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با توجه به افزایش قیمت بنزین و نگرانی مردم ، نخبگان 
ونمایندگان و بیان ایراداتی آگاهانه و غیرآگاهانه که بعضی 
ازانها ایراد منطقی و بعضی ایرادهای بدون منطق ودلیل 
بود که منجر به اعتراضات مردمی و سوء استفاده معاندین 
شد وموجب ایجاد آشوب و اغتشاش گردید که نمایندگان 
درمصاحبه های خود ضمن اعتراض بیان داشتند که شنبه 
بعد از اعتراضات جمعه درمجلس نسبت به افزایش بنزین و 
تغییردرقیمت با طرح سه فوریتی ومصوبه ای ازافزایش ان 
ممانعت می کنند و درمیان نخبگان واقشار مختلف نظرات 
متعددی منتشرشد وبا گالیه از دولت که با افزایش ناگهانی 

وسه برابری به اظهار نظر می پرداختند
ازانجایی که صبح یکشنبه 26 آبان ماه، رهبر معظم انقالب 
دردرس خارج فقه نکات راهبردی پیرامون متن و حواشی 
تصمیم  دولت در سهمیه بندی بنزین فرمودند. و همه اقشار 
ودستگاه مقننه امتثال امرنمودند و اینکه تدبیر حکیمانه 
رهبری مانع از اظهارنظرها وبرخوردهای متفاوت نسبت به 
افزایش قیمت بنزین شد و جامعه را از التهابات غیرمترقبه 
بین دستگاهی و... برحذر داشت چرا اینکه اتخاذتصمیم مقام 
معظم رهبری برگرفته از اموزه ها ی دینی است چون امام 
علی علیه السالم درفرازی از نهج البالغه خطبه 175 می 
فرماید : »امام جامعه به هیچ کاری دستور نمی دهد و توقعی 
از مردم مطرح نمی کند، مگر آنکه قبل از دیگران خودش 
به آن پایبند باشد. تغییر تدبیر بر اثر آشوب و فشار، شجره 

ممنوعه هر حکومت عاقل و مدبری است.«
منطق ِحکمی و عقلی دیگر سخنان رهبر انقالب در حمایت 
از تصمیم سران قوا درباره سهمیه بندی بنزین،  اعتبار 
بخشی به ساختار رسمی کشور و قانون است، حضرت آقا 
در هر دوگانه ای که ساختار یا قانون کشور در یک طرف 
آن قرار بگیرند، طرف ساختار و قانون و نظم و انتظام را می 
گیرند )اوصیکم بتقوی اهلل و نظم امرکم( واینکه چرا رهبر 
معظم انقالب برتثبیت مصوبه شورای عالی اقتصادی صحه 
گذاشتند زیرا قانونمداری ازهرج و مرج در کشور جلوگیری 
می کند و نمونه تاکید ایشان برُمر قانون در انتخابات سال 88 
متجلی است که باعث نجات کشور از هرج ومرج شدو منجر 

به خاموشی فتنه گردید 
اگر در آن فتنه، ایشان تحت تأثیر اعتراضات خیابانی و فشار 
فتنه گران، از ساختارهای قانونی نظام دفاع و حمایت نمی 
کردند، آنگاه جریان غیرانقالبی و فتنه گر به خود اجازه می 
داد در هر مسئله ای، از راههای غیرقانونی و ایجاد ناامنی، 
دیدگاه خود را به اکثریّت مردم و نظام اسالمی تحمیل 
نماید. درواقع باید گفت رهبرانقالب با ایستادگی خود در برابر 
خواسته غیرقانونی فتنه گران، ساختارهای قانونی نظام در امر 

انتخابات را تثبیت و مستحکم نمودند؛         ادامه صفحه3
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                  حجت االسالم و المسلمین قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور: 

  در مدرسه دانش آموزان باید 
نماز مدیر را ببینند

                                        آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضاییه :

تدبیرحکیمانه   مقام معظم 
رهبری درحوادث اخیر 

آمار ازدواج های ثبت شده در کشور 40 
درصد کاهش داشته است

صفحه 4

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت:

شرط مسئولیت داشتن در جمهوری 
اسالمی، داشتن روحیه مبارزه با فساد است

اقتصاد را نباید شرطی کرد؛ راهبرد اساسی 
مصون سازی اقتصاد بوسیله تولید داخلی است

خیال پایان تحریم در 2سال آینده باطل است مگر 
اینکه تحریم را بی اثر کنیم

معاون هماهنگ کننده سپاه ثاراهلل استان کرمان :

معاون هماهنگ کننده سپاه ثاراهلل استان کرمان از افتتاح 2۴۴ 
پروژه عمران و محرومیت زدایی در هفته بسیج در استان کرمان 
خبر داد و گفت: بسیج و سپاه در تمام بحران ها در سراسر کشور 

در خط مقدم حضور داشته اند.
سیاوش  سرهنگ  کرمان،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
مسلمی در نشست خبری هفته بسیج با اشاره به اینکه اصحاب 
رسانه در حوزه جنگ نرم موثرترین و با نفوذترین نقش را به عهده 
دارند اظهار داشت: اصحاب رسانه در شرایط کنونی در دفاع از 

آرمان های نظام وظیفه سنگینی به عهده دارند.
وی با بیان گرامیداشت هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدا و ایثارگرانی که به واسطه از خودگذشتگی آنها عزت انقالب 
برقرار شده است گفت: شعار محوری هفته بسیج امسال »چهل 
سال خدمت، جهاد، شهادت« است که هر کدام از این کلمات بار 

معنایی زیادی به همراه دارد.
پایان پیمودن مسافت 60 کیلومتری برای تحصیل؛ دانش آموزان 

 روستای چاه ابراهیم رودبارجنوب صاحب مدرسه شدند
معاون هماهنگ کننده سپاه ثاراهلل استان کرمان هفته بسیج را 
بهانه ای برای زنده نگه داشتن فرهنگ بسیج و روحیه شجاعت 
در  بسیجی  روح  داشتن  زنده نگه  و  جامعه  در  استقامت  و 
آحاد جامعه به ویژه نسل جوان دانست و افزود: بسیج پدیده 
شگفت انگیز انقالب اسالمی است و امروز جمهوری اسالمی 

صادرکننده فرهنگ بسیج به دیگر کشورهاست.
وی با بیان اینکه امروز هر جا که مشکلی برای نظام و انقالب به 
وجود آمد چه در بحران های طبیعی و یا در دیگر بحران ها سپاه 
حضور موثر خود را نشان داده است گفت: همه اینها به سبب 

وجود بسیج و حضور آحاد مردم است.
مسلمی با بیان اینکه همه ما پس از پیام مقام معظم رهبری 
شاهد فروکش کردن اعتراضات مردمی بودیم و صف آحاد مردم 
از تخریب گران و آشوبگران جدا شد افزود: مردم ما بار دیگر نشان 

244 پروژه عمران و محرومیت زدایی سپاه در 
هفته بسیج   افتتاح می شود

دادند که گوش به فرمان مقام معظم رهبری و عاشق 
والیت هستند.

دارند که  را  باور  این  اینکه بسیجیان  به  اشاره  با  وی 
مردم اهل بیت ما هستند و بی منت در تمام صحنه های 
خدمت رسانی به مردم حضور دارند عنوان کرد: همه ما 
شاهد بودیم که بسیج و سپاه در تمام بحران ها در سراسر 

کشور در خط مقدم حضور داشته اند.  
معاون هماهنگ کننده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان 
اینکه مردم ولی نعمت ما هستند و نگاه مسئوالن نظام 
به مردم باید اینگونه باشد افزود: مردم یکی از ارکان اصلی 

استقرار، استکمال و استمرار نظام هستند.
وی با اشاره به اینکه به سبب همین اثرگذاری است که 
بسیج امروز دشمنان زیادی دارد و هجمه های زیادی که 
به بسیج و سپاه و همه دلسوزان نظام وارد می شود به 
واسطه نقش حمایتی و نگه دارنده این نهادهاست بیان 
کرد: بسیج امروز بیانیه گام دوم انقالب را در دستور کار 

قرار داده است                                ادامه درصفحه3

بیانات مقام معظم رهربی، در دیدار دو هزار و پانصد نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی: 

دیدار سرهنگ پاسدار صمد ایمانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بردسیر به همراه 
پاسداران و بسیجیان شهرستان بردسیر به مناسبت آغاز هفته بسیج 

با حجت االسالم و المسلمین کرمانی امام جمعه بردسیر
صبــح روز پنجشــنبه )30آبــان مــاه( ســرهنگ پاســدار صمد ایمانــی فرمانده 
ناحیــه مقاومت بســیج بردســیر به همراه پاســداران و بســیجیان شهرســتان 
بردســیر بــه مناســبت آغــاز هفتــه بســیج بــا حجــت االســالم کرمانــی امــام 

جمعــه شهرســتان دیــدار کردند.
حجــت االســالم کرمانــی امــام جمعــه شهرســتان بردســیر در ایــن دیــدار 
ضمــن تبریــک هفتــه بســیج گفــت: فرمــان تاســیس بســیج کــه بــه فرمان 
امــام خمینــی )ره( بــود فراتــر از یــک فرمــان عــادی و از ســوی یــک انســان 
عــادی باشــد بلکــه یــک فرمــان الهــی و از ســوی انســانی الهــی بود و کســی 
هــم بــاورش نمــی شــد که بســیج مانــدگار شــود و ملــی و بین المللی شــود 
و ســایر کشــور هــای اســالمی نیــز از ایــن ابتــکار امــام راحــل الگــو بــرداری 
کننــد و باعــث نشــر فرهنــگ اســالمی و انقالبــی شــود و بــه حمــد الــه و 
بــه خواســت خداونــد متعــال ایــن امــر میســر شــد و امــروز بســیج نیــروی 
کارآمــدی بــرای همــه ی میدان های ســخت و حســاس کشــور شــده اســت. 
وی افــزود: بســیج گســترده تــر از آن اســت کــه محــدود بــه برخی افراد شــود 
بلکــه همــه آنهایــی کــه دلشــان در گــرو اســالم و انقالب اســت نیز بســیجی 

 . هستند
وی افــزود: مــا بایــد تــالش کنیــم تــا فرهنــگ و تفکــر بســیجی در جامعــه 
پررنــگ تــر شــود تــا موجبــات پیشــرفت نظــام اســالمی فراهــم شــود. وی 
خطــاب بــه بســیجیان حاضــر در جلســه گفــت: عمــوم جامعــه بــه اعمــال 
و رفتــار بســیجیان توجــه مــی کننــد  و اگــر مــا بســیجیان در عمــل و رفتار 
روحیــه بســیجی را حفــظ کنیــم آنهــا هــم به بســیج عالقــه مند می شــوند 

و فرزندانشــان را بــه شــرکت در فعالیــت هــای بســیج ترغیــب می کنند 
و بــه بســیج بــه عنــوان یــک ملجــا و پناهــگاه نــگاه مــی کننــد کــه بــه 
حمدالــه نیــز همینگونــه نیــز هســت، وی در آخــر تاکیــد کــرد: حضرت 
امــام )ره( تاســیس بســیج را فقــط بــرای زمــان جنــگ تاســیس نکــرد 
بلکــه بــرای تمــام میــدان هــای حســاس کشــور این تدبیــر حکیمانــه را 

اندیشیدند.

راهبرد موثر حضرت امام)ره( در تاسیس بسیج این نهاد انقالبی و مردمی، 
راهبردی استراتژیک، مدبرانه، عقالنی و فراتصور ملت ایران بود

حجت االسالم شمسی مسئول دفرت منایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان بردسیر :

ــپاه  ــه در س ــی فقی ــی ول ــر نمایندگ ــئول دفت ــی مس ــالم شمس ــت االس حج
شهرســتان بردســیر در ســخنرانی پیــش از خطبــه نمــاز جمعــه ایــن هفتــه 
ــزت و شــرافت بســیج در بطــن نظــام  ــت: ع ــه بســیج گف ــه مناســبت هفت ب
مقــدس اســالمی بــه ایــن اســت کــه نمــاد ایثــار و مقاومــت در کشــور معرفــی 

شــده اســت.
ــد مشــخص  ــروی کارآم ــک نی ــوان ی ــه عن ــه بســیج را ب ــزود: آنچــه ک وی اف
کــرده حضــور حماســی و فعــال او در تمــام میادیــن و صحنــه هایــی اســت 
کــه بــه واســطه آن انقــالب را بیمــه کــرده اســت  و عمــر بــا برکــت ایــن نظــام 

را بــه چهــل ســالگی رســانده اســت.
وی ادامــه داد: راهبــرد موثــر حضــرت امــام)ره( در تاســیس ایــن نهــاد انقالبــی 
و کامــال مردمــی، راهبــردی اســتراتژیک، مدبرانــه، عقالنــی و فراتصــور ملــت 

ایــران بــود. 
وی خاطــر نشــان کــرد: آنچــه امــروز دشــمن را بیــش از گذشــته دچــار تــرس 
ــگ بســیج و بســیجی در  ــرده، گســترش وســیع ســیره و فرهن و وحشــت ک
کشــور و در ســطح کشــورهای اســالمی و منطقــه از جملــه حشــد الشــعبی در 

عــراق و انصــار اهلل در یمــن اســت.
وی بــا اشــاره بــه ســخنی از مقــام معظــم رهبــری گفــت: بــه فضــل الهــی تــا 
فرهنــگ بســیج برایــن کشــور حاکــم اســت خــواب برگشــت دشــمن بــه ایــن 

کشــور یــک خــواب آشــفته و غیــر قابــل تعبیــر خواهــد بــود.

ــتان  ــپاه شهرس ــه در س ــی فقی ــی ول ــر نمایندگ مســئول دفت
ــای  ــت ه ــات و فعالی ــه ای از خدم ــان گوش ــیر در پای بردس
ــرای  ــته ب ــال گذش ــک س ــول ی ــتان را در ط ــیج شهرس بس
ــا ادامــه دادن راه  نمازگــزاران بیــان کــرد و گفــت: انشــااهلل ب
و ســیره شــهدا و تفکــر بــاارزش بســیجی موجبــات پیشــرفت 

ــم. ــم نمایی ــالمی را فراه ــالب اس ــور و انق کش

حسن پور مناینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی :

آشوب گران 2 میلیارد تومان خسارت به سیرجان وارد کردند
نماینده مردم ســیرجان و بردســیر در مجلس شــورای اســالمی از میزان 
خســارات وارده بــه شهرســتان ســیرجان، ســخن بــه میــان آورد و عنوان 
کــرد: ایــن اغتشاشــات حــدود 2 میلیــارد تومــان خســارت به ســیرجان 
ــه پمــپ بنزین هــای ایــن  وارد کــرد کــه بیشــتر خســارت های وارده ب

ــه بود. منطق
شــهباز حســن پور در گفت وگــو بــا ایســنا در خصــوص تجمعــات جمعه 
هفتــه پیــش در شهرســتان ســیرجان در پــی افزایــش قیمــت بنزیــن، 
گفــت: در همــان شــب اول و در اولیــن ســاعات حــوادث ســیرجان بــا 
مشــارکت بســیار خــوب و همراهــی مــردم ســیرجان، ایــن اغتشاشــات 
بالفاصلــه بــا کمــک نیروهای نظامــی و امنیتــی پایــان یافت و تعــدادی 
از افــرادی کــه نقــاب زده و خــود را بــه جمعیــت مردمــی رســانده بودند، 

ــایی شدند. شناس
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه نیروهــای امنیتــی و انتظامــی، ســپاه و 
شــورای تامیــن در کوتاه تریــن ممکــن و بــه خوبــی زمــان وارد عمــل 
شــدند، اظهــار کــرد: تعــدادی از بازداشــت شــدگان بــا قیــد وثیقــه آزاد 
شــدند و فقــط چنــد نفــر از آشــوب گــران کــه تعــداد آنهــا کمتــر از 
انگشــتان یــک دســت اســت، همچنــان در بازداشــت بــه ســر می برنــد.

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای اســالمی بــا 
ــان کــرد:  ــر اینکــه صــف مــردم از آشــوب گران جداســت، بی ــد ب تاکی
ــرای  ــته ب ــه گذش ــه هفت ــح روز جمع ــاعت 6 صب ــه از س ــرادی ک اف
برپایــی تجمــع فراخــوان داده بودنــد، افــرادی غیــر ســیرجانی بودنــد که 

خوشــبختانه همــه ایــن افــراد شناســایی شــدند.
وی از میزان خســارات وارده به شهرســتان ســیرجان، ســخن به میان آورد و 
عنــوان کــرد: این اغتشاشــات حــدود 2 میلیارد تومان خســارت به ســیرجان 
وارد کــرد کــه بیشــتر خســارت های وارده بــه پمــپ بنزین هــای ایــن منطقه 

بود.
حســن پور بــا بیــان ایــن مطلــب کــه خوشــبختانه پمــپ بنزیــن هــا بیمــه 
بــوده و بیمــه مکلــف بــه پرداخــت خســارات وارده بــه آنهاســت، ادامــه داد: 
ــکاری  ــا هم ــتاندار و ب ــتور اس ــا دس ــده ب ــارت دی ــای خس ــپ بنزین ه پم
خیریــن و شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی و ســایر عوامــل مربوطه 
در کمتــر از 5 ســاعت بازســازی و بهســازی و فــردای همــان شــب دوبــاره  

فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد.
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خطبه های نمازجمعه

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، یــداهلل موحد در 
جلســه ستاد اســتانی پیشــگیری از جرایم انتخاباتی اظهار 
ــون  ــاده 67 قان ــرای م ــتا و در اج ــن راس ــت: در همی داش
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی یکــی از وظایفــی که 
بــر عهــده قــوه قضائیــه گذاشــته اند، پیش بینــی و انجــام 
ــم  ــری  از جرای ــات  پیشــگیرانه در راســتای جلوگی اقدام

ــت. انتخاباتی اس
ــت:  ــان داش ــان بی ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
در نظــام جمهــوری اســامی و بــر اســاس اصــول قانــون 
اساســی مهم تریــن حــق شــهروندان ایرانی حق مشــارکت 
ــی و  ــن سرنوشــت سیاســی، اقتصــادی، اجتماع در تعیی
فرهنگــی اســت  و تمــام مــردم ایــران به طــور یکســان از 
آن برخــوردار هســتند و ایــن حــق از طریــق شــرکت در 
انتخابــات و دادن رای و انتخابــات اصلــح اعمــال می شــود.

وی عنــوان داشــت: وظیفــه ذاتــی قــوه قضائیــه براســاس 
156قانــون اساســی، پشــتیبانی از تمامــی حقوق مــردم از 
جملــه حــق مشــارکت در سرنوشــت سیاســی خودشــان 
ــق در  ــن طری ــه از ای ــه و آگاهان ــد آزادان ــا بتوانن ــت ت اس
سرنوشــت کشــور مداخلــه کننــد وبــه تعبیر مقــام معظم 
رهبــری حفاظــت از رای مــردم حق النــاس اســت و صیانت 

از حق النــاس، وظیفــه آحــاد مســئوالن اســت.
موحــد بیــان کــرد: واریــز هــر برگــه رای در صنــدوق اخــذ 

آرا  از ســوی مــردم منجــر بــه تقویــت، افزایــش مقبولیــت، 
مشــروعیت و اقتــدار داخلــی و بین المللــی نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی ایران می شــود لــذا حضور و مشــارکت 
ــیار  ــدی و بس ــأله ج ــات مس ــردم در انتخاب ــری م حداکث

بااهمیتــی اســت .
ایــن مقام ارشــد قضائــی در اســتان کرمــان ادامــه داد: همه 
مســئوالن به ویــژه دســت اندرکاران امــر برگــزاری انتخابات 
در رده هــای مختلــف اجرایــی، نظارتــی، انتظامــی و امنیتی 
بایســتی نقــش مهــم و پررنگ خــود را در اســتقرار امنیت و 

برگــزاری یــک انتخابــات ســالم و پرشــور ایفا کنند.
ــیر  ــور در مس ــی کش ــرایط کنون ــد: در ش ــادآور ش وی ی
ــه و  ــای ظالمان ــل تحریم ه ــی از قبی ــای مختلف تندباده
تهدیــدات مختلــف قــرار دارد و برگــزاری یازدهمیــن دوره 
انتخابات مجلس شــورای اســامی و انتخابات میــان دوره ای 
مجلــس خبــرگان رهبــری از اهمیــت فوق العــاده ای 

ــوردار اســت. برخ
گفــت:  کرمــان  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
ــا  ــات بایســتی ب ــر انتخاب ــزاران ام دســت اندرکاران و کارگ
برگــزاری نشســت های هم اندیشــی و بــا هم فکــری تدابیــر 
الزم را در جهــت جلوگیــری از جرایــم انتخاباتــی بــه عمــل 
آورنــد تــا بتوانیــم یک انتخابــات پرشــور و بانشــاط در طراز 
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران در ایــن اســتان 

برگــزار کنیــم. ی اظهــار کــرد: ایــن ســتاد در ســه مقطــع 
پیــش، حین و پــس از برگــزاری انتخابات جرایــم انتخاباتی 
را مــورد رصــد قــرار می دهــد و تدابیــر الزم پیشــگیرانه را 
اتخــاذ خواهــد کــرد و در صــورت وقــوع جــرم بــا متخلفــان 

برخــورد قضائــی صــورت خواهــد پذیرفــت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان ادامــه داد: اداره کل 
ــدم ورود  ــه ع ــان بایســتی در زمین ــات اســتان کرم اطاع
پول هــای کثیــف و آلــوده بــه انتخابــات  اقــدام کنــد و بــا 
رصــد مســتمر و هوشــمندانه، ضمــن ردیابــی و شناســایی 
ایــن گونــه پول هــا مراتــب را بــه دســتگاه قضائــی و ســتاد 

پیشــگیری از جرایــم انتخاباتــی اعــام کنــد.

ــی روز 27  ــن قرائت ــلمین محس ــام و المس حجت االس
آبــان مــاه در هفتمیــن اجــاس اســتانی نمــاز در کرمان 
بــا موضــوع »نمــاز و مدرســه« اظهــار کــرد: قــرآن مــی 
فرمایــد نمــاز غیــر از ایمــان نیــاز بــه امکانــات نیــز دارد 
و خداونــد بــه مــا قــدرت و امکانــات داده و قیامــت از مــا 

ســوال خواهــد کــرد.
وی افــزود: نبایــد بــه کار کــم قانــع باشــید، قــرآن مــی 
فرمایــد در انجــام کار یــا حــق آن را ادا کنیــد و یــا هرچه 
مــی توانیــد کار کنیــد. مــا می توانســتیم بیــش از اینکه 
هســتیم کار کنیــم و نبایــد به مــا بگویند در زمان شــما 

ــت کرد. نمــاز اُف
ــامی  ــاب اس ــال از انق ــرد: 40 س ــح ک ــی تصری قرائت
گذشــته و مــا هنــوز گنــدم زکات نــداده مــی خوریــم و 
بــا همــه کارهایــی کــه صــورت گرفتــه، 6 درصــد مــردم 

زکات مــی پردازنــد. خمــس بیشــتر مــی دهنــد.
وی بیــان کــرد: دربــاره نمــاز فرزنــدان، قرآن مــی فرماید 
خانــواده ات را بــه نمــاز امــر کــن، اگــر اثــر نکــرد، صبــر 

کــن و چنــد بــار تکــرار کــن تــا عملی بشــود.
رییــس ســتاد اقامــه نمــاز کشــور بــا اشــاره بــه فریضــه 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر گفــت: نمــاز معــروف 
درجــه یــک اســت و اگــر نمــاز حــل شــود، خیلــی از 
مســائل حــل مــی شــود. کمالــی نیســت مگــر در نمــاز 

شد. با
وی بــا اشــاره بــه اســتقبال جوانان افــزود: ما نتوانســتیم 
خــوب کار کنیــم. هیــچ کــس نمــی توانــد بگویــد مــن 
بــه وظیفــه ام عمــل کــردم. مــا مــی توانیــم بهتــر از این 

باشیم.

قرائتــی اظهــار کــرد: اول چیــزی کــه حســاب مــی شــود، 
ــرای ازدواج  ــال ب ــوان مث ــه عن ــه ب نمــاز اســت و در جماع
دختــر مــی گوینــد اول ببینیــد دامــاد نمــاز مــی خوانــد و 

اهــل حســاب و کتــاب اســت؟
وی تصریــح کــرد: 46 حــق )از جملــه حــق کــودک، معــاد، 
توحیــد و ...( در نمــاز هســت. نمــاز بــا لقمــه حــرام، نمــاز 

اســت امــا قبــول نیســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت: مســووالن نماز 
بایــد افــراد محبــوب، وارســته و عاقمنــد باشــند و جــای 
نمــاز در ادارات بایــد بهتریــن جــا باشــد؛ صدا و ســیما برای 
همــه چیــز فیلــم ســاخته، بــرای نمــاز چــه کــرده؟ باید هر 

کســی خــودش را محاســبه کند.
قرائتــی گفــت: از طــرف مقــام معظــم رهبــری عــرض مــی 
کنــم کــه بــه مــن فرمودنــد« تــو در مســئله نمــاز بــر همه 
ــم  ــن مــی گوی ــذا م ــدگان مــن مقــدم هســتی«. ل نماین
ــرای کانتــری کــه عقیدتــی سیاســی  درســت نیســت ب
ــرای  ــرود و ب ــی ب ــربازان روحان ــاز س ــرای نم ــول دارد، ب پ
مدرســه کنــار ایــن کانتــری روحانــی نــرود. بایــد جــواب 

پــس بدهیــم.
رییــس ســتاد اقامــه نماز کشــور با اشــاره بــه اینکــه دنیای 
ورزش بــرای ســاعت نمــاز حرمــت قائل شــود، اظهــار کرد: 
حضــور مســووالن در صف اول نماز مهم اســت. در مدرســه 
دانــش آمــوزان بایــد نمــاز مدیــر را ببیننــد. گاهــی بایــد 
علنــی نمــاز خوانــد زیــرا اثــر دارد. وقتــی یــک فوتبالیســت 

نمــاز بخوانــد، بچــه هــا یــاد مــی گیرند.
قرائتــی بــا اشــاره بــه گایــه هــا از گرانــی و کســادی بــازار 
گفــت: قــرآن مــی فرمایــد اقتصــاد شــما مربــوط بــه دیــن 

۳2 هزار میلیارد ریال به حساب دهیاری های کشور واریز شد
ســعیدرضا جندقیــان، معــاون امــور دهیاری هــای 
ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور 
ــه  ــن ب ــای قزوی ــش دهیاری ه ــیه همای در حاش
خبرنــگاران، اعتبــارات امســال دهیاری هــای 
ــام و  ــال اع ــارد ری ــش از 50 میلی ــور را بی کش
افــزود: ســال گذشــته میــزان ایــن اعتبــار 2۹ هزار 

ــود. ــال ب ــارد ری و 500 میلی
وی، خالــی شــدن روســتاها از نخبــگان و جوانــان 
و نیــز کاهــش ظرفیت هــای اقتصــادی روســتاها 
ــار  ــت و اظه ــا دانس ــی آنه ــکات کنون را از مش
داشــت: در راســتای رفــع مشــکات یــاد شــده 2 
طــرح پیشــنهاد شــد، اول آنکه شــوراها بــه عنوان 
اهــرم و بــازو کمــک حــال دهیــاران در انجــام امور 
ــا هماهنگی هــای  روســتاها باشــند و دوم آنکــه ب

 تفکر بسیجی فراتر از مرزهای 
جغرافیایی گسترش یافته است 

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر :

حجــت االســام والمســلمین 
ــی  ــر کرمان ــی اکب ــاج عل ح
امــام جمعه بردســیر درخطبه 
هــای نمــاز جمعــه ایــن هفته 
در سلســله گفتــار شــرح 
ــام  ــاق ام ــکارم اخ ــای م دع
ســجادعلیه الســام  بــا ذکــر 
ایــن فــراز» خدایــا خصلتهای 

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان بــه نقــل از پایــگاه 
ــر  ــن خب ــریح ای ــداء در تش ــا ف ــس، محمدرض ــری پلی خب
اظهــار داشــت: در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی 
بــر برداشــت 80 میلیــون ریــال از کارت رفاهــی وی، مامــوران 
ــا انجــام اقدامــات پلیســی یــک خانــم را در  کانتــری 16 ب
حالــی کــه قصــد داشــت بــا یــک کارت جعلــی 110 میلیون 

ریــال خریــد طــا انجــام دهــد، دســتگیر کردنــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان افــزود: در تحقیقــات 
ــنامه  ــل شناس ــا جع ــاله ب ــن زن 60 س ــد ای ــخص ش مش
بازنشســتگان و دریافــت کارت رفاهــی آنــان اقــدام بــه خریــد 
ــه  ــه س ــن رابط ــه در ای ــت ک ــرده اس ــا می ک ــاطی ط اقس
فقــره جعــل و کاهبــرداری بــه مبلــغ 200 میلیــون ریــال از 

او کشــف شــد.
ــداد  ــم تع ــن مته ــزل ای ــرد: در بازرســی از من ــوان ک وی عن
زیــادی اســناد و مدارک از جمله فیش حقوقی بازنشســتگان، 
گواهــی حقوقــی، گواهــی کســر حقــوق، کارت هــای رفاهی و 
شناســنامه جعلــی نیــز کشــف شــد کــه تحقیقــات از ایــن 

متهــم ادامــه دارد.

نجات جان مادر و نوزاد توسط تیم سالمت 
و پرسنل اورژانس 115 در الله زار

حجت االسام و المسلمین قرائتی در هفتمین اجاس استانی نماز در کرمان با موضوع »نماز و مدرسه« :

شماســت امــا تشــخیص مــا تشــخیص قرآنــی نیســت. 
قــرآن مــی گویــد اگــر بــه تــورات، انجیــل و قــرآن عمــل 

کردنــد، از آســمان و زمیــن رزق آنهــا زیــاد مــی شــد.
وی بــا بیــان اینکــه وضع نمــاز زیاد خــوب نیســت، افزود: 
از راه هــای مختلفــی بایــد بــرای نمــاز وارد شــویم و پــدر 
و مــادر فرزنــدان را تشــویق کننــد. تــا نمــاز حــل نشــود 

ســیلی مــی خوریــم.
قرائتــی تصریــح کــرد: مقام معظــم رهبــری فرمودند«اگر 
مســووالن مــا نســبت بــه نماز حســاس مــی بودنــد، نماز 

ــی افتاد«. راه م
ــد  ــن ســئوال کــه چــرا نمــاز را بای ــه ای وی در پاســخ ب
ــر  ــورها و در ه ــه کش ــت: در هم ــم؟ گف ــی بخوانی عرب
فرودگاهــی خلبــان هــا بایــد انگلیســی صحبــت کننــد 

ــد ارزش اســت. ــاز واح ــراد نیســت. نم ــن ای ای
قرائتــی دربــاره اینکــه چــرا کشــورهایی کــه نمــاز مــی 
خواننــد عقــب هســتند، اظهــار کــرد: مــا بــه دســتورات 
دیــن درســت عمــل نکــرده ایــم. نســخه مریــض را خوب 

نمــی کنــد، بایــد دارو را گرفــت و اســتفاده کــرد.

 آگهی گواهی حصروراثت
اقــای حســن بنــی اســد ازاد  بــه شناســنامه شــماره 221  به اســتناد 
شــهادتنامه و گواهــی فــوت و فتوکپی شناســنامه ورثه، درخواســتی 
بــه  شــماره ۹80۹۹8348۹10046۹  تقدیــم شــورای حــل اختاف 
نمــوده  و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان موســی بنــی 
ــخ  13۹8/08/01 در  ــه شناســنامه شــماره 103  درتاری اســد ازاد  ب
اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حیــن الفــوت وی عبارتند 
از :1- حســن بنــی اســد ازاد  فرزنــد موســی بــه شناســنامه شــماره 
221  متولــد 1362 نســبت: فرزنــد2- حســین بنــی اســد ازاد  فرزند 
موســی بــه شناســنامه شــماره 871  متولــد 1364 نســبت: فرزند3- 
احســان بنــی اســد ازاد  فرزنــد موســی  به شناســنامه شــماره 3518  
متولــد 1367 نســبت: فرزنــد4 - رســول بنی اســد ازاد  فرزندموســی  
بــه شناســنامه ملــی 3170056360 متولــد 1370 نســبت: فرزنــد 
5- ایــران معصــوم پــور عســکری فرزنــد کاکاجــان  بــه شناســنامه 
شــماره 3  متولــد 1328 نســبت: همســر  لــذا مراتــب یــک نوبــت 
در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچه 
کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی 
باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهی به شــورای حــل اختاف 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جز 
رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار 

ســاقط اســت.
دفتر شورای حل اختاف شماره یک شهرستان بردسیر23۹ م الف

تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در فضای مجازی ممنوع است

کالهبرداری زن 60 ساله با جعل 
کارت رفاهی  بازنشستگان

تیــم ســامت مرکــز خدمــات جامــع ســامت منطقــه اللــه 
ــس 115، دوشــنبه 20  ــگاه اورژان ــه همــراه پرســنل پای زار ب
آبــان مــاه بــا اقــدام بــه موقــع در مراحــل زایمــان و مراقبــت از 
نــوزاد، جــان مــادر باردار ســاکن باغابر در شهرســتان بردســیر 

را نجــات دادنــد.
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــم  ــب تی ــی مناس ــات درمان ــا اقدام ــیر، ب ــتان بردس شهرس
سامت)پزشــک، مامــا و بهــورز روســتا( وتیــم فوریــت هــای 
پزشــکی در مراحــل زایمــان و مراقبــت از نــوزاد، مــادر بــاردار 

ــا آورد. ــه دنی ــس ب ــود را در آمبوالن ــوزاد پســر خ ن
گفتنی اســت مادرجــزء گــروه پرخطر، دارای ســابقه ســزارین 

وزایمــان زودرس و در هفتــه 36 بــارداری بــوده اســت.
نــوزاد بــه علــت نــارس بــودن بــه بخــش مراقبــت هــای ویژه 
نــوزادان بیمارســتان افضلی پــور در کرمــان انتقال داده شــد و 
مــادر در حــال حاضــر در بیمارســتان حضــرت قائم )عــج( این 

شهرســتان بســتری می باشد.
 مدیــر شــبکه از اقــدام بــه موقــع تیــم ســامت و کارکنــان 

ــر کــرد. اورژانــس 115 تقدی

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان 

جاعل فراری در کرمان 
دستگیر شد

رئیــس پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمان 
از دســتگیری یــک زندانــی فــراری کــه اقــدام بــه فــروش 
خودروهــای لیزینگــی بــا جعــل اســناد و پــاک می کــرد، 

خبــر داد.
ســرهنگ یدالــه حســن پور افــزود: کارآگاهــان اداره مبــارزه 
بــا جعــل و کاهبــرداری ایــن پلیــس در رصــد اطاعاتــی و 
بــا بهره گیــری از منابــع خبــری و تحقیقــات میدانــی موفق 
بــه شناســایی یــک نفــر جاعــل و کاهبــردار حرفــه ای کــه 

زندانــی فــراری بــود، شــدند.
وی افــزود: متهــم کــه بــا قــرار وثیقــه بــه مرخصــی اعــزام 
ــیاری  ــا هوش ــه ب ــد ک ــرار می کن ــه ف ــدام ب ــوده اق ــده ب ش
ــی  ــی ط ــی و پلیس ــات فن ــام اقدام ــا انج ــان و ب کارآگاه

ــود. ــتگیر می ش ــه دس ــات غافلگیران عملی
ــرد  ــن ف ــات ای ــی در خصــوص اتهام ــس آگاه ــس پلی رئی
بیــان کــرد: متهــم دســتگیر شــده از حــوزه قضائــی پنــج 
شهرســتان بــا عناویــن حمل مــواد مخــدر و ســرقت 27 تن 

گنــدم تحــت تعقیــب قضائــی بــود.
وی افــزود: متهــم در زمــان فــرار خــود از زنــدان بــا خریــد 
خودروهــای لیزینگــی اقــدام بــه تهیــه اســناد و پاک هــای 
مجعــول کــرده و بــا نصــب پــاک جعــل شــده بــرروی این 
خودروهــا بــا هویــت نامشــخص اقــدام بــه فــروش خودروها 

ــه صــورت قطعــی می کــرد. ب
حســن پــور بــا اشــاره بــه ارزش 10 میلیــاردی خودروهــا و 
وثیقه هــای ضبــط شــده ایــن متهــم، افــزود: تعــدادی از مال 
باختــگان شناســایی و تحقیقــات در خصوص ســایر شــکات 

ادامــه دارد.
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
اگــر افــرادی در ایــن خصــوص شــکایتی دارنــد می تواننــد 
ــه پلیــس آگاهــی اســتان مراجعــه کننــد، از شــهروندان  ب
ــز  ــق مرک ــکوک را از طری ــوارد مش ــه م ــت: هرگون خواس

ــد. ــس اطــاع دهن ــه پلی ــای پلیســی 110 ب فوریت ه

در مدرسه دانش آموزان باید نماز مدیر را ببینند/ گاهی باید 
علنی نماز خواند زیرا اثر دارد

بــد مــن را اصــاح کــن « بیــان داشــت: امــام ســجاد علیــه 
الســام درایــن فــراز از خداونــد متعــال مــی خواهــد رفتارهای 
ناپســند در وی اصــاح کنــد زیــرا افــراد دارای رفتــار ناپســند 
بایــد بــه اصــاح رفتــار خودبپردازنــد و بویــژه افــراد مومــن باید 
اصاحگــر عیــوب یکدیگــر باشــند یعنــی افــراد باایمــان بایــد 
عیبهــای یکدیگــر را گوشــزد کننــد و بایــد مومــن نســبت بــه 
مومــن دیگــر ماننــد آینــه باشــد همانگونــه کــه آینــه عیبهای 
مــا را نشــان مــی دهــد مومــن بایــد اینگونــه باشــد همچنین 
مومــن بایــد انتقــاد پذیرباشــد و اگــر عیــب ونقصــی در ســیره 
ــد مومــن  ــرد و خــودش را اصــاح کن ــارش اســت بپذی ورفت
بایــد رفیــق و دوســت خــوب داشــته باشــد بــه ایــن دلیــل که 
عیبهایــش را بگویــد امــام صــادق علیــه الســام درایــن مــورد 
مــی فرمایــد: بهتریــن هدیــه بــرادر دینــی مــن ایــن اســت که 
عیبهــای مــن را بگویــد یعنــی بــه مــن هدیــه دهــد و نکتــه 
دیگــری کــه ضــرورت دارد کــه  در اصــاح رفتارخویــش بــه 
ان توجــه کنیــم دقــت در رفتــار ادمهایــی کــه رفتــار ناپســند 
دارنــد تــا از رفتــار انهــا عبــرت بگیریــم و رفتــار  خــود را اصاح 
کنیــم امــام صــادق علیه الســام می فرمایــد : ســاعتی از وقت 
خــود را بــه معاشــرت بــا بــرادران دینــی خود اختصــاص دهید 
تاعیبهــای شــما گوشــزد کنــد وتوتاش کنی تــا انهــا را اصاح 

. کنید
خطیــب جمعــه بردســیر بمناســبت هفتــم اذرمــاه روز نیروی 
دریایــی ضمــن تقدیــراز تاشــهای این جــان برکفــان دردوران 
دفــاع مقــدس گفــت : نیــروی دریایــی در دوران دفــاع مقــدس 
نقــش بــی بدیلــی درابراههــای خلیــج فــارس ودریــای عمــان 
ــد و  ــاع کردن ــامی دف ــران اس ــی ای ــای اب ــت وازمرزه داش

شــهدایی هــم تقدیــم اســام نمودنــد 
امــام جمعه بردســیر بمناســبت پنجم اذرماه ســالروز تاســیس 
بســیج ضمــن تبریــک و تهنیــت بــه بســیجیان و قدردانــی از 
زحمــات انــان  بیــان داشــت : یکــی ازاقدامــات آرمانــی وبلنــد 
حضــرت امــام خمینــی در ابتــدای انقــاب اســامی درســال 
ــیس  ــاه تاس ــم آذرم ــه در پنج ــود ک ــیج ب ــکیل بس 58 تش
شــد و امــروز آثارتفکربســیجی را در اکثــر نقــاط جهــان بویــژه 
درمنطقــه مــی بینیــم کــه روح بلنــد ومتعالــی امــام وآینــده 
ــراز  ــه فرات ــث شــد ک ــری ایشــان درتاســیس بســیج باع نگ
مرزهــای جغرافیایــی فراگیــر شــود چــون بســیج یــک مقولــه 
فراگیــر اجتماعــی در جوامــع بشریســت و امــروز امام خمینی 
بــه عنــوان بنیانگــذار وپدربســیج الگوی جدیــدی را بــه جهان 
ارائــه نمودنــد کــه در کشــورهای منطقــه وفرامنطقــه ای ایجاد 
شــده اســت و بــا اســتقبال مــردم قــرار گرفتــه اســت . بســیج 
ــان  ــاراهلل ،در لبن ــن انص ــعبی ،در یم ــام حشدالش ــراق بن درع
حــزب اهلل، درســوریه دفــاع وطنــی همــه برگرفتــه از اندیشــه 
وتفکــر حضــرت امام اســت چــون امــام تفکربســیجی را ایجاد 
کردنــد بســیج تنهــا نیــروی نظامــی وابســته به ســپاه نیســت 
بلکــه بســیج فراتــراز مقوله نظامی اســت و بــا شــرایط و اوضاع 
در امورعمرانــی ومحرومیــت زدایــی ،دراقتصــاد مقاومتــی ،در 
فرهنــگ و امــور اجتماعــی حضــوری فعــال دارد و بــا توجــه به 
شــرایط ومقتضیــات زمــان در عرصــه هــای مختلــف فعالیــت 
ــم  ــت برچش ــر آن خاریس ــیج وتفک ــروز بس ــد و ام ــی کن م
اســتکبار ونمادمقاومــت واقتــدار در برابــر زیــاده خواهــی هــای 
اســتکبار اســت امروز اســتکباردرعراق بدنبال انحــال وبرخورد  
بــا حشــد الشــعبی اســت چــون بســیج را مخالف سیاســتهای 

خــود مــی دانــد.
حجــت االســام کرمانی پیرامــون تدبیرحکیمانــه مقام معظم 
رهبــری در حــوادث اخیــر وافزایــش بهــای بنزین بیان داشــت 
:  در موردافزایــش بهــای بنزیــن کــه مقــام معظــم رهبــری به 
دلیــل تصمیــم ســران قــوا حمایــت کردنــد وفرمودنــد: مــردم 
ــد و  ــه مندبودن ــرا ی ان گل ــوه اج ــد و از نح ــی دارن نگرانیهای
ــاب انهــا بدنبــال دوقطبــی  ــه اینکــه امریــکا واذن ــا توجــه ب ب
وچندقطبــی در کشــو روایجــاد اختــا ف و آشــوب بودنــد اگــر 
دراجــرای آن بــا تدبیــر و شــفاف ســازی بــه مــردم بیــان مــی 
شــد مردمــی کــه ســالها در همــه صحنــه هامخصوصــا جنگ 
تحمیلــی از سیاســتهای نظــام حمایــت کردند وهمیشــه پای 
انقــاب بودنــد  درایــن موضــوع هــم بــا اگاهــی و در جریــان 
ــد علــی رغــم  گذاشــتن ، قطعــا مــردم اســتقبال مــی کردن
گرانــی موجــود درچنــد ســال اخیــر این بهانــه ای بــرای گرانی 

دوبــاره اجنــاس مــی شــد وباعــث دغدغــه مــردم گردیــد .
ــده نیــروی انتظامــی  ــان از فرمان امــام جمعــه بردســیر درپای
ســرهنگ غضنفــری کــه درایــن مــدت اغتشاشــات بــا تدبیــر  
و برقــراری امنیــت درشهرســتان بردســیر فعاالنــه اقــدام کرده 
ــود  ــده ب ــی برخوردارگردی ــت خوب ــتان ازامنی ــود و شهرس ب

قدردانــی وتشــکر نمــود 

رئیس کل دادگسرتی استان کرمان :

مدیــرکل دفتــر ســامت جمعیــت، خانــواده و 
مــدارس وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه اینکــه آمــار 
ــد  ــور 40 درص ــده در کش ــت ش ــای ثب ازدواج ه
کاهش داشــته اســت، گفــت: از 8۹0 هــزار ازدواج در 
8۹، ســال قبــل بــه 550 هــزار ازدواج رســیده ایــم.

ســید حامــد برکاتــی در همایش آموزشــی توجیهی 
مشــاوره هــای هنــگام ازدواج در کرمــان افــزود: آمار 
ــز  ــان نی ــتان کرم ــده در اس ــت ش ــای ثب ازدواج ه
30 درصــد نســبت بــه کشــور کاهــش پیــدا کــرده 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه 50 درصــد طــاق هــا در پنــج 
ســال نخســت زندگــی مشــترک اتفــاق مــی افتــد 
گفــت: بــه ازای هــر ســه ازدواج یــک طــاق ثبــت 

مــی شــود.
مدیــرکل دفتر ســامت جمعیــت و خانــواده وزارت 
ــاره  ــا اش ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــه کاهــش جمعیــت کــودکان در کشــور گفــت:  ب
ــد  ــر رش ــال های اخی ــالمندان در س ــت س جمعی
20 درصــدی داشــته و ۹.2 درصــد جمعیت کشــور 

ــه، از  ــد تفاهم نام ــک و عق ــا پســت بان ــه ب صــورت گرفت
ــه  ــهیاتی ب ــا تس ــی دهیاری ه ــور مال ــوب ام ــل رس مح

ــان داده شــود. آن
این مســئول خاطرنشــان کــرد: برهمیــن اســاس، دهیاران 
ــال،  ــا ســقف پنــج میلیــارد ری ــه طــرح ت در صــورت ارای
ــا کارمــزد هشــت درصــدی، تنفــس  ــدون ضمانــت و ب ب
یکســاله و بازپرداخــت چهــار ســال تســهیات دریافــت 

خواهنــد کــرد.
وی اضافــه کــرد: اگــر دولــت در راســتای وظایف خــود که 
همان ارایه تســهیات، صــدور مجوزهــای الزم، هماهنگی 
بیــن دســتگاهی، مشــارکت مــردم و بخــش خصوصــی را 
تســهیل کنــد، شــاهد اتفاقــات خوبــی در آینــده خواهیــم 

. بود
37 هزار و 100 دهیاری فعال در سطح کشور

جندقیان، معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور :

کسب رتبه برگزیده شعرسپید 
توسط خانم رزا رودینی 

ــگ  ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
وارشــاد اســامی بردســیر ، در جشــنواره سراســری 
ابــان درفرهنگســرای  نیــاوران کــه 23  شــعر 
رودینــی  رزا  برگزارشــد  تهــران  در  نیــاوران 
برگزیــده » شعرســپید« درایــن جشــنواره  گردیــد  
رزا رودینــی از شــاعران بنــام شهرســتان بردســیر 
در جشــنواره هــا افتخاراتــی زیــادی کســب نمــوده 
ــیر   ــامی بردس ــاد اس ــگ وارش ــت واداره فرهن اس
ــان  ــواده ایش ــه وی وخان ــه را ب ــن رتب ــب ای کس

ــد ــی گوی ــک م تبری

ــزار و 300 روســتا در کشــور،  ــه 3۹ ه ــا اشــاره ب ــان ب جندقی
گفــت: 37 هــزار و 100 روســتای کشــور دارای دهیــاری 
بــوده کــه ایــن بــه معنــی آن اســت کــه ۹5 درصــد جمعیــت 

ــود. ــت می ش ــاران مدیری ــط دهی ــود توس ــتایی موج روس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه درجه بنــدی دهیاری هــای کشــور در 
حــال انجــام اســت، تاکیــد کــرد: در آییــن نامــه موجــود بــه 
غیــر از وســعت، درآمــد و جمعیــت برخــی ویژگی هــا از جملــه 
مرکزیــت و گردشــگری روســتا نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
کــه ایــن مســاله باعــث افزایــش درجــه برخــی از روســتاها نیز 

خواهــد شــد.
ــه انجــام مجــوز نهــاد دهیاری هــا،  ــا اشــاره ب ایــن مســئول ب
گفــت: بــا ایــن اقــدام ســعی داریــم روســتاهای زیــر 20 خانوار 
در شهرســتان های محــروم را نیــز تحــت پوشــش دهیاری هــا 

قــرار دهیــم.

ــاالی 65 ســال اســت و بیشــتر جمعیــت ســالمندان  ب
را بانــوان تشــکیل مــی دهنــد کــه بــه دلیــل امیــد بــه 

زندگــی بــاال اســت.
ــه طــور  ــا 70 ب ــان اینکــه در ســال های 60 ت ــا بی وی ب
متوســط ســاالنه 2 میلیــون فرزنــد در کشــور چشــم بــه 
جهــان مــی گشــود کــه ایــن رقــم در ســال ۹4 بــه یــک 

میلیــون و 600 هــزار نــوزاد کاهــش یافــت.
ــاالنه  ــت س ــد جمعی ــط رش ــت: متوس ــار داش وی اظه
ــه 1.24  ــال 65 ب ــد در س ــدود 2.46 درص ــور از ح کش

ــت. ــه اس ــش یافت ــال ۹5 کاه ــد در س درص
مدیــرکل دفتــر ســامت جمعیــت، خانــواده و مــدارس 
 TFI وزارت بهداشــت بــا بیــان این کــه شــاخص بــاروری
کــه بیانگــر حفــظ ترکیــب جمعیت اســت در کشــور ما 
کمتــر از 1.۹ درصــد اســت، افــزود: بــرای حفــظ ترکیــب 
جمعیــت کشــور، بایــد بطــور متوســط هــر زن در ســن 

بــاروری حداقــل 2 فرزنــد بــه دنیــا بیــاورد.
برکاتــی ادامــه داد: آمــار ازدواج  در ســال های 86 تــا 
۹7 در کشــور کاهــش داشــته ایــن درحالــی اســت کــه 

ــوده اســت. ــه رو ب ــا افزایــش آمــار روب طــاق ب

سید حامد برکاتی مدیرکل دفتر سامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت:

آمار ازدواج های ثبت شده در کشور ۴0 درصد کاهش داشته است
ــران را  ــران را 2۹ و دخت ــن ازدواج در پس ــن س وی میانگی
24 ســال عنــوان کــرد و افــزود: بــه طــور متوســط اولیــن 
ــز  ــد دوم نی ــد از ازدواج و فرزن ــد از 4.4 ســال بع ــد بع فرزن
5.5 ســال بعــد از فرزنــد اول بــه دنیــا می آیــد و 16 درصــد 
بارداری هــا نیــز در کشــور بــاالی 35 ســال اتفــاق می افتــد.

ــد  ــی را ازدواج و فرزن ــث جمعیت ــن بح ــی مهمتری برکات
آوری عنــوان و تصریــح کــرد: در ایــن دو حــوزه نتوانســتیم 
بــه خوبــی کار کنیــم و بــا نگاهــی بــه رشــد جمعیتــی و 
ــامی،  ــاب اس ــل انق ــد آوری در اوای ــای فرزن ــت ه سیاس
رشــد ســه و نیــم درصــدی وجــود داشــت کــه  اکنــون این 

ــه 2.1 درصــد رســیده اســت. رقــم ب
وی افــزود: امنیــت شــغلی مادران نیــز در زمینــه فرزندآوری 

بســیار اهمیت دارد.
مدیــرکل دفتر ســامت جمعیت، خانــواده و مــدارس وزارت 
ــه  ــای وزارت بهداشــت در زمین ــت: راهبرده بهداشــت گف
جمعیــت، بــر اســاس سیاســت های جمعیتی کشــور تغییر 

کــرده و در مســیر فرزنــدآوری قــرار گرفتــه اســت.
وی اظهــار داشــت: در زمینــه فرزنــدآوری نیــز کاس هــای 

آموزشــی بــرای همــه زوج هــا برگــزار شــده اســت.
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حکومت  جهانی عدالت

ساز وکارهای تربیت دینی نسل منتظر 
از دیدگاه امام رضا علیه السالم

5. به کار گیری اصول تربیتی
در باره ی اصول تربیتی، می توان به نکاتی اشاره کرد؛ از جمله 
سالمت نفس مربی. کسانی که در مصدر و بستر تربیت قرار 
می گیرند، باید ابتدا به تربیت خود بپردازند. یک انسان تربیت 
شده، قادر خواهد بود درجایگاه مربی، نقش خود را به خوبی 
ایفا کند. در بیماری های ویروسی و واگیردار، معموالً شخصی را 
که به بیماری مبتال می باشد، از استفاده مشترک از وسایل، منع 
می کنند؛ زیرا انتقال میکروب، باعث بیمار شدن افرادی است که 
در آن محیط زندگی می کنند. در خانواده ای که پدری عصبانی، 
پرخاشگر، بدزبان یا مادری مضطرب، وسواسی و افسرده وجود 

دارد، مسلماً در روحیه فرزندان اثر منفی می گذارد.
از دیگر اصول، توجه به تفاوت های فردی است؛ یکی از اصولی 
که مربی باید در تربیت، به آن، توجه کند، اصل تفاوت های 
فردی است. در قرآن کریم، آیاتی وجود دارند که تفاوت ها و 
برتری بین افراد را تشریح می کند. تفاوت ها در خلقت و در عمل 
و در محیط های گوناگون وجود دارد، و شکی نیست که این 
تفاوت های بین افراد، ناشی از حکمت الهی است؛ زیرا همین 
تفاوت است که آنان و اجتماع را به سوی تکامل مستمر سوق 
می دهد؛ به طوری که اگر بشر مانند زنبور عسل، یکنواخت خلق 
شده بود، حّس ترقی طلبی و بلندپروازی انسانی در نهاد او وجود 
نداشت. گاهی در بعضی از خانواده ها به مواردی برمی خوریم 
که بعضی از پدران و مادران به امید داشتن فرزندانی متدین، 
بدون اینکه ظرفیت روحی و توانایی فرزندشان را در نظر بگیرند، 
اعمالی را بر آن ها تحمیل می کنند و با این روش نادرست، حالت 
دلسردی و بدبینی به مسائل معنوی در فرزندان ایجاد می کنند 
و اشکاالت گوناگون تربیتی را هم به بار می آورند. امام رضا علیه 
السالم می فرماید:ای یونس با مردم طبق فهم و دانش آن ها 

سخن بگو، و از آنچه درک نمی کنند دست بکش.
6. تشویق جوانان به ازدواج

در جامعه ای که سن ازدواج باال می رود و جوانان تمایلی به ازدواج 
نشان نمی دهند، فساد اخالقی روز به روز بیشتر می شود؛ به 
عالوه، شور و نشاط جوانی برای تربیت فرزند در سنین پایین 
تر، بیشتر است. باید مشکالت ازدواج جوانان امروزی را که بیشتر 
مسائل دست و پا گیر و ساختگی خودمان است، از سر راه 
برداشت. 20 تا 25 سالگی، سنی است که اوج نشاط و شادابی 
است و اگر جوانان جامعه در این سن ازدواج کنند، این نشاط و 
فعالیت، صرف تربیت فرزند می شود؛ در نتیجه نسلی که اینان 
پرورش می دهند، بسیار به معیارها و شاخص های نسل منتظر، 
نزدیک است. در مقابل، جامعه ای که جوانان در فاصله سنی بین 
30 تا 40 ازدواج می کنند، و نشاط و فعالیت جوانی شان صرف 
تفریحات ناسالم و گناه شده است، پدر و مادری که به تفریحات 
ناسالم دوران جوانی عادت کرده اند، آیا می توانند نسل منتظری را 

تربیت نمایند؟ از امام رضا علیه السالم نقل شده است:
جاء رجل إلی أبی جعفر علیه السالم، فقال أبی: »هل لک من 
زوجة؟« قال: »ال« قال: »ما أحّب أن لی الّدنیا و ما فیها و أنی أبیت 
لیلة لیس لی زوجة« ثّم قال أبی علیه السالم: »رکعتین یصلّیهما 

رجل متزوّج أفضل من رجل یقوم لیله و یصوم نهاره أعزب. 
مردی خدمت حضرت باقر علیه السالم آمد. امام به او فرمود: »آیا 
همسر داری؟« گفت: »ندارم«. فرمود: »من دوست ندارم شبی 
زن نداشته باشم؛ در صورتی که همه دنیا مال من باشد«. سپس 
حضرت فرمود: پدرم می  فرمود: »دو رکعت نمازی که مرد متأهل 
می خواند بهتر از مجردی است که روزها را روزه داشته باشد و 
شب ها را به عبادت بگذراند«.در محیط خانواده، پدران و مادران 
باید فرهنگ صحیح ازدواج و همسرداری را به جوانان بیاموزند، تا 
شاهد تربیت نسلی منتظر باشیم.یکی از مسائل حساس جامعه 
کنونی، تربیت نسلی است که با امام عصر خود و فرهنگ ظهور 
آشنا باشند. در این راستا، خانواده و جامعه هر دو نقشی اساسی 

را در تربیت دینی نسل منتظر ایفا می کنند.
امام رضا علیه السالم به موضوع مهدویت نظر داشته و در روایات 
متعددی به موضوع فضیلت انتظار اشاره فرموده است. از نگاه آن 
حضرت، دین محوری، خدامحوری، اندیشیدن به آینده، با یاد 
امام عصر زندگی کردن، تفکر جهانی داشتن، و آمادگی ظهور و 

تخلق به اخالق امام، از شاخصه های نسل منتظر است.

آیه 76 سوره آل عمران :
آری هر که به پیمان خود وفا کند و پرهیزکاری نماید بی تردید خداوند 

پرهیزکاران را دوست دارد.
1-منظور از »بلی« در آیه شریفه چیست؟

کلمه »بلی« در لغت عرب برای اثبات مطلبی است، ولی معموال در مواردی 
ذکر می گردد که سئوال به صورت منفی طرح شود. مانند اینکه خداوند می 
فرماید:»الست بربکم؛ آیا من پروردگار شما نیستم؟« قالوا بلی؛ گفتند آری« 
همچنانکه کلمه »نعم« در جواب اثبات ذکر می گردد. مانند »فهل وجدتم 
ما وعد ربکم حقا؟ قالوا نعم؛ آیا آنچه را پروردگار وعده داده بود به حقیقت 

یافتید؟ گفتند آری.«
2- آیا می توان گفت این آیه شریفه نفی کالم یهود است؟

آری! آیه مذکور نفی کالم یهود است. آنان با گفتن »لیس علینا فی االمیین 
سبیل؛ خوردن مال غیر اهل کتاب برای ما حرمتی ندارد.« برای خود آزادی 
عملی قائل بودند و با همین ادعای نابجا و بدون دلیل، از هر گونه تعدی 
و تجاوز به حقوق دیگران خودداری نداشتند. در حالیکه قرآن جنبه های 
نژادی و شخصی را نادیده گرفته و دوستان واقعی خود را کسانی معرفی 
می کند که از گناه اجتناب کنند و در مقابل حقوق اجتماع تسلیم شوند و 

هیچ گونه سوء استفاده ای از مقام خود نکنند.
3- آیا اسالم تصرف اموال بیگانگان را اجازه می دهد؟

در ذیل آیه شریفه ممکن است ایراد وارد می شود که در اسالم نسبت به 
اموال بیگانگان نیز همین حکم دیده می شود، زیرا اسالم اجازه می دهد 
که مسلمانان اموال آنها را تملک کنند. وارد کردن چنین نسبتی به اسالم، 
بدون تردید تهمت است. زیرا در اسالم خیانت در امانت به هیچ شکلی جایز 
نیست خواه این امانت مربوط به مسلمانان یا غیر آنها و حتی مشرکان و 

بت پرستان باشد.
درحدیث معروفی از امام سجاد)ع( نقل شده است که ادای امانت بر همه 
شما الزم است. سوگند به خدایی که محمد)ص( را به حق مبعوث کرده 
است، اگر قاتل پدرم حسین بن علی ابی طالب)ع( همان شمشیر را که با 
آن مرتکب قتل او شد، به رسم امانت، به من می سپرد ]و من از او می 

پذیرفتم[ امانت او را ادا می کردم.
امانتداری ا زجمله احکام قطعی اسالم که در روایات به آن اشاره و تاکید 
شده است. امام صادق)ع( می فرماید: »خدا هیچ پیامبری را مبعوث نکرد، 
مگر اینکه راستگویی و ادای امانت جزء برنامه های آنها بود که هم درباره 
نیکان و هم خطاکاران باید رعایت گردد.« بنابراین؛ آنچه در آیه فوق در 
مورد اقدام یهود در خصوص خیانت در امانت و منطق آنها برای توجیه 

این خیانت گفته شد، به هیچ وجه درباره مسلمانان اجازه داده نشده است.
آیه 77 سوره آل عمران:

کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند 
آنان را درآخرت بهره ای نیست و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی گوید و 
به ایشان نمی نگرد و پاکشان نمی گرداند و عذابی دردناک خواهند داشت.

1-شان نزول آیه شریفه چیست؟
جمعی از دانشمندان یهود مانند »ابی رافع« و »حی بن اخطب« و »کعب 
بن اشرف« به هنگامی که موقعیت اجتماعی خود را درمیان یهود در خطر 
دیدند، کوشش کردند نشانه هایی که درتورات درباره آخرین پیامبر وجود 
داشت و شخصا در نسخی از تورات با دست خود نگاشته بودند، تحریف 
نمایند. حتی سوگند یاد کردند که آن جمله های تحریف شده از ناحیه 

خداست به همین جهت آیه فوق نازل گردید و شدیدا به آنها اخطار کرد.
البته جمعی از مفسران نیز گفته اند که این آیه درباره »اشعث بن قیس« 
نازل گردید که به دروغ می خواست زمین دیگری را تملک کند. هنگامی 
که آماده ادای سوگند برای ادعای خود شد، آیه فوق نازل گردید و در 
این هنگام اشعث ترسید و به واقعیت اعتراف کرد و زمین را به صاحبش 

بازگرداند.
2- مجازات کسانی که پیمان الهی را می شکنند، چیست؟

در آیه شریفه خداوند متعال به مجازات کسانی که پیمان و عهد خود را با 
خدا و سوگند به نام مقدس او را با سود مادی ناچیزی معامله می کنند، اشاره 
کرده و می فرماید:»آنان را در آخرت بهره ای نیست و خدا روز قیامت با 
آنان سخن نمی گوید و به ایشان نمی نگرد و پاکشان نمی گرداند و عذابی 

دردناک خواهند داشت.«
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ــه  ــک ب ــن تبری ــی ضم ــت اهلل رئیس آی
ــجویی  ــیج دانش ــالروز بس ــبت س مناس
گفت: بســیج مجموعــه ای مومــن، دلداده 
ــه خــدا، برخــوردار از روحیــه جهــادی،  ب
مشــکالت  بــه  نســبت  دغدغه منــد 
مــردم و تالشــگر بــرای پیشــرفت مــادی 

ــت. ــه اس ــوی جامع و معن
رئیس قــوه قضاییه ادامه داد: بســیج دارای 
روحیــه آمــاده و برخــوردار از آمادگی برای 
هزینــه کــردن از خــود و آنچــه در اختیــار 
دارد، در جهــت رفــع مشــکالت و گره هــا 
ــردم اســت. بســیجی دارای  ــی م از زندگ
روحیــه ابتــکار، خالقیــت، نــوآوری و 
برخــوردار از روحیــه »مــا می توانیــم« 

بــرای پیشــرفت امــور جامعــه اســت.
ــجو  ــت: دانش ــه گف ــوه قضایی ــس ق رئی
ــا  ــش ب ــب دان ــتدار و طال ــره ای دوس چه
روحیــه دانــش افزایــی و معرفــت افزایــی 
ــجو  ــت. دانش ــه اس ــود و جامع ــرای خ ب
حقیقــت یــاب اســت و اهــل تحقیــق و 
ــه کار  ــرای ارتقــاء جامعــه و ب پژوهــش ب
بــردن علــم در جهــت پیشــرفت جامعــه 

اســت.
وی تصریــح کــرد: عجیــن شــدن دو 
ــا  ــودن ب ــت بســیجی و دانشــجو ب خصل
ــیجی را دارای  ــجوی بس ــر، دانش یکدیگ
یــک جایــگاه واال می کنــد کــه ایــن 
جایــگاه ایجــاب می کنــد جامعــه و نیــاز 
جامعــه را خــوب بشناســد و خــود را برای 
ــه  رفــع نیاز هــای جامعــه آمــاده کنــد. ب
ــرای دانشــجو  ــودن ب راســتی سیاســی ب
همیــن معنا را دارد؛ یعنی شــناخت دقیق 

جامعــه، نیاز هــای جامعــه و آمــاده بــودن در 
رفــع ایــن نیازهــا.

آیــت اهلل رئیســی ادامــه داد: ســرداران و 
شــهیدان انقــالب اســالمی الگو هــای مــا در 
ــای  ــه در عرصه ه ــتند ک ــدان هس ــن می ای
مختلــف، نیــاز جامعــه را شــناخته اند و خود 
را بــرای رفــع نیاز هــا و دفــاع از حریــم دیــن، 
مــردم و وطــن و دفــاع از ارزش های اســالمی 
ــود را  ــیرین خ ــان ش ــد و ج ــاده کرده ان آم
تقدیــم راه خــدا نموده اند. اینان روشــنفکران 

حقیقــی جامعه هســتند.
ــه  ــت ک ــی نیس ــنفکر کس ــزود: روش وی اف
ــی و  ــگ غرب ــمت فرهن ــه س ــه را ب جامع
مدل هــای غربــی ســوق دهــد؛ بلکــه 
روشــنفکران واقعــی و حقیقــی جامعــه، 
شــهدای عظیم الشــان، جانبــازان و ایثارگران 
ــدا  ــدان راه خ ــنفکران مجاه ــتند. روش هس
هســتند کــه بــا همــه وجــود در مســیر دفاع 
ــر  ــاده خط ــی آم ــای اله ــن و ارزش ه از دی

هســتند.
ــیجی و  ــجویان بس ــش دانش ــزود: نق وی اف
ــالب  ــخ انق ــول تاری ــد در ط ــان برومن جوان
ــیار  ــش بس ــاله نق ــن 40 س ــالمی در ای اس
برجســته ای بــوده اســت. برجســته ترین 
نقشــی کــه جوانــان ایفــا کردنــد در ۸ ســال 
ــای  ــل هجوم ه ــی در مقاب ــگ تحمیل جن
بی رحمانــه دشــمنان و دفــاع از داشــته های 
کشــور بــود. امــروز بعد از گذشــت 40 ســال 
ماســت.  روبــروی  زیــادی  واقعیت هــای 
ــام معظــم  ــردی گام دوم، مق ــند راهب در س
رهبــری ایــن واقعیت هــا را بــه تصویــر 
کشــیدند و تمــام راهبرد هایــی را کــه بــرای 

ــادآور  ــت در گام دوم ضــرورت دارد، ی حرک
شــدند و بــه همــه مــا و صاحبــان نظــر و 
بصــر اعــالم کردنــد گام نهــادن در گام دوم 
ــه، جزمیــت  ــه دانــش، حرکــت مجاهدان ب
علمــی، عــزم عملــی و حــزم و دوراندیشــی 

ــاز دارد. نی
آیــت اهلل رئیســی بیــان کــرد: ایــن حرکت 
نیازمنــد ایــن اســت کــه انســان، جامعــه و 
دشــمِن پیــش رو را خــوب بشناســد و در 

ایــن مســیر گام هــای اســتوار بــردارد.
رئیــس قــوه قضاییــه تصریــح کــرد: محــور 
مبــارزه با فســاد و اجــرای عدالــت در بیانیه 
گام دوم مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت؛ 
چــرا کــه اجــرای عدالــت مهمتریــن هدف 
نهضــت انبیــاء عظــام الهــی و از مهمتریــن 
ــام  ــراری نظ ــرای برق ــام )ره( ب ــداف ام اه
اســالمی و از مهمتریــن نــکات مــورد تاکید 

مــردم اســت.
وی بــا بیــان اینکــه عدالــت بعــد از توحیــد 
فراگیرتریــن مفهــوم در بیــن مفاهیم دینی 
ماســت، گفــت: عدالــت و توحیــد، عدالت و 
بعثــت، عدالــت و خلقــت، عدالــت و معــاد، 
ــت  ــت انفســی، عدال ــرج، عدال ــت و ف عدال
آفاقــی، عدالت اقتصــادی، عدالت اجتماعی، 
عدالــت فرهنگــی و عدالــت قضایــی همــه 
جلوه هایــی از عدالــت اســت، امــا ســخن ما 
ــای بحث هــای نظــری  ــه معن ــت ب از عدال
ــوزه  ــگاه و ح ــای آن دانش ــه ج ــت ک نیس
ــی و  ــت اثبات ــا در عدال ــخن م ــت؛ س اس
اجرایــی اســت؛ یعنــی باید ببینیــم عدالت 
را در هــر عرصــه ای از عرصه هــای اجتمــاع 

چگونــه بایــد اجــرا کــرد.

شرط مسئولیت داشتن در جمهوری اسالمی، داشتن روحیه مبارزه با فساد است 

آیــت اهلل رئیســی تصریــح کــرد: در رأس جامعــه 
اســالمی امــام و مقتــدای عــادل اســت؛ امــا اگــر 
عدالــت بخواهــد بــر کام مــردم شــیرین بیایــد، 
ــدرکاران  ــت ان ــان و دس ــه،  مجری ــون عادالن قان
برخــوردار از عدالــت و مراقبــت در آســیب 
ــری  ــیب زدایی ها ام ــری آس ــی ها و پیگی شناس
ــت را  ــم عدال ــر بخواهی ــذا اگ ــت. ل ــروری اس ض
ــون و  ــه قان ــه ب ــم، توج ــی بدانی ــل اجرای در عم
ــه عنــوان یــک ارزش تلقــی  قانونگرایــی بایــد ب
شــود. قانــون گریــزی و هــر فعــل یا تــرک فعلی 
کــه موجــب مخــدوش شــدن قانــون و اجــرای 
عدالــت شــود، طبیعتــا خدشــه بــه عدالــت وارد 
می کنــد؛ لــذا همــه بایــد خــود را موظــف در این 

حــوزه بدانیــم.
رئیــس قوه قضاییــه افــزود: »مفــردات اصفهانی« 
واژه فســاد را در قــرآن کریــم معنــا کــرده اســت؛ 
بــه ایــن معنــا کــه »خــارج شــدن هــر شــئ  از 
ــت،  ــردم از دول ــد«.: م ــدال را فســاد می گوین اعت
مجلــس، دســتگاه قضایــی و نهادهــای حکومتی 
انتظــار اجــرای عدالــت دارنــد کــه انتظــار بجــا 
ــه از اول  ــت ک ــزی اس ــق آن چی ــال مواف و کام
پیــروزی انقــالب پرچــم آن را برافراشــتند و امروز 
پرچمــدار عدالــت مقــام معظــم رهبــری اســت.

قلب زیبا
روزی مــرد جوانــی وســط شــهری ایســتاده بــود و ادعــا مــی کرد 
کــه زیبــا تریــن قلــب را درتمــام آن منطقــه دارد. جمعیــت زیــاد 
جمــع شــدند. قلــب او کامــاًل ســالم بــود و هیچ خدشــه ای بــر آن 
وارد نشــده بــود و همــه تصدیــق کردنــد کــه قلــب او بــه راســتی 
ــا  ــرد جــوان ب ــد. م ــون دیده ان ــی اســت کــه تاکن ــن قلب زیباتری
کمــال افتخــار بــا صدایــی بلنــد بــه تعریــف قلــب خــود پرداخت.

ناگهــان پیــر مــردی جلــوی جمعیــت آمــد و گفــت کــه قلــب تو 
بــه زیبایــی قلــب مــن نیســت. مــرد جــوان و دیگــران بــا تعجب 
بــه قلــب پیــر مــرد نــگاه کردند قلــب او بــا قــدرت تمــام می تپید 
امــا پــر از زخــم بــود. قســمت هایی از قلــب او برداشــته شــده و 
تکه هایــی جایگزیــن آن شــده بــود و آنهــا بــه راســتی جاهــای 
خالــی را بــه خوبــی پــر نکــرده بودنــد بــرای همیــن گوشــه هایی 
دندانــه دندانــه درآن دیــده می شــد. در بعضــی نقــاط شــیارهای 
عمیقــی وجــود داشــت که هیــچ تکــه ای آن را پرنکرده بــود، مردم 
کــه بــه قلــب پیر مــرد خیــره شــده بودنــد با خــود می گفتنــد که 
چطــور او ادعــا می کنــد کــه زیباتریــن قلــب را دارد؟ مــرد جــوان 
بــه پیــر مــرد اشــاره کــرد و گفــت تــو حتمــاً شــوخی می کنــی؛ 
قلــب خــود را بــا قلــب مــن مقایســه کــن؛ قلــب تو فقط مشــتی 

زخــم و بریدگــی و خــراش اســت.
پیــر مــرد گفــت : درســت اســت. قلب تــو ســالم به نظر می رســد 
امــا مــن هرگــز قلــب خــود را بــا قلــب تــو عــوض نمی کنــم. هر 
زخمــی نشــانگر انســانی اســت کــه مــن عشــقم را بــه او داده ام، 
مــن بخشــی از قلبــم را جــدا کــرده ام و بــه او بخشــیده ام. گاهی او 
هــم بخشــی از قلــب خــود را بــه مــن داده اســت کــه بــه جــای 
آن تکــه ی بخشــیده شــده قــرار داده ام؛ امــا چــون ایــن دو عیــن 
هــم نبوده انــد گوشــه هایی دندانــه دندانــه در قلبــم وجــود دارد که 
برایــم عزیزنــد؛ چــرا کــه یــاد آور عشــق میان دو انســان هســتند. 
بعضــی وقتهــا بخشــی از قلبــم را به کســانی بخشــیده ام امــا آنها 
چیــزی از قلبشــان را بــه مــن نداده انــد، اینهــا همیــن شــیارهای 
عمیــق هســتند. گرچــه دردآور هســتند اما یاد آور عشــقی هســتند 

ــته ام. که داش
امیــدوارم کــه آنهــا هــم روزی بازگردنــد و ایــن شــیارهای عمیــق 
را بــا قطعــه ای کــه مــن در انتظــارش بــوده ام پرکننــد، پــس حاال 
می بینــی کــه زیبایــی واقعــی چیســت ؟ مــرد جــوان بــی هیــچ 
ــش ســرازیر  ــه اشــک از گونه های ــی ک ســخنی ایســتاد، در حال
می شــد بــه ســمت پیــر مــرد رفــت از قلــب جــوان و ســالم خــود 
قطعــه ای بیــرون آورد و بــا دســتهای لــرزان بــه پیــر مــرد تقدیــم 
کــرد پیــر مــرد آن را گرفــت و در گوشــه ای از قلبــش جــای داد 
و بخشــی از قلــب پیــر و زخمــی خــود را بــه جــای قلــب مــرد 

جــوان گذاشــت.
ــگاه کــرد؛ دیگــر ســالم نبــود، امــا از  ــه قلبــش ن مــرد جــوان ب
همیشــه زیباتــر بــود زیــرا کــه عشــق از قلــب پیــر مــرد بــه قلب 

او نفــوذ کــرده بــود.

داستان  آموزنده

ادامــه صفحــه اول ...   مســلمی بــا بیــان اینکــه برنامه هــای 
هفتــه بســیج امســال از پنجشــنبه ســی ام آبان مــاه آغــاز می شــود 
گفــت: برنامه هــای ایــن هفته مســجد محور بــوده و بــا اســتفاده از 

ظرفیــت مســاجد اســتان اجــرا می شــود.
ــن  ــه آئی ــن هفت ــتین روز ای ــه در نخس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــزاری  ــزود: برگ ــم اف ــه داری ــهدا را در برنام ــزار ش ــانی گل عطرافش
یادواره هــای شــهدا در تعــدادی از مســاجد اســتان، برگــزاری دعــای 
ندبــه، همایش پیــاده روی خانوادگی منتظــران ظهور، حضور اقشــار 
مختلــف بســیج در نماز جمعه، ســخنرانی قبــل از خطبه هــای نماز 
جمعــه، دیــدار بــا ائمــه جمعــه سراســر اســتان، برگــزاری جشــنواره 
و نمایشــگاه دســتاوردهای علمــی بســیج، برگــزاری نشســت های 
بصیرتی و روشــنگری و آئین بزرگداشــت پیشکســوتان و الگوهای 
بســیج و اعطــای نمادیــن پرچــم بیانیــه گام دوم انقــالب از جملــه 

برنامه هــای ایــن هفتــه اســت.   
معــاون هماهنگ کننــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان از برگــزاری 
جشــنواره ابــوذر و تجلیــل از رســانه های برتــر اســتان کرمــان خبــر 
داد و گفت: تجمع بســیجیان اســتان در راســتای نشــان دادن قدرت 

و اقتــدار بســیج نیــز در ایــن هفتــه برگــزار می شــود.
وی بــا اشــاره بــه ســیل خوزســتان کــه ابتــدای امســال اتفــاق افتاد 
افــزود: ســپاه و بســیج از روزهــای ابتدایــی در منطقه حضــور دارند و 
تاکنون 210 خانه در این مناطق توســط ســپاه و بســیجیان اســتان 
کرمــان مرمــت و بازســازی شــده اســت و تــا پایــان آذر 28 خانه هــا 

تحویــل مــردم ســیل زده ایــن منطقه می شــود.
مســلمی بــا بیــان اینکــه 244 پــروژه عمــران و محرومیت زدایی در 
هفتــه بســیج در اســتان کرمــان افتتــاح می شــود گفــت: برگــزاری 
ســه نمایشــگاه اقتصادمقاومتــی در ســه شهرســتان اســتان کرمان 

ــود. ــزار می ش برگ

جــدول شــماره :410  عمــودی:  1 عمــودی: نــادان و بــی خــرد - قبرســتان - علــم پزشــکی 2    1    2     3    4    5   6    7   8    9   10   11   12  13  14  15
عمــودی: مجمــوع چنــد جملــه - ســلطان و پادشــاه - از پیامبــران اولوالعــزم 3 عمــودی: ناالیــق - جمــع رســول - مــوی 
مجعــد 4 عمــودی: پــاداش خوبــی - خــاک صنعتــی - از توابــع سیســتان و بلوچســتان - شــخص و فــرد 5 عمــودی: 
درمانــده - حســد - از یــاران عیســی کــه از عــروج وی مطلــع بــود 6 عمــودی: ســنگریزه - زبانــه آتــش - از ســوره هــای 
مکــی - دفعــه 7 عمــودی: ســود نامشــروع پــول - بیــم آور - برخاســته 8 عمــودی: پادشــاه - خداترس - ســینه انســان 9 
عمــودی: خــوف - ضبــاط - سرگشــته 10 عمــودی: قلــب - از ضمایــر ملکــی - جمــع امــام - اثــر و نشــان 11 عمــودی: 
بــی اطــالع - از گناهــان کبیــره - قابلــه 12 عمــودی: از هالــوژن هــا - طریــق - مرطــوب - چاهی در جهنــم 13 عمودی: 
دســتور - دعــای زیــر لــب - ســوره هفتــاد و ششــم قــرآن14 عمــودی: حاشــیه کنــاره - شمشــیر - صحرایــی وســیع در 

نزدیکــی مکــه 15 عمــودی: خطــاب بــی ادبانــه - پــرو لبریــز - ناله
افقــی :1 افقــی: شــیعه دوازده امامــی - نمــاز مســتحبی 2 افقــی: بیگانــگان - یکــی از دو تکــه احــرام مــردان - 
پــروردگار مــن 3 افقــی: ســوره هفتــادم قــرآن - کنیــه حضــرت فاطمــه)س( 4 افقی: ســقف برجســته و مدور - نــگاه خیره 
- سســت - ســائل 5 افقــی: از حــروف مقطعــه قــرآن - دریــدن پــرده - مــن و شــما - حکم اســیران جنگی در این ســوره 
آمــده اســت 6 افقــی: کچــل - تخــت و اورنــگ - درخشــان - پهلوان 7 افقی: زردپی - بخشــی از مســجد - مــادر حضرت 
ابراهیــم 8 افقــی: کــم وزن - لقــب امــام دهــم شــیعیان - ســم کشــنده 9 افقــی: تــاالر پذیرایــی - مجانــی - درخواســت 
حاجــت از خــدا 10 افقــی: یگانــه - آخریــن نبــرد پیامبــر اســالم)ص( - نشــانه هــای الهــی - نقــش هنــری 11 افقــی: 
نخســتین حــرف الفبــای فارســی - گریــز غریــزی - بــت - مهربانــی خــدا نســبت بــه بنــدگان 12 افقــی: اساســی ترین 
جــزء هــر عبــادت - قامــت - انــدوه - عشــوه 13 افقــی: نفس شــیطانی - کتــاب زرتشــتیان 14 افقی: ســوره پنجــاه و دوم 
قــرآن - دور از گنــاه - از پیامبــران بنــی اســرائیل 15 افقــی: راهــب مســیحی که خبــر از رســالت پیامبــر )ص( داد - مقدس 

ترین مســجد پــس از مســجدالحرام

آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضاییه :

۲44 پروژه عمران و محرومیت زدایی 
سپاه در کرمان افتتاح می شود

تدبیرحکیمانه مقام معظم رهبری درحوادث اخیر 
ادامــه ســرمقاله...بگونه ای دیگــر هیــچ فرد 
یــا جریانــی بــه خــود اجــازه نمــی دهد بــا ایجاد آشــوب 
و ناامنــی و یــا از راههــای غیرقانونــی مطالبــات خــود را 
پیگیــری نمایــد.     و انچــه مدنظــر رهبریســت حفــظ 
ــن را  ــوان قوانی ــی ت ــظ نظــام م ــا حف نظــام اســت و ب
اصــالح  و نظــم بخشــید. دربــاره حفــظ نظام امــام راحل 
عظیــم الشــان فرمودنــد :» حفظ جمهــوری اســالمی از 
حفــظ یک نفــر- و لــو امــام عصر)عج( باشــد- اهمیتش 

بیشــتر اســت.« )صحیفــه امــام)ره(؛ ج 15، ص365(    
ــه ســران  ــد مصوب ــس از تایی ــر معظــم انقــالب پ رهب
ــردم توجــه  ــات م ــاد نظری ــه ابع ــت از آن ب ــوا وحمای ق
داشــتند وانهــا را ابــراز نمودند وخواســتا ربرطرف شــدن 
ــا دســته بنــدی  ــردم شــدند » ایشــان ب نگرانیهــای م
ــه دو دســته  ــاره ایــن طــرح ب نظــرات کارشناســی درب
کســانی کــه واجــب مــی داننــد و کســانی کــه مضر می 
داننــد و همچنیــن با دســته بندی مــردم به چهــار گروه 
نگــران، ناراحــت، کســانی که مضر میدانند و کســانی که 

خیــال مــی کننــد مضر اســت، بــر این نکته اشــاره داشــتند 
کــه دولــت بایــد بــه نگرانیهــای طیفهــای مختلــف مــردم و 
هــم به اشــکاالت متکثر و متضلع کارشناســان توجــه و آنها 
را رفــع کننــد، ایشــان در عیــن حــال کــه فداکارانــه از اصــل 
تصمیــم حمایــت کردند نگرانــی و ضرر بخشــی از  مــردم را 
تاییــد کردنــد و دوبــار اشــاره داشــتند کــه خودشــان ســلبا 
و ایجابــا نظــری در مــورد جزئیــات طــرح ندارنــد.« گرچــه 
ایشــان مصوبــه را تاییــد کردنــد امــام بــه روش دولــت انتقاد 
داشــتند » نکتــه ای کــه در خبــر دفتر رهبرمعظــم انقالب، 
از قــول ایشــان خطــاب بــه رئیــس جمهــور منتشــر شــد 
کــه بایــد همزمــان پــول مــردم بــه حسابشــان واریــز مــی 
شــد مؤیــد ایــن معناســت کــه ایشــان بــه روش کار دولــت 
منتقدند.«ایشــان ضمــن تاییــد تصمیم ســران قــوا به علت 
عــدم اختــالف بیــن قــوا و دفــاع از ســاختارهای حاکمیتی، 
نــه جزئیــات طــرح بــا بیــان اینگونــه تصمیمــات در زمــان 
امــام خمینــی فرمودند:»نظــر کارشــناس هــا مختلفــه، من 
هــم در ایــن زمینــه صاحــب نظــر نیســتم، لکــن بــه آقایان 

آگهی مزایده ملکآگهی مزایده ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 980128  جلــد نهــم اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد 
یــک ملــک مســکونی واقــع در شهرســتان بردســیر بلــوار 22 بهمــن خیابــان شــهید علیپــور دارای پــالک 
ثبتــی  261 فرعــی از 3588 اصلــی  بخــش 20 کرمــان کــه مســاحت ملک براســاس ابعــاد و مــدارک موجود 
344/6 مترمربــع مــی باشــد دارای حــدود ثبتــی شــماال: 9/45 متــر بــه کوچــه شــرقا: 29/90 متــر بــه پالک 
262 جنوبــا: 11/60 متــر بــه پــالک 264 غربــا: 27/80 متــر دوم بطــول 3 متــر بصــورت مــورب بــه خیابــان 
14 متــری )تمامــی پــالک هــا فرعــی از 3588 اصلــی( فاقــد امتیــازات و اشــتراکات مــی باشــد که براســاس 
نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 1/329/000/000 ریــال بــرآورد قیمت گردیده اســت از طریــق مزایده 
در تاریــخ چهارشــنبه 98/09/06 ســاعت 12 ظهــر بــه فروش برســاند لــذا افــرادی که طالب شــرکت درمزایده 
وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای 
احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلغ 
پیشــنهادی ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینــه هــای مربوط به نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایده 
مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ 

پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده به نفــع دولــت ضبط خواهدشــد .
                                          مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی /236 م الف

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 960003  جلــد ســوم اجــرای احکام دادگســتری بردســیر در 
نظــر دارد پــالک ثبتــی  124 فرعــی از 35۸۸ اصلــی  بخــش 20 کرمــان واقــع در بردســیر خیابان 
معلــم 300/60 مترمربــع دارای حــدود اربعــه شــماال: 12 متــر در و دیواری اســت به کوچــه احداثی 
شــرقا: 25/05 متــر بــه جاپــی بــه جاپــی پــالک 125 فرعــی جنوبــا: 12 متــر درب و دیواریســت به 
خیابــان احداثــی غربــا: 25/05 جاپــی بــه جاپــی پــالک 123 فرعی که براســاس نظریه کارشــناس 
رســمی دادگســتری 1/503/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در 
تاریــخ یکشــنبه 9۸/09/24 ســاعت 11:30 ظهــر بــه فــروش برســاند لذا افــرادی که طالب شــرکت 
درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخه 
یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیــش بانکی 
دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی ارائــه نمایند هزینــه آگهی وکلیــه هزینه هــای مربوط 
بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریخ 
انجــام مزایــده نســبت بــه واریز مابقــی مبلغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ ســپرده به نفــع دولت 

ضبط خواهدشــد .
                           مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی /233 م الف

آگهی تشکیل مجمع عمومی کانون کارگران بازنشسته 
شهرستان بردسیر)نوبت دوم(

بدیــن وســیله بــه اطالع کلیــه اعضــای کانون کارگران بازنشســته شهرســتان بردســیر 
می رســاند جلســه مجمــع عمومی عــادی کانــون یــاد شــده در تاریــخ 98/10/07 راس 
ســاعت 10 صبــح در محــل مســجد جامــع بردســیر برگــزار خواهد شــد. از کلیــه اعضا 
جهــت شــرکت در جلســه بــا در دســت داشــتن دفترچــه بیمــه و کارت عضویــت کانون 
دعــوت بعمــل مــی آیــد. الزم بــه ذکــر اســت طبــق تبصــره مــاده 2 دســتور العمــل 
چگونگــی تشــکیل کانون هــای کارگــران بازنشســته بازماندگان مســتمری بگیــر فاقد 

رای مــی باشــند و همچنیــن کاندیــد هیــات مدیــره نیز نمــی توانند باشــند.
دستور کار جلسه :

1-گزارش مالی توسط بازرسان
2- استماع گزارش انتخابات هیئت مدیره
3- انجام انتخابات هیات مدیره بازرسان

آگهی مزایده ملک

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 970004  جلــد دهــم اجــرای احــکام 
دادگســتری بردســیر در نظــر دارد یــک ملــک بــا کاربری تجــاری واقــع در 
شهرســتان بردســیر بلــوار 22 بهمــن خیابــان شــهید برومنــد دارای پالک 
ــه مســاحت  ــان ک ــی  بخــش 20 کرم ــی از 35۸۸ اصل ــی  266 فرع ثبت
ملــک براســاس ابعــاد و مــدارک موجــود 7۸ مترمربــع می باشــد براســاس 
نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 702/000/000ریال بــرآورد قیمت 
گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ یکشــنبه 9۸/10/01 ســاعت 
11:30 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی که طالــب شــرکت درمزایده 
وخریــد مــی باشــند می تواننــد جهــت بازدید ملــک وارائه پیشــنهاد تاقبل 
از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه وقیمت پیشــنهادی 
خــود را بــه انضمــام فیــش بانکی دائر بــه واریــز ده درصد مبلغ پیشــنهادی 
ارائــه نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینــه هــای مربوط بــه نقــل و انتقال 
برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز 
از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام 

ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبــط خواهدشــد .
    مدیــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بردســیر- عظیمی 

/231 م الــف

گفتــم اگــر ســران ســه قــوه تصمیم بگیرنــد حمایــت میکنم، 
در زمــان امــام هــم ســران ســه قوه تصمیــم میگرفتنــد و اجرا 
مــی شــد «امــا دالیــل دیگــری کــه نبایــد از نظــر دور داشــت 
کــه هرکــدام بــه تبییــن و تشــریح نیــاز دارنــد کــه عبارتنــد از 
:حمایــت و دفــاع ازدولــت مســتقر درشــرایط آشــوب وفتنــه 
، زیــرا عقــل وعــرف وشــرع حکــم مــی کنــد کــه درشــرایط 
ــه  ــا منجــر ب آشــوب از دولــت حمایــت وپشــتیبانی شــود ت
گســتردگی آشــوبها و ســوء اســتفاده معانــدان نگــردد- توجــه 
بــه نظــرات کارشناســان ونخبــگان و تخصصــی وحمایــت از 
تصمیمــات کارشناســی - توجه ورســمیت بخشــیدن به اصل 
مشــورت بــا توجــه بــه دیدگاههــای مختلــف کــه در ســیره 
ــه هــای  پیامبــر مکــرم اســالم و ائمــه علیهــم الســالم نمون
کثیــری وجــوددارد . درپایــان تصمیــم مقــام معظــم رهبــری 
بابیانــات خودشــان در درس خــارج  فرمودنــد از یــک فاجعــه 
واختــال ف و فتنــه جدیــد جلوگیــری نمودنــد وبا دســتگیری 
واعترافــات اغتشاشــات گــران و حمایتهــای علنــی کشــورهای 
حامــی انهــا پــرده شــوم این توطئــه  برهمــگان برمــال گردید .
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Soroush-eitaa

ــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری  ب
تســنیم،  بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی 
ــرت  ــری، حض ــم رهب ــام معظ ــر مق دفت
ــدار دو هــزار و  آیــت اهلل خامنــه ای در دی
پانصد نفــر از تولیدکننــدگان، کارآفرینان 
و فعــاالن اقتصــادی، بــا اشــاره بــه اهمیت 
ثــروت ملــی و گســترش رفــاه عمومی در 
نظــام اســالمی و ضــرورت امیــد نبســتن 
بــه خــارج از کشــور تأکیــد کردنــد: کار و 
راهبــرد اساســی »مصون ســازی اقتصــاد 
ــت  ــق تقوی ــا از طری ــیب تحریم ه از آس
ــده  ــت و بن ــی« اس ــد داخل ــق تولی و رون
پشــت ایــن قضیــه ایســتاده ام و از مســیر 
ــاع  پیشــرفت حقیقــی کشــور کامــالً دف

می کنــم.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای هــدف اصلی 
از جلســه با تولیدکننــدگان، کارآفرینان و 
فعــاالن اقتصــادی را تکریــم ایــن عناصــر 
ــد و  ــی خواندن ــکار عموم ــی در اف اساس
ــدار  ــن دی ــدگان در ای ســخنان تولیدکنن
را بســیار مهــم، ســنجیده و قابــل توجــه 

دانستند.
ــا بیــان ایــن نکتــه کــه  رهبــر انقــالب ب
ــئوالن  ــتری از مس ــداد بیش »ای کاش تع
بخشــهای دولتــی و نماینــدگان مجلــس 
در ایــن جلســه مهــم حضــور داشــتند«، 
ــق  ــورد رون ــه در م ــانی ک ــد: کس گفتن
ــد و  ــر می کنن ــری فک ــور دیگ ــد ج تولی
ــرای حــل مشــکالت چشــم بــه جــای  ب
ــای امشــب  ــد حرفه ــد، بای ــری دارن دیگ
می شــنیدند  را  تولیدکننــدگان  ایــن 
و درک می کردنــد کــه تنهــا دریچــه 
ــه  ــرو ب ــنایی و نی ــات، روش ــاِل حی »انتق
داخــل کشــور« همیــن دریچــه ای اســت 
کــه فعــاالن بخــش تولید بــر روی کشــور 

می گشــایند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای نقــش 
اقتصــاد را در نظــام اســالمی بســیار مهــم 

برشــمردند و افزودنــد: ثروتمنــد کــردن جامعه، 
افزایــش ثــروت ملــی، گســترش رفــاه عمومــی 
ــی در اســالم،  ــع عموم ــه مناب ــع عادالن و توزی
ــگاه  ــن ن ــق ای ــا تحق ــه ب ــک ارزش اســت ک ی
ــکاف  ــه، ش ــاوت در جامع ــود تف ــن وج در عی

ــد. ــد آم ــود نخواه ــی به وج طبقات
ــان،  ــدگان را فرمانده ــر انقــالب تولیدکنن رهب
پیشــروان، خط شــکنان و صفــوف مقــدم 
رونــق  داخلــی،  »تولیــد  حیاتــی  عرصــه 
اقتصــادی و گســترش رفــاه عمومــی« خواندند 
ــر،  ــدان خطی ــن می ــد: ای ــان کردن و خاطرنش

ــت. ــی اس ــگ واقع ــک جن ــدان ی می
ایشــان با اشــاره بــه جنگ همیشــگی اقتصادی 
ــه در  ــد: البت ــا افزودن ــان کشــورها و قدرته می
ــن  ــکا، ای ــی آمری دوره ریاســت جمهــوری فعل
جنــگ بــا چیــن، کــره، اروپــا و دیگــر مناطــق، 
ــران از  ــال ای ــه و در قب ــترش یافت ــروز و گس ب
ــیانه،  ــکل وحش ــا، ش ــال تحریم ه ــق اعم طری

ــت. ــه اس ــود گرفت ــه و جنایت آل کینه ورزان
رهبــر انقــالب تصــور پایــان تحریم هــا در یکی 
ــد و  ــل خواندن ــال باط ــده را خی ــال آین دو س
ــا شــناختی کــه از مســائل جبهــه  ــد: ب افزودن
اســتکبار داریــم، تحریم هــا حــاال حاالهــا 
ــاد  ــات اقتص ــرای نج ــن ب ــود دارد، بنابرای وج
کشــور نبایــد منتظــر پایــان تحریم هــا و بــودن 
ــالن  ــدام ف ــا اق ــخص ی ــالن ش ــودن ف ــا نب ی

ــود. کشــور ب
ایشــان افزودنــد: البتــه دور زدن تحریم هــا 
خــوب  خیلــی  تاکتیــک  یــک  به عنــوان 
ــر  ــد ب ــا کار و راهبــرد اساســی را بای اســت، ام
مصون ســازی کشــور از آســیب تحریم هــا 

ــرد. ــز ک متمرک
ایشــان وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی حتــی 
ــیب پذیری  ــب آس ــاری را موج ــه ج در بودج
ــا  ــکا ب ــن ات ــد: ای ــد و افزودن ــور خواندن کش
ــه  ــش یافت ــی کاه ــا اندک ــه تحریم ه ــه ب توج
امــا از دهــه 70 در زمــان دولــت بــرادر و رفیــق 
ــنجانی)ره(  ــمی رفس ــوم هاش ــان مرح عزیزم

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید جعفــر بنــی اســدنگاری نــام پــدر: قنبــر متولــد: 42/4/20 تاریــخ  شــهادت: 
67/۵/1 محــل شــهادت: شــلمچه مــزار: گلــزار شــهدای شــهر نــگار

خنــده بــه لــب داشــت امــا هیــچ وقــت صــدا بلنــد نمــی خندیــد. بــا حیــا بــود و توی 
کوچــه خیابــون ســر بــه زیــر. تــک پســر خانــه بــود امــا ســاده و مهربان

.راوی: خانم نرگس بنی اسد نگاری)خواهر شهید(
تریلــی رو شــب بــار چغنــدر مــی کرد. مــی گفت: پدرم دســت تنهاســت؛ نصفه شــب 

بــا هــم ایــن کار رو انجــام دادیــم، صبــح هــم رفت ســرِ زمیــن، کمک.
راوی: آقای محمد محمدحسینی پور)پسرعمه شهید(

پــدر کشــاورز بــود. از مدرســه اجــازه مــی گرفــت بــرا کمــک به بابــا. می گفتنــد: پس 
درســت چــی؟! جــواب مــی داد: درســم هــم مــی خوانــم امــا بابــام دســت تنهاســت، 

بایــد بــرم کمکــش... و مــی رفت.
مــادر تعریــف مــی کــرد: تــا نصفه شــب کنــارم می نشســت و دســتِی چــرخ خیاطی 
رو مــی چرخونــد. مــی گفــت: شــما تنهــا خســته مــی شــی... موقــع رشــته بــری هم 

تــا مــی آمــدم نصــف رشــته هــا رو بریده بــود..
.راوی: خانم ناهید بنی اسد نگاری)خواهر شهید(

از محــل خدمتــش یــک لوح همــراه عکــس امــام خمینی)رحمــةاهلل علیــه( آورده بود 
و گذاشــته بــود تــوی طاقچــه. از هــر جــا مــی آمــد عکــس امــام رو مــی بوســید. بابــام 
مــی گفــت: اینقــدر کــه ایــن عکــس رو مــی بوســی، مــِن بابــات رو نبوســیدی. مــی 
گفــت: مــن خیلــی امــام رو دوســت دارم. ســفارش مــی کــرد: تا من میــام گــرد و غبار 

رو عکــس امــام ننشــینه...راوی: خانــم ناهیــد بنی اســد نگاری)خواهر شــهید(
بابــا دنبــال کارهــای معافیتــش از ســربازی بــود؛ امــا خــودش مــی گفــت: چــرا اینکار 
مــی کنیــد؟! مــن میــرم خدمــت. تــا مــن نــرم جنــگ تمــام نمــی شــه. مــن بایــد 
شــهید بشــم. بعــد هــم ســفارش می کــرد: بــرای من لباس مشــکی نپوشــید، شــهید 

شــدن خوبــه، عــزا نــداره...   راوی: خانــم ناهیــد بنــی اســد نگاری)خواهــر شــهید(

شهید  معظم  جعفر بنی اسدنگاری 

بیانات مقام معظم رهربی، در دیدار دو هزار و پانصد نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی: 

*ســالم تنهااســتخر شــنای بردســیر ایــن روزهــا حال 
ــن  ــار ای ــال ازکن ــی خی ــردم ب ــدارد واگرم ــی ن خوش
موضــوع بــه ســادگی ردشــوند سرنوشــت کارخانه قند 
نصیــب آن مــی شــود کمــک کنیــد آب شــود بخاطر 

بچه هایمان باتشکر                    9138----91
*سالم.مســئول محتــرم امورشــهری شــهرداری 
ــه چهــارراه کریــم  خواهــش میکنــم یــه ســطل زبال
آبادبزاریــد مــن بــه عنــوان یــه تــازه واردکــه ســاکن 

ــیدگی دارد ــه رس ــاز ب ــدم.واقعا نی ــه ش ــن محل ای
97----9138                                                      

ــش/از  ــوزو زحمتک ــهردار دلس ــت ش ــالم خدم *باس
اینکــه خیلــی از ســفرها کــه از طرف شــهرداری پیش 
میایــد کنســل میکنیــد و بفکــر بیــت المال هســتید. 
ممنــون                                        9138----97

*گفتــه شــده پرداخــت یارانــه جدیــد، که قــرار بــود از 
محــل حــذف یارانه بنزیــن و ســهمیه بندی آن تأمین 
ــت.  ــده اس ــاز ش ــان آغ ــنبه، 27 آب ــود، از روز دوش ش
هنــوز کــه درآمــدی ایجــاد نشــده، دولــت ایــن منابــع 
را از کجا آورده اســت؟                         9133----71

ــازه احــداث  ــه ت ــر بردســیر ک ــل ورودی ب *ســالم پ
شــده دوطــرف آن فررفتگــی داردو باعــث ضربــه زدن 
به ماشــینها و سرنشــینان می گــردد لطفا با آســفالت 
ایــن فرورفتگــی را پرکنیــد ظاهــرا مســئو لیــن ازایــن 
پــل عبــور نمــی کنند و یــا ماشــینهایی که ســوار می 
شــوند بــا عبــور کــردن ایــن ضربــه زدن رو ی پــل را 

ــد                         9132----61 حــس نمــی کنن
* اگــر در ایــن چنــد ســال گذشــته مســئولین گوش 
بفرمــان رهبــری بودنــد امروز اقتصــاد وابســته به نفت 
و نیــاز بــه خارجیهــا را نداشــتیم چون دولتهــا انقالبی 
کار نمــی کننــد وافــراد انقالبــی بــرای مجلــس ودولت 
انتخــاب نمــی شــوند بازهــم نقــش مــردم در انتخــاب 
حاکمان بســیار موثر اســت باتشــکر     9229----70

* بقــول عزیــزی کــه گفتــه بــود مســئولین بــا غفلت   
انقــالب را دچــار چالــش مــی کننــد ولــی مــردم بــا 
حضــور در صحنــه هــا انقــالب را حفــظ مــی کننــد 
حتمــا منظورشــان بابی تدبیریســت که بهانه بدســت 
معانــدان بــرای آشــوب واغتشــاش مــی دهنــد ولــی 
مــردم بــا حضــور مقتدرانه خودشــان از رهبــری ونظام 
حمایــت مــی کننــد ونقشــه هــای دشــمنان را نقــش  

ــد                         9362----99 ــی کنن ــرآب م ب
ــاخت  ــا درس ــه م ــل ک ــل تام ــب وقاب ــی جال * خیل
صنایــع دفاعــی ونظامــی اســتقالل داریــم ولــی بــرای 
ــه خارجیهــا دراز  تولیــد یــک خــودرو دســت نیــاز ب
میکینــم مگــر نمــی شــود از تــوان مهندســان صنایع 
ــرد؟                   91۵4----92 ــتفاده ک ــی اس دفاع

ــالم  ــیرجان اع ــوالد س ــان ف ــرکت جه ــالم ش *باس
کــرده بــا اختصــاص زمین حاضر اســت درشهرســتان 
بردســیربرای کارکنــان نــورد۵00 هــزار تنــی مســکن 
بســازد مســئوالن ذیربــط لطــف کننــد زمیــن مــورد 
درخواســت را واگــذار تــا هم اشــتغال بشــود وهم بافت 
جمعیتــی بردســیر افزایــش یابــد حــاال ببینیــم ایــن 
درخواســت ســرمایه گذار و اشــتغال مسئولین محترم 
ــد ؟                           9133----71 ــی کنن ــه م چ

*ســالم درخبرهــای ســطح شــهر این موضــوع مطرح 
اســت کــه بنــا بــه دالیلــی خــط اهــن ســیرجان بــه 
بردســیر کنســل و خــط اهــن ســیرجان بافــت کرمان 
جایگزیــن شــده از فرماندارمحتــرم ونماینــده محتــرم 

درخواســت پاســخ دارم ممنونــم از درج پیامکــم
40----9133                                                     

*از فرصــت شــش مــاه دســتگاه قضایی بــرای تعیین 
تکلیــف کارخانــه قنــد از9 مهرمــاه 98تقریبــا دومــاه 
گذشــت مســئولین محترم گزارشــی از اقدامــات خود 
منتشــر کنند که هدفشــان چیســت ؟ 9920----61

*ســالم خســته نباشــید یکــی ا زدغدغــه هــای مردم 
ایــن بــود کــه پزشــکان متخصــص در بردســیرمطب 
داشــته باشــندتا اینهمــه راه بــه کرمان نروند  پزشــکی 
بــا همــه مشــقات دربردســیر مطــب راه انــدازی کــرده 
خال ومشــکالت چندین ســاله مــردم را برطــرف کرده  
مســئولین طــوری برخــورد نکننــد باعــث تعطیلــی 
مطــب شــوند شــما بایــد پاســخگوی خواســته هــای 
ــید ــی باش ــب ان م ــئول عواق ــید و مس ــردم باش م

 باتشکر                                       9132----60
ــازنده و  ــاد س ــری وانتق ــه گ ــوزش مطالب ــدم ام *ع
ــی خالیــی  ــق از مجــاری قانون منطقــی و طــی طری
ــت  ــا رعای ــد کارفرهنگــی اســت ب ــه نیازمن اســت ک
ــا رعایــت  حقــوق شــهروندی ، شــهروندان بتواننــد ب
قانــون ، خواســته هــای خــود را ویــا نظــرات خــود را 
پیرامــون موضوعــات عمومــی جامعــه بیــان کننــد و 
وقتــی کــه فرهنــگ ســازی نشــود اثــرات نــا مطلوبی 

بدنبــال دارد                               9033----71

اقتصاد را نباید شرطی کرد؛ راهبرد اساسی مصون سازی 
اقتصاد بوسیله تولید داخلی است

تأکیــد کــرده ام بایــد وابســتگی بــر نفــت را به تدریــج کــم کنیــم.
ــدوق توســعه  ــه ای هــدف از تشــکیل صن ــت اهلل خامن حضــرت آی
ملــی را خــارج کــردن هرســاله بخشــی از درآمــد نفتــی از اختیــار 
دســتگاههای دولتــی برشــمردند و گفتنــد: از گذشــته تــا حــال همه 
دولت هــا وقتــی دچار مشــکل می شــوند، بــا اصــرار و التمــاس از بنده 
مجــوز برداشــت از صنــدوق درخواســت می کننــد و بــر اثر ایــن روند، 

صنــدوق توســعه متأســفانه کم اثــر شــده اســت.
ایشــان مســلح کــردن انقــالب بــه ســالح  و اراده تولیــد داخلــی را 
عــالج مشــکالت برشــمردند و افزودنــد: تنهــا راه حل مســائل موجود، 
ایــن اســت کــه مســیر تقویــت و رونــق تولیــد داخلــی را بــا جدیــت 
ــع را  ــات الزم، موان ــح و اقدام ــات صحی ــا تصمیم ــم و ب ــه دهی ادام
برطــرف کنیــم کــه آثــار مثبــت حرکــت در ایــن مســیر نســبت بــه 

قبــل مشــهود اســت.
رهبــر انقــالب توجــه بــه تولیــد داخــل را موجــب دور شــدن کشــور 
از حالــت شــرطی شــدن دانســتند و گفتنــد: گــره زدن رونــد حــل 
مشــکالت بــه تصمیمــات دیگــران موجــب بــروز بدترین مشــکالت 

ــرای کشــور می شــود. ب
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا ابــراز تأســف از بــروز ایــن حالــت در 
چنــد ســال اخیــر افزودنــد: در ایــن ســالها بیــان مســائلی از قبیــل 
اینکــه »ببینیــم شــش مــاه دیگــر چــه می شــود« و یــا »برجــام چــه 
ــور فرانســه  ــس جمه ــکار رئی ــد ابت ــز »به امی ــاال نی ــود« و ح می ش
مانــدن«، هیــچ مشــکلی را حــل نکــرده و نخواهــد کــرد و ایــن نــگاه 

بایــد کنــار گذاشــته شــود.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: سیاســتهای تکیــه بر تــوان داخلــی باید 
آنچنــان محکــم و اســتوار باشــد کــه اگــر تحریم هــا هــم برداشــته 

شــد، بــه ایــن سیاســتها آســیبی وارد نشــود.

 

 

من گریه می ریزم به پای جاده ات، تا
آئینه کاری کرده باشم مقدمت را

اوّل ضمیر غائب مفرد کجائی؟
ای پاسخ آدینه های پر معّما

بی تو سرودیم آنچه باید می سرودیم
یعنی در آوردیم بابای غزل را

حتّمِی بی چون و چرای سبز برگرد...
راحت شویم از دست اما و اگرها

آب و هوای خیمه ی سبزت چگونه است؟
اینجا گهی سرد است و گاهی نیست گرما

بهر ظهور امروز هم روز بدی نیست
ای تکسوار جاده های رو به فردا

آقا، صدای پای سبز مرکب توست
تنها جواب اینهمه »می آید آیا؟«

یک جمعه می بینید نگاه شرقِی من
خورشید پیدا می شود از غروب دنیا

آقا نماز جمعه ی این هفته با تو
پای برهنه آمدن تا کوفه با ما

                                      علی اکبر لطیفیان

 ) Carrier screening ( نکاتی در مورد تست غربالگری ناقلین
برای بیماریهای ژنتیکی  نهفته  ) 2(

��  تعاریف بعضی از اصطالحات ژنتیکی: 
��آلــل: الــل هــا اشــکال مختلف یک ژن هســتند، که مــکان مشــابهی را روی کرومــوزوم 
هــای همولــوگ اشــغال مــی کنند و یــک صفت ویــژه را  بــه روش هــای متفاوتی تحت 

تاثیر قــرار مــی دهند
��. هوموزیگــوت: وقتــی فــردی یک جفت آلل یکســان داشــته باشــد، گفته می شــود که 

او هموزیگوس )هموزیگوت( است
��. هرتوزیگــوت :  وقتــی فــردی یــک جفت آلل متفاوت داشــته باشــد، گفته می شــود که 

هرتوزیگوس )هرتوزیگوت( اســت
 . 

��جهــش و یــا   موتاســیون ) Mutation (: یــک تغییــر ژنتیکــی اســت کــه صفات زیســتی 
بعضــی از افــراد یــک   گونــه   را   تغییــر   می دهــد.

به  عبارت دقیق تر، جهش ها تغییراتی در توالی  DNA  هستند. 
جهش ها می توانند در هر ناحیه ای از  DNA   رخ دهند

��. بیامری هــای ژنتیکــی: در اثــر وقــوع انــواع مختلــف جهش هــا )جهش های نقطــه ای، 
ــاد  ــا ایج ــوس  شــدن(، در ژن ه ــی و معک ــض، مضاعــف شــدن، جابجای حــذف، تعوی

می شــوند. 
  ��نکتــه: بــه دو دلیــل ذیــل میزان شــیوع بیامریهای نهفته ژنتیکــی در ایران باالتر اســت:         

1 - شــایع بــودن ازدواج های فامیلی،  
        2 - بــاال بــودن رضیــب درون همــری         )عبــارت اســت از احتــامل بــه ارث بــردن 

یــک جفــت آلــل توســط یــک فــرد از جــد خــود از طریــق والدین(،
          - میزان کل ازدواج فامیلی در ایران %38.6     

         - رضیب درون همری در عربستان سعودی      0.024
            - رضیب درون همری در ایران                                       0.0185 

             - رضیب درون همری در کانادا                       0.00004 تا 0.0008 
        - رضیب درون همری در آمریکا                       0.001 تا 0.005 

بنابرایــن بطورکلــی بیامریهــای ژنتیکی نهفتــه به تنهايي ممکن اســت جــزو بيامريهاي 
نــادري باشــند امــا شــیوع تجمعــی)  cumulative  prevalence  (ایــن بیامریهــا نســبتا باال 

مــی باشــد.   ..... ادامــه دراد 
                                                                  دکرتکرامت پورجهانشاهی

حجت االسالم مهری امام جمعه نگار :

دولت باید به وعده های داده شده به مردم عمل نماید
ــگار در  ــه ن ــام جمع حجــت االســالم مهــری ام
خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بــا اشــاره 
بــه دعــای چهــل و نهــم صحیفــه ســجادیه کــه 
بــه دعــای عبــور از فتنــه ها معــروف اســت گفت: 
زمینــه هــای بــروز فتنــه را : انحــراف از هدایــت 
الهــی ، موجــب جهالــت و سرگشــتگی و حیــرت 
فــرد و جامعــه  مقاومــت در برابر هدایت و ســخن 
حــق کــه نتیجــه دنیاخواهــی و خــود پرســتی و 
منفعــت طلبــی اســت  ناشــکری نعمــات زیبــا و 
بیکــران الهــی چون رســالت و والیــت و حاکمیت 
دینــی - تزلــزل وعهــد شــکنی کــه نقطــه آغــاز 

بــروز فتنه هاســت برشــمرد
ــور  ــان ظه ــزود: زم ــری  اف حجــت االســالم مه
فتنــه حــق و باطــل آمیختــه مــی شــوند و فضــا 
غبــار آلــود مــی گــردد انســانها بــه دام دشــمن 
ــن  ــوند و در زمی ــی ش ــالک م ــد و ه ــی افتن م
خصــم در مســیرهای پــر آســیب و خطــر قــرار 
مــی گیرنــد  کــه در نهایــت مســتوجب قهــر و 
ــای  ــوند.وی روش ه ــی ش ــت م ــم و عقوب خش
مقابلــه بــا فتنــه را بصیــرت افزایــی - تــوکل بــر 
ــم الســالم  ــت علیه ــل بی ــال و اه ــد متع خداون
- صبــر و اســتقامت و شــکیبایی و حســن ظــن 
بــه وعــده ای الهــی- فرصــت ســازی از تهدیدها و 

شکســتن اتحــاد فتنــه گــران دانســت.
ــه بســیج   ــه هفت ــه ب ــگار در ادام ــه ن ــام جمع ام
ــروی  ــی نی ــیج یعن ــت: بس ــان داش ــاره و بی اش

ــا . ــدان ه ــه ی می ــرای هم ــور ب ــد کش کارآم
تفکر بســیجی و بســیج در جهــان معاصر مرهون 

امــام راحــل اســت  ،تفکــر بســیجی ویژگــی هــای اصلی 
دارد کــه آن را از دیگــر تشــکل های مبــارز مردمی جهان 
متمایــز مــی کنــد و بــه خاطــر وجــود همیــن ویژگی ها 
آثــار و بــرکات آن در جامعــه انقالبــی و منطقــه و جهــان 
کــه امــروز در منطــق مقاومــت همــه جانبــه و بازدارنــده 
فرهنگی ، سیاســی، علمی،اقتصــادی ،اجتماعی و نظامی 

بــروز و ظهــور یافته اســت.
حجــت االســالم مهــری شــاخصه هــای بســیجی را :1- 
اخــالص در عمــل 2- خــدا محــوری و ارتبــاط بــا خــدا 
3- حاضــر در تمامــی میــدان هــای ســخت 4- همراهی 
مجاهــدت بــا ایمــان و عمــل و بصیرت ۵- حفظ اندیشــه 
شــهادت طلبــی 6- تالش عاشــقانه و مومنانــه 7- حضور 
ــا اراده و همــت بلنــد در تمامــی میــدا نهــای ســخت  ب

برشمرد.
امــام جمعــه نــگار همچنیــن بــه حــوادث و اغتشاشــات 
اخیــر اشــاره و بیــان داشــت: بــه دنبــال مصوبــه ســران 
ســه قــوه در باره ســهمیه بنــدی و افزایــش قیمت بنزین 
ــای  ــهر ه ــی از ش ــر در برخ ــای اخی ــی  در روزه حوادث
کشــور اتفــاق افتاد که متاســفانه مشــکالتی هم درســت 
شــد تعــدادی جــان باختنــد مراکــزی خــراب شــد آتش 
زدن بانــک هــا و برخــی مراکــز دیگر....کــه موجــب بــه بار 

آمــدن مفاســدی و موجــب ناامنــی هایــی شــد.
حجــت االســالم مهــری با اشــاره بــه بیانات مقــام معظم 
ــن  ــردم از ای ــی از م ــا بعض ــت: یقین ــراز داش ــری اب رهب
ســهمیه بنــدی و افزایش قیمــت بنزین نگــران و ناراحت 
شــدند یــا بــه ضررشــان اســت یــا فکــر مــی کننــد بــه 
ضررشــان اســت  در هــر صــورت تصمیمــی اســت کــه 
ــوال  ــالن بانک،ام ــه ف ــش زدن ب ــه شــده لکــن آت گرفت

ــه بعضــی  ــه ب ــادن حمل ــردم افت ــه جــان م ــی ،ب عموم
اماکــن و .... درســت نیســت و کار مــردم هم نیســت هیچ 
انســان عاقلــی راضــی ضــرر رســاندن بــه کشــور ،نظــام 
ــن کار اشــرار اســت در  و انقــالب و مردمــش نیســت ای
چنیــن حوادثی معموال اشــرار ،کینــه ورزان و انســان های 
نابــاب وارد میــدان مــی شــوند و اینجــور مفاســد را بــه بار 
مــی آورنــد و دشــمنان زخم خــورده از مقاومت در منطقه 
و جهــان در صــدد ســو اســتفاده از این فرصت هاهســتند 

و از ایــن حــوادث و فتنــه هــا حمایــت مــی کننــد.
ــه  ــکا ک ــور امری ــس جمه ــپ ریی ــارزآن ترام مصــداق ب
پیــش از ایــن ملــت ایــران را تروریســت خوانــده بــود در 
صفحــه توئیتر خــود از قطــع شــدن اینترنــت برای)ملت 
بــزرگ ایــران( انتقــاد کــرد ، ایــن اســت چهــره خبیــث 

دشــمن کــه نمایــان شــد.
و دیگــر اینکــه در شــرائط فعلــی وظیفــه دولت اســت که 
بــه وعــده هــای داده شــده در رابطــه بــا معیشــت مــردم 
و گــران نشــدن مــا یحتــاج مــردم در پــی گرانــی بنزیــن 

عمــل نمــوده و نظــارت کامــل به بــازار داشــته باشــد.

170 هزار معلم فاقد مسکن تا 3 سال آینده صاحبخانه می شوند
بــه گــزارش خربنــگار اقتصــادی خربگــزاری فــارس، محســن حاجی میرزایــی وزیــر آمــوزش و پــرورش در 
مراســم امضــای تفاهم نامــه ســاخت 170 هــزار واحــد مســکونی بــرای فرهنگیــان، بــا اشــاره بــه اینکــه 
خوشــبختانه ایــن امــکان امــروز فراهم شــد تا گام مهمی برای مســکن دار شــدن فرهنگیان فراهم شــود، 
گفــت: ایــن تفاهم نامــه امــروز کــه به مدت ســه ســال طول خواهد کشــید قــرار اســت 170 هــزار واحد 
مســکونی احــداث شــود. تعبیــر مــا ایــن اســت کــه معلم هــا جانشــین متــام نداشــن ها هســتند پــس 
مهمرتیــن رسمایــه ای کــه بــرای تحقق این هــدف وجــود دارد این اســت که آینــده را معلامن می ســازند. 
حاجی میرزایــی تأکیــد کــرد: طبــق تأکیــدات مقــام معظم رهــربی به معیشــت مردمان طــرح رتبه بندی 
معلامن در دســتور کار اســت، برای بیمه معلامن اقدامات مهمی در دســتور کار داریم تا امســال بدون 

هیــچ افــزوده ای بتواننــد از بیمه معلامن بهره مند شــوند.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بیــان کــرد: تــالش مــا ایــن اســت تــا بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه 170 هــزار معلم 
فاقد مســکن را در طول ســه ســال صاحب مســکن کنیم.  به گفته وی، 357 تعاونی مســکن فرهنگیان 

داریــم کــه در ایــن طــرح بــه میــدان خواهنــد آمد و بــرای این کار بســیج خواهند شــد.

اشعار آیینی امام عصر )عج(

برگزاری همایش یک روزه بیماران دیابتی و کلیوی در 
مرکز بهداشت بردسیر

ــتان  ــان شهرس ــبکه بهداشــت و درم ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بردســیر، ایــن همایــش بــه همــت مرکــز بهداشــت  ودبیرخانــه توســعه 
پایــدار در طــرح بهداشــت روان و بــا حضــور مســئول وپزشــک انجمــن 
ــوی،  ــی وکلی ــاران دیابت ــتادی، بیم ــان س ــوی، کارشناس ــاران کلی بیم
ــش  ــالمت، دان ــن س ــفیران وداوطلبی ــی از س ــدگان ادارات، جمع نماین

آمــوزان و دبیــران ایــن شهرســتان برگــزار شــد.
در ابتــدا کارشــناس مســئول مبــارزه بــا بیمــاری هــا  بــه بیــان اهــداف 

همایــش پرداخــت.
ســپس شمســی نیــا مســئول انجمــن بیمــاران کلیــوی فعالیــت هــای 

انجمــن وخدمــات انجــام شــده را شــرح داد.
در ادامــه،  پزشــک انجمــن بیمــاران کلیــوی، با بیان اهمیت پیشــگیری 
از دیابــت بــا توجــه بــه عــوارض ایــن بیمــاری،  بــر رعایــت اصــول تغذیه 
ســالم، فعالیــت بدنــی، پرهیــز از مصــرف مــواد مخــدر ودخانیــات بــه 

خصــوص قلیــان تاکیــد کرد.
دکتــر آراســته،  ضمــن بیــان نکاتــی بــرای مراقبــت از کلیــه هــا گفــت:  

بــرای ســالمت کلیــه بایســتی مصــرف نمــک محــدود شــود.
وی همچنیــن بــا توجه به شــیوع بیمــاری های حــاد تنفســی وآنفلوآنزا  
بــر رعایــت نــکات بهداشــتی جهــت پیشــگیری خصوصــا شستشــوی 
صحیــح دســت و پوشــاندن دهــان حیــن ســرفه وعطســه تاکیــد کــرد.


