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امام خامنه ای ) قدس سره( :

ابزار نظامی سپاه باید پیشرفته باشد. ما در زمینه ابزار 
نظامی در دوران طاغوت، هم وابسته، هم عقب مانده 
و هم نابلد بودیم. ابزار نظامی باید بروز باشد، مال خود 
شما باشد، خود شما آن را ابداع و تولید کنید. ببینید 
امروز در همه زمینه های نظامی و اطالعاتی چه الزم 

دارید و به سراغ آن بروید.
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با توجه به حضور کم نظیر و روبه گسترش حضور 
درراهپیمایی اربعین از نقاط مختلف دنیا با وجود 
تهدیدهای تروریستی ، نماد تجلی عشق به دین ، و 
نشان دهنده اوج گرفتن تفکر مبارزه درراه خدا و مبارزه 
با ظلم و امادگی عمومی برای حضوری جهانی در راه 
گسترش عدالت درجهان بوسیله منجی اخر الزمان 
حضرت مهدی موعود ) عج  ا... تعالی فرجه الشریف( 
که قطعا این حرکت بی بدیل و رو به کثرت و گسترش 
با همدلی ورفاقت همه فرق اسالمی وغیراسالمی که از 
سراسر جهان به میعادگاه عاشق الهی حضور می یابند 
باعث نگرانی ، ترس ووحشت دشمنان اسالم شده است 
زیرا وقتی در اسالم موضوعی به عنوان شعار و عالمت و 
حرکت روبه کمال مطرح می گردد اهمیتش صد برابر 
می شود چون اربعین نمادیست برای تبلیغ دین ، برای 
مظلومیت امام حسین ویارانش ، برا ی ایثار و فداکاری ، 
برای مقاومت وایستادگی در برابر ظالمان جهان و امادگی 
برای جهاد فی سبیل ا... ، امادگی برای یاری رساندن به 
ذخیره الهی حضرت مهدی موعود )عج( چون اساساً 
اهمیت اربعین در آن است که در این روز، با تدبیر الهی 
خاندان پیامبر)صلّی اهلل علیه وآله(، یاد نهضت حسینی 
برای همیشه جاودانه شد و این کار پایه گذاری گردید و 
از سویی خدمتگذاری به این جمعیت ، اهمیت موضوع 
را چندبرابر می کند که مردم خودشان را خادم زوار 
اهل بیت دانسته   ودرراه مساعدت وپذیرایی از عاشقان 
اباعبدا.. تمام هستی خود را نثار انان می کنند و هرکس 
با توانی که دارد به این خیل عظیم عشاق خدمت می 
کند چون خدمت گزاران مسافران و زائران امام حسین 
)علیه الّسالم( عالوه بر آنکه در شمار تکریم کنندگان 
شعائر الهی بوده، از آن جهت که به مسافران در راه 
خدا نیز یاری می رسانند مشمول وعده ی رسول ختمی 
)صلّی اهلل علیه وآله( نیز قرار خواهند گرفت که فرمود: َمْن 
أََعاَن ُمْؤِمناً ُمَسافِراً َفرََّج اهللُ َعْنُه ثاَلثاً وَ َسْبِعیَن ُکْربًَة؛ 
هرکس به مؤمن مسافری کمک کند، خداوند ۷۳ 

گرفتاری او را برطرف می سازد.
با توجه به ظرفیت های پیاده روی اربعین از جنس 
ظرفیت های میدانی است. حضور هرچه بیشتر عزاداران 
و محبان اهل بیت و امام حسین علیهم الّسالم در این 
راهپیمایی از کشورها و مناطق مختلف و استفاده از 
امکانات رسانه ای در انعکاس این رویداد، موجب ایجاد 

روابط و ارتباطات                         ادامه صفحه۲
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        رسدار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان : 

تشریح کالهبرداری 20 میلیارد تومانی 
آهن فروشی در کرمان

       با حضور دکترغنیان معاون امور استانهای مجمع خیرین سالمت کشور در بردسیر: 

راهپیمایی اربعین 
ونگرانی دشمنان اسالم

شورای حل اختالف نماد اعتماد 
نظام قضایی به مردم است

صفحه 4

          موحد  رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: 

از چهار پروژه عمرانی مجمع خیران سالمت 
بردسیر با بیش از 12میلیارد تومان بازدیدشد

جوانان عزیز! باقدرت پیش بروید 
گام دوم، غلبه برهمه موانع است 

اربعین رسانه پرقدرت عاشورا

 حجت االسالم حسین رضایی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان  بردسیر :

 حجت االسالم حسین رضایی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان  بردسیر بمناسبت دهه وقف در گفتگو با خبرنگار 
سپهربردسیر ضمن تجلیل از واقفین ، از شهروندان بردسیری 
تقاضا نمود تا برای خرید و فروش اراضی موضوع موقوفه 
عبدالحسین خان مشیزی از اداره اوقاف استعالم نمایند و 
با اگاهی از نحوه و شرایط وقفنامه اقدام کنند وی در ادامه به 

سئواالت ذیل پاسخ داد که در ادامه می خوانید: 
ا- هدف از دهه وقف چیست ؟ حسین رضایی رئیس پاسخ 
داد : هدف از دهه وقف :  تجلیل از همه اصحاب وقف )واقفان 
خیراندیش - هیات امناء و خادمین بقاع متبرکه - کارکنان و...(

آشنایی مردم با وقف و عملکرد مجموعه اوقاف در حوزه های 
مختلف فرهنگی و اجتماعی و قرآنی - اقتصاد و بهره وری 
-عمرانی و آبادانی - بقاع و اماکن متبرکه و... و همچنین معرفی 
ظرفیت ها و فرصتها و توجه دادن به توان باالی وقف در عرصه 

های معنوی و مذهبی ، اموزشی ، بهداشتی و درمانی و...
۲- نیازهای امروز وقف در چه زمینه هایی است ؟

 الف ( در حوزه معنوی و مذهبی جهت ترویج فرهنگ مهدویت 
و تقویت حوزه های علمیه بعنوان زیر ساخت مهم امور دینی و 

معنوی- تحقیقات و پژوهش و فن آوری 
آموزشی  مراکز  ،تقویت  قرآنی  و  علمی  حوزه  در  ب( 
وعلمی)مدارس ،دانشگاهها وحوزه های علمیه و..( وفعالیت در 
حوزه های پژوهشهای علمی و فعالیت در زمینه های قرآنی 

)آموزش ، قرائت ، حفظ ، تفسیر و مسابقات قرآن و...(
ج( در حوزه بهداشتی و درمانی ، با توجه به شیوع بیماری های 
صعب العالج و هزینه های بسیار باال و طاقت فرسا در بحث 

درمان بیماری های خاص 
د( در حوزه معضالت اجتماعی خصوصا مسئله مهم خانواده ، 

خانواده های بی سرپرست یا بد سرپرست
۳-شرایط وقف نمودن چگونه است و می توان وقف به شرط  صفحه4

دهه وقف ، فرصتی برای معرفی ظرفیت ها و فرصتهای وقف 
در عرصه های مختلف و احیای این سنت حسنه است 

حیات انجام داد ؟
برای انجام وقف در ابتدا نیت قربه الی ا... و بعد داشتن مدارک 
و مستندات دال بر مالکیت و در نهایت صیغه وقف و واگذاری 
جهت نیت وقف می باشد .در وقف به شرط حیات می توان 
اینگونه عمل کرد مثال مالک خانه مسکونی که نیت وقف 
دارد ، می تواند منزلی که در آن زندگی می کند را وقف 
نماید و شرط کند تا وقتی که زنده ام در اختیار خودم و بعد 

از خودم به نیت برسد.
4-شرحی از وظایف اداره اوقاف بردسیر بفرمائید؟

الف (حوزه فرهنگی و اجتماعی و قرآنی:مسابقات قرآن-طرح 
حفظ قرآن برگرفته از فرمایش مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( مبنی بر ۱0میلیون حافظ -برنامه ریزی و هماهنگی 
مراسمات ملی و مذهبی در سطح بقاع متبرکه - ساماندهی 
هیئت امناء وخدام مساجد و اماکن متبرکه-اجرای امینانه 
نیات واقفین                                          ادامه صفحه۳     

        رهرب معظم انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین)علیه السالم( :
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خطبه های نمازجمعه

صــادرات  نــدارد؛  اثــر  دیگــر  تحریم هــا  وقتــی 
۲۱میلیــارد دالری   از ایــران / ۷  میلیــون تُن کاالی غیرنفتی 

رفــت به فــروش 
رئیــس کل گمرک ایــران گفت: در ۶ماهه نخســت امســال 
۷۰میلیــون تـُـن کاال بــه کشــورهای مختلف صادر شــده و 
نســبت به مدت مشــابه ۲۲درصد رشــد داشــته که نشــان 

از بی اثــر بــودن تحریم هــای دشــمن دارد.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم از اهواز، مهدی میراشــرفی 
در حاشــیه بازدیــد از مــرز چذابــه بــا آرزوی قبولــی زیــارت 
ــار  ــگاران اظه ــران حســینی)ع( در جمــع خبرن ــرای زائ ب
ــار  ــران افتخ ــامی ای ــوری اس ــرک جمه ــت: در گم داش
داریــم کــه در 3 مــرز شــلمچه، چذابــه و مهــران به صــورت 
شــبانه روزی بــا تمهیداتــی کــه از ســال گذشــته تاکنــون 
اندیشــیده شــد بــه زائــران حســینی خدمات رســانی داریم 
و در گمــرک خســروی در طــول روز بــه زائــران خدمــات 

ــم. ــه می دهی ارائ
ــس ری  ــتگاه های ایک ــه دس ــز ب ــا مجه ــزود: مرزه وی اف
چمدانــی و پالتــی شــده کــه کمترین ایســتایی و توقــف را 
بــرای زائــران دارد تــا بــه بهترین نحــو بتوانیــم کنترل های 
ــا  ــن ب ــی اربعی ــن راهپیمای ــه ای ــم ک ــام دهی الزم را انج

کمتریــن مشــکل انجــام شــود.
ــبختانه  ــرد: خوش ــوان ک ــران عن ــرک ای ــس کل گم رئی
ــه از  ــب تجرب بــا پیش بینی هــای صورت گرفتــه و کس
ســال های گذشــته در خدمت رســانی بــه زائریــن شــاهد 

عــدم معطلــی در عبــور و مــرور از مرزهــا هســتیم.
میراشــرفی بیــان کــرد: نیروهای مســتقر در مرز همیشــه 
فعالنــد ولــی بــرای ایــام اربعیــن حســینی کــه مراجعه به 
مرزهــا افزایــش دارد از ســایر گمــرکات نیروهــا را بــه مرزها 

مأمــور می کنیــم.
وی ادامــه داد: از تمامــی گمــرکات کشــور نیروهــای خــود 

را در ایــام  پیــاده روی اربعیــن و روزهــای پایانــی مــاه صفر 
بــه چهار مرز شــلمچه، چذابــه، مهــران و خســروی اعزام  
می کنیــم تــا بتواننــد بــرای ســهولت، ســرعت و کنتــرل 

بیشــتر و بهتــر بــه زائــران خدمــات ارائــه کنند.
میراشــرفی یادآور شــد: طبق قانون گمرک مســئولیت و 
مدیریــت هماهنگ مــرزی را به عهده دارد و خوشــبختانه 
در ایــن مــدت نیــز همــه همــکاران، نهادهــا و ســازمان ها 
هماهنگــی ویــژه ای در ایــام  اربعیــن برای خدمت رســانی 

بــا یکدیگــر دارند.
ــاخت ها  ــت زیرس ــج وضعی ــه به تدری ــان این ک وی بابی
آینــده  ســنوات  در  تــا  می شــود  مناســب تر 
خدمت رســانی بهتــری انجام شــود خاطرنشــان کــرد: در 
خصــوص ورود و خــروج ارز و ســایر کاالهــای ممنوعــه 
اطاع رســانی شــده و زائــران بــدون گــزارش مشــکات 

ــروج هســتند. ــال خ در ح
رئیــس کل گمــرک ایــران بــا اشــاره بــه انجام تشــریفات 
خــروج موقــت خودروهــا از یــک مــاه قبــل ابــراز کــرد: از 
هم وطنــان درخواســت داریــم کســانی کــه برگــه خــروج 
موقــت ســواری از گمــرک را دارنــد اگــر عــراق به دلیــل 
ترافیــک از ورود خــودروی آن هــا ممانعــت می کنــد اصًا 
ــت  ــن  ممانع ــته باشــند چــون ای ــه ورود نداش اصــرار ب

عمدتــاً بــرای مدیریــت جمعیت اســت.
میراشــرفی اضافــه کــرد: در ۶ماهــه نخســت امســال ۷۰  
میلیــون تـُـن کاال بــه کشــورهای مختلــف صــادر شــده 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ۲۲ درصــد رشــد داشــته 

اســت.
ــا  ــد ب وی افــزود: بدخواهــان ایــن کشــور فکــر می کردن
تحریم هــای ظالمانــه می تواننــد ایــن کشــور را محــدود 
ــاید  ــکا ش ــادی آمری ــم اقتص ــد تروریس ــد، هرچن کنن
ــی  ــد ول ــاد وارد کن ــی هایی از اقتص ــه بخش ــیبی ب آس

ایــن کشــور آن قــدر بضاعــت دارد کــه رشــد ۲۲درصــدی 
ــد. صــادرات نســبت بــه ســال گذشــته را رقــم بزن

رئیــس کل گمــرک ایــران با اشــاره بــه ارزش ۲۰ میلیــارد و 
9۰۰ میلیــون دالری صــادرات غیرنفتــی گفــت: همچنین 
ــارد دالر  ــه ارزش 3/۲۱ میلی ــن واردات کاال ب ۱۶ میلیــون تُ

داشتیم.
ــی  ــن کاالی واردات ــون تُ ــه داد: از ۱۶ میلی میراشــرفی ادام
۱۰ میلیــون تـُـن کاالی اساســی و همچنیــن ۶ میلیون تُن 
نیــز مــواد اولیــه و ماشــین آالت خــط تولیــد بــوده اســت؛ 
خوشــبختانه واردات  کشــور به ســمت کاالهــای اساســی، 
ضــروری، مــواد اولیــه و ماشــین آالت خــط تولیــد حرکــت 

می کنــد.
وی عنــوان کــرد: معموالً بعــد از ایام اربعیــن راهپیمایی ۲8 
صفــر را داریــم کــه شــاید حجــم آن به انــدازه فعلی نباشــد 
امــا گاهــی مواقــع در چهــار مــرز با برخــی محدودیت هــا از 
نظــر ســرویس تجــاری روبــه رو هســتیم  و پــس از ایــن دو 
راهپیمایــی بــه روال عــادی صــادرات و واردات بازمی گردیم.

فرمانــده انتظامی اســتان کرمــان جزئیات کاهبــرداری ۲۰ 
میلیــارد تومانــی یــک آهن فروشــی در کرمــان را تشــریح 
کــرد و گفــت: ایــن پرونــده بیــش از ۱۱۰ نفــر شــاکی دارد 
کــه مبالــغ پرونده هــا از ۶ میلیــون تومــان تــا ۵ میلیــارد 

تومــان تشــکیل شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، ســردار عبدالرضا 
ناظــری  در جمــع خبرنــگاران در تشــریح دســتگیری بانــد 
کاهبــرداری میلیــاردی در اســتان اظهــار داشــت: افــرادی 
از بــازار آشــفته و فضایــی کــه در بعضــی اقــام از جملــه در 
حــوزه مســائل ســاختمانی به ویــژه آهــن آالت پیــش آمــده 

بــود ســوء اســتفاده کردند.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمان افــزود: یکــی از مغازه هایی 
کــه مبــادرت بــه خریــد و فــروش آهــن آالت می کــرد بــا 
طرح ریــزی کاهبــرداری از پیــش تعییــن شــده نســبت به 
اغفــال برخــی از خریــداران آهــن آالت در آن شــرایط خاص 

اقــدام کــرده بــود.
ــورت  ــن ص ــه ای ــراد ب ــن اف ــگرد ای ــرد: ش ــح ک وی تصری
ــراد  ــوان پیــش پرداخــت از اف ــه عن ــه وجهــی را ب ــود ک ب
می گرفتنــد و متعهــد می شــدند در موعــد مقرر آهــن آالت 
را تحویــل دهنــد و اعتمــاد مــردم را بــا تحویــل به موقــع به 
برخــی از افــراد ومــال باختــگان قبــا جلــب کــرده بودنــد.

ــه  ــا توجــه ب ــازار آهــن ب ــراد در ب ــراز داشــت: اف ناطــری اب
رونــد صعــودی قیمــت آن بــه افــرادی به عنــوان یــک واحد 

صنفــی اعتمــاد و خریداری و مبالغــی را پرداخــت کرده 
و قراردادهایــی فــی مــا بیــن آنهــا منعقــد می شــود.

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بیــان کــرد: از اواخــر 
اســفندماه ســال گذشــته ایــن اتفــاق شــروع می شــود 
و تــا اوایــل شــهریورماه ادامــه یافتــه کــه تاکنــون ایــن 
ــغ  ــه مبال ــاکی دارد ک ــر ش ــش از ۱۱۰ نف ــده بی پرون
ــان  ــارد توم ــا ۵ میلی ــان ت ــون توم ــا از ۶ میلی پرونده ه

تشــکیل شــده اســت.
ناظــری عنــوان کــرد: ایــن افــراد از اوایــل شــهریورماه 
ــوا توســط شــکات  ــا طــرح دع ــواری می شــوند و ب مت
و دســتوری کــه دادســتان و معــاون دادســتان کرمــان 
ــی  ــس آگاه ــتور کار پلی ــده در دس ــن پرون ــد ای داده ان
ــا مراجعــه شــکات بــه دفتــر  کرمــان قــرار گرفــت و ب
بنــده و دفتــر ۱9۷ پلیــس، قبــل از هفتــه ناجــا قــول 
دادیــم در اســرع وقــت در زمینــه دســتگیری ایــن افراد 

اقــدام خواهیــم کــرد.
وی گفــت: یافتــن مخفیــگاه ایــن افــراد با اقدامــات فنی 
و اطاعاتــی کــه انجــام شــد و نیابــت قضایــی گرفتیــم 
و چهــار اســتان جنوبــی کشــور را رصــد کردیــم یکــی 
ــهر  ــتان بوش ــدیم در اس ــق ش ــان را موف ــن متهم از ای
ــن رابطــه تاکنــون ســه مــرد  دســتگیر کنیــم و در ای
و یــک خانــم دســتگیر شــده اند و پرونــده تحــت 

رســیدگی اســت.

راهی جز ایستادگی و مقاومت در برابر 
فشار دشمن نداریم

رئیــس جمهــور با بیــان اینکه ملــت ایــران عزت 
ــی  ــه خوب ــال ها ب ــن س ــود را در ای ــی خ و بزرگ
حفــظ کــرده اســت، تاکیــد کــرد: امــروز هیــچ 
راهــی جز ایســتادگی و مقاومــت در برابر فشــار و 

توطئــه دشــمنان نداریم.
ــل از  ــه نق ــنیم ب ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــام  ــت االس ــت، حج ــانی دول ــگاه اطاع رس پای
ــس  ــی رئی ــن روحان ــر حس ــلمین دکت والمس
ــن  ــا اربعی ــان ب ــنبه همزم ــامگاه ش ــور ش جمه
حســینی)ع( بــا حضــور در منــزل دکتــر »عــادل 
کریمــی گیــوی« جانبــاز ۷۰ درصــد دوران دفــاع 
ــاز  ــن جانب ــا ای ــی صمیمــی ب مقــدس در فضای

ــرد. ــدار ک ــرافراز دی س
ــل از  ــا تجلی ــدار ب ــن دی ــور در ای ــس جمه رئی
ایثــار و فــداکاری شــهدا، جانبــازان و ایثارگــران و 
خانواده هــای آنــان در دوران دفــاع مقــدس و پس 
از آن، گفــت: امیدواریــم خداونــد اجــر صابریــن و 

صالحیــن و شــهدا را بــرای شــما منظــور کنــد.
ــار و  ــه اینکــه بواســطه ایث ــا اشــاره ب ــی ب روحان
فــداکاری ملت ایــران کار بزرگــی در دفاع مقدس 
انجــام شــد، افــزود: شــهدا، جانبــازان و ایثارگــران 
ســهم ارزشــمندی در پیروزی هــای ملــت ایــران 

در دفــاع مقــدس و در برابــر دشــمنان دارنــد.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه امــروز توطئــه 
ــوی  ــران از س ــت ای ــور و مل ــه کش ــی علی بزرگ
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــاده اس ــه راه افت ــمنان ب دش
خوشــبختانه مــردم بــا فهــم صحیــح از شــرایط 
و نقشــه دشــمنان، بــه خوبــی مقاومــت کردند و 
تــاش دولــت هــم افزایــش آرامــش در زندگــی 

ــردم اســت. م
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکه امــروز همه کســانی 
کــه در طــول ســالیان دراز خشــم و کینــه از ایران 
داشــتند، در کنــار هــم حکومــت را در آمریــکا به 
دســت گرفته انــد، گفــت: دولــت آمریــکا با فشــار 
دشــمنان ملــت ایــران به طــور یکجانبــه از توافق 

ــل متحــد  ــازمان مل ــد س ــورد تایی م
ــال  ــم بدنب ــال تحری ــا اعم ــارج و ب خ

فشــار بــه مــردم ایــران اســت.
رئیــس جمهــور اظهار داشــت: ســران 
صهیونیســتی و ســعودی و تندروهای 
ــال  ــار هــم بدنب ــکا همــه در کن آمری
اعمــال فشــار علیــه ملــت ایــران 
هســتند و در این شــرایط هیــچ راهی 
ــر  ــت در براب جــز ایســتادگی و مقاوم

آنهــا نداریــم.
ــا  ــرد ب ــدواری ک ــراز امی ــی اب روحان
دعــای مــردم و خانــواده معظم شــهدا، 
جانبــازان و ایثارگــران و همت و تاش 
مســئوالن از این شــرایط عبــور کرده و 

بتوانیــم بــه مــردم خدمــت کنیــم.
»عــادل کریمــی گیــوی« جانبــاز ۷۰ 
ــس از  ــه پ ــدس ک ــاع مق ــد دف درص
مجروحیــت، در عرصه هــای مختلــف 
مذهبی، فرهنگــی، علمــی، اجتماعی 
ــا  ــون ب ــوده و اکن ــال ب ــی فع و ورزش
مــدرک دکتــرای پاتولــوژی در زمینــه 
پزشــکی بــه مــردم خدمــت می کنــد، 
وی در ســال ۶۵ و در عملیــات کربای 
ــه  ــه درج ــلمچه ، ب ــه ش ۵ در منطق

رفیــع جانبــازی نائــل آمــد.

2۴۸2 فقره پرونده قاچاق 
کاال به تعزیرات حکومتی 

مدیــرکل تعزیــرات حکومتی اســتان کرمــان از ورود ۲ هزار و ۴8۲ فقــره پرونده های 
قاچــاق بــه تعزیرات اســتان در شــش ماهه نخســت ســال جــاری خبــر داد و گفت: 
شــرایط اقتصــادی امــروز جامعــه بــه افزایــش قاچاق ســوخت در اســتان دامــن زده 

است.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، ارســان میری  در جلســه کمیســیون 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد ورودی 
پرونده هــای قاچــاق بــه تعزیــرات حکومتی اســتان کرمــان اظهار داشــت: ۲ هــزار و 
۴8۲ فقــره پرونده هــای قاچــاق بــه تعزیــرات اســتان در شــش ماهه نخســت ســال 

جــاری اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در بحــث قاچــاق نفــت ســفید ســال گذشــته تنهــا ۲ فقــره 
پرونــده ورودی تعزیــرات حکومتــی اســتان بــود افــزود: این پرونــده در ســال جاری 

و تــا کنــون بــه بیــش از ۲۰۰ پرونــده رســیده اســت.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتی اســتان کرمــان با اشــاره بــه اینکــه ورودی پرونده های 
مــا در بحــث ســیگار، تنباکــو و لــوازم آرایشــی قاچــاق کاهــش داشــته ایم عنــوان 
کــرد: در ورودی پرونده هــای دارو و تجهیــزات پزشــکی نیــز کاهــش ۱۱ درصــدی 

داشتیم.
وی بــا بیــان اینکــه عملکــرد تعزیــرات حکومتــی در بحث مبــارزه با قاچــاق کاال به 
عملکــرد دیگــر ســازمان های متولــی در ایــن حــوزه بســتگی دارد گفــت: تشــکیل 
پرونده هــای قاچــاق نفــت گاز ۱9۷ درصــد، بنزیــن ۲۴9 درصــد افزایــش داشــته 

است.
میــری بــا اشــاره بــه افزایــش ۲۱۱ درصــدی افزایــش ورودی پرونــده فرآورده هــای 
نفتــی در اســتان گفــت: شــرایط اقتصــادی امــروز جامعه به این مســئله دامــن زده 
و ســبب افزایــش فعالیــت قاچاقچیــان ســوخت از دیگــر اســتان ها در کرمان شــده 

است.
ــد  ــرق ۱8۰ درص ــمال ش ــن ش ــدر در راه آه ــواد مخ ــاق و م ــف کاالی قاچ کش

افزایش یافــت
عبــاس ســعیدی مدیــرکل جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان نیــز در ایــن جلســه 
بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای جلوگیــری از قاچــاق دام در اســتان، هویت گــذاری دام 
ــار داشــت: در بحــث هویت گــذاری دام هــای  ــاز شــده اســت اظه از ســال 9۴ آغ

ســنگین بیــش از9۰ درصــد گاو و گوســاله در اســتان هویت گــذاری شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه هویت گــذاری شــتر در اســتان از ســال گذشــته آغــاز شــده 
ــا  ــر از آنه ــزار نف ــب ۵ ه ــه قری ــم ک ــتان داری ــتر در اس ــر ش ــزار نف ــت: ۱۱ه گف

شــده اند. هویت گــذاری 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری شهرســتان بردســیر، 
جلســه اشــتغال و ســتاد اقتصــاد مقاومتــی بــا موضوعیــت 
احــداث مجتمــع گاب گیــری روســتای باغابــر و به ریاســت 
مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار و بــا حضور پــور واجــد رئیس 
صنــدوق کارآفرینــی و امید،ارجمنــد مدیــر صنایــع ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان ،خانــم کانتــری معــاون ســازمان 
صمت،وتنــی چنــد از مســئوالن شهرســتانی در محــل دفتر 

فرمانــدار برگــزار شــد 
مهنــدس نجف پــور فرمانــدار شهرســتان بردســیر در ابتدای 
ایــن جلســه ضمــن اشــاره بــه ایــده روســتای بــدون بیــکار 
و انتخــاب روســتاهای شــیرینک و باغابــر در بردســیر خاطــر 
نشــان کــرد : ۱۵ نفــر از اهالــی روســتای باغابــر متقاضــی راه 
انــدازی واحــد هــای گابگیــری هســتند کــه قطعــا از خــام 
فروشــی گل محمــدی جلوگیری میشــود و در نهایــت ایجاد 
اشــتغال خواهــد شــد،وی در ادامــه از رتبه اول ایجاد اشــتغال 
بردســیر در ســطح اســتان کرمــان بــا ۱3۷ درصــد تحقــق 
خبرداد.ســپس پــور واجد رئیس صنــدوق کارآفرینــی و امید 
اســتان کرمــان ظرفیــت گل محمــدی در منطقــه اللــه زار و 
ــراورد  ــر را مــورد اهمیــت دانســت و افــزود: ب روســتای باغاب
ــری  ــای گابگی ــد ه ــک از واح ــرای هری ــه ب ــورت گرفت ص
مبلــغ ۲۰۰ میلیــون تومــان تســهیات در نظــر گرفته شــده 

اســت 
ایــن جلســه بــا بیــان نقطــه نظــرات و پیشــنهادات اعضــای 

حاضــر در جلســه و طــی اخــذ مصوباتــی پایــان یافــت

دستگیری مدیر کانال آمدنیوز ، نشانه 
اقتدار اطالعالتی سپاه و هشداری به 

دشمنان نظام بود 

حجت االسالم  پورمرادی خطیب جمعه بردسیر: 

ــور مــرادی خطیــب جمعــه ایــن هفتــه  حجــت االســام پ
بردســیر ضمــن دعــوت نمازگــزاران بــه رعایــت تقــوای الهــی 
ــان  ــو و گذشــت از خطــا و اشــتباه دیگــران بی ــون عف پیرام
داشــت :چــون  خداونــد تبــارک وتعالــی مهربــان وبخشــنده 
اســت و مــا هــرروز در اغــاز هــرکاری و دراقامــه نمــاز و قــران 
خوانــدن بــا بســم اهلل الرحمــن الرحیــم شــروع مــی کنیــم بــا 
مهربانــی و عفــو خداونــد اغــاز میکنیــم بایــد در برابــر خطای 
دیگــران عفــو وگذشــت داشــته باشــیم وقتــی در قران ســخن 
از قصــا ص کــه حــق هــر مظلومــی کــه بــی گنــاه کشــته 
شــده اســت کــه اولیــای دم مقتــول مــی توانند قصــاص کنند 
فرمــوده اســت اگــر عفــو و بخشــش کنیــد بهتراســت .اگــر 
درطــول زندگــی کســی بــه مــا ظلمــی کــرد انــرا ببخشــیم  
چــون بخشــندگی جــز صفــات خداســت و مابایــد از رفتــار 
خــدا در زندگیمــان بهــره ببریــم و بخاطــر خــدا از رفتارهــای 

ناهنجــار دیگــران بگذریــم 
وی افــزود: پیامبــر مکــرم اســام حضرت محمدبن عبــداهلل در 
روز فتــح مکــه علــی رغــم آزار و اذیتــی کــه کفــار بــه ایشــان 
کردنــد دســتو رعفــو داد و فرمــود: هرکــس درحانــه اش بماند 
ویــا درخانــه خــدا باشــد درامــان اســت وهمــه انهــا را مــورد 
ــد  ــد از خداون ــرار داد انســانهای مومــن بای عفــو وبخشــش ق

بخواهنــد تــا صفــات رذیلــه را درمــا از بیــن ببــرد 
وی در ادامــه گفت : امام حســین علیه الســام در سخنانشــان 
ــام و  ــپاه اس ــه س ــا ب ــوت از انه ــن دع ــورا ضم درروز عاش
روشــنگری تــاش فرمودنــد تــا ان افــراد بــا گنــاه نمیرنــد و 

قصــد عفــو وبخشــش انهــا را داشــت 
امــام علــی علیه الســام مــی فرمایــد : اگر زنــده بمانــم خودم 
ولــی خــون خویشــم واگــر بمیــرم مــرگ ارامــگاه مــن اســت 
واگــر عفوکنــم عفــو موجــب تقــرب مــن بخــدا مــی شــود لذا 
انســان بایــد بــا الگــوی گرفتــن از رفتــار پیامبــر واهــل بیــت 
علیهــم الســام بــه گونــه ای رفتارکنــد کــه موجــب رضــای 

انــان وخداونــد تبــارک وتعالــی باشــد
خطیــب جمعه بردســیر بمناســبت هفته تربیــت بدنی گفت 
: بــرای نشــاط روحــی و جســمی بایــد مرتبــا ورزش کنیــم تــا 
جســم وبــدن وروحــی ســالم داشــته باشــیم تــا جامعه ســالم 
ــش  ــدم افزای ــکاری و ع ــالت و بی ــع از کس ــد وورزش مان باش
بیماریهــای روی و جســمی مــی گــردد تــا انجاکــه امــام راحل 

عظیــم الشــان فرمودنــد :مــن ورزشــکاران را دوســت دارم
حجــت االســام پورمــرادی پیرامــون دســتگیری سرشــبکه 
کانــال تلگرامــی امــد نیوزگفت : درهفتــه جــاری خبرمهم رخ 
نمایــی از اقتــدار اطاعاتــی ســپاه بود کــه باتاش های شــبانه 
روز ی وکارهــای اطاعاتــی چنــد الیــه توانســتند مدیــر کانال 
امدنیــوز را دســتگیر کننــد کــه ایــن نشــانه اقتــدار اطاعاتــی 
نیروهــای ســپاه پاســداران انقــاب اســامی اســت کــه از ایــن 
کار ارزشــمند انــان تقدیر و تشــکر میکنــم و این هشــداری به 
دشــمنان نظــام اســت کــه بدانند ایــران درجایــگاه  بااقتــداری 
قــراردارد و طبــق فرمایشــات امــام خامنــه ای اگــر وارد حریــم 
خصوصــی مــا شــوید راه خروجــی نداریــد و اگــر یکــی بزنیــد 

ده تــا مــی خوریــد .
خطیــب جمعــه بردســیر پیرامــون راهپیمایــی اربعیــن گفت 
: گردهمایــی باشــکوه اربعیــن حقیقتا یکــی از با شــکوهترین 
پدیــده هــای عصــر حاضــر وتجلــی بخــش ارزشــهای معنوی 
برمــدار جاذبــه عشــق متعالــی و الگــوی تجســم یافته اســام 
راســتین اســت و امــام خمینــی  در رابطــه بــا بهــره بــرداری 
از عــزاداری اباعبــدااهلل الحســین علیــه الســام فرمــوده اســت 
:  گریــه کــردن سیاســی  وروضــه خوانــی باالتــر ازهمــه جنبه 
هــای دیگــر اســت ائمــه ما بــا اینکــه بینــش سیاســی واالیی 
داشــتند می خواســتند ملتهــا از راههای غفلــت مصون بمانند 
وبــا هــم بســیج ویــک پارچه باشــند تــا اســیب پذیر نباشــند 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری شهرســتان بردســیر، 
ــور  ــف پ ــدس نج ــت مهن ــه ریاس ــران ب ــتاد بح ــه س جلس
فرمانــدار و با حضور،بخشــداران ،شــهرداران،فرماندهان نظامی 
و انتظامــی و روســای ادارات و دســتگاههای اجرایــی در محل 

ســالن اجتماعــات فرمانــداری برگــزار شــد 
ــدار  ــور فرمان ــف پ ــدس نج ــه مهن ــن جلس ــدای ای در ابت
شهرســتان بردســیر ضمــن اشــاره بــه لــزوم اطــاع رســانی 
ــه عشــایر مســتقر در چهــار بخــش  و هشــدار هــای الزم ب
شهرســتان تاکیــد کــرد و افــزود: بندهای خاکی حــوزه آبخیز 
داری ،مســیل روخانــه هــا نیازمنــد بازدیــد اســت و خواســتار 
همــکاری پنــج شــهرداری بــا اداره راهــداری جهــت حمــل 

نمــک شــد 
رئیــس ســتاد بحران شهرســتان بردســیر در ادامــه از برگزاری 
مانــور زلزلــه در آذر مــاه توســط مدیریــت آمــوزش و پــرورش 
خبــرداد و خواســتار همــکاری و هماهنگــی دســتگاه هــای 

اجرایــی شــد
ایــن جلســه بــا بیــان گــزارش عملکــرد اعضــای حاضــر در 

جلســه و طــی اخــذ مصوباتــی پایــان یافــت

تصویب راه اندازی مجتمع ۱۵ 
واحدی گالبگیری روستای باغابر 

تشریح کالهبرداری 20 میلیارد تومانی آهن فروشی در کرمان

ــرداری را  ــغ کاهب ــان مبل ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
۲۰ میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و افــزود: شــگرد ایــن افــراد 
ــن آهــن آالت  ــاز پرداخــت وجــه ای ــه ب ــود ک ــی ب ــه صورت ب
بــه صورتــی بــود کــه خــودش اغــوا کننــده بــود و مــردم را 
فریــب مــی داد و پــول را در چنــد قســط از افراد می خواســتند 
ــراد  ــه اف ــازار ب ــر قیمــت ب ــد و آهــن آالت را زی ــت کنن دریاف

مالباختــه فروختــه بودنــد.
ناظــری بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن متهمــان به دنبــال تهیــه 
گذرنامــه با اســم مســتعار بــرای خروج از کشــور بودنــد، تاکید 
کــرد: افــراد کاهبــردار و مجرمان نمی تواننــد از چنگال پلیس 
و دســتگاه قضایــی فــرار کننــد و بداننــد هــر کجــای ایــران و 
حتــی خــارج از کشــور هــم برونــد پلیــس آنهــا را دســتگیر 

می کنــد و برابــر قانــون بــا آنهــا برخــورد خواهــد کــرد.

ادامه سرمقاله ...
ارتباطــات بیــن جریانــات مختلــف، علمــای مختلــف و مؤسســات و 
گروه ها و شــخصیت ها اســت. بنابرایــن ظرفیت برگــزاری راهپیمایی 
اربعیــن می توانــد هــم جنبه هــای اجرایــی و هم جنبه هــای فرهنگی 
و اجتماعــی داشــته باشــد، مثــل برگــزاری همایش هــا، ســمینارها، 
اجتماعــات در ســطوح مختلــف بــا هــدف معرفی ایــن رویــداد بزرگ 
اســامی و تشــیع اســت کــه وظیفــه رســانه هــا را مضاعــف نمــوده 
کــه ایــن پدیــده بــی بدیــل تاریخــی رابــه جهــان مخابــره و انتقــال 
دهندتــا هرچه بیشــتر شــناخت دین اســام وشــناخت شــان وجایگاه 
ارزشــمند امــام حســین علیــه الســام وایثــا روفــداکاری وی ، درس 

عبرتــی باشــد بــرای منتظــران حضــرت مهــدی )عج(
امــا علــت تــرس و نگرانی دشــمنان از ایــن گردهم آیی خیلــی واضح 
اســت. دشــمنان مســلمانان و وحدت شــیعیان و به خصوص دشمنان 
انقــاب اســامی و جبهــه ی مقاومــت، طبیعی اســت که هــم نگران 
باشــند و هــم بترســند، چــون راهپیمایــی اربعیــن مظهــر وحــدت و 
همــکاری و نزدیکــی بیــن ملت هــا و مــردم و باعــث قــدرت گرفتــن 
این هــا در منطقــه  و در صحنــه ی بین المللــی اســت. دشــمنان از هــر 
اقدامــی کــه منجر به قــدرت و تقویت شــیعیان و جمهوری اســامی 
و انقــاب اســامی و منجــر بــه تقویت و حمایــت از جریــان مقاومت 
اســامی بشــود، نگراننــد و می ترســند. در نتیجــه تــاش می کننــد 

کــه آن را یــا از بیــن ببرنــد یــا تضعیــف کنند.
ــا و  ــا، کتل ه ــی پرچم ه ــع برافراشــتن میلیون ــن درواق ــان اربعی جری
ــت.  ــام اس ــین علیه الّس ــام حس ــرت ام ــق حض ــه عش ــا ب علم ه
ــن و  ــض و مس ــراد مری ــوالن، اف ــا، معل ــه جانبازه ــاهدیم ک ــا ش م
ناتــوان همــه بــا عشــق در ایــن مســیر و در ایــام اربعیــن ســر از پــا 
ــه  ــد ک ــن حــاوت می بینن ــان بهتری ــرای خودش ــند و ب نمی شناس
در ایــن راهپیمایــی شــرکت کننــد یــا در خدمــت زوار امــام حســین 
علیه الّســام باشــند. واقعــاً یــک حادثــه و یــک هنگامــه ی بی نظیــر 
و اســتثنائی در تاریــخ اســام همیــن اربعیــن اســت و ایــن بــه خــون 
سیدالشــهداء و کشــش شــخصیت ایشــان برمی گــردد. در حقیقــت 
ــود و  ــر می ش ــه روز زنده ت ــه روزب ــدف ایشــان اســت ک ــن راه و ه ای
خداونــد نمی گــذارد مظلومیــت ایشــان بــه فراموشــی ســپرده شــود. 
ایــن از همــان جنــس یــاد و نــام سیدالشــهداء علیه الّســام و خانــواده 
و اصحــاب ایشــان اســت کــه همــواره در تاریخ زنــده و پاینــده خواهد 

ند.  ما

راهپیمایی اربعین 
ونگرانی دشمنان اسالم ۶۷ پروژه آموزش و پرورش 

استان کرمان افتتاح شد
همزمــان بــا افتتــاح ۱۰ هــزار کاس درس در سراســر کشــور، 

۶۷ پــروژه آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان افتتــاح شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، آئیــن افتتاحیه ۶۷ 
ــا 3۰3 کاس درســی در اســتان  ــرورش ب ــروژه آمــوزش و پ پ
ــا افتتــاح ۱۰ هــزار کاس  کرمــان صبــح امــروز و همزمــان ب

درس در سراســر کشــور برگــزار شــد.
ســیدمحمد واعظی نــژاد مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز 
مــدارس اســتان کرمــان در ایــن آئیــن بــا اشــاره به اینکــه 3۰3 
کاس درس مهــر امســال تحویــل آمــوزش و پــرورش اســتان 
کرمــان شــده اســت اظهــار داشــت: از ایــن تعــداد نــه پــروژه 

خیرســاز بودنــد کــه طــی ســال جــاری ســاخته شــدند.
وی بــا بیــان اینکه در ســال گذشــته 8۰ کاس درس خشــت و 
گلــی در قالب 3۰ مدرســه در اســتان کرمان شناســایی شــدند 
افــزود: بــا ســاخت و افتتــاح ایــن پروژه هــا مــدارس خشــت و 

گلــی در اســتان کامــا جمع آوری شــد.
مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مــدارس اســتان کرمان با 
اشــاره بــه تراکــم بــاالی کاس هــا  در شــهر کرمــان گفــت: بــه 
شــدت نیازمنــد کمــک خیرین و توســعه فضــای آموزشــی در 
شــهر کرمــان هســتیم.وی بــا تاکیــد بر اینکــه در شــهر کرمان 
بــا کمبــود شــدید فضــای آموزشــی روبــه رو هســتیم افــزود: 
تابســتان امســال ۷۵۰ کاس درســی در شــمال اســتان کرمان 
کــه بخــاری نفتــی داشــتند به سیســتم گرمایشــی اســتاندارد 

ــدند. تبدیل ش

وقتی تحریم ها دیگر اثر ندارد؛ صادرات 2۱میلیارد دالری   از ایران /
 ۷  میلیون تُن کاالی غیرنفتی به فروش رفت با رشد 22درصدی

با فرارسیدن فصل سرما و بارندگی ستاد بحران 
شهرستان بردسیر تشکیل جلسه داد

کشف ۱00 کیلو تریاک در بردسیر
ــده انتظامــی شهرســتان بردســیر از دســتگیری یــک  فرمان

ــر داد. ــاک خب ــرم تری قاچاقچــی و کشــف ۱۰۰کیلوگ
ــر گفــت:  ــن خب ســرهنگ جعفــر غضنفــری در تشــریح ای
مامــوران مبــارزه بــا مــواد مخــدر حیــن پایــش خودروهــای 
ــت  ــتگاه کامیون ــک دس ــیر-کرمان ی ــور بردس ــوری مح عب

ــد. ــف کردن ایســوزو را متوق
وی افــزود: در بازرســی از ایــن خــودرو ۱۰۰کیلــو و 8۰۰گــرم 
تریــاک کــه بــه شــکل ماهرانــه ای در قســمت هــای مختلف 

آن جاســاز شــده بــود کشــف شــد.
فرمانــده انتظامــی بردســیر بــا اشــاره به دســتگیری راننــده و 
تحویــل آن بــه مراجــع قضائــی بیان داشــت: مبــارزه بــا پدیده 
شــوم موادمخــدر بــا جدیت از ســوي پلیــس دنبال مي شــود 
کــه شــهروندان نیــز مــی تواننــد بــا انعــکاس موارد مشــکوک 
بــه پلیــس بــا شــماره هــای۱۱۰ و ۱۲8 یاریگــر خادمــان نظم 

و امنیت باشــند.

پیشی گرفتن عرضه ارز بر تقاضای آن در سامانه نیما
ــه نقــل از روابــط عمومــی بانــک مرکــزی،  ــه گــزارش خربگــزاری فــارس ب ب
عبدالنــارص همتــی در یادداشــتی اعــالم کــرد: کاهــش اتــکا بــه درآمدهــای 
نفتی، متنوع ســازی درامدهای ارزی، تعیین نقشــه راه برای صادرات کشــور 
و از همــه مهمــر ثبــات در سیاســت هــا از اهــم موضوعات سیاســت گذاری 

در کشــور اســت.
رئیــس کل بانــک مرکــزی اعــالم کــرد؛ وضعیــت ســامانه نیام و پیشــی گرفنت 
عرضــه ارز بــر تقاضــای آن کــه نقــش مهمــی در ثبات ایــن روزهــای بــازار ارز 
دارد نشــانه خوبــی اســت که اتخاذ سیاســت هــای درســت صادراتــی و ارزی 

مــی توانــد ایــن روند را مســتمرا بهبود ببخشــد.

رئیس کل گمرک ایران گفت: 

رسدار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان :
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حکومت  جهانی عدالت

رسالت زن در تربیت نسل منتظر)4(
خانواده    منتظروتربیت فرزندان

1. قبل ازازدواج
 زن منتظر اگر بخواهد در تربيت فرزند خود موفق باشد، بايد 
قبل از ازدواج به اين امر اهتمام ورزد كه از آن به خودسازی تعبير 
می شود؛ او بايد بكوشد ويژگی های يك منتظر را در خود ايجاد 
كند و آن را بپرورد تا به منصه ی ظهور برسد و شناخت و معرفت 
خود را در همه ی زمينه ها بيافزاي؛ او بايد خود صفات كمال را 
داشته باشد تا بتواند مربي كسي باشد كه منتظر واقعي حضرت 
است و پرورش دهنده ی ياور مهدي باشد؛ زيرا شخصي كه خود 
برخوردار از عشق و محبت نسبت به امام زمانش نباشد، نمی تواند 

در ايفاي رسالت نسل مهدوي موفق باشد.
انتخاب همسر مناسب و شایسته

در قدم بعدي زن منتظر بايد در انتخاب همسر دقت كند و 
همسري برگزيند كه اوالً مطابق معيارهای اسالمي باشد و ثانياً 
شخصي واليت مدار و محب اهل بيت باشد. در روايات بی شماری 
معيارهای همسر شايسته ذكر شده است. زيرا طبق فرمايش 
پيامبر اكرم )صلی ا... عليه وآله( بهترين متاع دنيا همسر پارساست  
خداوند در قرآن می فرمايد: »الخبيثات للخبيثين و الخبيثون 
للخبيثات و الطيبات لطيبين و الطيبون لطيبات اولئك مبرؤن 

مما يقولون لهم مغفرة و رزق كريم«)نور،26(.
 امام معصوم )ع( مي فرمايد:»تزوجوا في الحجر الصالح فأن العرق 
دساس«؛ با پاكدامن ازدواج كنيد، زيرا صفات والدين به فرزندان 
مي رسد( بنابراين با توجه به تأثير و نقش پدر در تربيت فرزند زن 
منتظري كه هدفش تربيت نسل واليي است، بايد در انتخاب 
همسر دقت زيادي داشته باشد؛ زيرا پدر در تربيت فرزند باألخص 
در تأمين رزق و روزي حالل، بسيار نقش حساس و تأثيرگذاری 

دارد/
هنگام بارداري

دوران بارداری يكی از مهم ترين دوران ها در تربيت فرزند است. 
زن بايد توجه داشته باشد كه موجود زنده را در رحم خود پرورش 
می دهد و در سرنوشت او تا مقدار زيادی تأثير دارد؛ زيرا رحم مادر 
نخستين محيط پرورش كودک است كه در شخصيت آينده اش 
تأثير به سزايی دارد. يكی از مسائلی كه در دوره ی بارداری مهم 
است، توجه به تغذيه مادر است كه اسالم نيز به اين موضوع 
توجه زيادی نشان داده است و راهكارهای زيادی درباره ی تغذيه 
مادر در دوران بارداری بيان شده است؛ برای مثال پيامبر اكرم 
می فرمايد:» اطعموا المرأه فی شهرها الی تلد فيها التمر فان ولدها 
يكون حليما نقيا«؛ به زن باردار در آخرين ماه های بارداری خرما 
بخورانيد تا فرزندش بردبار و پاكيزه باشد  اين گونه روايت ها حاكی 
از اين است كه تغذيه به طور مستقيم در تربيت فرزند مؤثر است؛ 
بنابراين خانواده برای تربيت فرزند بايد به اين نكته ی مهم توجه 
داشته باشند تا رزق حالل بر سر سفره ی خود و خانواده ی خود 
بياورند؛نه تنها تغذيه، بلكه هيجانات روحی و عاطفی مادر نيز بر 
جنين تأثير می گذارد و احواالت روانی مادر نيز به جنين منتقل 
می شود؛ ترس، دلهره، ايمان، محبت و ..، در روح جنين تأثيرگذار 
خواهد بود؛ بنابراين زن منتظر به عنوان مادر مهدی ياور، بايد 
به اين نكات توجه داشته باشند و به دستورات اسالم مبنی بر 
تغذيه ی حالل و آموزه هايی كه در حين باداری مانند تالوت 

قرآن و...، توصيه شده، عمل كنند.
هنگام تولد

اسالم در هنگام تولد فرزند نيز دستوراتی ارائه كرده كه توجه 
به آنها نقش به سزايی در تربيت اسالمی دارد؛ از جمله اينكه 
كام نوزاد با آب فرات و تربت كربال برداشته شود، در گوش 
راست او اذان و در گوش چپ او اقامه گفته شود؛ دستوراتی از، 
قبيل نام گذاری نيكو، عقيقه كردن، ختنه كردن و ...، همه  نشان 
 دهنده ی اين است كه نوزاد در روزهای اول زندگی نيز از محيط 
اطراف تأثير می پذيرد و هر حركت والدين و اطرافيان در تربيت 

او مؤثر خواهد بود.

آیه 67 سوره آل عمران :
ابراهيم نه يهودی بود و نه نصرانی بلكه حق گرايی فرمانبردار بود و 

از مشركان نبود.
1-پاسخ قرآن به مدعيان دروغين يهود در خصوص حضرت 

ابراهيم چيست؟
قرآن به اين مدعيان پاسخ می گويد كه ابراهيم نه يهودی و نه 
نصرانی، بلكه موحد پاک و خالصی بود كه در برابر خدا تسليم بود و 

هرگز چون شما برای خداوند شريكی قائل نشد.
2- چرا قرآن كريم، ابراهيم را »حنيف« توصيف كرده است؟

كلمه »حنيف« بر وزن »انف« به معنای شخصی يا چيزی است 
كه تمايل به سويی پيدا كند ودر زبان قرآن به كسی گفته می شود 

كه از آيين باطل زمان خود به سوی آيين حق تمايل كرده است.
در آيه شريفه خداوند ابراهيم را به عنوان »حنيف« توصيف كرده 
زيرا پرده های تقليد و تعصب را دريد و در محيط و زمانی كه غرق 

بت پرستی بود، هرگز تسليم بت نشد.
3- چرا در آيه شريفه كلمه »مسلما« در كنار »حنيف« آمده است؟

از آنجا كه عرب های بت پرست زمان جاهليت نيز خود را بر دين 
حنيف ابراهيم معرفی می كردند و اين سخن آن قدر شايع شده بود 
كه اهل كتاب آنها را »حنفاء« می گفتند و حنيف درست معنايی بر 
ضد معنی اصلی پيدا كرده بود و با بت پرستی درنظر آنها مرادف 
شده بود. لذا خداوند پس از توصيف ابراهيم به عنوان »حنيف« 
كلمه »مسلما« و پس از آن جمله »وما كان من المشركين« را 

آورده است، تا هر گونه احتمال ديگری در اينجا منتفی گردد.
4- ابراهيم )ع( چگونه مسلمان بود؟

مسلم دراصطالح قرآن تنها به معنای پيروان پيامبراسالم نيست، 
بلكه اسالم به معنای وسيع تسليم مطلق در برابر فرمان خدا و 
توحيد كامل و خالص ازهرگونه شرک و دوگانه پرستی است، كه 

ابراهيم )ع( پرچمدار آن بود.
آیه 68 سوره آل عمران:

در حقيقت نزديكترين مردم به ابراهيم همان كسانی هستند كه او 
را پيروی كرده اند و ]نيز[ اين پيامبر و كسانی كه ]به آيين او[ ايمان 

آورده اند و خدا سرور مومنان است.
1-از ديدگاه قرآن تنها وسيله ارتباط با پيامبران چيست؟

اهل كتاب درباره ابراهيم)ع( ]پيامبر بزرگ خدا[ گفتگوهايی 
داشتند و هر كدام او را از خود می دانستند و بيشتر روی مساله 
خويشاوندی با اين پيامبر بزرگ الهی تكيه می كردند، يا مساله نژاد 

را دليل بر پيوند خود با او می دانستند.
قرآن كريم برای پايان دادن به اين گفتگوها يك اصل اساسی را 
متذكر می شود و واليت و ارتباط با پيامبران را تنها به وسيله ايمان 
و پيروی از آنها عنوان می كند. بنابر فرمايش قرآن كريم،نزديك 
ترين افراد به ابراهيم، آنها هستند كه از مكتب او پيروی می كنند و 
نسبت به اهداف او وفادار هستند. چه كسانی كه در زمان او زندگی 
می كردند »للذين اتبعوه« و چه كسانی كه بعد از او به مكتب و 

برنامه او وفادار ماندند.
2- فلسفه احترام و پيروی از پيامبران چيست؟

اطاعت و احترام به پيامبران به خاطر مكتب آنها است، نه به خاطر 
نژاد، قبيله و نسب آنها. آيه شريفه پيوند مكتب و هدف را تنها دليل 

پيوند و ارتباط با انبياء می شمارد، نه چيز ديگر. 
در تفسير »مجمع البيان« و »نورالثقلين« از حضرت علی)ع( 
روايتی نقل شده كه »سزاوارترين مردم به پيامبران آنها هستند كه 
به دستورات آنها بيش از همه عمل می كنند.« سپس آيه شريفه 
فوق را تالوت كرد و فرمود: »دوست محمد)ص( كسی است كه 
اطاعت فرمان خدا كند. اگر چه از او دور باشد و دشمن محمد)ص( 
كسی است كه از ايشان نافرمانی كند، اگر چه قرابتش با پيامبر)ص( 

نزديك باشد.«
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رئيــس كل دادگســتری اســتان كرمــان 
ــاد  ــالف نم ــل اخت ــورای ح ــت: ش گف
اعتمــاد نظــام قضايــی كشــور بــه 
ــای  ــت و اعض ــی اس ــای مردم توانايی ه
ايــن شــورا در كرمــان، پاســخ شايســته ای 
بــه اعتمــاد نظــام قضايــی كشــور و 

داده انــد. مردمــی  توانايی هــای 
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از كرمان، 
يــداهلل موحــد در آئيــن افتتاح ســاختمان 
معاونــت قضائــی شــوراهای حــل اختالف 
دادگســتری اســتان كرمان اظهار داشــت: 
ايــن ســاختمان، ســيزدهمين پــروژه 
عمرانی افتتاح شــده دادگســتری اســتان 
كرمــان در ســال جــاری اســت كــه در فاز 
اول بــه مســاحت 750 متــر مربــع احداث 

. شد
رئيــس كل دادگســتری اســتان كرمــان 
ــه  گفــت: مجتمــع قضايــی رســيدگی ب
ــه  ــهرک الهي ــادی را در ش ــم اقتص جرائ

كرمــان شــروع بــه ســاخت كرده ايــم و 
تاكنــون 2 ميليــارد تومــان از منابــع اســتانی 
ايــن مجتمــع  بــرای شــروع ســاخت 

ــت. ــه اس ــاص يافت اختص
وی بــا اشــاره بــه تمركــز جمعيتــی در غرب 
شــهر كرمــان و ســاخت شــورای حــل 
ــر كرمــان بيــان  اختــالف در شــهرک الغدي
ــاختمان های  ــم س ــعی می كني ــت: س داش
جديــدی كــه دادگســتری می ســازد دو 

منظــوره باشــد.
موحــد افــزود: ســاختمان مجتمــع قضايــی 
شــهيد باهنــر كرمــان بــا صــرف 8 ميليــارد 
تومــان اعتبــار بهمــن مــاه ســال جــاری بــه 
ــع  ــن مجتم ــد و در اي ــرداری می رس بهره ب
پرونده هــای مربــوط بــه مــواد مخــدر و 
بخشــی از پرونده هــای عمومــی مــورد 

ــرد. ــرار می گي ــيدگی ق رس
رئيــس كل دادگســتری اســتان كرمــان 
تاكيــد كــرد: هفــت پــروژه ديگــر در ســطح 

ــم  اســتان كرمــان در حــال احــداث داري
ــد فضــای  ــا احــداث پروژه هــای جدي و ب
مناســبی برای دادگســتری ها و شــوراهای 
حــل اختــالف در اســتان ايجاد می شــود.

اختــالف  حــل  شــورای  افــزود:  وی 
نمــاد اعتمــاد نظــام قضايــی كشــور بــه 
ــا و  ــت و رؤس ــی اس ــای مردم توانايی ه
اعضــای شــوراهای حــل اختــالف اســتان 
ــه اعتمــاد  كرمــان، پاســخ شايســته ای ب
نظــام قضايــی كشــور و توانايی هــای 

ــد. ــی داده ان مردم
موحــد بــا اشــاره بــه اينكــه  ســال 
ــوراهای  ــه ش ــده ب ــزار پرون ــته 6 ه گذش
حــل اختــالف زندان هــای اســتان ارجــاع 
شــده اســت، اظهــار كــرد: شــوراهای حل 
اختــالف زندان هــای اســتان كرمــان 
ــزار و  ــازی يك ه ــا آزادس ــال 97 ب در س
980 نفــر از زنــدان رتبــه برتــر كشــوری 
را كســب كرده انــد كــه كار بــزرگ و 

شورای حل اختالف نماد اعتماد نظام قضایی به مردم است

ــری اســت. شايســته تقدي
رئيــس كل دادگســتری اســتان كرمــان بــا 
بيــان اينكــه شــوراهای حــل اختالف اســتان 
كرمــان در حــوزه قصــاص و گذشــت اوليــای 
دم نيز كارنامه درخشــانی دارند، خاطرنشــان 
كــرد: شــوراهای حــل اختــالف اســتان 
كرمــان در حــوزه صلــح و ســازش نيــز رتبــه 
ســوم كشــوری را در چنديــن ســال متوالــی 

بــه خــود اختصــاص داده اســت.

جوانی که از ترس جهنم مرد!
منصــور عمــار گویــد: ســالی بــه زیــارت خانــه خــدا مــی رفتــم که 
بــه کوفــه رســیدم . شــبی از خانــه بیــرون آمــدم و از کوچــه ای 
گذشــتم . صــدای مناجــات شــخصی را شــنیدم کــه مــی گفــت:

»خدایــا! بــه عــزت و جــال تــو ســوگند کــه مــن بــا گناهــم، در 
پــی مخالفــت بــا تــو نبــودم و بــه عــذاب تــو نیــز جاهــل نبــودم، 
لیــک خطایــی ســر زد و شــقاوت درون، مــرا بــه گناه آلوده ســاخت 
و پــرده پوشــی تــو بــر خطــای بنــدگان مغــرورم ســاخت و از روی 
جهــل و نادانــی، عصیــان ورزیــدم. خدایــا! حــال، چه کســی مــرا از 
عذابــت مــی رهانــد و اگــر دســتم از ریســمان رحمتت کوتاه شــود، 

بــه ریســمان چه کســی چنــگ زنــم؟!«
مــن خواســتم وی را بیازمایــم. از ایــن رو، دهان بر شــکاف در نهادم 
و ایــن آیــه را خوانــدم: )ســوره تحریــم/ آیــه 6 (ای اهل ایمــان! خود 
و خانــواده تــان را از آتشــی کــه هیزمــش انســانها و ســنگ هایند، 
نــگاه داریــد؛ آتشــی کــه فرشــتگانی خشــن و ســختگیر بــر آن 
گمــارده شــده انــد.او، فریــادی کشــید و ســاعتی ناراحتــی و نالــه 
کــرد و ســپس خامــوش شــد. خانــه را نشــان کــردم و روز دیگــر 
آمــدم تــا از وی خبــر بگیــرم. جنــازه ای دیــدم بــر در ســرای نهــاده 
انــد و پیرزنــی کــه پیاپــی بــه خانــه مــی رود و بیــرون مــی آیــد.

پرســیدم ای مــادر! ایــن مــرد کیســت کــه از دنیا رفته اســت؟گفت: 
»جــوان خــدا ترســی از فرزندان رســول خــدا)ص(، دیشــب در حال 
راز و نیــاز بــا خــدا بــود، مــردی از ایــن جــا مــی گذشــت، آیــه از 
قــرآن بخوانــد، او بیفتاد و ســاعتی ناراحتی کــرد و جــان داد.«گفتم: 

»خوشــا بــه حالــش، چنیــن انــد اولیــای خــدای!«
بهلول و خوان طعام خلیفه

روزی هــارون الرشــید از خــوان طعــام خــود جهــت بهلــول غذائــی 
فرســتاد. خــادم، غــذا را برداشــت و   پیــش بهلــول آورد. بهلول گفت 
 مــن نمــی خــورم ببر پیــش ســگهای پشــت حمــام بینــداز! غام  
 عصبانــی شــد و گفــت ای احمــق! این طعــام ، مخصــوص خلیفه 
 اســت، اگــر بــرای هــر یــک از اُمنــا و   وزرای دولــت میبــردم بمــن 
جایــزه هــم میدادنــد، تــو ایــن حــرف را میزنــی و گســتاخی بــه 
غــذای   خلیفــه میکنــی؟! بهلــول گفــت: آهســته ســخن بگــو که 

اگــر ســگها هــم بفهمنــد از خلیفــه اســت نخواهند   خــورد!
پاسخگویی

درویشــی کودکــی داشــت کــه از غایــت محّبــت، شــْب پهلــوی 
خــودش خوابانیــدی. شــبی دیــد کــه آن کودک در بســتر مــی نالد 
و ســر بــر بالیــن مــی مالد.گفــت: ای جــان پدر چــرا در خــواب نمی 
روی؟ گفــت: ای پــدر! فــردا روزِ پنــج شــنبه اســت و مــرا متعلّمــا 
)درس هــای( یــک هفتــه پیــِش اســتاد عرضــه مــی بایــد کــه از 
بیــم در خــواب نمــی روم مبــادا کــه درمانــم، آن درویــش صاحــب 
حــال بود.ایــن ســخن بشــنید نعــره ای زد و بــی هوش شــد. چون 
بــا خــود آمــد گفــت: واویــا، وا َحْســَرتا؛ کودکــی کــه درِس یــک 
هفتــه پیــش معلـّـم عــرض بایــد کــرد شــب در خــواب نمــی رود 
ــاد ســاله پیــش عــرِش خــدا در روز  پــس مــرا کــه اعمــاِل هفت
مظالــم )قیامــت( بــر خــداِی عالــم االَســرار عــرض بایــد کردحــال 

ــد؟ چگونه باش

داستان های آموزنده

ادامه صفحه اول ...
4-شرحی از وظايف اداره اوقاف بردسير بفرمائيد؟

الــف (حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی و قرآنی:مســابقات 
قرآن-طــرح حفــظ قــرآن برگرفتــه از فرمايــش مقــام 
معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( مبنی بــر 10ميليون 
حافــظ -برنامــه ريــزی و هماهنگــی مراســمات ملــی و 
مذهبــی در ســطح بقــاع متبركــه -ســاماندهی هيئت 
امنــاء وخدام مســاجد و اماكــن متبركه-اجــرای امينانه 
ــری  ــی و ثبتی:پيگي ــات واقفيــن  ب( حــوزه حقوق ني
جهــت اخــذ اســناد موقوفات و بقــاع و اماكــن متبركه-

پاســخ بــه استعالمات-رســيدگی جهــت رفــع تصــرف 
اراضــی موقوفــات و بقــاع متبركــه  ج( حــوزه اجــارات 
ــاره  ــناد اج ــدور اس ــت ص ــری جه ــره وری:پيگي و به
ــی بقــاع و اماكــن متبركــه  ــه -عمليــات عمران موقوف
-طــرح هــای جامــع بقــاع متبركــه د( مالــی و اداری: 

دريافــت مــال االجــاره موقوفــات -بيمــه خــدام و... 
ــيردر  ــتان بردس ــردم شهرس ــه م ــما ب ــه ش 5- توصي

ــت ؟ ــف چيس ــه وق زمين
در هنــگام خريــد و يــا فــروش اراضــی با وجــود موقوفه 
ــادی  ــش زي ــه بخ ــيزی ك ــان مش ــين خ عبدالحس
ــتعالم  ــن اداره اس ــود از اي ــی ش ــامل م ــهر را ش از ش
نماينــد و همچنيــن بــا توجــه بــه اينكــه موقوفــه نيت 
عــام المنفعــه دارد تقاضــای همــكاری در احقــاق حــق 
ــا  و حقــوق موقوفــه را دارد و همچنيــن در مواجهــه ب
مــدارک و مســتنداتی كــه وقفيــت ملــك را ثابــت می 
كنــد و يــا اطــالع و آگاهــی از ملكــی كــه وقف هســت 
را بــه كارشناســان محتــرم اداره ارائــه دهنــد تــا ان شــا 
اهلل حــق و حقــوق موقوفــات و واقفيــن ضايــع نگــردد و 
مــا هــم در احيــاء ايــن ســنت حســنه شــريك باشــيم 

ان شــا ا...  
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جــدول شــماره :406 **** عمــودی:  1 عمــودی: تعهــد - هوای متحــرک - 
خــدای هنــدی 2 عمــودی: مالــک و صاحــب - رشــته باریــک - عابــد - چراغ آســمان 3 عمودی: عضو تنفســی 
- ویــران کــردن - گرایــش 4 عمــودی: از اســامی بانــوان - نیشــتر - مقابــل نــر 5 عمــودی: گذشــتن از حــد خود 
- در ســاحل بیابیــد 6 عمــودی: بندگــی - خــاک نــرم - قابلــه - مایه حیــات 7 عمــودی: فرمانده ارتــش - ماهی 
فــروش - نوعــی پارچــه نــازک 8 عمــودی: پهنــای شمشــیر - نویســنده روســی اثر قهرمــان عصر ما - ســفینه 
صحــرا 9 عمــودی: بــی آالیشــی - نقــاش مدعــی پیامبــری - صمــغ معطــر 10 عمــودی: جــاده کوتــاه - کینه 
تــوزی و انتقــام - یکدنــده - امــر از ســاییدن 11 عمــودی: روغــن فــروش - فــال نیــک  12 عمودی: پنــاه و زنهار 
- کاال - نشــانه هــای الهــی 13 عمــودی: مامــت - نیــروی اهورایــی در آییــن زرتشــتی - هــاک  14 عمودی: 
راوی رودکــی - آســتانه - فشفشــه - حــرف تردیــد  15 عمودی: مقابل رویه - تیرانداز اســاطیری - خوشــرفتاری

افقــی :   1 افقــی: از آتشــکده هــای هفتگانــه - ســنگ بزرگ - ضمیــر مؤدبانه 2 افقی: قشــر و پوســته - 
کاروان - ورم 3 افقــی: وجــود دارد - نابــود شــده - پافشــاری 4 افقــی: کامــل کننــده مرد - واپســین - آســیب ها 5 
افقــی: مانوس - موســس سلســله ســلجوقیان - روپــوش زنانه  6 افقی: ســرود و نغمه - داســتان بلنــد - عامت 
مفعولــی 7 افقــی: زن زیبــاروی - میــخ - تفســیر کننــده 8 افقــی: واجــب و الزم - از ضمایــر ملکــی - ســرزمین 
دانــوب 9 افقــی: گابــی - پایتخــت کشــور فیلیپین - بلنــدی 10 افقی: پنهــان کاری - نمونه کوچک ســاختمان 
- روز آدینــه 11 افقــی: تمــام شــدن - متفکــر - پلیــدی 12 افقــی: مشــتمال - ســخن آهســته - خم کاغــذ  13 
افقــی: فراهــم - بالندگــی - معجــزه الهــی 14 افقــی: واکســن - فشــار روحــی - دردنــاک 15 افقــی: شایســته و 

ســزاوار - رگ پشــت - توجــه نمودن

     موحد  رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: 

هفته وقف ، فرصتی برای معرفی ظرفیت 
ها و فرصتهای وقف در عرصه های مختلف 

و احیای این سنت حسنه است 

پرواز موفقیت آمیز جت آموزشی یاسین گام بلندی در صنعت دفاعی ایران 
ــز جــت آموزشــی  ــت آمي ــرواز موفقي پ
ياســين گام بلنــدی اســت كــه صنعــت 
شــديدترين  تحــت  ايــران  دفاعــی 
تحريم هــای ضدبشــری و بــا تكيــه 
بــر دانــش بومــی و متخصصــان جــوان 

ــت. ــته اس ــی برداش ايران
روز پنجشــنبه  جت آموزشــی »ياسين« 
كــه در داخــل طراحــی و ســاخته شــده 
اســت، پــرواز موفقيــت آميــز خــود را در 
پايــگاه شــهيد نــوژه همــدان انجــام داد. 
بــه گفتــه اميــر ســرتيپ عبدالكريم بنی 
طرفــی رئيــس ســازمان صنايــع هوايــی 
وزارت دفــاع و پشــتيبانی نيروهــای 
مســلح، طراحــی ايــن هواپيما در كشــور 
ــاخت  ــوزه س ــدی را در ح ــبك جدي س
هواپيمــا بــرای جمهــوری اســالمی بــه 

ارمغــان آورده اســت.
ــی وزارت  ــع هواي رئيــس  ســازمان صناي
دفــاع بــا بيــان اينكه با پــرواز »ياســين« 
ــت  ــروز صنع ــم از ام ــم بگويي می تواني
ســاخت هواپيماســازی كشــور بــه طــور 
كامــل شــروع بــكار كــرد، اظهارداشــت: 

ــروی  ــای ني ــا نيازه ــق ب ــن جــت مطاب »اي
هوايــی ارتــش و بــا مشــاركت چنــد ســاله 
ــروی  ــی و ني ــع هواي ــازمان صناي ــن س بي
هوايــی ســاخته شــد و در نظــر داريــم 
هــر چــه ســريعتر بــه مرحلــه توليــد انبــوه 
ــرار  ــی ق ــروی هواي ــار ني رســانده و در اختي

ــم.« دهي
ياسين؛ نماد بارز شكست تحريم ها

وزيــر دفــاع و پشــتيبانی نيروهــای مســلح 
در مراســم رونمايــی از جــت آمــوزش 
پيشــرفته بومــی ياســين در پايــگاه شــهيد 
نــوژه همــدان بــا بيــان اينكه تجهيز نــاوگان 
هوايــی كشــور بــه هواپيمــای جــت آموزش 
ــد  ــه تولي ــين، چرخ ــی ياس ــرفته بوم پيش
قــدرت هوايــی ايــران در بعــد صنعتــی را به 
شــكلی منســجم تســريع می دهــد، افــزود: 
ــت  ــا ماهي ــه تنه ــين، ن ــای ياس »هواپيم
راهبــردی علمــی و فناورانــه دارد و بــر ارتقاء 
قــدرت ملــی تاثيرگــذار خواهــد بــود بلكــه 
بــه عنــوان  نماد بــارز و افتخارآميز شكســت 
تحريم هاســت كــه پيــام بســيار روشــنی را 
بــه نظــام اســتكبار منعكــس خواهد كــرد.«

ايــن جــت  آموزشــی آن طــور كــه اميــر 
حاتمــی گفتــه قــرار اســت نيــاز نيــروی 
هوايــی ارتــش جمهــوری اســالمی ايــران 
ــه  ــان در مرحل ــوزش خلبان ــوزه آم در ح
ــای  ــدن دوره ه ــس از گذران ــرفته پ پيش
بــا  متوســط  و  مقدماتــی  آموزشــی 
ــد  ــرآورده كن ــی  را ب ــای ملخ هواپيماه
ــه  ــتگی ب ــت  وابس ــن ج ــد اي ــا تولي و ب
ســاير كشــورها در تكميــل دوره آموزشــی 

ــد. ــد ش ــع خواه ــم رف ــان ه خلبان
ــق  ــت های موف ــاخت و تس ــی، س طراح
متعــدد هواپيمــا در ايــن كالس نيازمنــد 
دانــش بومــی طراحــی و تكنولــوژی 
باالســت. معمــوالً در دنيــا، مجموعــه ای از 
چنــد كشــور صاحــب تكنولــوژی و دانش 
ــه  ــدام ب ــه صــورت مشــترک، اق ــی، ب فن
طراحــی و ســاخت يــك هواپيمــا در ايــن 
رده و كالس می كننــد چــرا كــه امكانــات 
و زيرســاخت هايی نظيــر آزمايشــگاه تونل 
بــاد، تســت ســازه و تســت های اســتندی 
و ســاير تجهيــزات دقيــق بــه علــت 
پيچيدگــی محصــول نياز بــه دانش بــاال و 

ســرمايه گــذاری ســنگين دارد.
ــاع و  ــر دف ــه  وزي ــه گفت ــود ب ــن وج ــا اي ب
ــزو  ــران ج ــلح اي ــای مس ــتيبانی نيروه پش
معــدود كشــورهايی اســت كــه باوجــود 
تحريم هــای همــه جانبــه بــا تكيــه بــر تــوان 
علمــی متخصصيــن جــوان و مجرب بــا ايجاد 
زيرســاخت هــای الزم و بهــره گيــری از تــوان 
و پتانســيل نيروهــای مســلح اعــم از نيــروی 
ــركت  ــگاه ها، ش ــاع، دانش ــی و وزارت دف هواي
ــی  ــش خصوص ــان و بخ ــش بني ــای دان ه
موفــق بــه طراحی و ســاخت هواپيمــای جت 

آموزشــی پيشــرفته ياســين شــده اســت.

آگهی انتخابات مسئوالن صنفی کارفرمایی 
آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهرستان بردسیر

بدینوســیه بــه اطــاع مــی رســاند بــه موجــب مــدارک تســلیمی از ســوی انجمن 
مذکــور اســامی و ســمت هــر یــک از اعضــاء اصلــی و علــی البــدل هیئــت مدیره 
و بازرســان کــه از تاریــخ 97/11/27 بــه مــدت ســه ســال و بازرســین بــه مــدت دو 

ســال انتخــاب شــده انــد بــه شــرح ذیــل مــی باشــد.
1-لیلــی یاراحمــدی رئیــس هیئــت مدیــره 2- ســلیمه خســروی نایب رئیــس 3- 
فاطمــه کیــان مهــر خزانــه دار 4- معصومــه مســتعلی زاده و مرضیــه منگلــی علی 
البــدل هیئــت مدیــره 5- اســماء خانعلــی دخــت بــازرس اصلــی 6- مــژگان زارع 

ــی البدل ــازرس عل ــکری ب عس
ضمنــا مطابــق مــاده 35 اساســنامه، کلیــه اســناد و اوراق مالــی و بهــادار بــا امضای 
مشــترک رئیــس هیئــت مدیــره یــا دبیــر و خرانــه دار ممهــور بــه مهــر انجمــن 

ــد بود. ــر خواه معتب
                                                                                         رضا اسماعیلی- مدیرکل

رئيس  سازمان صنايع هوايی وزارت دفاع:

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس:

بار دیگر اقتدار و عزت اطالعات سپاه با دستگیری سرکرده سایت ضد انقالب ثابت شد
ــير در  ــيرجان و بردس ــردم س ــده م نماين
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: امــروز 
ــد  ــايت ض ــای س ــركرده ه ــی از س يك
انقالب توســط چشــمان تيزبيــن فرزندان 
انقــالب بــه دام افتــاده اســت و مــی تــوان 
گفــت اين اقــدام يكی ديگــر از افتخــارات 
نظام جمهــوری اســالمی ايران محســوب 

مــی شــود.
ــانی راه  ــالع رس ــبكه اط ــزارش ش ــه گ ب
دانــا؛ شــهباز حســن پــور نماينــده مــردم 
ســيرجان و بردســير در مجلــس شــورای 
اســالمی در گفتگــو بــا راه آرمان؛ با اشــاره 

بــه دســتگيری روح اهلل زم توســط ســازمان 
اطالعــات ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
ــه آن  ــد ب ــان باي گفــت: آنچــه كــه جهاني
اعتــراف كنند و ســر تعظيــم در مقابــل آن 
ــداری نيروهــای مســلح  ــد بي ــرود بياورن ف
جمهــوری اســالمی ايــران و بســيج مردمی 

اســت.
ــن  ــا دســتگيری اي ــه ب ــان اينك ــا بي وی ب
ــزت  ــدار، ع ــت، اقت ــر صالب ــار ديگ ــرد ب ف
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــربلندی نظ و س
ايــران ثابــت شــد، تصريــح كــرد: ايــن اقدام 
ســازمان اطالعــات ســپاه پاســداران خاطره 

دســتگيری شــرور معروف در مســير هوايی 
را زنــده مــی كنــد كــه در آن ايــام نيــز تمام 
ــين  ــالمی را تحس ــران اس ــدار اي ــا اقت دني

كردنــد.
عضو كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلــس شــورای اســالمی بيــان كــرد: امروز 
نيــز يكــی از ســركرده هــای ســايت ضــد 
انقــالب توســط چشــمان تيزبيــن فرزنــدان 
ــوان  ــه دام افتــاده اســت و مــی ت انقــالب ب
گفــت ايــن اقــدام يكــی ديگــر از افتخــارات 
نظــام جمهــوری اســالمی ايــران محســوب 

مــی شــود.

دانستنیهای  تربیتی
بــه منظــور برقــراري ارتبــاط صحیــح ، والدیــن بایــد بــه نــکات 

زیــر توجــه نماینــد :
1-بــا فرزنــدان خــود ارتبــاط برقــرار کــرده ، فرصــت ابــراز عقاید 
را بــه او بدهنــد ، بــه نیازهــاي وي پــي ببرنــد ، انتظــارات آنهــا از 
کــودک ، فرصــت برقــراري ارتبــاط بــه کــودک ، زمینــه اطمینان 
بــه والدیــن و مراجعــه بــه آنهــا ، هنــگام ایجــاد مشــکل را فراهم 

. کنند 
2-ایجــاد فضــاي آرامــش بخــش در خانــواده : چنانچــه والدین در 
صــدد موفقیــت تحصیلي و ســامت شــخصیت کودکان باشــند ، 
بایــد محیــط خانــواده را از هر گونــه درگیــري و تنش دور ســازند .
3- تکریــم شــخصیت کــودکان : مــا بایــد بــه بچــه هــا احتــرام 

بگذاریــم و آنهــا را بــا الفــاظ بــد خطــاب نکنیــم .
4-کاهــش تــرس از شکســت در کــودک : مــا نبایــد از کــودکان 
ــرس از  ــر ، ت ــن ام ــرا ای ــیم ، زی ــته باش ــره 20 داش ــار نم انتظ
شکســت را در کــودک ایجــاد مــي کنــد و اضطــراب از امتحــان را 

ــه دنبــال خواهــد داشــت . ب
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ــم  ــن مراس ــامی در ای ــاب اس ــر انق رهب
دانشــگاه امــام حســین را دانشــگاهی مهــم 
ــا  ــد و ب ــی خواندن ــزرگ اله ــرکات ب و از ب
ــئوالن  ــز مس ــرورت تمرک ــه ض ــاره ب اش
ــر اعتــا و ارتقــای ایــن  ســپاه پاســداران ب
دانشــگاه افزودنــد: بــه موفقیتهای دانشــگاه 
ــتیم و  ــع نیس ــا قان ــم ام ــار می کنی افتخ
ــه پیشــرفت آن را در همــه ســطوح و  ادام

ــم. ــروری می دانی ــاد ض ابع
ــق  ــذب، عم ــام ج ــه نظ ــه ب ــان توج ایش
یافتــن برنامه هــای آموزشــی، توجــه خاص 
بــه مســائل و علــوم نوپدیــد، تربیــت جامع، 
ضابطه گرایــی  و  تخصصــی،  مدیریــت 
ــان و  ــی فرمانده ــاط عاطف ــن ارتب در عی
ــه  ــگاه را از جمل ــه دانش ــا بدن ــران ب مدی
مســائلی خواندنــد کــه بایــد مــورد توجــه 
ویــژه مســئوالن ســپاه قــرار گیــرد تــا ایــن 
دانشــگاه نقــش خــود را به خوبــی ایفــا کند.

فرمانــده کل قــوا در محور دوم سخنانشــان، 
عــزت ســپاه را در داخــل و خــارج یــادآوری 
ــا  ــز ب ــا نی ــد: آمریکایی ه ــد و افزودن کردن
چهــره خصمانــه و عبــوس خــود به ســپاه، 
ــه  ــرا ک ــد، چ ــر کردن ــزت آن را افزون ت ع
دشــمنی دشــمنان خــدا، بندگان مؤمــن را 

ــد. ــر می کن عزیزت
ایشــان بــا اســتناد به آیــه شــریفه »وَ اََعــّدوا 
لَُهــم َمــا اســَتَطعُتم ِمــن ُقــّوة وَ ِمــن رِبــاِط 
ــم«  ــُدوَّاهللِ وِ َعُدوَُّک ــِه َع ِ ــوَن ب ــل تُرَهب الَخی
ــد  ــی بای ــان اله ــن فرم ــد: ای ــد کردن تأکی
به عنــوان درســی دائــم، همــواره در اولویــت 

ســپاه پاســداران باشــد.
فرمانــده کل قــوا هــدف ایــن آیــه شــریفه 
ــاره ضــرورت آمادگــی هرچــه بیشــتر  درب
ــمنان  ــدا و دش ــمنان خ ــاندن دش را ترس
ــد: ترســی  مســلمانان برشــمردند و افزودن
کــه پــروردگار ایجاد آن را در قلب دشــمنان 
ــت  ــده اس ــرس بازدارن ــد، ت ــان می ده فرم
یعنــی بایــد به گونــه ای عمــل کنیــم کــه 
دشــمنان از هیبــت مــردان جــوان، مؤمــن، 
فــداکار و پرانگیــزه بیمناک شــوند کــه این 

مهمتریــن عامــل بازدارندگــی خواهــد بــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در تبییــن نــکات 
مهــم و برجســته دســتور جاودانــه پــروردگار در 
بــاره آمادگــی روزافزون افزودنــد: معنــای »وَ اََعّدوا 
لَُهــم َمــا اســَتَطعُتم ِمــن ُقــّوه« ایــن اســت کــه 
بایــد تــا می توانیــد قــدرت ســازمانی را بــا ایجــاد 
ــش  ــع افزای ــتحکم و جام ــوی، مس ــازمانی ق س
ــی و تخصصــی را  ــدرت علم ــت ق ــد، تقوی دهی
همــواره مدنظر داشــته باشــید، در قوت تاکتیکی 
ــو حرکــت کنیــد،  ــه جل و راهبــردی مــدام رو ب
ــه کاری  ــداری و آماده ب ــا بی ــی را ب ــوت عملیات ق
دائــم و پرهیــز از حتــی یک لحظه غفلــت همراه 
کنیــد و قــوت ایمانــی ســپاه را با تربیــت جوانانی 
مؤمــن، مصمــم، خالــص و دارای انگیــزه، هــر روز 

ــازید. بیشتر س
فرمانــده کل قــوا در تبییــن بخش دیگــری از آیه 
دربــاره آمادگــی تجهیزاتــی افزودنــد: خداونــد در 
قــرآن مجیــد امــر کــرده اســت کــه بایــد از همه 
ــی  ــی و اطاعات ــی، عملیات ــزات الزم دفاع تجهی
برخــوردار شــوید، البتــه ایــن ابــزار بایــد تولیــد 
و ابــداع داخــل باشــد و بــا برخــورداری از تنــوع، 
ــا،  ــا، دری ــمان، فض ــن، آس ــا در زمی ــه نیازه هم
مرزهــا و در داخــل کشــور را تأمیــن کنــد کــه 
البتــه امــروز حتــی فضــای مجــازی نیــز جــزو 

ــای الزم اســت. ابزاره
ایشــان در همیــن زمینــه یــادآور شــدند: البتــه 
رژیــم فاســد و وابســته طاغــوت، انبارهــا را پـُـر از 
ســاح آمریکایــی کــرده بــود امــا ایرانی هــا حتی 
حــق نداشــتند بســیاری از ایــن تجهیــزات را بــاز 
و یــا تعمیــر کننــد، در واقــع رژیــم طاغــوت بــا 
پــول ملــت، کارخانه هــای تســلیحاتی آمریــکا را 
رونــق داده بــود و انبارهــا را پــر از ابزارهایــی کرده 
ــه  ــا ن ــش، ایرانی ه ــدون اجــازه اربابان ــود کــه ب ب
حــق اســتفاده از آنهــا را داشــتند و نــه حتی حق 

آشــنایی و تســلط بــر آنهــا را.
رهبــر انقــاب افزودنــد: رژیــم طاغــوت به تعبیــر 
خــودش دو مؤلفــه قــدرت داشــت، یکــی 
انبارهــای ســاح و دیگــری افتخــار بــه اجــرای 
دســتور آمریــکا و ایفــای نقــش ژاندارمــی منطقه 
و ســرکوب هــر صدایــی که مخالــف آمریــکا بود.

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید نورمحمــد رســولی نــام پــدر: محمدحســین متولــد: 65/۳/1 تاریــخ شــهادت: 
94/1/۳1 محــل شــهادت: درعــا، ســوریه ، مــزار: گلــزار شــهدای شهرســتان بردســیر

شــهید نورمحمــد رســولی در والیــت ســرپل، ســوزمه قلعه افغانســتان دیــده به جهان 
گشــود. دوران کودکــی را در روســتای محــل تولــدش در کنــار خانــواده گذرانــد و در 

کارهــای دامــداری و کشــاورزی بــه پــدر کمــک مــی کــرد.
شــهید رســولی در ســن ســیزده ســالگی پــدر خــود را از دســت می دهــد و عهــده 
دار زندگــی مــی شــود. بــر اثــر حادثــه ای یکــی از پاهــای ایشــان دچــار شکســتگی 
مــی شــود و بــه همیــن علــت بــرای مــداوا راهــی ایــران می شــود.  بعــد از مهاجــرت 
بــه ایــران و مــداوای پــا، در همیــن جــا مشــغول کارگــری شــده و تشــکیل خانــواده 
مــی دهــد... ســال 1۳9۳ بــرای اولیــن بــار بــه کربــا معلــی مشــرف مــی شــود کــه 
تأثیــرات روحــی عمیقــی را بــر ایشــان مــی گــذارد.در ســال94 علــی رغــم مخالفــت 
خانــواده بــرای رفتــن بــه ســوریه اقــدام مــی کنــد و در اولیــن اعــزام خــود در شــهر 
درعــا مجــروح شــده و بــه شــهادت مــی رســد و ســرانجام پیکــر بــی ســر ایشــان بعد 
از 1۸ مــاه مفقــودی و چشــم انتظــاری نــزد خانــواده برمــی گردد...هیــچ وقت دوســت 
نداشــت، دســتش جلــوی بنــده خــدا دراز بشــه.. ایــن حرکــت و ننــگ مــی دونســت...

خیلــی کار مــی کــرد، اصــا بیــکار نمی نشســت. حتی اگــه اربــاب می گفت: کمتــر از 
حقــت بهــت مــی دم بــاز راضــی میشــد بــره ســرکار امــا بیــکار نباشــه.

  بــا داداش بزرگم)محمداســحاق(تصمیم گرفتیــم بریــم کربــا. بــه نورمحمدم گفتیم: 
شــما مراقــب خونه بــاش. نپذیرفــت، گفت: منــم میخوام بیــام... باهــم رفتیم، بیــن راه 
نــور محمــد بخاطــر اینکــه کارت شناســایی اش مشــکل داشــت،  ناچار شــد برگــردد.

 وقتــی کــه رســیده بــود، متوجــه میشــه چنــد نفــر از فامیــل عــازم کربا هســتند. با 
همیــن افــراد کــه بیشــتر هــم از خانــم هــای فامیــل بودند،راهــی شــده و سرپرســتی 
ایشــان را در ایــن ســفر عهــده دار می شــود.تو خاک کربــا دیدیمش.گفتیم: نورمحمد 
حــاال کــه اومــدی بیــا بــا مــا بریــم؟! گفــت: نــه، مــن مســئولیت ایــن خانــم هــا رو 
برعهــده دارم...یکــی از همراهانــش تعریــف مــی کــرد: کنــار ضریــح امــام حســین)ع( 
بلنــد بلنــد گریــه مــی کــرد و می گفــت: اربــاب مــن آرزوم زیــارت شــما بــود که بهش 

رســیدم..راوی: محمدموســی رســولی)برادر شهید(
از کربــا کــه آمــد خیلــی تغییــر کــرده بــود. بــرای یادگیری صحیــح نماز تــاش می 
کــرد؛ از رفتــن پیــش بانــی مســجد کــه بهــش نمــاز یــاد بــده، گرفتــه، تا دیــدن فیلم 
هــای آموزشــی نمــاز و ...ســرکار بهــش مــی گفتنــد: نورمحمــد مــا چنــد ســاله کــه 
داریــم بــا تــو کارمــی کنیــم، ندیدیــم  نمــاز بخونــی، چــی شــده نماز خــون شــدی؟!!.. 

راوی: محمدموســی رســولی)برادر شهید(
مــن قــم بــودم ، هــر چــی اصــرار کــردم کــه نــرو ســوریه، برگــرد بیــا اینجــا بــا هــم 
میریــم زیــارت، بعــد میریــم خونه...قبــول نکــرد و گفــت: حــرف مرد یکی هســت، من 
وقتــی ســوار ایــن ماشــین شــدم، تعهــد دارم کــه تحــت هیچ شــرایطی پیــاده نشــم...

راوی: محمد اسحاق)برادر شهید(
ــول داخــل  ــم مــی گفتیــم: توکــه بیســت میلیــون پ  باهــاش شــوخی مــی کردی
حســابتون داری، بــرا چــی میــری ســوریه؟!!میگفت: مگــر مــن بخاطــر پــول میــرم...

راوی: فاطمه رسولی)خواهر شهید(

شهید  معظم   نورمحمد رسولی    

 رهرب معظم انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین)علیه السالم(:

*بــا ســام در بســیاری از جوامــع مــردم ســاالِر 
ــوولیت  ــدی، مس ــون کارآم ــی چ ــکوالر مفاهیم س
پذیــری، پاکدســتی و قانونگرایــی نخبــگان و برنامــه 
هــای احــزاب بــرای تحقــق مطالبــات موجود اســت و 
مــاک گزینــش داوطلبــان اســت  کــه ایــن فاکتورها  
ــه  ــه ب ــی عام ــگ سیاس ــای فرهن ــی از ارزش ه جزئ
شــمار مــی آیــد.و تبعــا درنظــام غیــر ســکوالر ماننــد 
نظــام جمهــوری اســامی ایــران شــرایط بــه گونــه ای 
بایــد باشــد کــه عــاوه با شــرایط جوامــع مردمســاالر) 
دموکراتیــک(  ، مصداقهــا بــا قوانیــن موجــود برابــری 

کند                                                91۳۳----71
ــی  ــت واقعیت ــه درراس اموراس ــس ک ــام مجل *س
انکارناپذیراســت  وبایــد هــم درراس امــور باشــدو نباید 
جایگاهــش تنــزل پیدا کنــد  لذابایــد افــرادی برگزیده 
و انتخــاب شــوند کــه مجلــس را در راس امــور  حفــظ 
کننــد هــم از نظــر جنبــه هــای علمــی ، تخصصــی 

ــی و...                      91۳2---40 ــی ، قانون نظارت
*باســام ! مســئولین محتــرم !بفکــر از هــم پاشــیدن 
خانواده ها باشــیدهر روز شــاهد فروپاشــی خانــواده ای 
هســتیم که بــه بهانه ها بســیار انــدک وعــدم صبوری 
ورعایــت اخــاق درخواســت طــاق می دهنــد و بفکر 
اینــده فرزنــدان واســیبهای اجتماعی جامعه نیســتند 
ــواده باشــد  ــی حمایــت از خان ــد دســتگاهی متول بای
و بامشــاوره مســتمر ومســاعدتهای مــادی و معنــوی 
مانــع از فروپاشــیدن خانــواده ها بشــوند و قطعا فضای 
ــورد دارد باتشــکر                                                                                                                                            ــن م ــر بســزایی درای مجــازی تاثی

42----9126                                                 
*همدلــی وانســجام ومســاعدت درایــام محــرم وبویژه 
دراربعیــن تجلــی نمــاد دینــدار ی،ایثــار وفداکاریســت 
چرانبایــد ایــن ســنت حســنه درغیرایــن ایــام 
ــران  ــه زائ فرهنــگ ســازی شــود حــاال کــه اطعــام ب
امــام حســین پــاداش دارد ایــا اطعــام بــه غیــر زائربــه 
هموطنتــان نیازمنــد پــاداش نــدارد بیاییــد ایــن ایثــار 
و از  خودگذشــتگی و بــذل مــال و خدمــت رســانی را 
بــه همــان نیــت خیرخواهانه بــه امام حســین درطول 
ســال داشــته باشــیم کــه قطعــا چــون نیــت بخاطــر 
قــرب ومحبــت بــه اهــل بیــت ومخصوصــا بــه امــام 
حســین علیــه الســام اســت همــان پــاداش را خواهد 

داشــت باتشــکر                           9149----2۳
ــه  ــر ک ــم دکت ــن خان ــن تشــکر  ازای * باســام ضم
ســونوگرافی را دربردســیر راه انــدازی کــرده و خیلــی 
ــونوگرافی  ــه س ــد ب ــاران نیازمن ــا بیم از مشــکات م
ــد  ــاردار بای ــای ب ــا خانمه ــرده مخصوص ــرف ک رابرط

قدرشناســی کردباتشــکر             912۳----26
ــن  ــور درای ــر کش ــان باسراس ــرا همزم ــام چ *باس
ــی اربعیــن برگزارنشــد همیــن  شهرســتان راهپیمای
ــی  ــزاداری را همراه ــای ع ــته ه ــه دس ــی ک مردم
میکردند ســاماندهی میشــد و یک راهپیمای باشــکوه 

برگــزار مــی شــد                     9190----61
*ســام بــا اینکــه مســئولین کشــوری مــی گویندکه 
ــا از بحــران دور شــدیم  ــر شــده وی ــا کــم اث تحریمه
وانــرا پشــت سرگذاشــتیم چــرا بعضیهــا ایــن مقاومت 
ــال  ــه دنب ــد و ب ــی کنن ــردم را درک نم ــوری م وصب
تشــویش اذهــان عمومی هســتند با طــرح موضوعات 

ــه واســاس متاســفم             9۳62----99 ــی پای ب
ــا  ــژه بشــود ت ــدارس توجــه وی ــه سرویســهای م * ب
حادثــه ا ی پیــش نیایــد هــر خودرو گنجایش بیشــتر 
از ظرفیتشــان ســوار مــی کننــد سرنشــینان کمربنــد 
نمــی بندنــد  و بــا ســرعت غیــر مجــاز 91۳2----05

باحضــور  دکترغنیــان معــاون امــور اســتانهای مجمع خیرین ســامت کشــور 
بــه همــراه مهندس نجــف پورفرماندار بردســیر  ، مهندس میرمحمــدی رئیس 
مجمــع خیریــن ســامت ، امامــی بخشــدارمرکزی ومهنــدس برهانــی مدیــر 
شــبکه بهداشــت و درمــان بردســیرو جمعــی از مســئوالن ومعتمدیــن ابتــدا 
دفترمجمــع خیریــن ســامت بردســیر واقــع درخیابــان امــام را افتتــاح کردند 
و از  آقایــان حــاج عزیــزاهلل سیســتانی ، اقــای شمســی نیــا و اقــای کورکــی 
نــژاد کــه هرکــدام 100 میلیــون تومــان بــه انجمــن خیرین ســامت بردســیر 
کمــک کــرده بودنــد قدردانی شــد وهمچنیــن درایــن بازدیــد از اقایــان عزیزاهلل 
سیســتانی و مهنــدس میرمحمدی رئیس مجمع خیرین ســامت شهرســتان 

تجلیــل بعمــل امد 
ــن ســامت  ــدام انجمــن خیری ــی دردســت اق ــروژه هــای عمران ــه از پ درادام
بردســیر بازدیــد بعمــل آمــد  1-پــروژه ســاخت کلینیــک تخصصــی حضــرت 
معصومــه )ســام ا... علیهــا( بــا متــراژ 750 مترمربــع 2- ســاخت ســاختمان 
دیالیزحضــرت فاطمــه الزهــرا )ســام ا... علیــه بــا متــراژ۳00 مترمربع ) توســط 
شــرکت مجتمــع جهان فــوالد ســیرجان( ۳- ســاخت پایــگاه اورژانــس و مرکز 
پیــام جــواد االئمــه بــا متــراژ ۳۸0 مترمربع 4- ســاخت پایگاه ســامت موســی 
بــن جعفــر علیه الســام بــا متــراژ 1۸0مترمربــع که دردســت اقــدام قــرار دارند 
ــاده  ــالت ام ــک رس ــماره کارت 5041721111468824بان ــا ش ضمن

ــن محتــرم مــی باشــد  دریافــت کمکهــای خیری

جوانان عزیز! باقدرت پیش بروید /گام دوم، غلبه برهمه موانع است 

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: البتــه امــروز اوضــاع صددرصــد 
ــا اراده خــود و بــرای تأمیــن منافــع و  برعکــس شــده اســت و ملــت ب
آنچــه به مصلحــت کشــور اســت، کار و تــاش و تصمیم گیــری و اقــدام 

می کنــد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد مجــدد بــر ضــرورت مجهــز شــدن به 
همــه ابعــاد نرم افــزاری و ســخت افزاری قــدرت، راهپیمایــی اربعیــن را از 
مصادیــق قــدرت حقیقــی خواندنــد و افزودند: اجتماع عظیــم و میلیونی 
ــه کربــا یعنــی »حرکــت به ســمت قلــه  ــران در مســیر حرکــت ب زائ
افتخــار و فــداکاری و شــهادت«، قدرت اســام و جبهه مقاومت اســامی 

را تجلــی دوبــاره می دهــد.
رهبــر انقــاب اســامی، اربعیــن را از اولیــن ظهــورش در تاریــخ اســام، 
»رســانه پرقــدرت عاشــورا« دانســتند و افزودنــد: در چهــل روز فاصلــه 
حماســه عاشــورا تــا بازگشــت اهل بیــت )علیهــم الســام( بــه کربــا، 
فریادهــای حضــرت زینــب، حضــرت امــام ســجاد و ام البنیــن در شــام و 
کوفــه رســانه حقیقــی عاشــورا بــود و بــا تحقــق فرمانروایــی منطق حق 
در فضــای ظلمانــی حاکمیــت بنی امیه و ُســفیانی، عاشــورا زنــده ماند و 

در تاریــخ جــاری شــد.
ــه  ــت در فاصل ــت اهل بی ــان حرک ــه ای، طوف ــت اهلل خامن ــرت آی حض
عاشــورا تــا اربعیــن را در اختنــاق عجیــب آن دوران، باعث منقلب شــدن 
اوضــاع و در نهایــت ســرنگونی رژیــم ســفیانی خواندنــد و افزودنــد: امروز 
هــم همین اتفــاق در جریــان است.ایشــان راهپیمایی عظیم مســلمانان 
در اربعیــن حســینی از کشــورهای مختلــف، فرقه هــای مختلــف اســام 
و حتــی برخــی ادیــان دیگــر را فریــادی رســا و رســانه ای بی همتــا در 
دنیــای پیچیده تبلیغــات و جهــان پرهیاهوی بشــریت امــروز خواندند و 
افزودنــد: شــعار پرمعنــای »الُحســین یجمعنــا« یک حقیقت ناب اســت 
چــرا کــه حســین ایــن اجتمــاع بی نظیــر را بــه راه انداختــه اســت و همه 
را به ســمت سرچشــمه معنویــت و آزادگــی به حرکــت درآورده اســت.

با حضور دکتر غنیان از چهار پروژه عمرانی مجمع خیرین 
سالمت بردسیر با بیش از 12میلیارد تومان بازدید شد 

از آن ساعت که خود را ناگزیر از تو جدا کردم
تو بر نی بودی و دیدی چه ها دیدم، چه ها کردم

گمان بر ماندن و قبر تو را دیدن نمی بُردم
ولی فیض زیارت را تمّنا از خدا کردم

به یادم مانده آن روزی که می جستم ترا اما
تنت پیدا به زیر سنگ و تیر و نیزه ها کردم

تو را ای آشنای دل، اگر نشناختم آن روز
مرا اکنون تو نشناسی، وفا بین تا کجا کردم
تن چاک تو را چون جان گرفتم در برم، اما

برای حفظ اطفالت، تو را آخر رها کردم
بساِن شمع، آبم کرد، بانگ آب ، آب تو

اگرچه تشنه بودم چشمه های چشم وا کردم
میان خیمه های سوخته همچون دلم، آن شب

نماز خود نشسته خواندم و بر تو دعا کردم
شکسته جای مهرت را، ز بی مهری به نی دیدم

شکستم فرق خویش و اقتدا بر مقتدا کردم
ولی هرگز ندادم عجز را ره در حریم دل

سخنرانی میان دشمنان، چون مرتضی کردم
                                           شعر از : علی انسانی 

اشعارآیینی اربعین

در چه صورتی مهریه قسطی پرداخت 
می شود؟

اگــر اعســار یــا ناتوانــی زوج از پرداخــت مهریه به 
تصویــب دادگاه برســد در آن صــورت او می توانــد 
طــی اقســاط مختلــف مهریــه را پرداخــت کنــد 
ــطی  ــورت قس ــه ص ــد ب ــه می توان ــه مهری البت

پــس از طــاق بــه زن داده شــود.
و پــس از فــوت زن مهریــه اش بــه وراث او یعنــی 
ــد  ــا می توانن ــد و آن ه ــادرش می رس ــدر و م پ

مهریــه دخترشــان را از مــرد مطالبــه کننــد.
گاهــی اوقــات ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه 
آیــا بــه جــای تعییــن ســکه می تــوان بخشــی 
از خانــه یــا ملــک را از شــوهر گرفــت یــا خیــر، 
کــه در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت بلــه 
ایــن اتفــاق ممکــن اســت رخ دهــد و می تــوان 
در ســند ازدواج قســمتی را تحــت عنــوان مهریه 
در نظــر گرفــت و آن را پــس از ثبــت ازدواج بــه 

زن انتقــال داد.

دانستنیهای حقوقی

آگهی مزایده  فروش زمین وساختمان شرکت تعاونی
بــه اطــاع مــی رســاند هیئــت مدیــره شــرکت تعاونــی مصــرف کارکنــان جهــاد کشــاورزی بردســیر )بنا 
بــه مصوبــه 98/4/13 مجمــع عمومــی( قصــد فــروش زمیــن و ســاختمان شــرکت تعاونــی بــه مســاحت 
501 مترمربــع کــه 300 متــر اعیــان واقــع در شهرســتان بردســیر خیابــان 9 دی روبــروی مدیریــت جهــاد 
کشــاورزی را دارد لــذا متقاضیــان مــی تواننــد ضمــن بازدیــد حداکثــر از تاریخ چاپ بــه مــدت 10 روز قیمت 
پیشــنهادی خــود را در پاکــت سربســته بــه دفتر شــرکت تعاونی تحویــل نماینــد. تاریخ بازگشــایی پاکتها 
روز پنــج شــنبه مــورخ 98/8/2 مــی باشــد. ضمنــا هیئــت مدیــره در رد یــا قبــول پیشــنهاد مختــار مــی 

باشــد و هزینــه چــاپ بــه عهــده برنــده مزایــده می باشــد
                                                                                                  هیئت مدیره شرکت تعاونی جهاد کشاورزی 


