دراز کشــیده و ســعی کنیــد همــه ی عضــالت آن را منقبــض 

کنید . ده ثانیه در این حالت بمانید 
4- پــای راســت  خــود را دراز کشــیده و ســعی کنیــد همــه ی عضــالت آن را منقبــض 

کنیــد . ده ثانیــه در ایــن حالــت بمانیــد
5- عضالت شکم خود را منقبض کرده و ده ثانیه در این حالت بمانید .

6- شــانه هــای خــود را از پشــت بــه هــم نزدیــک کنیــد و در حداکثــر کشــش ده ثانیه در 
ایــن حالــت بمانید .

7- دنــدان هــای خــود را بــه هــم فشــرده و ابروهــای خــود را نیز به بــاال بکشــید و ده ثانیه 
در ایــن حالــت بمانید .

3- پیش بینی 
مــا مــی توانیــم بــا پیــش بینی کــردن عــالوه بــر اینکــه خــود را در معرض موقعیــت های 

خشــم برانگیــز قــرار ندهیــم آمادگــی مواجهه بــا آنهــا را در خود ایجــاد کنیم .
4- تخلیه ی احساسات منفی گذشته :

بــرای اینکــه آســتانه تحمــل مــا بــاال رود الزم اســت کــه بــه خشــم هــای گذشــته خــود 
بپردازیــم اگــر فــرد مقابــل در دســترس اســت الزم اســت کــه قاطعانه بــا او صحبــت کرده 
و در رابطــه بــا موقعیــت بوجــود آمــده بیــن خــود و او به مصالحه برســیم . اگر فــرد مقابل 

در دســترس نیســت توصیــه شــده اســت کــه هم خــود و هــم او را ببخشــیم .

آگهی گواهی حصر وراثت
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رئیس جمهور گفــت: طرحی را در ســازمان 
ملــل ارائــه می دهیــم کــه ایران بــا همکاری 
کشــورهای مختلف امنیت خلیج فــارس را 
تأمیــن میکند و حضــور نیروهــای خارجی 
ــاک  ــرژی خطرن ــت و ان ــت نف ــرای امنی ب

اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت 
خبرگــزاری فارس، حجت االســام حســن 
روحانی رییس جمهور در مراســم ویــژه رژه 
نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایران 
همزمــان بــا آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس در 
ــی )ره(  ــام خمین جــوار حــرم حضــرت ام
بنیانگــذار کبیــر جمهوری اســامی ایــران، 
اظهــار داشــت: مــا در ایــن مقطع حســاس 
و مهــم تاریخــی اوالً اعــام می کنیــم 
به ســوی همــه همســایگان خــود دســت 
رفاقــت، دوســتی و بــرادری دراز می کنیــم 
و حتــی آمــاده هســتیم از خطاهــای 
گذشــته آنهــا در ایــن منطقه بگذریــم چرا 
ــه  ــم ک ــرار داری ــروز در شــرایطی ق ــه ام ک
دشــمنان اســام و دشــمنان منطقه یعنی 
آمریکا اســتکبار و صهیونیســم می خواهند 
از شــکاف، فاصلــه و اختــاف بیــن ما ســوء 

اســتفاده کننــد.
رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه منطــق 
ایــران منطــق خلیــج فارســی اســت کــه 
امنیــت آن از درون باشــد، ادامــه داد: امنیت 
خلیــج فــارس، تنگه هرمــز و دریــای عمان، 
درون زاســت؛ نیروهــای خارجــی می تواننــد 
ــا مشــکل و  ــه م ــا و منطق ــت م ــرای مل ب

ناامنــی بیافریند.
روحانــی گفــت: ما امســال در ســازمان ملل 
متحــد بــا شــعار ائتاف امیــد، ابتــکار صلح 
ــد  ــب و امی ــه آن ح ــه خاص ــز را ک هرم

اســت بــه جهــان ارائــه خواهیــم کــرد.
ــی را در  ــا طرح ــت: م ــان داش ــی بی روحان
ــش  ــل پی ــازمان مل ــده در س ــای آین روزه
روی جهانیــان خواهیــم گذاشــت کــه ایران 
بــا همــکاری کشــورهای مختلــف می تواند 

و اعــام می کنــد کــه امنیــت خلیــج فــارس 
ــک  ــا کم ــز را ب ــه هرم ــان و تنگ ــای عم دری
ــا  ــه دنی ــد و ب ــه ایجــاد کن کشــورهای منطق
ــی  ــای خارج ــور نیروه ــد حض ــام می کن اع
بــرای منطقــه و آبراهــه های خارجــی و امنیت 
کشــتی رانــی و امنیــت نفــت و انرژی مشــکل 

زا و خطرنــاک باشــد.
ــاد  ــا ایج ــا و راه م ــیر م ــرد: مس ــد ک وی تاکی
وحــدت و هماهنگــی بــا کشــورهای منطقــه 
ــوادث  ــد ح ــه می خواهن ــی ک ــت، آن های اس
ــه ایــران نســبت دهنــد هماننــد  منطقــه را ب
همــه دروغ هــای افشــا شــده آنــان اســت اگــر 
ــه  ــت منطق ــال امنی ــد و دنب راســت می گوین
هســتند ایــن همــه ســاح و هواپیمــا و بمــب 
و ســاح هــای خطرنــاک بــه منطقــه ارســال 

. نکنند
روحانــی اضافــه کــرد: اگــر راســت می گوینــد 
منطقه را تبدیل به مســابقه تســلیحاتی در این 
منطقــه ننماینــد اگــر واقعــا بــه دنبــال امنیت 
منطقــه هســتند از این منطقه فاصلــه  بگیرند.

* مــزدوران چــپ و راســت می خواســتند 
ــد ــل کنن ــش را منح ــورا ارت ــام ش به ن

رئیــس جمهــور گفــت: اولین توطئه دشــمنان 
ــط  ــه توس ــود ک ــش ب ــال ارت ــی انح طراح
ــغ  ــی و تبلی ــپ طراح ــت و چ ــزدوران راس م
شــد. بــه نــام شــورا می خواســتند اســاس نظم 
فرماندهــی را بــه هــم بزننــد. امــروز ســی و نــه 
ــاک  ــه ســرزمین پ ــان ب ســال از تجــاوز افلغی
ــه  ــت ک ــی اس ــروز زمان ــذرد و ام ــران می گ ای
بایــد یــک بــار دیگــر فــراز و نشــیب دهــه اول 

انقــاب را بازخوانــی کنیــم.
رئیــس قــوه مجریــه در مــورد انقاب اســامی 
تصریــح کــرد: دشــمنان ایــن انقــاب از همان 
ــه روی ملــت و اراده ملــت تــاش  روز اول رو ب
مذبوحانــه خــود را آغــاز کردند، از ایجــاد ناامنی 
هــا، توطئــه بــرای تجزیــه کشــور، ترورهــا ترور 
بزرگانــی چــون شــهید عامه مطهری، کســی 
ــل  ــرای نس ــامی را ب ــدال اس ــر اعت ــه تفک ک
جــوان مــا تبیین کــرد و مدیــران بزرگــی چون 
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شــهید جمــال الدیــن محمــدی  نام پــدر: گل محمد محمــدی محل تولــد: ورامین ت 
شــهادت: 94/۱۲/۱۱ محل شــهادت: ســوریه ، مزار: گلزار شــهدای شهرســتان بردسیر

منــو آقــا صــدا مــی زد. هیــچ وقــت صداشــو بــرام بلنــد نکــرد. جلــوی مــن عصبانــی 
نمیشــد؛ هــر چــی بهــش مــی گفتــم، خنــده بــه لبــش بــود...

بــرای رفتــن بــه ســوریه ازم اجازه خواســت و گفت:آقــا )رهبر( گفته: اســام مرز نــداره؛ 
آقــا! مــن میــرم ســوریه، رفقــام همــه رفتنــد.  بــرای دفــاع از حــرم بــی بی زینــب)س( 
منــم بایــد بــرم. با شــنیدن حــرف هــاش، دیگه من ســکوت کــردم. گفــت: آقــا جواب 
منــو بــده. گفتــم: بــا چیزایــی که تــو گفتی حرفــی نــدارم، ولی میــری برنمی گــردی، 
اگــه تــو شــهید نشــدی، مــن پــدرت نیســتم! پرســید: چــرا؟ گفتــم: بخاطــر اخــاق 

خوبــت...راوی: گل محمد محمدی)پدر شــهید(
بهــش جمــال شــکارچی مــی گفتنــد، بخاطــر شــکارهایی کــه مــی زد. از وقتــی کــه 
عــزم کــرد مدافــع حــرم بشــه، دیگه شــکار نمی رفــت؛ می گفــت: دوســت نــدارم االن 
حیوونــی شــکار یــا اســیر کنــم؛ حتی بــا بچه هــای محیط بــان بردســیر بــرای حفظ 

محیط زیســت همــکاری مــی کــرد... راوی: غامحیــدر محمدی)همرزم شــهید(
نمره اش در دوره آموزشی از صد نمره، شد 99. بعنوان تک تیرانداز انتخاب شد.

مــی گفــت: شــاید اگــر مــا زمــان امــام حســین)ع( بودیــم واقعــا عاشــورا رخ نمــی داد. 
مــی گفــت: ان شــاءالّل ســوریه پیــروز بشــه بــا هــم میریــم افغانســتان، بعــد هــم ان 

شــاءالّل غــزه..   راوی: غامحیــدر محمدی)همــرزم شــهید(

شهید  معظم   جامل الدین محمدی 

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم ویژه رژه نیروهای مسلح 
*باســام چــرا نماینــدگان مجلــس ازطــرح شــفافیت 
ــح در مجلــس  ــه طــرح هــا ولوای آرایشــان نســبت ب
ــه  ــوند ک ــان باخبرش ــد وکایش ــر نبای ــد مگ نگرانن
برخــورد نماینــده شــان بــا طــرح هاولوایــح چیســت 
مگــر نماینــده مــردم نیســت چــرا از مــردم مخفی می 
کنــد وقطعــا د رانتخابــات آینده مردم نســبت بــه این 
موضوع شــفافیت توجه مــی کننــد       9۱33----7۱

*ســام فعــا رویکردقــوه قضائیــه باعــث خرســندی 
مــردم شــده امیدواریــم کــه ایــن رویکــرد ادامه داشــته 
ــی  ــه جای ــردد و ب ــرا گ ــطوح اج ــه س ــد و درهم باش
برســیم کــه دیگه صحبــت از اختــاس و غیــره دراین 
جامعــه نباشــد و دســتگاههای نظارتــی وظیفــه ذاتی 

ــد                      9۱3۲----54 خــودرا عمــل کنن
*ســام اگــر راه انــدازی کارخانــه قندبردســیر مقــرون 
ــد  ــه قن ــیرجان کارخان ــت چرادرس ــه نیس ــه صرف ب
احــداث شــده کارخانــه قندکردســتان باهشــت ســال 
ــت  ــا هم ــس ب ــد پ ــدازی ش ــاره راه ان ــی دوب تعطیل
مســئوالن وســرمایه گــذاران مــی شــود ایــن کارخانــه 
را راه انــدازی کــرد و بــرای حداقــل 300نفــر اشــتغال 
ایجــاد کــرد درســته شــهر بردســیر را شــهرفوالد مــی 
گوینــد ولــی ایــن شهرســتان جایــگاه صنعتی شــدن 
درهمــه مــوارد بالخصوص صنایــع تبدیلی کشــاورزی 

و دامــداری را دارد                          9۱۲5----06
* ســام چــرا مســئولین بــه قانونــی کــردن وفرهنگ 
ــا  ســازی  کاه ایمنــی موتورســواران بــی توجهنــد ب
یــک محاســبه سرانگشــتی متوجــه خواهید شــد که 
چــه خســاراتی از نظــر مالــی بــه مراکــز درمانــی ایجاد 
مــی کننــد امــاری از بیمارســتان قائــم بردســیر اخــذ 
شــودتا ایــن گفتــه تاییــد گــردد کــه براثــر تصادفــات 
موتورســیکلتها چــه هزینــه هــای مــی شودباتشــکر                                                                                                                                        

84----9۲۲0                                                  
*چندشــماره قبل همشهری دلسوزی پیشــنهاد داده 
بــود کــه در بردســیر بســتر ایجــاد شــرکتهای دانــش 
بنیــان وجــود دارد چــون هــم مراکز علمی اســت وهم 
مراکــز صنعتــی وفنــی حرفــه ای ، چــرا اقــدام نمــی 
شــود خواهشمنداســت نشــریه ســپهر این موضــوع را 
ازمســئوالن جویا شــده وپاســخ دهــد ممنــون ازایجاد 

ارتبــاط شــما بــا مســئوالن               9۱3۱----۱7
ــه  ــیر نســبت ب ــزاداری بردس ــای ع *باســام هیئته
برپایــی موکبــی درکربــا و درمســیر زائــران اربعیــن 
ــم  ــل ه ــال قب ــون س ــد چ ــدام کنن ــیر اق دربردس
صحبتهایــی شــد ولــی اقــدام عملــی نشــد ایــن مورد 
همــت مســئوالن وخیــران را مــی طلبــد بــرای اینکه 
ــران  ــه زائ ــاده خدمــت ب ــان پرشوربردســیری ام جوان
اربعین حســینی هستند باتشــکر           9۱3۱----69

*ســام بــرای بیمــه تکمیلــی بازنشســتگان فرهنگی 
کــه برابــر بــا بیمه تکمیلی شــاغان باشــد مســئولین 
مربوطــه وکانــون بازنشســتگی اقــدام کننــد فرانشــیز 
خدمــات درمانی از شــاغلین پذیرفته واز بازنشســتگان 
پذیرفتــه نمــی شــود بــا توجه بــه اینکه بازنشســتگان 
بــا کهولــت ســن نیــاز بیشــتری بــه حمایــت هــای 

بیمــه ای دارنــد ممنــون و ســپاس   8۱49----83
اورژانــس موتــوری در بردســیر شــدیدا نیــاز 
اســت در عصرشــنبه درخیابــان کاشــانی 
تصــادف شــده بــود از دوطــرف خیابــان 
ــا  ــس ب ــه طوریکــه امبوالن ــود ب ــد امــده ب بن
ــه  ــن ک ــه م ــور کن ــت عب ــی توانس ــر نم آژی
درترافیــک بــودم از میــدان معلــم تــا نزدیــک 
میــدان ۱7شــهریور ده دقیقــه طــول کشــید 
ــان  ــن وارد خیاب ــد از م ــس بع ــاال امبوالن ح
شــده وبــا آژیــر راه بــا زمیکنــه و بــا ســختی 
خــودش را بــاالی ســر مصدومــان رســاند بــا 
صــرف زمــان کمتــر از ده دقیقــه  بــرای یــک 
ــاره اســت                                                                                                                                               ــای زندگــی دوب ــه معن مصــدوم ب
99----9۱63                                   

ــده  ــد ش ــه تاکی ــازی ک ــا نم ــام تنه * باس
ــی  ــرالل یعن ــی ذک ــعوا ال ــه فاس ــا کلم و ب
ــاز  ــرای نم ــط ب ــاز  فق ــوی نم ــتابید بس بش
جمعــه اســت کــه اهمیــت انــرا مــی رســاند 
ــه  ــبت ب ــئولین نس ــردم ومس ــرا م ــس چ پ
ایــن دســتور آشــکارالهی بــی توجهنــد                                                                                                                                           

40----9۱3۲                              

شعری عاشورایی 

رئیس کمیســیون آمــوزش مجلــس: نظــام دریافت 
درآمدهــا در کشــور مــا بایــد اصاح شــود

رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس شــورای 
ــت  ــام دریاف ــه نظ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
درآمدهــا در کشــور مــا بایــد اصــاح شــود گفــت: 
در هیــچ جــای دنیــا اختــاف حقــوق و درآمدهــا 
در بخــش دولتــی و عمومــی بیــش از هفــت برابــر 
نیســت در حالــی  کــه در کشــور مــا گاهــی به بیش 

از ۱00 برابــر می رســد.
از کرمــان،  بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم 
ــواده مهــارت  محمدمهــدی زاهــدی در جمــع خان
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه از روز اولــی کــه 
ــدم  ــوزش شــدم دی ــس و کمیســیون آم وارد مجل
ــگاه خاصــی در کشــور  ــه ای جای ــی و حرف ــه فن ک
مــا نــدارد اظهــار داشــت: ســازمان فنــی و حرفــه ای 
ــه  ــس زیرمجموع ــی مجل ــای نظارت ــر کاره از نظ
ــرد  ــرار می گی ــات ق ــوزش و تحقیق ــیون آم کمیس
و نخســتین بــار در مجلــس قبــل کمیتــه آمــوزش 

ــردم. ــی را ایجــاد ک مهارت
وی بــا بیــان اینکه ســه ســال روی ایده نظــام جامع 
مهارتــی در مجلس قبــل کار کردیم و خوشــبختانه 
در ایــن مجلــس بــه نتیجــه رســید افــزود: تصویــب 
قانــون نظــام جامــع مهارتی در کشــور یــک ضرورت 
بــود تــا ایــن رویکــرد در کشــور پیــاده شــده و نظام 
صاحیــت حرفــه ای جایگزیــن مدرک گرایی شــود.

رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس شــورای 
اســامی بــا بیــان اینکــه ایــن قانــون، قانــون انقابی 
اســت کــه در صــورت پیــاده شــدن تحــول جــدی 
ــور  ــی در کش ــی و مدرک گرای ــه کارآفرین در عرص
ــا  ــور م ــفانه در کش ــت: متاس ــد گف ــاد می کن ایج
ــل شــده در  ــک معضــل تبدی ــه ی ــی ب مدرک گرای
ــه نیســت و  ــا این گون ــچ جــای دنی ــی  کــه هی حال

ــت دارد. ــراد اهمی ــه ای اف ــت حرف صاحی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در برنامــه ششــم توســعه 
ــد  ــرورش بای ــوزش و پ ــی و آم ــوزش عال ــم آم ه
ــد عنــوان کــرد:  ــه ســمت آمــوزش مهارتــی برون ب
ــد  ــوزان مقطــع دبیرســتان بای 50 درصــد دانش آم
وارد هنرســتان شــوند و دانشــگاه های مــا بایــد 30 
درصــد آمــوزش مهارتــی داشــته باشــند.زاهدی بــا 
بیــان اینکــه ایــن رویکردهــای کان مهارتــی بــرای 
ایجــاد تحــول در جامعــه اســت گفــت: در جــذب 
اســتاد، نظــام ارتقــاء در دانشــگاه ها، بحــث آمایــش 
ســرزمینی در آمــوزش عالــی و غیــره کارهــای زیــر 

بنایــی در حــال انجــام اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اواخــر ســال قبــل شــورای 
ــتگاه های  ــه دس ــد ک ــه ای را گذران ــی کار مصوب عال
ــه  ــی ک ــای آموزش ــزاری دوره ه ــی را از برگ اجرای
ــن  ــزود: در ای ــرد اف ــع ک ــود من ــدرک داده می ش م
ــای  ــه واحده ــاغ شــد ک ــتگاه ها اب ــه دس ــتا ب راس
علمــی کاربــردی را تعطیــل کننــد و ایــن اقــدام در 

راســتای کمــک بــه بخــش خصوصــی بــود.
رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس شــورای 
ــا بیــان اینکــه برخــی چیزهــا نیــاز بــه  اســامی ب
ــرک  ــد تح ــما بای ــود ش ــت: خ ــدارد گف ــون ن قان
ــف از  ــای مختل ــوزش در نهاده ــرای آم ــته و ب داش
ــرده و  ــره ورود ک ــه مســاجد، بهزیســتی و غی جمل

پیش قــدم شــوید.
وی بــا اشــاره بــه بازدیــد امــروز از کارگاه هــا فنــی و 
حرفــه ای بیــان کــرد: در ایــن بازدیــد متوجــه شــدم 
کــه بســیاری از جوانــان تحصیلکــرده مــا به ســمت 
مهارت آمــوزی روی آورده انــد کــه ارزشــمند اســت.  
ــا بیــان اینکــه تقاضــا دارم کــه کیفیــت  زاهــدی ب
بایــد  حرفــه ای  و  فنــی  آزاد  آموزش هــای  در 
جدی تــر گرفتــه شــود عنــوان کــرد: در ســطح ملی 
گزارشــاتی بــه مــا رســیده کــه آموزش هــای برخــی 
آموزشــگاه های آزاد فاقــد کیفیــت مناســب اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه عنــوان شــد کــه 50 درصد 
ــه دوش آموزشــگاه های آزاد  ــی اســتان ب ــار مهارت ب
اســت گفــت: کارآمــوزی کــه در فنــی و حرفــه ای 
ــگاه های  ــه آموزش ــوزی ک ــا کارآم ــد ب دوره می بین
ــای  ــت و آموزش ه ــد کیفی ــد بای آزاد دوره می بین

ــانی ببینند. یکس
رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس شــورای 
اســامی بــا بیــان اینکــه در ســند تحــول بنیادیــن 
آمــوزش و پــرورش آمــوزش مهارتــی را از دوره 
مهدکــودک داریــم و پیــش از دبســتان بایــد 
ایــن آموزش هــا شــروع شــود افــزود: در تمــام 
ــی و  ــد آموزش هــای مهارت ــا بای مهدکودک هــای م

ــود. ــه ش ــی ارائ ــبک زندگ س
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال 600 هــزار نفــر در 
کنکــور تجربــی شــرکت کردنــد گفــت: مگــر چنــد 
ــه  ــول می شــوند و بقی ــر در رشــته پزشــکی قب نف
ایــن دانش آمــوزان ایــن رشــته بایــد چــکار کننــد؟

زاهــدی بــا اشــاره به اینکــه نظــام دریافــت درآمدها 
در کشــور مــا بایــد اصــاح شــود عنــوان کــرد: در 
هیــچ جــای دنیــا اختــاف حقــوق و درآمدهــا در 
بخــش دولتــی و عمومــی بیــش از 7 برابــر نیســت 
در حالی کــه در کشــور مــا گاهــی بــه بیــش از  ۱00 

ــد. ــر می رس براب
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 آی دوزخ سفران ! گاه ِ دریغ آمده است 
سر بدزدید که هفتاد و دو تیغ آمده است 

طعمۀ تلخ جحیمید، گلوگیرشده 
چرک ِ زخمیدـ  که کوفه استـ  سرازیر شده 

فوج فرعونید یا قافلۀ قابیلید؟
ننگ محضید، ندانم ز کدامین ایلید

ره مبندید که ما کهنه سواریم ای قوم !
سِر برگشت نداریم ، نداریم ای قوم !

حلق بر نیزه اگر دوخته شد، باکی نیست 
خیمه در خیمه اگر سوخته شد، باکی نیست 

خیمه تشنه است ، غمی نیست ، گالب آلوده است 
سجده بیمار، نه بیمار، شراب آلوده است 

آب ِ این بادیه خون است که وانوشد کس 
زهر باد آن آب کز دست شما نوشد کس 
شعله گر افسرد، خاکستر ما خواهد رفت 

تن اگر خفت به صحرا، سر ما خواهد رفت 
راه سخت است ، اگر سر برود نیست شگفت 

کاروان با سر رهبر برود نیست شگفت 
تن به صحرای عطش سوخته ، سر بر نیزه 

بر نمی گردیم زین دشت ، مگر بر نیزه 
تشنه می سوزیم با َمشک در این خونین دشت 

دست می کاریم تا مرد بروید زین دشت 
آی دوزخ سفران ! گاه ِ سفر آمده است 

سر بدزدید که هفتاد و دو سر آمده است 

مدیــر گــروه حکمرانــی و ســامت پژوهشــکده علــوم اعصــاب دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهــران بــا اشــاره بــه مهمتریــن دالیــل مــرگ در ایــران گفــت: بیماری هــای قلبــی و 
عروقــی بــا ۲7 درصــد افزایــش، ســکته مغــزی بــا ۱9 درصــد و آلزایمــر بــا ۱03 درصــد 

افزایــش، مهمتریــن علــل مــرگ و میر در کشــور هســتند.
ــی  ــای تحقیقات ــزارش پیشــرفت طرح ه ــه گ ــری ارائ ــاری در نشســت خب ــزاد دم به
کاربــردی پژوهشــکده علــوم اعصــاب در ســالن همایــش بیمارســتان امــام خمینــی 
ادامــه داد کــه دیابــت، بیماری هــای مزمــن ریــوی، مزمــن کلیــوی، اختــاالت نــوزادی، 
بیمــاری عفونــی و نواقــص مــادرزادی در رتبه هــای بعــدی مهمتریــن علــل مــرگ در 

ایــران هســتند.
وی تعــداد مــرگ ثبــت شــده در ســال 96 در ایــران را حــدود 380 هــزار مــورد اعــام 
کــرد و گفــت: نزدیــک بــه نصــف مرگ هــا در زیــر ســن 70 ســالگی رخ می دهــد کــه 
بــه فوتی هــای کمتــر از 70 ســال، مــرگ زودرس گفتــه می شــود و بایــد اقدامــات الزم 

بــرای پیشــگیری از اینگونــه مــرگ هــا در کشــور انجام شــود.
دمــاری ادامــه داد: حــدود ۲۲ درصــد مرگ هــا در کشــور مربــوط بــه افــراد زیر 50 ســال 
اســت، ایــن موضــوع بــه ایــن معنــی اســت که مــا در حــوزه پیشــگیری خیلی بایــد در 

کشــور کار کنیــم تا میــزان مــرگ زودرس را کاهــش دهیم.
ــده  ــام ش ــا انج ــوص بیماری ه ــه ای در خص ــج مطالع ــه نتای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
نشــان می دهــد تصویــر بــار بیمــاری در کشــور تغییــر یافتــه اســت، گفــت: طــی ۲7 
ســال گذشــته تصویــر بیماری هــای مــا عــوض شــده و برخــی بیماری هــا کــه رتبــه 

ــد. ــرار گرفتن ــاال ق ــن مــدت جــزو رتبه هــای ب ــری داشــتند در ای پایین ت
۱0 علت مرگ زودرس در ایران

وی بــه ۱0 علــت مــرگ زودرس در ایــران اشــاره کــرد و گفــت: در مهمتریــن دالیــل 
مــرگ هــای زودرس صدمــات جــاده ای بــا 38 درصــد، ســکته مغــزی بــا بیــش از 8 

درصــد، بیمــاری آلزایمــر بــا 73 درصــد افزایــش، مشــاهده می شــود.
دمــاری بیــان داشــت: حــدود 3 علــت از ۱0 علــت اصلــی مرگ هــای زودرس در ایــران 
در حــوزه کاری پژوهشــکده علــوم اعصــاب دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران قــرار دارد که 

تحقیقــات کاربــردی خوبــی در ایــن زمینــه انجام شــده اســت.
ــران اشــاره کــرد و گفــت:   ــی در ۱0 ســال گذشــته در ای ــه ۱0 علــت ناتوان دمــاری ب
اختــاالت ســردرد بــا افزایش چشــمگیر در صدر علــت ناتوانی ایرانیــان قــرار دارد. کمر 
درد بــا ۲3 درصــد افزایــش، گــردن درد هــم 30 درصــد افزایــش داشــته کــه بــه طــور 

مســتقیم در حــوزه تحقیقــات این پژوهشــکده قــرار دارد.
وی ادامــه داد: مــا بــرای کاهــش بیماری هــا، مــرگ هــای زودرس و ناتوانی هــا برنامــه 
اســتراتژیک را از  چنــد ســال پیــش طراحــی کردیــم کــه هــدف آن ایــن اســت کــه تا 
ســال ۱400 بتوانــد ســهم و نقــش خــود را در کاهــش بــار بیماری هــای کشــور ایفــا 

. کند
دمــاری افــزود: ایــن مهــم از طریــق تعریف تحقیقــات کاربــردی و بومی و تولید شــواهد 
بــرای تغییــرات اجتماعــی و محیطــی محقق خواهد شــد، به عنــوان نمونه بایــد بدانیم 
کــدام الگــوی تحــرک فیزیکــی در اســتان هــای مختلف قابلیــت اجرا بــرای مــردم دارد 
یــا چــه قواعــد و مقــررات قانونــی مــی توانــد ضایعــات نخاعــی را کــم کنــد و حتــی 

بتوانیــم بــه صــورت پایلــوت اجــرا کنیــم و ســپس در ســطح ملی تعمیــم دهیم.

مهمترین علت مرگ و میر ایرانیان چیست؟

ارائه طرح ایران در سازمان ملل برای امنیت خلیج فارس/ 
حاضریم از خطاهای گذشته همسایگان بگذریم

آیــت الل بهشــتی شــهید رجایــی، شــهید باهنــر و دیگــر عزیــزان مــا را 
بــه شــهادت رســاندند و بــه ایــن هــم اکتفــا نکردنــد، طراحــی کردنــد تا 

زیربناهــای قــدرت امنیتــی و دفاعــی مــا را متزلــزل کنند.
روحانــی تاکیــد کــرد: انقابــی کــه بــرای اســتقال و آزادی مردمــش و 
بــرای تحقــق حکومــت مردمــی و اســامی مســیر خــود را یافتــه و بــه 
پیــروزی رســیده بــود و می توانســت خیــر و نعمــت بــرای کل منطقــه و 

جهان اســتضعاف باشــد.
وی ادامــه داد: امــام عزیــز و بزرگــوار مــا بــا درایــت خــود اولیــن فرمانــش 
ایســتادگی و مقابلــه در برابــر همــه توطئــه گران بــود از خوزســتانش  تا 
کردســتانش تــا گلســتان و سیســتان و بلوچســتانش؛ همــه آنهایی که 
بــه عنــوان مــزدور مــی خواســتند اســاس و پایه هــای انقاب را سســت 
کننــد جوانــان غیــور مــا و نیروهــای مبــارزه مســلحانه مــا در برابــر آنها 

ایستادند.
رئیــس جمهــور با اشــاره بــه آغاز جنــگ تحمیلی، گفــت: امــام از پیش، 
در برابــر چنیــن توطئــه ای بــا هوشــیاری، مدیریــت و درایت خــود اولین 
قــدم را اســتحکام در ارتــش جمهــوری اســامی گذاشــت و ثانیــاً نیروی 
انقابــی جدیــدی را بــه عنــوان ســپاه پاســداران بنیانگــذاری کــرد و در 
کنــار ایــن دو نیــرو، فرمان تشــکیل بســیج مســتضعفین و ســاماندهی 
آن را صــادر کردنــد، اینهــا ســه پایــه اصلــی بــرای حفاظت و حراســت از 

انقــاب مــا کشــور مــا و امنیــت ملــی مــا بود.
وی بیــان داشــت: اگــر ایــن درایــت امــام نبــود در آن شــرایط ســال های 
اولیــه انقــاب بــا همــه پیچیدگــی هایــی کــه کشــور بــا آن رو بــه رو 
بــود، ممکــن بــود دشــمن به اهــداف شــوم خــود دســت یابــد. نیروهای 
مســلح مــا با فرمــان امام بــا وحدت و هماهنگــی و یکپارچگــی و حضور 
ــزدوران و  ــر م ــرد هشــت ســال در براب مــردم در همــه صحنه هــای نب

دشــمنان اســام مقاومــت کردند.

دکرتزاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی:

نظام دریافت درآمدها در کشور ما باید اصالح شود

مدیرکل بهزیستی استان کرمان خرب داد:

جمعیت سالمند استان کرمان به 8.2 درصد رسیده است
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر، عبــاس صــادق 
زاده در شــورای ســالمندان اســتان کرمــان با اشــاره 
بــه وجــود حــدود 9.۲ درصدی)نــه و ده دهــم 
درصــدی( جمعیت ســالمند در کشــور گفــت: این 
آمــار در سرشــماری ســال ۱390 در اســتان کرمان 
ــم درصــد(  ــت ده حــدود 6.7 درصد)شــش و هف
بــوده اســت کــه اکنــون بــه 8.۲ درصــد )هشــت و 

دو دهــم درصــد( رســیده اســت.
 صــادق زاده تصریــح کــرد: ســند راهبــردی 
ســالمندی بــه همــت اســتانداری رونمایــی شــده 
ــرای تمــام دســتگاه های اســتان  و نقشــه راهــی ب
اســت و باوجــود اینکــه جلــوی رشــد ســالمندی 
را نمی توانیــم بگیریــم امــا بایــد بــرای ســالمندی 

برنامــه داشــته باشــیم.
 وی بــا بیــان اینکــه در ســند ســالمندی دســتگاه 
موظــف بــه اجــرای برنامه هــای این ســند هســتند 
عنــوان کــرد: ســند راهبــردی ســالمندی بــه تمام 
دســتگاه های اجرایــی اســتان ابــاغ شــده اســت و 
رویکــرد مناسب ســازی در اســتان بــه یــک نیمــه 
فرهنــگ تبدیــل شــده و در دســتور کار قــرار دارد.

 بــه گــزارش ایســنا، محمدجــواد فدایــی اســتاندار 

ــث  ــرد: بح ــار ک ــه اظه ــن جلس ــز در ای ــان نی کرم
ســالمندان هــم بــه لحــاظ قانونــی در قانون اساســی و 
برنامــه ششــم توســعه بــه آن توجــه شــده اســت و هم 
بــه لحــاظ شــرعی در قــرآن و ســنت پیامبــر)ص( بــه 

اهمیــت آن اشــاره شــده اســت.
ــر)ص(  ــه ســنت پیامب ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
دربــاره اهمیــت ســالمندی تصریح کــرد: پیامبــر اکرم 
در ایــن روایــت احتــرام بــه ســالمندان را احتــرام بــه 
پیامبــر مــی دانــد و همــگان را نســبت به توجه بــه آن 

هــا ســفارش مــی کنــد.
 فدایــی اظهــار کــرد: گاهــی اوقــات عــرض یــک پیاده 
ــرای  ــتفاده از آن را ب ــه اس ــت ک ــه ای اس ــه گون رو ب
معلــوالن و ســالمندان بــا مشــکل مواجــه مــی کنــد و 
اگــر مســئوالن خودشــان را بــه جای معلــوالن بگذارند 

پــی بــه مشــکات ایــن قشــر خواهنــد بــرد.
 وی افزود: خوشــبختانه در ســند راهبردی ســالمندی 
ــالمندان  ــال س ــا در قب ــتگاه ه ــه دس ــف هم وظای
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــت و از هم ــده اس ــخص ش مش
ــی  ــف قانون ــه وظای ــم نســبت ب ــی مــی خواهی اجرای
خــود در قبــال ســالمندان و مناســب ســازی محیــط 
بــرای اســتفاده این اقشــار متناســب با وظایــف محوله 

براســاس ســند ســالمندی، عمــل کننــد.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه دســتگاه های 
ــت  ــر فعالی ــی ب ــی مبن ــزارش کتب اداری اســتان گ
مناسب ســازی ادارات خــود طــی دو ســال گذشــته 
را ارائــه کننــد تصریــح کــرد: ایــن گزارش ها توســط 
کارشناســانی بایــد مــورد بررســی و راســتی آزمایــی 
قــرار گیــرد تــا بتوانیــم دریــک برنامــه زمــان بنــدی 
مشــخص شــرایط حضــور معلــوالن و ســالمندان در 

ادارات بــه ســادگی فراهــم شــود.


