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سیزدهم آبان هر سال ، یادآور سه رخداد مهم در تاریخ ایران 
اسالمی است. تبعید حضرت امام خمینی )ره( به ترکیه در 
۱۳ آبان ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ در 

دانشگاه تهران و تسخیر سفارت امریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸
این سه رویداد با یک هویت بودند که هر کدام در شکل 
گیری حرکت انقالب اسالمی نقش بسزایی ایفا کردند. هویت 
هر سه اتفاق )مبارزه با استکبار( بود و به همین دلیل، این روز 

به یاد ماندنی »روز ملی مبارزه با استکبار« نامیده می شود.
تبعید امام خمینی)ره( از ایران به ترکیه در ۱۳ آبان سال 

۱۳۴۳
پس از اعتراض شدید امام خمینی به سیاست های حکومت 
پهلوی و افشاگری در خصوص الیحه کاپیتوالسیون در 
چهارم آبان سال ۴۳ )در مراسمی که به مناسبت میالد 
حضرت زهرا )س( در منزل امام برگزار شده بود( ، در روز ۱۳ 
آبان ۴۳ ، امام خمینی توسط مأموران شاهنشاهی بازداشت 
و پس از انتقال به تهران ، با یک فروند هواپیمای نظامی از 

فرودگاه مهر آباد به ترکیه تبعید شدند.
در پی تبعید امام خمینی و با وجود فضای خفقان، موجی 
از اعتراض ها به صورت تظاهرات در بازار تهران، تعطیلی 
طوالنی دروس حوزه  های علمیه و ارسال طومارها و نامه ها به 
سازمانهای بین المللی و مراجع تقلید آغاز شد. آیت اهلل حاج 
آقا مصطفی خمینی نیز در روز تبعید امام بازداشت و زندانی 
شد و پس از چندی در ۱۳ دی ۱۳۴۳ به ترکیه نزد پدر 

تبعید شد.
امام خمینی ۱۱ ماه در ترکیه به سر بردند، پس از آن ساواک 
با هماهنگی دولت ترکیه ، امام را در ۱۳ مهر ۱۳۴۴ به عراق 

تبعید کردند که ۱۳ سال به طول انجامید.
کاپیتوالسیون یا حق قضاوت کنسولی حقی است که به اتباع 
بیگانه داده می شود و آنها را ازشمول قوانین کشور مصون 
ومستثنی می کند؛ درواقع در صورت ارتکاب جرم در خاک 

کشور، دولت میزبان حق محاکمه آن مجرم را ندارد.
کشتار دانش آموزان توسط ماموران رژیم پهلوی در ۱۳ آبان 

سال ۱۳۵۷
در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و همزمان با روزهای اوج گیری انقالب 
اسالمی، ده ها نفر از دانش آموزان که برای انجام تظاهرات 
در محوطه دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، هدف تیراندازی 
مأموران حکومت شاه قرار گرفته و به شهادت رسیدند. در 
این حادثه که توسط دولت »آشتی ملی « شریف امامی 
صورت گرفت،  به دلیل بسته بودن درهای دانشگاه هیچ یک 
از دانش آموزان نتوانستند از آتش گلوله  های مأموران بگریزند 
و این امر تلفات آنها را افزایش داد. دراین حادثه ۵۴ دانش 

اموز شهید و بیش از صدنفر مجروح شدند 
                                                         ادامه صفحه۳
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               نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی :

سیرجان بهشت کار و سرمایه 
گذاری است

                                       آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضاییه :                 

13 آبان سالروز با سه 
رویداد مهم تاریخ ایران 

اختالف نظر در اظهار نظر کارشناسی در 
بسیاری موارد قابل توجیه نیست

صفحه 4

رئیس کل دادگسرتی استان کرمان مطرح کرد: 

هر گونه بی عدالتی ممکن است موجب 
بسیاری از آسیب های اجتماعی شود

حفظ امنیت یک وظیفه فوق 
العاده با ارزش است که باید قدر 

آن دانسته شود 

استاندار کرمان در مراسم افتتاحیه جشنواره گلیم و پسته:

استاندار کرمان، بدست آوردن ایده های منجر به افزایش 
تعامالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با این استان را یکی 
از اهداف حضور سفرا و رایزنان اقتصادی ۱۵ کشور دنیا در 
استان کرمان برشمرد و گفت: قدمت شهرستان سیرجان 
به دوره هخامنشیان )۳ هزار سال قبل از میالد مسیح( 
برمی گردد و حتی در تاریخ شهرستان سیرجان مدتها بعنوان 

مرکز استان کرمان مطرح بوده است.
به گزارش ایسنا، »محمدجواد فدایی« شامگاه هشتم آبان ماه 
در جشنواره گلیم و پسته استان کرمان با حضور معاون 
اقتصادی وزارت امور خارجه، سفرا و رایزن های اقتصادی 
کشورهای مختلف دنیا، گفت: در راستای این سفر اهداف 
مختلفی منظور شده که نخستین آن بحث گردشگری و 
آشنایی کشورهای خارجی با تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و امکانات 

این خطه پهناور از ایران بوده است.
وی بدست آوردن ایده های منجر به افزایش تعامالت فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی با این استان را یکی دیگر از اهداف 
حضور سفرا و رایزنان اقتصادی ۱۵ کشور دنیا در استان 
کرمان برشمرد و در ادامه به قدمت شهرستان سیرجان اشاره 
کرد و افزود: قدمت شهرستان سیرجان به دوره هخامنشیان 
)۳ هزار سال قبل از میالد مسیح( برمی گردد و حتی در تاریخ 
شهرستان سیرجان مدتها بعنوان مرکز استان کرمان مطرح 

بوده است.
فدایی ادامه داد: شهرستان سیرجان ظرفیت های معدنی 
خوبی دارد به گونه ای که ۲۱ درصد معاون کشور در سیرجان 
بوده که مهمترین معدن این شهرستان نیز گل گهر است که 
ساالنه ۲۲ میلیون تن کنسانتره، ۱۴ میلیون تن گندله و ۲.۶ 
میلیون تن آهن اسفنجی در این منطقعه معدنی و صنعتی 

تولید می شود.
استاندار کرمان با اشاره به وجود منطقه آزاد اقتصادی در  صفحه4

حضور دیپلمات های 1۵ کشور دنیا در کرمان، به منظور آشنایی 
با ظرفیت های گردشگری و اقتصادی استان است

شهرستان سیرجان تصریح کرد: به لحاظ قانون، کشورهای 
خارجی می توانند از مناطق آزاد اقتصادی بدون تشریفات 
گمرکی کاالهای خود را به خارج از کشور صادر کنند که 
این موضوع سبب می شود شهرستان سیرجان منطقه 
ویژه ای برای بحث صادرات باشد ضمن آنکه باید از نیروی 
متخصص و امکانات این منطقه برای توسعه این منطقه و 

افزایش تعامالت با کشورهای دیگر نیز استفاده کرد.
وی با بیان این مطلب که ۱۰ درصد دانشجویان و ۶ درصد 
اعضای هیات علمی استان کرمان در این شهرستان وجود 
دارند، ادامه داد: آثار تاریخی متعددی نیز در این شهرستان 
وجود دارد ضمن آنکه اخیر گلیم شیرچه پیج این منطقه 

نیز به ثبت جهانی رسیده است.
فدایی از پروژه های در دست اجرای شهرستان سیرجان 
نیز سخن به میان آورد و تصریح کرد: یکی از پروژه های 
بزرگ در دست اجرا در این منطقه بحث شیرین کردن 
آب خلیج فارس و انتقال آب به صنایع این شهرستان است 
که خوشبختانه با تامین مالی خوب این پروژه هم اکنون با 

سرعت مناسبی در حال اجرا است.

در هفدهمین مراسم مشرتک دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاههای افرسی ارتش جمهوری اسالمی:

 

در جلسه شورای عالی هامهنگی اقتصادی مطرح شد:

آگهی مزایده  نوبت دوم فروش زمین وساختمان شرکت تعاونی
بــه اطــالع مــی رســاند هیئــت مدیــره شــرکت تعاونــی مصــرف کارکنــان جهــاد 
کشــاورزی بردســیر )بنــا بــه مصوبــه 98/4/13 مجمــع عمومــی( قصد فــروش زمین 
و ســاختمان شــرکت تعاونــی بــه مســاحت 501 مترمربــع کــه 300 متــر اعیــان واقع 
ــروی مدیریــت جهــاد کشــاورزی را دارد  ــان 9 دی روب در شهرســتان بردســیر خیاب
لــذا متقاضیــان مــی تواننــد ضمــن بازدیــد حداکثــر از تاریــخ چاپ بــه مــدت 10 روز 
قیمــت پیشــنهادی خــود را در پاکــت سربســته بــه دفتــر شــرکت تعاونــی تحویــل 
نماینــد. تاریــخ بازگشــایی پاکتهــا روز پنج شــنبه مــورخ 98/8/23 می باشــد. ضمنا 
هیئــت مدیــره در رد یــا قبــول پیشــنهاد مختــار می باشــد و هزینــه چاپ بــه عهده 

ــده می باشــد. ــده مزای برن
                              هیئت مدیره شرکت تعاونی جهاد کشاورزی

ممنوعیت ورود کاالهای دارای
 معادل داخلی تصویب شد

در جلســه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ممنوعیــت 
ورود کاالهایــی کــه امــکان تولیــد داخلــی آنهــا و تأمیــن 

نیازهــای بــازار وجــود دارد، تصویــب شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، چهــل و یکمیــن جلســه 
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران ســه قــوه روز 
شــنبه بــا حضــور اعضــاء و ســران ســه قــوه تشــکیل شــد.

در ادامــه مباحــث پیرامــون اصالحــات ســاختاری بودجــه، 
ــات  ــی از اقدام ــه گزارش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی

صــورت گرفتــه مطــرح نمــود.
سیاســت های اصــالح ســاختار نظــام مالیاتــی مبتنــی بــر 
ــا درآمــد ناخالــص  ــه مالیاتــی و نســبت آن ب افزایــش پای
جهت گیری هــای  و  پایــدار  منابــع  تأمیــن  و  ملــی 
مالیاتــی در حمایــت از افزایــش تولیــد و حمایــت از اقشــار 
کــم درآمــد، در ایــن جلســه مــورد بحــث و بررســی قــرار 

گرفــت.
ــور  ــارت در ام ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــام وزی ــم مق قائ
ــن  ــرد ای ــی از عملک ــه گزارش ــه جلس ــی، در ادام بازرگان
ــود و  ــه نم ــادرات ارای ــوزه واردات و ص ــه در ح وزارتخان
ــی  ــد داخل ــکان تولی ــه ام ــی ک ــد ورود کاالهای ــرر ش مق
ــت از  ــود دارد، در حمای ــازار وج ــای ب ــن نیازه آن و تأمی
ــود. ــوع ش ــتغال ممن ــش اش ــی و افزای ــران داخل تولیدگ

مدیرکل گمرکات استان کرمان:

صادرات استان کرمان به 
346 میلیون دالر رسید

ــام  ــادرات انج ــت: ص ــان گف ــتان  کرم ــرکات اس ــرکل گم مدی
شــده از اســتان کرمــان در ۷ ماهــه گذشــته ســال جــاری ۳۴۶ 

ــوده اســت. میلیــون دالر ب
ــگاران  ــع خبرن ــادر در جم ــا ق ــنا،  محمدرض ــزارش ایس ــه گ ب
دربــاره آخریــن وضعیــت صــادرات و واردات از گمــرکات اســتان 
کرمــان اظهــار کــرد: در ۷  ماهــه ســال جــاری ۳۴۶ میلیــون 
ــه ۳۲ درصــد  ــم ک ــته ای ــان  داش ــتان کرم ــادرات از اس دالر ص
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته را نشــان مــی  رشــد نســبت ب

دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه ۲۶۴ میلیــون دالر صــادرات پســته اســتان 
کرمــان در ســال جــاری صــورت گرفتــه کــه شــاهد افزایــش 
ــدت مشــابه ســال  ــه م ۳۱ درصــدی پســته اســتان نســبت ب
قبــل هســتیم و انتظــار داریــم تــا پایــان ســال ایــن رونــد ادامــه 
ــی در  ــات مس ــادرات مصنوع ــرد: ص ــح ک ــد تصری ــته باش داش
اســتان طــی ۷ ماهــه امســال بــا ۱۱ میلیــون دالر، ۳۴۸ درصــد 
رشــد داشــته ضمــن آنکــه صــادرات اکســید مولیبــدن بــا ۱۱۱ 
درصــد و خرمــای خشــک و تــازه بــا ۱۰۰ درصــد رشــد همــراه 

بــوده اســت.
ــوع  ــرد: در مجم ــان ک ــان بی ــتان کرم ــرکات اس ــرکل گم مدی
ــورهای  ــه کش ــان ب ــتان کرم ــی اس ــای صادرات ــده کااله عم
عــراق، پاکســتان، افغانســتان، چیــن، امــارات، ترکیــه، عمــان، 
روســیه و تعــدادی از کشــورهای اروپایــی انجــام شــده اســت.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت:

تحریم 4محصول فوالدی توسط آمریکا بی تأثیر است/ وابستگی 
11میلیون تنی فوالد را به 1میلیون تن کاهش دادیم

دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان فوالد ایــران با اعــالم اینکه در دهه گذشــته 
واردات فــوالد ۱۰ تــا ۱۱ میلیــون تــن بــوده کــه ایــن رقم در حــال حاضر 
بــه یــک تــا دو میلیــون تــن کاهــش یافتــه، گفــت: ۴ مــاده فــوالدی در 
تحریــم هــای جدیــد ادعایــی آمریــکا اهمیت خاصــی در بخــش عمرانی 

ندارند.
ســید رســول خلیفــه ســلطانی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی 
خبرگــزاری تســنیم، در خصــوص تحریم هــای جدیــد ادعایــی آمریــکا 
علیــه بخــش عمرانی کشــور کــه در آن بــه تحریم ۴ مــاده فوالدی اشــاره 
شــده اســت، اظهــار داشــت: ایــن مــواد بــه هیچ عنــوان فلــزات اصلــی در 
بخــش عمرانــی کشــور نبــوده و تأثیــرات خاصــی را در این حــوزه نخواهد 

داشت.
ــا اعــالم اینکــه در دهــه  ــران ب ــوالد ای ــدگان ف ــر انجمــن تولیدکنن دبی
گذشــته واردات فــوالد ۱۰ تــا ۱۱ میلیــون تــن بــود، افــزود: در حال حاظر 
ایــن رقــم بــه یــک تــا دو میلیــون تــن رســیده اســت البتــه درصددیــم با 

افزایــش داخلــی ســازی ایــن میــزان وابســتگی را نیــز کاهــش دهیــم.
وی  تصریــح کــرد: مــا از صــادرات ۵۰۰ هــزار تنــی فــوالد بــه صــادرات ۸ 
میلیــون تــن رســیده ایم که ایــن موضوع نشــان از توانمنــدی تولیدکننده 

ایرانــی بــرای تأمین بــازار داخلــی و خارجــی دارد.
بــه گــزارش تســنیم،  وزارت خارجــه آمریــکا روز پنجشــنبه 9 آبــان مــاه  
ــا  ــر بخــش ســاخت و ســاز ی ــازه ای ب ــم هــای ت ــا کــرد کــه تحری ادع

عمرانــی ایــران اجرایــی کــرده اســت .
مــورگان اورتاگــوس، ســخنگوی وزارت خارجــه ایــاالت متحــده در همین 

ارتبــاط گفته اســت.

 مایــک پامپئــو، وزیــر خارجه این کشــور با وجــود تمدید 
معافیت هــا در زمینــه همــکاری هســته ای غیرنظامــی با 
ایــران، محدودیت هــای مرتبــط بــا برنامــه هســته ای این 
کشــور را حفــظ کرده اســت پامپئو همچنین تشــخیص 
داده اســت کــه از چهــار »مــاده راهبــردی« در ارتبــاط بــا 
برنامــه هســته ای، نظامــی و موشــکی ایران اســتفاده می 
شــود و بــه همیــن دلیــل مبادلــه کننــدگان این مــواد با 
ایــران تحریــم مــی شــوند. واشــنگتن ایــن چهــار »مــاده 
راهبــردی« را دو نــوع فوالد ضدزنــگ و دو نوع اوراق لحیم 

کاری شــده منگنــز اعــالم کرده اســت.
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خطبه های نمازجمعه

ــرد:   ــرح ک ــان مط ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــار نظــر کارشناســی در بســیاری  ــاف نظــر در اظه اخت

ــه نیســت ــل توجی ــوارد قاب م
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: بزرگتریــن 
آفــت بــرای هــر نظــام قضایــی بخصــوص نظــام جمهوری 
اســامی ایــن اســت کــه مــردم احســاس کننــد دســت 
ــد و  ــده ان ــارج ش ــی خ ــی طرف ــت از ب ــدرکاران عدال ان
کارشناســان بایــد در موضوعــات ارجــاع شــده دقــت کنند 
کــه در موضــع اتهــام خــروج از بــی طرفــی قــرار نگیرنــد.

یــداهلل موحــد در گردهمایی ســاالنه کارشناســان رســمی 
دادگســتری اســتان کرمــان افــزود: اگر نظریه کارشناســی 
ــوده و شــائبه خــروج از بــی طرفــی در آن  ــود ب غــرض آل
وجــود داشــته باشــد، بدگمانی به نظــام قضایــی را در میان 
جامعــه دامــن مــی زند لــذا بایــد قضــات و کارشناســان در 
نهایــت بــی طرفــی و البتــه بــا ایجاد احســاس بــی طرفی 
کــه موضــوع مهــم تــری اســت رفتــار کننــد و ایــن بدیــن 
معنــی اســت کــه اصحــاب دعــوا نیز بایــد احســاس کنند 

کارشــناس بــی طــرف نظــر مــی دهــد.
ــار  وی تاکیــد کــرد: گاهــی کارشناســان نظــر را در اختی
ــد کــه اقدامــی نادرســت  ــرار مــی دهن ــوا ق اصحــاب دع

اســت و ایــن امــر تبعاتــی ایجــاد مــی کنــد.
ــرد:   ــد ک ــان تاکی ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
بزرگتریــن آفــت عدالــت در یــک جامعــه ایــن اســت کــه 
نگــرش جامعــه بــه کارگــزاران عدالــت ایــن باشــد کــه بی 
طــرف نیســتند و تحــت تاثیــر اغــراض، تهدیــد، تطمیع و 
مســائل غیــره و عوامــل بیرونــی یــا درونی،اظهــار عقیــده 

مــی کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه اســتقال کارگــزاران عدالــت یــک امر 
حیاتــی و یــک ضــرورت غیر قابــل اجتناب اســت، تصریح 
کــرد: وجــود کارگــزار عرصــه عدالــت مســتقل، شــجاع، 
عالــم، ســالم و صــادق در هــر جامعــه ای نعمــت بــزرگ 
اســت زیــرا مــی توانــد ســامت جامعــه را تامین کنــد لذا 

کارشناســان بایــد روزانــه معلومات خــود را بــروز و روزآمد 
. کنند

وی افــزود: ســئوال جــدی کــه گاهــی مطــرح مــی شــود 
ایــن اســت کــه چــرا جلــب نظــر کارشناســی در دعــوای 
و اختافــات ضــرورت دارد؟ کــه پاســخی واضــح و بدیهی 

دارد.
ــه  ــه داد: ب ــان ادام رئیــس کل دادگســتری اســتان کرم
طــور روز افــزون علــوم فنــون توســعه پیــدا مــی کنــد 
ــی،  ــور اجتماع ــی شــود و ام ــر م ــده ت و مســائل پیچی
اقتصــادی، صنعــت، معــدن و غیــره بــر اســاس علــوم و 
فنــون تخصصی پیشــرفت مــی کننــد و اداره می شــوند 
لــذا شــناخت موضوعــات و اشــراف قاضــی بــر موضوعات 

محتــاج اعمــال معلومــات تخصصــی و فنــی اســت.
ــا و در  ــث قض ــل بح ــی اص ــوع شناس ــت: موض وی گف
عدالــت بســیار کار مهمی اســت لــذا قاضی بایــد موضوع 

را بشناســد تــا بتوانــد حکــم و رای بدهــد.
وی اظهــار داشــت: دادن حکــم در شــان قضــا اســت لــذا 
کارشناســان نمــی توانــد حکــم بدهنــد و قاضــی بعــد از 

موضــوع شناســی طبــق قانــون حکــم مــی دهــد.
موحــد افــزود: بخــش قابــل توجهــی از اطالــه دادرســی 
ــوع  ــن موض ــه ای ــت ک ــی هاس ــه کارشناس ــوط ب مرب
ــا  ــن ب ــی در قوانی ــد کارشناس ــری فراین ــرورت بازنگ ض
هــدف کوتــاه کــردن ایــن فرایندهــا را نشــان مــی دهــد.

وی تصریــح کــرد:  کارشــناس در مــواردی کــه در پروانــه 
وی آمــده صاحیــت موضوعــی دارد و اگر به احــکام ورود 

کــرد دخالــت در کار قضا اســت.
وی ادامــه داد: نقش کارشناســان موضوع شناســی اســت 
و بایــد بــه قاضــی موضــوع را بگویــد و ابهامات موجــود را 

ــرف کند. برط
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمان بیان کــرد: قاضی 
بــر اســاس توضیحات کارشناســان قانــع می شــود و رای 
مــی دهد لــذا نظــرات کارشناســان به عنــوان کارگــزاران 

عدالــت در حکم تاثیرگذار اســت.
ــا بیــان اینکــه کارشناســان رســمی دادگســتری در  وی ب
محضــر خداونــد قســم یــاد مــی کننــد کــه بــه راســتی 
اظهــار عقیــده کننــد و نظــر شــخصی خــود را در موضــوع 
دخالــت ندهنــد و بــر خــاف واقــع نیــز چیــزی نگوینــد 
تصریح کرد: اینکه کارشناســان رســمی دادگســتری قســم 
یــاد مــی کنند بســیار مهــم و حیاتــی اســت زیــرا در اجرای 

عدالــت قســم یــاد مــی کننــد
موحــد گفــت: تردیــدی وجــود نــدارد کــه کارشناســان در 
قانــون اســتحکام قضایــی نقــش مهمــی را  ایفــا مــی کنند 
و هــر چه کارشناســی ها روشــن باشــد تصمیمــات قضایی 

نیــز روشــن تــر و قاطــع تــر خواهــد بــود.
وی بیــان کــرد: بخــش عمــده ای از پرونــده هــای قطــوری 
کــه دچــار اطالــه دادرســی شــده بــه دلیــل نظــرات کلــی 
مبهــم و غیــر قابل اســتفاده کارشناســان اســت کــه موجب 

بدبینــی بــه دســتگاه قضائــی می شــود.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفت: کارشناســان 
نســبت بــه نظــری کــه مــی دهــد بایــد مســئول باشــد و با 
نظــرات خــود مــردم را حیــران و سیســتم قضایــی را دچــار 
آشــفتگی نکننــد لــذا ایــن فراینــد بایــد کیفــی ســازی و 

کوتــاه تــر شــود.

ــگ  ــورای فرهن ــاه( ش ــان م ــت روز )۱۱ آب در نشس
عمومــی و شــورای هماهنگــی کانون هــای فرهنگــی 
و هنــری مســاجد اســتان در محــل ســالن اجتماعــات 
ــان،  ــه کرم ــام جمع ــه و ام ــده ولی فقی ــر نماین دفت
ــانه ای و  ــواد رس ــای س ــنهادی ارتق ــای پیش طرح ه
ــد. ــه گردی ــر اعظــم )ص( ارائ ســومین کنگــره پیامب

ــان  ــتانداری کرم ــی اس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
محمدجــواد فدائــی اســتاندار کرمــان در ایــن جلســه 
اهمیــت ســواد رســانه ای در جامعــه را یــادآور شــد و 
فعالیت هــای پژوهشــی و آموزشــی در ایــن راســتا را 

ــرار داد.  مــورد تاکیــد ق
حجت االســام حبیب رضــا ارزانــی رئیــس ســتاد 
ــری مســاجد  ــی و هن ــای فرهنگ ــی کانون ه هماهنگ
ــی  ــگ عموم ــورای فرهن ــط ش ــو راب ــور و عض کش
کشــور در اســتان کرمــان نیــز در ایــن جلســه بــا بیان 
ــرای کانون هــای فرهنگــی و هنــری در هــر  اینکــه ب
اســتان ایــده و رویــدادی تعریــف شــده اســت، عنــوان 
ــم )ص(  ــر اعظ ــره پیامب ــون دو دوره کنگ ــرد: تاکن ک
در کرمــان برگــزار شــده و در صورتــی کــه  ظرفیــت 
برگــزاری ایــن مراســم در ســطح ملــی بــرای اســتان 
دیــده می شــود، می توانیــم بــه عنــوان مصوبــه تاییــد 

و اعتبــار مدنظــر را بــرای آن ببینیــم.
وی بــه تشــکیل شــورای هماهنگــی کانون هــای 

فرهنگــی و هنــری مســاجد در ۱۱ اســتان اشــاره داشــت 
و افــزود: ایــن شــورا هــر ســه مــاه یکبــار و بــه ریاســت 
نماینــده ولی فقیــه در اســتان، نایــب رئیــس اســتاندار و 
بــا عضویــت ســازمان تبلیغــات اســامی، اداره کل اوقاف، 
بســیج، کانون هــای مســاجد، حــوزه علمیــه و آمــوزش و 

ــردد.  ــزار می گ ــرورش برگ پ
حجت االســام ارزانــی هــدف ایــن شــورا را تعییــن 
مســاجد  کانون هــای  حــوزه  در  کاری  اولویت هــای 
ــه طــرح »فهمــا« پایتخــت  ــا اشــاره ب ــرد و ب ــوان ک عن
ــن طــرح  ــت: در ای ــران گف ــر مســاجد ای ــگ و هن فرهن
ــبکه  ــرت، ش ــرآن و عت ــه ق ــت عرص ــا در هش فعالیت ه
ــی،  ــاب و کتابخوان ــبت ها، کت ــداد و مناس ــازی، روی بهس
ــه در  ــر و رســانه و اطاع رســانی ک ــن، هن ایده هــای نوی

ــر اســت. ــرد، مدنظ ــد صــورت گی مســجد بای
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن طــرح در سیســتم بچه هــای 
مســجد بارگــزاری شــده و تاکنــون بیــش از 25 هــزار و 

۱80 کانــون در ایــن سیســتم ثبــت شــده اند.
ــان کــرد: اســتان ها در رقابتــی ســخت در طــرح  وی بی
ــت ۱0 اســتان انتخــاب و از  ــا« شــرکت و در نهای »فهم
میــان آن یــک اســتان بــه عنــوان پایتخــت فرهنــگ و 

ــود. ــران انتخــاب می ش ــر مســاجد ای هن
عبــاس تقــی زاده مشــاور اســتاندار کرمــان در امور رســانه 
و روابــط عمومــی بــا اشــاره بــه کلیــات طرح پیشــنهادی 

وثیقه بانکی مانع جذب تسهیالت تبصره ۱۸ 
در کرمان شد

معــاون امــور صنایــع ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان کرمــان گفــت: تنها 
ــی  ــد صنعت ــوع ۳۹ واح ــد از مجم ۱0 درص
معرفــی شــده بــه بانک هــای اســتان امســال 
ــد و  ــت کردن تســهیات تبصــره ۱8 را دریاف
مابقــی بــه علــت مشــکات بانکــی از جملــه 
وثیقه های ســنگین نتوانســتند این اعتبارات 

را جــذب کننــد.
امیــن غفاری نــژاد روز  شــنبه در گفــت و گــو 
بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکه تســهیاتی 
بــه ارزش ۱۷ میلیــارد و ۴00 میلیــون تومــان 
ــان  ــی کرم ــای صنعت ــه واحده ــون ب تاکن
ــزار و  ــت: یکه ــت ، گف ــده اس ــت ش پرداخ
ــال تســهیات تبصــره ۱8  ــارد ری ۱5۱ میلی
ــتان  ــای اس ــه بانک ه ــدی ب ــای تولی واحده
معرفــی شــده کــه تاکنــون ایــن واحدهــا ۱5 

ــد. ــغ را دریافــت کردن درصــد مبل
وی اظهــار داشــت: بانک هــای اســتان کرمــان 
بــا پرداخــت 2.۴ درصــد از مجمــوع ۷۳0 
میلیــارد تومــان تســهیات تبصــره ۱8، رتبه 
۱0 کشــور را در میــزان پرداخت هــا بــه خــود 

اختصــاص داده انــد.
معــاون امــور صنایع ســازمان صنعــت، معدن 
ــتم  ــت: سیس ــان گف ــتان کرم ــارت اس و تج
بانکــی این اســتان بــرای پرداخت تســهیات 
از واحدهــای تولیــدی مــدارک بســیار و 
ــرح  ــرای ط ــل اج ــارج از مح ــای خ وثیقه ه
ــب  ــر موج ــن ام ــه همی ــد ک ــب می کن طل
شــده  متقاضیان براحتــی نتوانند اعتبــارات را 

دریافــت و جــذب کننــد.
وی اضافــه کــرد: بســیاری از واحدهــای 
تولیــدی صنعتــی معرفــی شــده بــه بانک هــا 
دارای مشــکل ســرمایه در گــردش هســتند 
کــه ایــن واحدهــا به سیســتم بانکــی مراجعه 

کــرده امــا بــه علــت برخــی موانــع بانکــی در 
میانــه راه تســهیات را رهــا کردنــد.

غفاری نــژاد بــا اشــاره بــه اهمیــت فعــال و پویا 
بــودن سیســتم بانکــی گفــت: مدیــران بانکی 
ــهیات  ــت تس ــوض پرداخ ــد در ع می توانن
ــی  ــد را همراه ــطه ها و دالالن تولی ــه واس ب
کننــد کــه بــا ایــن اقــدام دوســر ســود ضمن 
حرکــت چــرخ تولیــد، منابع بانکــی را تامین و 

بــه رونــق تولیــد هــم کمــک کننــد.
وی تاکیــد کــرد: افــزون بــر ۶0 درصــد 
واحدهــای تولیــدی صنعتــی اســتان کرمــان 
بــه عنــوان اصلی تریــن چالــش دارای مشــکل 
ــردش  ــرمایه در گ ــی و س ــع مال ــن مناب تامی
هســتند و برخــی واحدهــا بــرای توســعه نیاز 

ــد. ــار دارن ــه اعتب ب
معــاون امــور صنایع ســازمان صنعــت، معدن 
و تجارت اســتان کرمــان افزود: یکهــزار و ۳00 
واحــد صنعتــی در اســتان کرمــان وجــود دارد 
ــزان از  ــن می ــر ۴0 درصــد از ای ــزون ب ــه اف ک
شــرایط خــوب و فعــال برخــوردار هســتند و 
مابقــی راکــد و یــا در حالــت نیمــه فعــال قرار 

دارنــد.
وی بیــان داشــت: تســهیات رونــق تولیــد )با 
نــرخ ۱8 درصــد( و تســهیات تبصــره ۱8 )به 
همــراه یارانــه ســود( بــرای تامیــن نقدینگــی 
و ســرمایه در گــردش بــه واحدهــای تولیــدی 

اســتان کرمــان پرداخــت می شــود.
ــدی  ــه داد: واحدهــای تولی ــژاد ادام ــاری ن غف
کــه تمایلــی بــرای تامیــن ســرمایه در گردش 
و تســهیات بــرای خریــد مــواد اولیــه دارنــد، 
در ســامانه ›بهیــن یــاب‹ در خواســت خــود را 
ثبــت کننــد تــا بــا دریافــت ایــن تســهیات 
یارانــه ای از طریــق بانک هــای اســتان کرمــان 

تامیــن نقدینگــی شــوند.

سیرجان بهشت کار و سرمایه 
گذاری است

ــیر  ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
بــا  اســامی  در مجلــس شــورای 
اشــاره بــه ســرمایه گــذاری هــای 
ــه در  ــم زیرســاختی انجــام گرفت عظی
ــیرجان از  ــژه اقتصــادی س ــه وی منطق
ایــن منطقــه بــه عنــوان بهشــت کار و 
ســرمایه گــذاری نــام بــرد که توانســته 
ــد. ــم کن ــد را فراه ــق تولی ــه رون زمین

شــهباز حســن پــور در جشــنواره گلیم 
و پســته بــا حضور ســفرای خارجــی در 
ســیرجان با قدردانــی از همــه نهادهای 
برگــزاری  در  و شهرســتان  اســتان 
ایــن جشــنواره افــزود:  امــروز ســرمایه 
گــذاران بــزرگ کشــوری در ایــن 
منطقــه ســرمایه گــذاری کردنــد و یــا 
بــه دنبــال طــرح های ســرمایه گــذاری 

. هستند
وی حضــور ســفرا و رایزنــان اقتصــادی 
در  اروپایــی  و  آســیایی  ۱5کشــور 
جشــنواره گلیــم و پســته ســیرجان را 
نشــان از ظرفیــت بــاالی قابلیــت هــای 
منطقــه دانســت و اظهــار داشــت: آماده 
ــادی  ــای اقتص ــکاری ه ــل و هم تعام
بیشــتر با کشــورهای منطقه و ســرمایه 

گــذاران داخلــی هســتیم.
حســن پــور گفــت : مــردم  ســیرجان  
در انقــاب و همچنیــن دوران دفــاع 
ــاور انقــاب و  ــارو ی مقــدس همــواره ی
نظــام بودنــد و در 8 ســال دفــاع مقدس 
ــهید  ــون ش ــهیدی همچ ــرداران ش س
علیــدادی و بیــش از550 شــهید را 
تقدیــم کردنــد و امــروز هــم در صحنــه 

اصالح و ارتقاء فرهنگ عمومی 
کشور وظیفه مردم و مسئولین و 

شورای فرهنگ عمومی است

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر :

ــی  ــر کرمان ــی اکب ــاج عل ــلمین ح ــام و المس ــت االس حج
درخطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه نمازگــزاران را بــه 
رعایــت تقــوای الهی، انجــام واجبــات و ترک محرمــات توصیه 
و ســفارش نمــود و بیــان کــرد:  بهتریــن ســرمایه زندگی عمر 
مــا اســت و بایــد از ایــن ســرمایه عمــر و لحظه بــه لحظه عمر 
بــه خوبــی اســتفاده کنیــم لــذا بایــد وســواس خــاص و توجه 
خــاص بــه گــذران دوران عمر داشــته باشــیم و بتوانیم بهترین 
توشــه و بهــره را بــرای آینــده ذخیــره لــذا اولیــا الهــی بهترین 
راه بهــره وری و اســتفاده  بهینــه از عمــر را بــا مــا آموختنــد 
کــه همــان صــرف عمــر در راه بندگــی و اطاعــت خــدا اســت. 
لــذا امــام ســجاد علیــه الســام در خواســت دارد و مــی گوید:» 
خدایــا بــه مــن عمــر طوالنــی بــده « امــا در ایــن دو نکتــه 
اســت آن عمــری کــه بــه مــن مــی دهید مشــروط اســت بی 
قیــد وشــرط نیســت مادامــی کــه عمــر مــن در راه خدمــت و 
اطاعــت و بندگــی تــو باشــد اگــر ایــن جــور باشــد عمــر مــرا 
طوالنــی کــن و آن لباســی کــه خدمــت و هــم بــدن را حفــظ 
مــی کنــد و ایــن عمــر را بــه لبــاس تشــبیه کــرده اســت و 
عمــری طلــب مــی کنــد کــه لبــاس طاعــت و بندگــی خــدا 

اســت.
خطیــب جمعــه بردســیرافزود:امام ســجاد علیــه الســام عمر 
مــا را بــه چــراگاه و مرتــع تعبیــر کــرده اســت خدایــا دوران 
زندگــی و عمــر مــن چــراگاه شــیطان اســت اگر بناســت عمر 
مــن چــراگاه شــیطان باشــد جــان مــن را زودتــر بگیــر و عمر 
طوالنــی نمــی خواهــم. لــذا تعبیــر امــام ســجاد علیه الســام 
ایــن اســت که عمــر طوالنی ارزشــی نــدارد مگــر اینکــه در راه 
خــدا صــرف شــود از آنجــا بایــد دعــا کــرد کــه خداونــد عمــر 
طوالنــی دهــد و آن عمــر مشــروط اســت و نکتــه بعــدی ایــن 
اســت از عمرهــای کوتاه ناراحت نشــویم عمــر کوتــاه از الطاف 
الهــی اســت کــه نمــی خواهــد مومــن بــه گنــاه آلــوده شــود  

خطیــب جمعــه در ادامــه بیــان نمــود کــه روز ۱۴ آبــان بــه 
عنــوان روز فرهنــگ عمومــی نامگــذاری شــده اســت یــک 
ســری فرهنگهــا داریــم کــه عمومــی و در روابــط اجتماعــی 
بایــد آنهــا را رعایــت کنیــم و بعضــی از ضد فرهنگهــا فرهنگ 
عمومــی شــده و فرمایــش مقــام معظــم رهبــری اســت کــه 
تــاش و کوشــش در راه اصــاح و ارتقــاء فرهنــگ عمومــی 
کشــور وظیفــه مــردم و مســئولین و شــورای فرهنگ عمومی 
اســت و مــا کشــور متمــدن و بــا فرهنگــی هســتیم و نیــاز به 
فرهنــگ غربــی نداریــم و نبایــد بگذاریــم کــه بــر مــا غالــب 

ند شو
ــان مــاه ســالروز شــهادت امــام حســن  ــزود: روز ۱5 آب وی اف
عســکری علیــه الســام اســت و ایــن روز را بــه فرزنــد بــزرگ 
وارشــان و مقــام معظــم رهبــری و همــه نمازگــزاران تســلیت 
ــت  ــاز والی ــکری آغ ــام عس ــهادت ام ــوده و از ش ــرض نم ع
حضــرت ولــی عصر)عــج( شــروع مــی شــود امــام عســکری 
علیــه الســام جــوان تریــن امــام و امامی کــه کمتریــن دوران 
امامــت را گذرانــد امــا در همیــن مــدت کوتــاه جــوری رشــد و 
بالندگــی شــیعه را مدیریــت کــرد که شــیعه با چالــش مواجه 
نشــود و تــا االن شــیعه راه خــود را ادامــه داده اســت و اینهــا 
بــه واســطه راهنمائیهــا و مدیریــت همــه ائمه مخصوصــا امام 

عســکری علیــه الســام اســت.
و روز ۱۳ آبــان ســالروز ســه واقعــه بــزرگ در تاریــخ مــا اســت 
کــه در هــر ســه حادثــه دســت پلیــد آمریــکا نقــش داشــته 
اســت. ۱-تبعیــد حضــرت امــام از قــم بــه ترکیه توســط ایادی 
رژیــم پهلــوی 2- کشــتار دانــش آمــوزان در دانشــگاه تهــران 
۳- تســخیر النــه جاسوســی توســط دانــش جویان پیــرو خط 
امــام. نکتــه بعــدی در طــول ایــن ۶0 ســال گذشــته از ابتدای 
شــروع نهضــت اســامی تــا امــروز کــه ثمــره طیبــه انقــاب 
ســرو کار بــا آمریــکا جهــان خوار بــوده اســت آمریــکا از همان 
روز اول بــا مــا دشــمنی داشــته تــا بــه االن. و آمریــکا دســت 
از دشــمنی بــر نمــی دارد و شــیطان بــزرگ اســت دوم اینکــه 
مــا از ارزشــها و آرمانهــای خــود دســت برداریــم کــه ایــن هــم 

ــدنی نیست. ش
حجــت االســام کرمانــی  در ادامــه بــه هشــدارهایی کــه مقام 
معظــم رهبری در دیدار دانشــجویان دانشــکده افســری ارتش 
بــه مــردم و مســئولین دادنــد گفــت : مقــام معظم رهبــری به 
ملتهــا ی عــراق ولبنــان فرمودنــد : مراقب باشــید اولویــت اول 
کشــور شــما عــاج ناامنــی اســت و فرمودنــد : بــدون امنیــت 

هیــچ چیــز اســتقرار پیــدا نمــی کند

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری شهرســتان بردســیر، 
ــه و  ــام جمع ــا ام ــیجیان ب ــی از بس ــدار جمع ــه دی جلس
مســئولین در سالروز شــهادت شــهید فهمیده و دومین روز از 
هفتــه بســیج دانــش آموزی بــا حجت االســام والمســلمین 
ــاون سیاســی  ــی مع ــدس وفای ــه، مهن ــام جمع ــی ام کرمان
اجتماعــی فرمانــداری ،ادیبــی مدیر آمــوزش و پــرورش و تنی 
چنــد از مســئوالن ناحیــه مقاومت بســیج ســپاه بردســیر در 

محــل دفتــر امــام جمعــه دیــدار کردنــد

حجــه االســام والمســلمین کرمانــی امــام جمعــه در ابتدای 
ایــن دیــدار ضمن گرامیداشــت ســالروز شــهادت شــهید 

فهمیــده بــا بیــان روایتــی از امــام علــی علیــه الســام خاطــر 
نشــان کــرد: شــهید فهمیــده تــاش هایــی قطعــا داشــته و 
ایثارگــری انجــام داده کــه توانســت به عزت دســت یابــد و نام 
خــود را در تاریــخ ثبــت کنــد ،وی در ادامــه تحقــق اتفاقــات 
خــوب را نتیجــه تــاش و صبــر دانســت وافــزود: مقاومــت و 
صبــر چهــل ســال پــس از انقاب اســامی اســت کــه اکنون 
شــاهد پیشــرفت هــای چشــمگیری در زمینــه هــای علمی، 

پزشــکی و نظامی هســتیم

جلسه کارگروه اشتغال و اقتصاد مقاومتی 
برگزاری سومین کنگره پیامبر اعظم )ص( در دی ماهبا معاون پست بانک

ارتقــای ســواد رســانه ای بیــان داشــت: میــزان ســواد 
ــا  ــری ب ــاری ۴0۱ نف ــه آم ــتان در نمون ــانه ای اس رس
ــی  ــای جهان ــه اســتخراج شــده از معیاره ــار مولف چه

ســازمان یونســکو ســنجیده شــد.
وی افــزود: در نتایــج بــه دســت آمــده از این طــرح، 82 
درصــد جامعــه آمــاری ســطح متوســط و ۱2 درصــد از 
جامعــه آمــاری در رده کــم و ضعیــف و 5.8 درصــد هم 

در رده بــاالی ســواد رســانه ای قــرار گرفتند. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتاندار کرمــان، محمــد 
ــای  ــی کانون ه ــتاد هماهنگ ــر س ــو دبی ــی تکل ابدال
ــزاری  ــه از برگ ــن جلس ــز در ای ــان نی ــاجد کرم مس
ســومین دوره کنگــره بین المللــی پیامبــر اعظــم 
ــه  ــره ب ــی کنگ ــش علم ــت: بخ ــر داد و گف )ص( خب
ــی را  ــت و کار اجرای ــم اس ــی ق ــده جامعه المصطف عه
کانــون مســاجد دنبــال می کنــد.وی بــه تنــوع ادیــان 
در اســتان کرمــان اشــاره داشــت و افــزود: کرمــان در 
ــن  ــد ای ــه می توان ــتانی ک ــن اس ــان بهتری ــل ادی تعام
مســئله را داشــته باشــد و بــه همیــن منظــور تعامــل 
ادیــان بــه عنــوان محور ســومین کنگــره پیامبــر اعظم 
)ص( انتخــاب شــد.ابدالی تلکــو از برپایی نمایشــگاه ها، 
فعالیــت انجمن هــای مختلــف هنــری، تولیــد محتوای 
رســانه ای خبــر داد و گفــت: ایــن کنگــره در دی مــاه 

برگــزار خواهــد شــد.

رییس بیمارســتان مهرگان کرمان گفت: ســاالنه ۷0 هزار بیمار 
ســرطانی جدید در کشــور و ســاالنه 50 هزار مرگ در ســرطان 
داریــم کــه تــا ۱0 ســال آینــده آمار ســرطان مــا 200 هــزار نفر 
خواهد رســید. چه کســی مســئول کنترل این مســائل اســت.

بــه گــزارش ایســنا، دکترکرامــت یوســفی روز ۹ آبــان مــاه در 
همایــش بیمه ســامت اســتان کرمــان اظهار کــرد: در کشــور 
ما نخســتین عامــل مرگ و میرهــا بیماری های قلبــی عروقی، 
علــت دوم  تصادفــات رانندگــی و عامل ســوم ســرطان ها اســت.

ــات،  ــی، دخانی ــی، چاق ــوادث ترافیک ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
ایجــاد  عوامــل  از   ... و  کــردن  ورزش  عــدم  ریزگردهــا، 
ناســامتی و ایجــاد هزینــه هاســت تصریــح کــرد: ۳0 
درصــد از ســرطان ها بــه خاطــر مصــرف دخانیــات و 
20 درصــد بــه دلیــل چاقــی اســت امــا رســتوران ها و 
ــود. ــی ش ــی نم ــد و نظارت ــی روی ــارچ  م ــل ق ــا مث ــه ه کاف

ــل  ــد و حم ــر تولی ــارت ب ــدم نظ ــه ع ــاره ب ــا اش ــفی ب یوس
محصــوالت کشــاورزی بیــان کــرد: برنامــه ای بــرای کنتــرل 
ــه  ــی ک ــیب زمین ــدارد و در س ــود ن ــری وج ــتم بارب سیس
تولیــد مــی شــود هــزار برابــر حــد مجــاز نیتــرات وجــود دارد 
ــه علوفــه اضافــه مــی کننــد. و در پــرورش گاو شــیری اوره ب

نماینــده جامعــه پزشــکی کرمــان بیــان کــرد: ســاالنه 
۷0 هــزار بیمــار ســرطانی جدیــد در کشــور و ســاالنه 
50 هــزار مــرگ در ســرطان داریــم کــه تــا ۱0 ســال 
ــید.  ــد رس ــر خواه ــزار نف ــا 200 ه ــرطان م ــار س ــده آم آین
اســت. مســائل  ایــن  کنتــرل  مســئول  کســی  چــه 

ساالنه 70 هزار نفر به بیماران 
سرطانی کشور اضافه می شوند

از اختصاص یک دستگاه کامیون 
جهت ابرسانی به عشایر خبرداد

ــتان  ــداری شهرس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بردســیر، جلســه شــورای عشــایری بــه ریاســت مهندس 
نجــف پــور فرمانــدار و با حضــور مدیــرکل امور عشــایری 
و تنــی چنــد از روســای ادارات و کارشناســان مربوطــه در 

محــل ســالن اجتماعــات فرمانــداری برگــزار شــد
ــدار شهرســتان بردســیر در  ــور فرمان ــدس نجــف پ مهن
ابتــدای ایــن جلســه خدمــات راه،آب و بهداشــت در 
ــا در جهــت  ــار بخــش شهرســتان قطع روســتاهای چه
تامیــن نیــاز هــای عشــایر بــوده کمــا اینکــه خدماتــی از 
ســوی اداره امور عشــایری و ســایر دســتگاه هــای اجرایی 

در حــال انجــام اســت 
رضــا نیکــزادی مدیــر کل امــور عشــایری اســتان کرمــان 
ــزود:  ــایر اف ــاماندهی عش ــه س ــن نام ــه آیی ــاره ب ــا اش ب
ظــرف چنــد ســال گذشــته بــا توجــه بــه خشــک ســالی 
هــا عشــایران گاهــا دام هــای خــود را از دســت دادنــد و 
درآمــد آنــان کاهــش چشــمگیری یافــت ،وی در ادامه به 
لــزوم نیــاز ســنجی عشــایر در تمامــی حــوزه هــا تاکیــد 
کــرد و از تجهیــز اداره امــور عشــایری شهرســتان بــه یک 

دســتگاه کامیــون جهــت ابرســانی بــه عشــایر خبــرداد
ــر در  ــای حاض ــایران و اعض ــه عش ــن جلس ــه ای در ادام
جلســه به بیــان نظــرات و پیشــنهادات خــود پرداختند و 

طــی اخــذ مصوباتــی پایــان یافــت

اختالف نظر در اظهار نظر کارشناسی در بسیاری موارد قابل توجیه نیست
دیدار بسیجیان دانش آموزبا

 امام جمعه بردسیر

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان بردســیر، 
ــه ریاســت  جلســه کارگــروه اشــتغال و اقتصــاد مقاومتــی ب
مهنــدس وفایــی معــاون سیاســی اجتماعــی فرمانــداری و بــا 
حضــور جعفــری معــاون پســت بانــک اســتان ،بخشــداران و 
تنــی چنــد از روســای ادارات و کارشناســان مربوطــه برگــزار 

شــد 
ــداری  ــی فرمان ــی اجتماع ــاون سیاس ــی مع ــدس وفای مهن
شهرســتان بردســیر بــا اشــاره بــه رتبــه اول ایجــاد اشــتغال 
تــا بدیــن لحظــه از تحقــق ۱۴5 درصــدی و ثبــت ۱200نفــر 
در ســامانه رصــد خبــرداد و افــزود: از ابتــدای ســال جــاری تــا 
تاکنون در حوزه تســهیات روســتایی و عشــایری 8 میلیاردو 

۶00 میلیــون تومــان پرداخــت شــده اســت
ــک اســتان کرمــان از پرداخــت  جعفــری معــاون پســت بان
تســهیات اشــتغال بــه مددجویان کمیتــه امداد و بهزیســتی 

تــا ســقف 50 میلیــون تومــان نیــز خبــرداد
این جلســه بــا گــزارش عملکــرد بخشــداران و روســای ادارات 
در زمینــه ایجــاد اشــتغال و طــی اخــذ مصوباتــی پایــان یافت

در نشست شورای فرهنگ عمومی کرمان اعالم شد:

رضا نیکزادی مدیر کل امور عشایری استان کرمان :

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسامی :

رئیس اداره بیمه سالمت شهرستان بردسیر :

در شهرستان بردسیر ۴0 هزار بیمه 
شده ،بیمه سالمت هستند

ــتان  ــداری شهرس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــامت  ــه س ــس اداره بیم ــدی رئی ــم اس ــیر، خان بردس
بهمــراه همــکاران و کارشناســان دفتــر اجتماعــی 
فرمانــداری همزمــان بــا آغــاز هفتــه بیمــه ســامت بــا 
ــدار  مهنــدس وفایــی معــاون سیاســی اجتماعــی فرمان

ــد  ــدار کردن دی
ــم اســدی رئیــس اداره بیمــه ســامت شهرســتان  خان
بردســیر ضمــن تشــکر از همــکاران خــود در مجموعــه 
بیمــه ســامت افــزود: در شهرســتان بردســیر ۴0 هــزار 
بیمــه شــده بیمــه ســامت  اســت کــه تقریبــا ۳0 هــزار 
نفــر بیمــه شــدگان روســتایی بصــورت کامــا رایــگان 
ــان  ــتند ،وی در پای ــوردار هس ــه برخ ــات بیم از خدم
ــه بیــان گــزارش عملکــرد یکســاله ایــن  ایــن دیــدار ب

ــد اداره پرداختن

رییس بیامرستان مهرگان کرمان گفت:

رئیس کل دادگسرتی استان کرمان مطرح کرد: 

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت:

ــگ  ــوری پررن ــاب حض ــای انق ه
ــد. دارن

ــزار  ــاده روی 80 ه ــت : پی وی گف
نفــری روز اربعیــن در ســیرجان بی 
ــا  ــن شهرســتان ب ــود و ای ــر ب نظی
وجــود زیــر ســاخت هــای مذهبی 
و هیــات هــای عــزاداری بــه شــهر 
ــهر  ــت و ش ــام گرف ــین ن دارالحس
صنایــع و معــادن علــم و پیشــرفت 

اســت.
نماینــده مردم ســیرجان همچنین 
بــا بیــان ایــن مطلــب کــه  چندین 
طــرح معدنــی و صنعتــی  بــزرگ 
آمــاده افتتــاح در ایــن شهرســتان 
وجــود دارد کــه بــا حضــور رییــس 
جمهــوری در آینــده نزدیــک مورد 
بهــره بــرداری قــرار خواهــد گرفت 
وافــزود: مــردم  نمــی خواهنــد مواد 
معدنــی منطقــه بــه صــورت خــام 

فروشــی عرضه شــود.
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حکومت  جهانی عدالت

ادامه شاخصه های نسل منتظر از 
دیدگاه امام رضا علیه السالم

4. زیستن با یاد او
ما باید به نسل منتظر بیاموزیم، از امامی که در پس پرده غیبت 
است، چگونه بهره ببرد و چگونه با یاد او زندگی کند. نسل منتظر 
باید لحظه به لحظه از امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 
بهره بگیرد. هر نعمتی که نصیب همه ما شده، از برکت یاری 
طلبیدن از امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف است. یکی 
از ویژگی های نسل منتظر، این است که در همه اعمال، به امام 

زمان توجه دارد. 
5. خدامحوری

از ویژگی های نسل منتظر، خدامحوری است. این ویژگی، 
جوهره اساسی رفتار و منش فرد دیندار است و در جایگاه مهم 
ترین عامل در ایجاد تمایز تربیت دینی از دیگر حوزه های تربیتی، 
مطرح می شود. به طور مشّخص، مفهوم خدامحوری عبارت 
است از »جهت گیری کلیه اعمال و رفتارهای انسان به سوی 
مالک ها و معیارهای الهی«. انعکاس این امر در فضای تربیت، 
بیانگر ویژگی خدامحوری است. امام رضا علیه السالم می فرماید: 
»أوّل األیمان هو التوحید، و اإلقرار هلّل تبارک و تعالی بالوحدانیة«. 
این سخن به خوبی وظیفه متولیان تربیت نسل منتظر را روشن 
می کند که باید توحید را در ذهن و جان نسل منتظر وارد کنند.

6. دین محوری
دین، ناظر به کلیه جوانب زندگی انسان است و با نگرشی فراتر از 
رفع نیازهای موضعی و مادی، جهت دهنده بسیاری از خواسته 
های انسان در روند زندگی از حیث گزینش و نحوه عمل و مسیر 
آن می باشد. دین است که به زندگی، محتوا می دهد و آن را 
ازامپراتوری قدرتمند فن آوری که به اذعان اندیشوران، یکی از 
ثمرات منفی آن، پوچی و بی محتوایی زندگی و بی معنا کردن 
آن است، نجات می دهد. همچنین از تحیر و سرگردانی ناشی 
از گرفتار شدن در دریایی از اطالعات بی حد و مرز، نجات می 
دهد. دین است که آرامش بخش انسان در دنیای پر از تنش و 
اضطراب امروزی است. امام رضا علیه السالم یکی از ویژگی های 
امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف را آشکار کردن دین می 
داند و می فرماید:التاسع من ولدک یا حسین هو القائم بالحق، 
المظهر للدین؛ بنابراین انسان هایی منتظرند که دین، محور 
زندگی شان باشند و خواهان ظهور کسی باشند که دین را به 

معنای واقعی کلمه برایشان آشکار کند.
7. عدالت خواهی

نسل منتظر از بی عدالتی و ظلم، تنفر دارد و مخالفتش را به هر 
نحو ممکن اعالم می کند. عدالت از مقوله هایی است که همة 
پیامبران زعامت و رهبری خود را بر مبنای آن قرار داده اند. امام 
عصر علیه السالم نیز خود عدالت گستر است و در پی نسلی 
عدالت خواه. تا مردم، ضرورت عدالت را نفهمند و نخواهند، فرج 
را انتظار نخواهند داشت؛ لذا امام رضا علیه السالم در برخی موارد، 
امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف را عدالت گستر معرفی 
می کند تا بفهماند که نسل منتظر، باید عدالت خواه و عدالت 
محور باشد. آن حضرت می فرماید:فإذا خرج أشرقت األرض 
بنوره و وضع میزان العدل بین الناس فالیظلم احد احدایعنی 
پس زمانی که قائم خروج کند زمین از نورش نورایی میگردد و 

میزان عدالت برپا میشود و کسی به کسی ظلم نمی کند 
8. تجلی گاه ویژگی امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف

نسلی را می توان یک نسل منتظر نامید که بر اساس تربیت 
صحیح دینی، ویژگی های امام، در آن ها تجلی یافته باشد یا 
دست کم، دوستدار و خواهان صفاتی باشند که امامشان دارا 
است. امام رضا علیه السالم در مناظره خود با راس الجالوت 
ویژگی های امام را این گونه بیان فرمود: به تورات، انجیل، زبور 
و قرآن، احاطه داشته باشد و با پیروان هر یک با کتاب خودشان 
احتجاج کند. همه زبان ها را بداند و با اهل هر زبانی با زبان 
خودش، مباحثه کند. افزون بر این ها، باید از هر آلودگی و عیبی، 
پاک باشد. همچنین عادل، با انصاف، حکیم، دلسوز و مهربان، 
بردبار، اهل بخشش و گذشت، راستگو و نیکوکار، صمیمی، امین 

و مطمئن باشد و امور مردم را حّل و فصل کند. 

آیه 70 سوره آل عمران :
ای اهل کتاب چرا به آیات خدا کفر می ورزید با آنکه خود ]به درستی آن[ 

گواهی می دهید.
1-کفر اهل کتاب چه نوعی از کفر است؟

کفر به آیات خدا غیر از کفر به خدا است. کفر به خدا عبارت است از التزام 
به اینکه خدای یگانه ای وجود ندارد، ولی کفر به آیات خدا عبارت است از 
انکار یکی از معارف الهیه بعد از ورود به ایمان و روشن شدن حق. کفر اهل 
کتاب این گونه است، یعنی اهل کتاب منکر این معنا نیستند که عالم هستی 
معبودی یکتا دارد، بلکه منکر حقایقی از معارف هستند که کتاب آسمانی 
برای آنها آورده است. مانند نبوت پیامبر اسالم و اینکه عیسی بنده خدا و 
رسولی از اواست و اینکه ابراهیم یهودی و نصرانی نبوده و ... پس اهل کتاب 

در بیان قرآن، کافر به آیات خدایند نه کافر به خدا.
2- منظور از »تشهدون« در آیه شریفه چیست؟

کلمه »تشهدون« از مصدر »شهد« به معنای حضور و علم ناشی از حس 
است. این کلمه بیان می کند که مراد از کفر آنان به آیات خدا، انکار نبوت 
خاتم االنبیاء است. می فرماید با اینکه می بینید آیات و عالئمی که در 
تورات و انجیل درباره پیامبر موعود آمده، با این پیامبر منطبق است، چرا 

نبوت او را انکار می کنید.
3- سئوالی که از اهل کتاب می شود، چیست؟

در آیه شریفه روی سخن با اهل کتاب است که چرا از عناد و لجاجت خود 
دست بر نمی دارید؟ با اینکه نشانه های پیامبر اسالم را در تورات و انجیل 

خوانده اید و از آن علم و آگاهی دارید، چرا راه انکار را در پیش گرفته اید؟
آیه 71 سوره آل عمران: 

ای اهل کتاب چرا حق را به باطل در می آمیزید و حقیقت را کتمان می 
کنید با اینکه خود می دانید.

1-اخطار، توبیخ و مواخذه خداوند به اهل کتاب چیست؟
براساس آیه شریفه، مجددا به اهل کتاب اخطار و هشدار می دهد که چرا 
حق و باطل را با هم می آمیزند و با داشتن علم و آگاهی، حقیقت را کتمان 
می کنند و آیاتی که از تورات و انجیل درباره معرفی پیامبر اسالم و نشانه 

های او است را مخفی می سازند؟
باید گفت در حقیقت آیه اول آنها را به انحراف خودشان از راه حق که علم و 
آگاهی صورت می گرفته مواخذه می کند و در آیه دوم به منحرف ساختن 

دیگران اشاره می فرماید.
2- چرا در آیه شریفه از واژه »لم تلبسون« استفاده شده است؟

کلمه »لبس« که فعل مضارع »تلبسون« از آن مشتق شده است، به 
معنای القای شبهه و آرایش باطل به صورت حق و یا به عکس است، می 

فرماید ای اهل کتاب چرا حق را در صورت باطل جلوه می دهید؟
کتمان مسائل، مربوط به معارف دینی است. نه آیاتی که دیدنی و به چشم 
مشاهده کردنی است. مانند آیاتی که خودشان تحریف و یا کتمان کردند و 

یا به غیر آنچه منظور بود، تفسیر نمودند.
آیه 72 سوره آل عمران:

و جماعتی از اهل کتاب گفتند در آغاز روز به آنچه بر مومنان نازل شد ایمان 
بیاورید و در پایان ]روز[ انکار کنید شاید آنان ]از اسالم[ بر گردند.

1-شان نزول آیه شریفه چیست؟
برخی از مفسران نقل کرده اند که 12 نفر از دانشمندان یهود خیبر و نقاط 
دیگر، نقشه ای ماهرانه برای متزلزل ساختن بعضی از مومنان طرح نمودند. 
آنان با یکدیگر تبانی کردند که صبحگاهان خدمت پیامبر برسند و ظاهرا 
ایمان بیاورند و مسلمان شوند، ولی د رآخر روز ازاین آیین برگردند. هنگامی 
که از آنها سئوال شود چرا چنین کرده اند، بگویند ما صفات محمد را از 
نزدیک مشاهده کردیم و هنگامی که به کتب دینی خود مراجعه نموده یا 
با دانشمندان دینی خود مشورت کردیم، دیدیم صفات و روش او با آنچه 
در کتب ما است تطبیق نمی کند، لذا برگشتیم. این موضوع سبب می شود 
که عده ای بگویند با اینکه اینها به کتب آسمانی از ما آگاه ترند، پس آنچه را 

می گویند راست گفته اند و به این وسیله متزلزل می گردند.
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ــم  ــت ه ــه در نشس ــوه قضایی ــس ق رئی
اندیشــی نخبــگان و فعالیــن حــوزه 
آســیب های اجتماعــی گفــت :هــر گونــه 
بی عدالتــی اجتماعــی و اقتصادی ممکن 
ــیب های  ــیاری از آس ــب بس ــت موج اس
ــیب او  ــه آس ــی ک ــی شود/کس اجتماع
تبدیــل بــه جــرم می شــود و ناگزیــر بایــد 
در دادگاه محاکمــه و بــه عنوان مجــرم در 
زنــدان نگهــداری شــود، از ایــن بــه بعــد 
بــه عنــوان یــک آســیب دیــده اجتماعــی 
بــا او برخــورد می شــود/پایان نامه های 

دانشــگاهی بــه حــوزه عمــل بیاینــد
وی بــا تاکیــد بر ارتبــاط دســتگاه قضایی 
ــاط در  ــن ارتب ــه داد : ای ــا دانشــگاه ادام ب
ــد  ــورد تاکی حــوزه نظــارت و قضــاوت م
اســت. بــا توجــه بــه وظیفــه ای کــه قانون 
ــوزه  ــه در ح ــوه قضائی ــرای ق ــی ب اساس
پیشــگیری از وقــوع جرم مشــخص کرده 
ــد  ــی توان ــاط م ــن ارتب ــا ای اســت، حتم
تاثیــر گــذار باشــد تــا یــک کار علمــی و 
بــا اتقــان بیشــتری انجــام شــود، هــر چه 
کار متقــن تــر باشــد اثر بخش تــر خواهد 
ــه بــی عدالتــی اجتماعــی و  بود.هــر گون
اقتصــادی ممکن اســت موجب بســیاری 
از آســیب های اجتماعــی شود/کســی کــه 
ــود و  ــه جــرم می ش ــل ب آســیب او تبدی

ناگزیــر بایــد در دادگاه محاکمــه و بــه عنوان 
مجــرم در زنــدان نگهــداری شــود، از ایــن بــه 
بعــد بــه عنــوان یک آســیب دیــده اجتماعی 
می شــود/پایان نامه های  برخــورد  او  بــا 

دانشــگاهی بــه حــوزه عمــل بیاینــد
آیــت اهلل رئیســی تصریــح کــرد: آنچــه بــرای 
ــه  ــت ک ــن اس ــت، ای ــن اس ــا روش ــه م هم
اصــل آســیب های اجتماعــی یــک واقعیــت 
ــیاه  ــه س ــت و دور از هرگون ــر اس انکارناپذی
نمایــی بایــد واقعیــات را دیــد و واقــع نگــر 
بــود، در ایــن قضیــه خــوش بینــی و بدبینی 
ــد  ــد داشــت بای ــط نبای ــراط و تفری ــه اف و ن
واقعیــات را دیــد و آســیب شناســانه عمــل 
کــرد، مــا ســخن از بحــران نداریم و ســخن از 

یــک آســیب داریــم.
ــردن و  ــی ک ــل بازاجتماع ــد مح ــدان بای زن

ــد ــراد باش ــازی اف بازس
وی ادامــه داد: حتــی کســی کــه آســیب او 
تبدیــل بــه جــرم می شــود و ناگزیــر بایــد در 
دادگاه محاکمــه و بــه عنوان مجــرم در زندان 
نگهــداری شــود، از ایــن بــه بعــد بــه عنــوان 
یــک آســیب دیــده اجتماعــی بــا او برخــورد 
ــرد  ــن ف ــاز اجتماعــی کــردن ای می شــود، ب
ــن حــوزه  ــا در ای ــگاه م ــذا ن ــم اســت، ل مه
نــگاه کامــال اســالمی و ترمیمی خواهــد بود، 
زنــدان محــل بازاجتماعــی کردن و بازســازی 

ــد  ــا بای ــای م ــراد اســت و زندان ه ــردن اف ک
ــد. اینگونه باش

رئیــس قــوه قضاییــه خاطرنشــان کــرد: در 
یــک بحــث آکادمیــک و علمــی بایــد علــل 
وجــودی آســیب های اجتماعــی مــورد 
بررســی قــرار گیــرد، فقــر، بیــکاری، مســائل 
اخالقــی و دوری از معنویــت و اخــالق بایــد 
مــورد توجــه قــرار گیــرد. همچنیــن علــل 
تشــدید آســیب های اجتماعــی کــه ممکــن 
اســت عــدم مدیریــت بــر فضــای مجــازی، 
ناهنجاری هــای موجود، مســئولیت ناپذیری 
ــود  ــگاه خ ــد در جای ــزی بای ــون گری و قان
توســط جامعــه شناســان، دانشــمندان علوم 
ــرار  ــی ق ــه و بررس ــورد مطالع ــی م اجتماع

گیــرد و حتمــا مفیــد خواهــد بــود.
هــر گونــه بــی عدالتــی اجتماعــی و 
اقتصــادی ممکــن اســت موجــب بســیاری 
ــه  ــی ک ــی شود/کس ــیب های اجتماع از آس
آســیب او تبدیــل بــه جــرم می شــود و 
ناگزیــر بایــد در دادگاه محاکمــه و بــه عنوان 
مجــرم در زنــدان نگهــداری شــود، از ایــن بــه 
بعــد بــه عنــوان یک آســیب دیــده اجتماعی 
می شــود/پایان نامه های  برخــورد  او  بــا 

ــه حــوزه عمــل بیاینــد دانشــگاهی ب
وی افــزود: پایــان نامه هــای کارشناســی 
ارشــد و دکتــری اینگونــه نباشــد کــه فقــط 

هر گونه بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی ممکن است موجب 
بسیاری از آسیب های اجتماعی شود

کتابخانــه ای باشــد و در بایگانــی دانشــگاه 
نگهــداری شــود، ایــن پایــان نامه هــا بایــد بــه 
ــان و  ــه دســت مجری حــوزه عمــل بیاینــد و ب

ــد آن هســتند برســد. ــه نیازمن کســانی ک
آیــت اهلل رئیســی در بخشــی از اظهاراتــش 
ــتگاهی را  ــچ دس ــت: هی ــت گف ــن نشس در ای
ــه  ــه وظیف ــر اینک ــم مگ در کشــور نمی شناس
پیشــگیری از وقــوع جــرم و آســیب را در جامعه 
عهــده دار باشــد.وی در بیــان مصداقــی افــزود: 
اگــر دســتگاه های اقتصــادی، تصمیــم ســازی 
و تصمیــم گیــری درســتی در حــوزه مســائل 
اقتصــادی نداشــته باشــند بــه میلیون هــا چک 
بالمحــل تبدیــل می شــود کــه یــک بخــش آن 
بــه دســتگاه قضایــی وارد و بخشــی دیگــر بــه 
بحــران اجتماعــی، اقتصــادی و مشــکل در بازار 

ــود. ــل می ش تبدی

باز هم سیاه نمایی کردی؟! 
دوســتم گفــت: ســرانجام مــاه هــای محــرم و صفــر یعنــی اّیــام 
ســوگواری و غــم و ُغّصــه گذشــت و مــاه ربیع،یعنــی بهار شــادی 
و شــادمانی فرارســید.حلول مــاه ربیــع االول را تبریــک مــی گویم.

گفتــم: ممنونــم. مــن هــم متقابــاًل بــه تــو تبریــک مــی گویــم. 
حــاال یــک ســوال! گفــت: بفرمــا!

گفتــم: بنابرایــن از ایــن پــس دیگــر بهانــه ای بــرای غــم و غّصه 
خــوردن نداریم؟گفــت: مگــر مــا مــی توانیــم در ایــن جــا زندگــی 

کنیــم و غــم و غّصــه و نگرانی نداشــته باشــیم؟
گفتــم: دیگــر چــه غّصــه و غمــی داریم؟گفــت: پس غــم و غّصه 
و نگرانــی دربــاره گرانی،فســاد و اختــالس و...را چــه کســانی بایــد 
بخورند؟گفتــم: پــس چــرا اســم ایــن مــاه را بهــار شــادی مــی 
گذاری؟گفــت: آفریــن بــر تــو! خــوب ســوالی پرســیدی! فــرق آن 
دو مــاه بــا ایــن مــاه ایــن اســت کــه غّصــه خــوردن و ســوگواری 
آن دو مــاه مقــّدس بــود و نمــی شــد تلخــی آن را بــا قنِد شــوخی 
و لطیفه،شــیرین کــرد؛ ولــی دربــارۀ اختــالس و فســاد و گرانــی تا 
بخواهــی مــی توانیــم لطیفه و شــوخی تولیــد کنیم کــه همۀ غم 

هــا از یادمــان بــرود!
مثــال زمانــی مــی گفتیــم مــی خواهیــم ژاپن و ســویس شــویم! 
حــاال مــی گوییــم برویــد خــدا را شــکر کنیــد کــه یمن و ســوریه 

و افغانســتان نشدیم!
اگــر قیمــت دالر و گوشــت و ...چهــار برابر شــد،می گوییم خــدا را 

شــکر کنید کــه هشــت برابر نشــد!
اگــر ســه هــزار میلیــارد اختــالس کردند،می گوییــم خدا را شــکر 

کــه شــش هــزار میلیــارد ندزدیدند!
مــی گوینــد در ایســتگاه اتوبــوِس واحــد تعــداد زیــادی مســافر 
شــهری صــف کشــیده بودند.وقتــی اتوبــوس خالــی در ایســتگاه 
توقــف کرد،نفــر اول فــوراً ســوار شــد و محکــم چســبید بــه میلۀ 

وســط اتوبــوس ! 
مســافران بعــدی متعّجبانــه بــه او گفتنــد: ایــن همــه صندلــی 
خالی هســت.بیا بنشــین! مســافر اولــی پاســخ داد: یک ربــع دیگر 
اتوبــوس بــه قــدری پــر مــی شــود کــه ایــن میلــه هــم گیرتــان 

نمــی آید!!مــا اینیــم!! گفتــم: بــاز هــم ســیاه نمایــی کــردی؟! 
نظام  طبیعت

زنــی در مزرعــه قــدم می زد و به طبیعت می اندیشــید . او ســپس 
بــه یــک مزرعــه کــدو تنبــل رســید . در گوشــه ای ازمزرعــه یک 
درخــت بــا شــکوه بلــوط قــد بــر افراشــته بــود .زن زیــر درخــت 
نشســت و در ایــن اندیشــه فــرو رفــت کــه چــرا طبیعــت بلــوط 
هــای کوچــک را بــر روی شــاخه هــای بــزرگ قــرار داده اســت و 
کــدو تنبــل هــای بــزرگ را بــر روی بوتــه هــای کوچک . بــا خود 
گفــت : »خــدا هــم بــا این خلقتش دســته گل بــه آب داده اســت ! 
او بایــد بلــوط هــای کوچــک را بــر روی بوتــه هــای کوچــک قرار 
مــی داد و کدوتنبــل هــای بــزرگ را بــر روی شــا خه هــای بزرگ 
» .ســپس زیــر درخــت بلــوط دراز کشــید تا چرتــی بزنــد . دقایقی 
بعــد یــک بلــوط بــر روی دمــاغ او افتــاد و از خــواب بیــدارش کــرد 
. او همــان طــور کــه دماغــش را مــی مالیــد ، خندید و فکــر کرد : 

» شــاید حــق با خــدا باشــد «

داستان های آموزنده

ادامــه  ســرمقاله  ... تســخیر »النــه جاسوســی« توســط 
ــان ســال 13۵۸ دانشــجویان پیــرو خــط امــام در 13 آب

ــه  ــان 13۵۸ ســاختمان ســفارت امریــکا در تهــران ب ســیزدهم آب
تصــرف جمعــی از دانشــجویان معتــرض درآمــد. ایــن دانشــجویان 
در قالب تشــکل دانشــجویی اســالمی جمع شــده و برای حراســت 
از انقــالب اســالمی تــالش و کوشــش می کردنــد. در بحــث هــا 
ــای  ــود ، ج ــه ب ــان صــورت گرفت ــه توســط آن و بررســی هایی ک
شــک و شــبهه ای نبــود کــه مرکــز هدایت و پشــتیبانی بســیاری از 
توطئه هــا و تحرکاتــی کــه علیــه نظام جمهــوری اســالمی صورت 
گرفتــه و می گیــرد ، ســفارت ایــاالت متحــده امریکاســت. در واقــع 
آنجــا چیــزی جــز یــک مرکــز جاسوســی و توطئه گــری نبــود . به 
همیــن دلیــل ، دانشــجویان نــام و عنوانــی الیــق بــرای این محل 
در نظــر گرفتنــد: »النــه جاسوســی امریکا«.ایــن چیزی بــود که در 
وجــدان آگاه مــردم ایــران نیــز دقیقــاً وجــود داشــت و از تذکــرات و 
هشــدارهای مســتمر حضــرت امــام )ره( دربــاره توطئه گری هــای 
ــدازی نظــام جمهــوری اســالمی ریشــه  ــه منظــور بران ــکا ب امری
می گرفــت. اســناد النــه جاسوســی یــک واقعیــت بــزرگ را نمایان 
ســاخت و آن تیزبینی، هوشــیاری و دشــمن شناســی دقیق حضرت 
امــام خمینــی )ره( بــود کــه توانســت خــط و راه صحیــح را بــه یک 
ملــت انقالبــی بنمایاند و بــا زمینه ســازی بــرای وقوع انقــالب دوم 

، اســتمرار انقــالب بــزرگ اســالمی را تضمیــن کند
امــا پــس از تســخیر النــه جاسوســی و قطع کامــل روابط سیاســی 
در 20 مهــر 13۵9، حملــه نظامــی بــه ایــران و تجــاوز بــه خــاک 
کشــورمان کــه بــه شکســت مفتضحانــه آنهــا در صحــرای طبس 
انجامیــد و نیــز محاصــره اقتصــادی و بلوکــه کــردن دارای هــا و 
ــران  ــت ای ــزم مل ــون درع ــدام تاکن ــه هیچ ک ــران و... ک ــوال ای ام
بــرای مقابلــه بــا ظلــم و بی عدالتــی جهانــی ومنشــا اصلــی آن 
در جهــان یعنــی اســتکبار جهانــی و آمریــکا خللــی وارد نکــرده 
ــخ  ــه در تاری ــرای همیش ــان ب ــام روز 13 آب ــه ن ــت. و این گون اس

ایــران مانــدگار شــد
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جــدول شــماره :408  عمــودی:  1 عمــودی: نــادان و بــی خــرد - قبرســتان - علــم 
پزشــکی 2 عمــودی: مجمــوع چنــد جمله - ســلطان و پادشــاه - از پیامبــران اولوالعــزم  3 عمــودی: ناالیق - جمع 
رســول - مــوی مجعــد 4 عمــودی: پــاداش خوبــی - خــاک صنعتی - از توابع سیســتان و بلوچســتان - شــخص 
و فــرد ۵ عمــودی: درمانــده - حســد - از یــاران عیســی کــه از عــروج وی مطلــع بود 6 عمــودی: ســنگریزه - زبانه 
آتــش - از ســوره هــای مکــی - دفعــه 7 عمودی: ســود نامشــروع پول - بیــم آور - برخاســته ۸ عمودی: پادشــاه - 
خداتــرس - ســینه انســان 9 عمــودی: خــوف - ضبــاط - سرگشــته 10 عمودی: قلــب - از ضمایــر ملکی - جمع 
امــام - اثــر و نشــان 11 عمــودی: بــی اطــالع - از گناهــان کبیــره - قابلــه12 عمــودی: از هالــوژن هــا - طریــق 
- مرطــوب - چاهــی در جهنــم 13 عمــودی: دســتور - دعــای زیــر لب - ســوره هفتاد و ششــم قــرآن14 عمودی: 
حاشــیه کنــاره - شمشــیر - صحرایــی وســیع در نزدیکــی مکــه 1۵ عمودی: خطــاب بی ادبانــه - پرو 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 
مــدور - نــگاه خیــره - سســت - ســائل ۵ افقــی: از حــروف مقطعــه قــرآن - دریــدن پــرده - مــن و شــما - حکم 
اســیران جنگــی در ایــن ســوره آمــده اســت 6 افقــی: کچــل - تخــت و اورنــگ - درخشــان - پهلــوان 7 افقــی: 
زردپــی - بخشــی از مســجد - مــادر حضــرت ابراهیــم ۸ افقــی: کم وزن - لقب امام دهم شــیعیان - ســم کشــنده 
9 افقــی: تــاالر پذیرایــی - مجانــی - درخواســت حاجــت از خــدا 10 افقی: یگانــه - آخرین نبرد پیامبر اســالم)ص( 
- نشــانه هــای الهــی - نقــش هنــری 11 افقــی: نخســتین حــرف الفبــای فارســی - گریــز غریــزی - بــت - 
مهربانــی خــدا نســبت بــه بنــدگان 12 افقی: اساســی ترین جــزء هر عبــادت - قامــت - انــدوه - عشــوه 13 افقی: 
نفــس شــیطانی - کتــاب زرتشــتیان 14 افقــی: ســوره پنجــاه و دوم قــرآن - دور از گنــاه - از پیامبران بنی اســرائیل 

1۵ افقــی: راهــب مســیحی کــه خبــر از رســالت پیامبــر )ص( داد - مقــدس تریــن مســجد پس از مســجدالحرام

رئیس قوه قضاییه در نشست هم اندیشی نخبگان و فعالین حوزه آسیب های اجتماعی:

13 آبان سالروز با سه رویداد مهم 

حجت االسالم مهری امام جمعه نگار: 

افول آمریکا از زمان تسخیر سفارتخانه آن در ایران شروع شد
حجــت االســالم مهــری امــام جمعــه نــگار درخطبــه 
هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه بااشــاره بــه روایتــی از نبی 
مکــرم اســالم بیــان داشــت:» هرکــس قومی را دوســت 
بــدارد بــا آنــان محشــور خواهــد شــد و هــر کــه عمــل 
ــواب و عقــاب آن  قومــی را دوســت داشــته باشــد در ث
شــریک اســت«درهمین رابطــه در کتــاب بحاراالنــوار از 
امــام صــادق علیــه الســالم روایت شــده اســت:هرگاه که 
حضــرت مهــدی عــج قیــام کنــد قاتــالن امــام حســین 
علیــه الســالم  و فرزنــد زادگان آنــان را خواهــد کشــت 
کســی ســؤال کرد یابــن رســول اهلل فرزنــدزادگان قاتالن 
را چــرا میکشــند پــس معنــای والتــزروا وازره وزر اخــری 
)هیــچ کــس بارگنــاه دیگــری را به دوش نمیکشــد( چه 
ــد  میشــود امــام صــادق علیــه الســالم  فرمــود: خداون
تمــام گفتــارش صحیــح و درســت اســت و هیــچ کــس 
باردیگــری رابــه دوش نمــی کشــد ولــی فرزنــدزادگان 
قاتــالن حســین علیه الســالم بــه کارهایی که پدرشــان 
کــرده انــد راضــی انــد و افتخارمیکنند کــه پدرانشــان از 
قاتــالن امــام حســین علیــه الســالم بــوده انــد و طبــق 
ایــن روایــت پیامبــر کســی کــه راضی بــه چیزی باشــد 
مثــل ایــن اســت کــه خــودش آن کار را انجام داده اســت 

حجــت االســالم مهــری در ادامــه بــه دیــدار مقــام معظــم 
رهبــری بــا دانشــجویان ارتــش و مــروری بــر حــوادث اخیــر 
عــراق و لبنان اشــاره و بیان داشــت:بایداولویت را عالج ناامنی 
قــرار داد مطالبــات مــردم حــق اســت امــا باید ایــن مطالبات 
در چهارچــوب قانونــی تحقــق پیــدا کنــد امروز مثلث شــوم 
امریکا صهیونیســت عربســتان بــه همراهی منافقین ســعی 
در ضربــه زدن و لطمــه واردکــردن بــه امنیــت کشــورهای 
منطقــه منجملــه عــراق و لبنــان هســتند بــرای مهــار ایــن 
ســلب امنیــت تمــام دلســوزان در این کشــورها بایــد مراقب 

شد  با
امــام جمعــه نــگار همچنیــن در رابطــه بــا شــهادت امــام 
حســن عســکری علیــه الســالم و آغــاز امامــت امــام زمــان 
ع بیــان داشــت:امام عســکری علیــه الســالم به عنــوان پایان 
دهنــده حرکــت ۲۵۰ســاله و تاویــل کننــده  عصرزعامــت و 
مرجعیــت و مدیریــت نــواب عــام  برجامعــه اســالمی تالش 
نمــود برنامــه ای راهبــردی تدویــن نمودنــد و آنــرا بــه اجــرا 
گذاشــتند کــه همانــا نظریــه والیت فقیه بــود هرچنــد این 
نظریــه در زمــان ائمــه پیشــین هــم مطــرح بــود در زمــان 
امــام عســکری علیــه الســالم جنبه عملیتــر به خــود گرفت 
ــام  ــت ام ــت مدیری ــه برک ــت ب ــث شــد در دوران غیب وباع

عســکری علیــه الســالم شــیعه از خطر ســقوط و انحطــاط نجات 
یابــدوی در رابطــه بــا ۱۳ آبان که مناســبتهای زیــادی در ایــن روز 
بــه همــراه دارد منجملــه تبعیــد امــام بــه ترکیــه و تســخیر النــه 
جاسوســی روز دانــش آمــوز و روز مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی و 
دعــوت از آحــاد مــردم بــه جهــت شــرکت در راهپیمایــی ۱۳آبان 
بیان داشــت: افول آمریکا از زمان تســخیر ســفارتخانه آن در ایران 
شــروع و امــروز نیــز نشــانه هــای افــول قدرت پوشــالی امریــکا در 
تمــام دنیــا هویــدا شــده اســت و امریــکای امــروز از امریــکا چهل 
ســال قبــل بــه مراتــب ضعیــف تــر و کم قــدرت تــر و پوشــالی تر 
شــده اســت و بــه فرمــوده رهبــری دشــمنان مــا خصوصــا امریکا 
هــر چه بیشــتر هزینه میکنند بیشــترضرر میکننــدوی در رابطه 
بــا ایــن ادعــا کــه لوایــح fatf مــورد تاییــد رهبــری قــرار گرفتــه 
بیــان داشــت:این نســبت دادن بــه رهبــری خــالف واقــع اســت و 
ایــن دقیقا مانندنســبتی اســت کــه در رابطه با کلیــدواژه تصمیم 
نظــام دربــاره برجــام بــه رهبــری داده شــد لــذا میطلبــد کــه در 
رابطــه بــا نظــرات رهبــری و بیــان آن در مجامــع عمومــی دقــت 
بیشــتری شــود و در آســتانه انتخاباتــی دیگــر بعضــی ازمســؤلین 
ســعی نکننددرجامعــه شــبهه افکنــی یــا جوســازی یا بگــم بگم 
یامیگــم میگــم راه بیاندازنــد کــه ایــن اســترس ها باعــث لطمه و 

برهــم زننــده وحــدت و اتحــاد مــی باشــد

تاسیس شرکت تعاونی همیار خدمت مشیز در تاریخ ۱۳98/۰8/۰8 به شماره ثبت 876 به شناسه ملی ۱4۰۰87۲۵4۳8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد: موضوع ۱-تامین نیروی انسانی ۲- خدمات کشاورزی اعم از )کاشت، داشت، برداشت و ....( ۳- انجام خدمات شهری و فضاء سبز 4- انجام خدمات نظافت صنعتی و 

سلف سرویس همراه با حمل و نقل صنایع ۵- تهیه و توزیع محصواللت لبنی و همچنین پرورش دام و طیور همراه با عرضه محصوالت ارگانیک ۱۰۰/ طبیعی 6- تولید و عرضه پوشاک )بچه گانه، 
مردانه و زنانه( 7- خدمات و توزیع صنایع دستی اعم از )قالی بافی، گلیم بافی، پته دوزی و...( 8- خدمات نجاری و تزیینات اداری و ساختمانی 9- عرضه و خدمات خانگی اعم از )پخت نان خانگی، 

ترشیجات، گالب، عرقیجات( ۱۰- خدمات کاروانی )زیارتی همچنین تورهای گردشگری داخل ایران و خارج از  ایران( ۱۱- خدمات و نصب دوربین های مدار بسته و مدارباز ادارات، فروشگاه ها 
، منازل مسکونی و... به همراه نصب درب های برقی ۱۲- انجام و خدمات امور فنی و مهندسی معماری و عمران ۱۳- طراحی و خدمات نصب تابلوهای شهری - روستایی و بیلبوردهای تبلیغاتی 
۱4- خدمات بازرگانی صادرات و واردات کاال ۱۵- مشاوره کسب و کار ۱6- خدمات امور بین المللی ۱7- ارائه خدمات پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 

الزم از مراجع ذیربط در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم )ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(
مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود- مرکز اصلی: استان کرمان، شهرستان بردسیر، بخش مرکزی، شهر بردسیر، محله میدان آزادی، میدان آزادی، کوچه برق، پالک۰، طبقه همکف کدپستی 

784۱6۱6947
سرمایه شخصیت حقوقی: 8۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به 8 سهم با نام عادی ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۲8۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طبق گواهی مورخ 98/7/۱۱ بانک توسعه تعاون شعبه 

بردسیر پرداخت گردیده است.
اولین مدیران: خانم عاطفه ملک قاسمی به شماره ملی ۳۱799۲6۱8۱ به سمت مدیرعامل- آ قای علیرضا ملک قاسمی به شماره ملی ۳۱7۰۰77۲79 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  - آقای 

محمد ملک قاسمی به شماره ملی ۳۱788۳7۱7۵  به سمت رئیس هیئت مدیره -خانم نجمه سیستانی به شماره ملی ۳۱799۰۱۵86 به سمت منشی هیئت مدیره -خانم ایراندخت معین 
الدینی به شماره ملی ۳۱788۳86۲7 به سمت عضو هیئت مدیره- عضو علی البدل- آقای جعفر سیستانی به شماره ملی ۳۱79۰4۰۰۱7 به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل ، برای 

مدت سه سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره )اعم از برات، سفته، چک( و سایر اوراق بهادار تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره با امضای ثابت خانم عاطفه ملک 

قاسمی مدیرعامل تعاونی و به انضمام یک نفر از اعضای هیئت مدیره آقای محمد ملک قاسمی )رئیس هیات مدیره(و مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیر عامل یا 
رئیس هیئت مدیره و مهرتعاونی قابل قبول و معتبر است.

اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمود معین الدینی بشماره ملی ۳۱788۳7۱۲4 به عنوان بازرس اصلی - آقای مصطفی ملک قاسمی بشماره ملی ۳۱799۰۲949  به عنوان بازرس علی البدل 

،ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بردسیر

آگهی تاسیس شرکت



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

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

@sepehrbrd -
کانل رسمی سپهر بردسیر در ایتا    - سروش          

بزرگان آسمانی شهر من

پیامک های شما

Soroush-eitaa

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ســخنانی، 
ــدس و  ــئولیت مق ــت را مس ــظ امنی حف
حســاس نیروهــای مســلح جمهــوری 
اســامی برشــمردند و با اشــاره بــه طراحی 
ــت از برخــی  ــرای ســلب امنی دشــمنان ب
ــوزان  ــد: دلس ــه، گفتن ــورهای منطق کش
عــراق و لبنــان بداننــد اولویــت اصلــی آنان، 
عــاج ناامنــی اســت و مــردم این کشــورها 
نیــز بداننــد مطالبــات بحــق آنهــا فقــط در 
چارچــوب ســاختارهای قانونــی قابل تامین 

اســت.
رهبــر انقــاب اســامی همچنین بــار دیگر 
ــن  ــران فکــری و همچنی مســئوالن و مؤث
آحــاد ملت را به هوشــیاری در قبــال تاش 
بــرای تخریب محاســباتی آنــان فراخواندند 
و تنهــا راه مقابلــه با آن را بصیرت دانســتند 
و چنــد نکتــه مهــم را نیــز گوشــزد کردند: 
بایــد بــه آینــده و تحقــق وعــده هــای الهی 
ــه دشــمن اعتمــاد  ــد ب ــود، نبای ــدوار ب امی
کــرد، از تحــرکات دشــمن نباید لحظــه ای 
غفلــت کــرد، بــه پیــروزی ها غــّره نشــویم، 
و نیروهــای مســلح بایــد آمادگــی الزم برای 

مقابلــه بــا فتنه را داشــته باشــند.
فرمانــده کل قــوا در ابتــدای ســخنان خــود 
ــر  ــرای ه ــت ب ــت موضــوع امنی ــه اهمی ب
جامعــه و وظیفــه مهــم نیروهــای مســلح 
بــرای تأمیــن امنیــت اشــاره کردنــد و 
افزودنــد: اگــر در جامعــه ای امنیت نباشــد، 
امــکان فعالیــت هــای اقتصــادی، علمــی و 
تحقیقاتــی و کارهــای فکــری و فرهنگــی 
ــظ  ــن حف ــد داشــت، بنابرای وجــود نخواه
امنیــت یــک وظیفــه فــوق العــاده بــا ارزش 

اســت کــه بایــد قــدر آن دانســته شــود.
ایشــان بزرگتریــن لطمــه بــه یک کشــور را 
ســلب امنیــت آن دانســتند و بــا اشــاره بــه 
برنامه ریزی دشــمنان برای آشــوب و سلِب 
امنیــت برخی کشــورهای منطقــه، گفتند: 
عوامــل ایــن خباثت هــا و کینه ورزی هــای 
خطرنــاک، شناخته شــده هســتند و در 
پشــت ایــن قضایا، آمریــکا و ســرویس های 
اطاعاتــی غربــی بــا پشــتوانه پــول برخــی 

کشــورهای مرتجــع منطقــه قــرار دارنــد.
رهبــر انقــاب اســامی خطــاب بــه 
ــد:  ــد کردن ــان تأکی ــراق و لبن دلســوزان ع

ــردم  ــت و م ــی اس ــاج ناامن ــی، ع ــت اصل اولوی
ایــن کشــورها نیــز متوجــه باشــند کــه دشــمن 
به دنبــال برهــم زدن ســاختارهای قانونــی و 
ایجــاد خــأ در ایــن کشــورها اســت و تنهــا راه 
ــه  ــی ک ــر حق ــات ب ــه مطالب ــردم ب ــیدن م رس
دارنــد، پیگیــری آنهــا در چارچــوب ســاختارهای 

ــی اســت. قانون
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان کردند: 
دشــمنان چنیــن فکرهایــی را برای کشــور عزیز 
ــت  ــبختانه مل ــا خوش ــتند ام ــم داش ــران ه ای
هوشــیارانه و به موقــع بــه میــدان آمــد و نیروهای 
مســلح نیــز آمــاده بودنــد و آن توطئــه خنثــی 

شــد.
فرمانــده کل قــوا در ادامــه بــه تفــاوت طبیعــت 
ارتشــهای قدرتهــای اســتکباری بــا ارتــش 
گفتنــد:  و  پرداختنــد  اســامی  جمهــوری 
مســئولیت اصلی ارتشــهای قدرتهای اســتکباری 
تجــاوز، غصــب و ضربــه زدن به کشــورهای دیگر 
اســت امــا در فلســفه و منطــق نیروهــای مســلح 
جمهــوری اســامی، ضمــن آنکــه دفــاع در جای 
خــود محکــم و قدرتمندانــه وجــود دارد اما تجاوز 

ابــداً جایگاهــی نــدارد.
ایشــان به برخــی از جنایــات ارتشــهای انگلیس، 
فرانســه و آمریــکا در یکصدســال اخیــر، در شــبه 
ــمال و  ــیا، و ش ــرب آس ــرق و غ ــد، ش ــاره هن ق
مرکــز آفریقــا اشــاره کردنــد و افزودنــد: مشــکل 
اصلــی ایــن ارتشــها، تکیــه آنهــا بــه نظــام هــای 
ــن اســاس اســت  ــر همی اســتکباری اســت و ب
کــه مــا همــواره بــر لــزوم تکیــه ارکان و عناصــر 
مختلــف نظــام بــر قــرآن و اســام تأکیــد 

می کنیــم.
ــام  ــد: نظ ــه ای گفتن ــت اهلل خامن ــرت آی حض
اســامی، نیروهای مســلح خــود را اعــم از ارتش، 
ســپاه، بســیج و نیــروی انتظامــی مــورد ارج قــرار 
مــی دهــد و آنها جــزو عناصــر مؤثر و مهــِم نظام 

اســامی هســتند.
ــه  ــانی در هم ــامی، جانفش ــاب اس ــر انق رهب
میــدان هــا و ســرافرازی در همــه امتحــان هــای 
ــات  ــر خصوصی ــته را از دیگ ــال گذش ــل س چه
ــامی  ــوری اس ــش جمه ــای ارت ــی ه و ویژگ
برشــمردند و افزودنــد: تعــداد بســیاری از عناصــر 
ــاد  ــهیدان صی ــون ش ــش همچ ــان ارت ــا ایم ب
شــیرازی، ســتاری، بابایــی، فاحــی و فکــوری و 
همچنیــن مرحــوم ظهیرنــژاد و مرحوم ســلیمی 

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید محمدجمعه محمــدی فرزند محمدایوب متولــد : ۱۳۶۶تاریخ شــهادت: 
94/۸/۱2محل شــهادت: ســوریه مزار: گلزار شــهدای شهرســتان بردسیر

در جــواب مخالفــت مــا بــرای رفتــن بــه ســوریه، مــی گفــت: شــما چطــور 
حاضریــد کــه بــه حــرم اهــل بیــت پیامبــر)ص( جســارت بشــه و مــا اینجــا 
بمانیــم؟! گفتــم: تکلیــف ما چــی میشــه؟ گفت: خــدای شــما بزرگــه... همین 
طــور کــه مــن ابوالحســن)فرزندم( را دوســت دارم، امام حســین)ع( هم حضرت 

رقیــه)س( را دوســت داشــت...
راوی: خانم سکینه محمدی)همسر و دخترعموی شهید(

نمــره تیرانــدازی ش از صــد، نــود و پنــج شــده بــود. بــه عنــوان تــک تیرانــداز 
انتخابــش کــرده بودنــد. تــو دوره آموزشــی یکــی از بچــه هــا بخاطــر داشــتن 
اســترس تیــرش بــه ســیبل نمی خــورد. بجایــش تیرانــدازی کــرد امــا فرمانده 
متوجــه شــد. بــه شــوخی بــه فرمانــده مــی گفــت: مســئولیتش بــا مــن، اگــه 

کنــار مــن مهمــات بیــاره، حلــه؟!
راوی: آقای غامحیدر محمدی)همرزم شهید(

مســئول پشــتیبانی بــود. بارهــا غذایــی کــه اضافــه مــی آمــد رو با ســهم غذای 
خــودش مــی داد بــه نیازمندانــی کــه در طــول ایــن مــدت  شناســایی کــرده 
بــود. بــا ایــن کار هــم از اســراف غــذا جلوگیــری  مــی کــرد و هــم بــه مــردم بی 

بضاعــت منطقــه کمــک می کــرد...
راوی: آقای غامحیدر محمدی)همرزم شهید(

شهید  معظم  محمد جمعه محمدی  

بیانات مقام معظم رهربی درهفدهمین مراسم مشرتک دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاههای افرسی ارتش

ــا ســام همشــهریان محترمــی کــه در باغــات و  *ب
باغچــه منــازل خــود درخــت انــار دارنــد جهت ریشــه 
کنــی طبیعــی آفــت کــرم گلــوگاه میــوه انــار نســبت 
بــه معدوم ســازی و ســوختن انارهــای آلــوده باقیمانده 
در زیــر درختــان و روی شــاخه های آنها اقــدام نمایند. 
چــون الرو ایــن آفــت پــس از گــذران فصــل ســرما در 
میــوه هــای فاســد وآلــوده، ســال بعــد با تبدیل شــدن 
بــه حشــره ســبب انتقــال وگســترش آفــت میشــود.                                                                                                                                           

۳0-----9۱۳2                                                 
*بــا ســام حضورباشــکوه راهپیمایــی اربعیــن و پیاده 
روی رضــوی بمناســبت شــهادت ان امــام همــام یــک 
ســرمایه گرانبهــای عظیمــی اســت کــه بایــد مــورد 
توجــه مســئولین فرهنگــی جامعــه قراربگیــرد و ایــن 
ــت  ــت اهــل بی ــی و محب احساســات و عواطــف دین
ــرت  ــا ضمــن کث ــت شــود ت ــم الســام مدیری علیه
حضــور از شــور و احساســات و عواطــف بــه عقانیت و 
عمــل مبــدل گــردد وفقــط بــه بهره بــرداری سیاســی 
منحصــرو اکتفــا نشــود ممنــون         9۱۳۳----7۱

*ســام ســپهرجان قســمت شــد در ایــام انتهــای ماه 
ــه مشــهد مقــدس  ــارت امــام هشــتم ب ــه زی ســفر ب
ســفر کنــم مــی خواهــم ایــن نکتــه را یــاداوری کنــم 
ــا  ــراق ب ــه ع ــن ب ــرت زائری ــن و کث ــام اربعی ــه درای ک
افزایــش بــی حســا ب و کتــاب هزینــه حمــل ونقــل 
روبــرو بودیــم کــه مــا ایرانیهــا اعتــراض داشــتیم چــرا 
ــور  ــه در کش ــب ازاینک ــش دارد تعج ــدر افزای ــن ق ای
خودمــان درچنــدروز اخــر صفــر دربیخبــری وعــدم 
نظــارت مســئوالن ، هزینــه هــا ی اقامتی درمشــهد تا 
ســه برابــر افزایــش داشــت و کرایــه هواپیمــا تــا پنجاه 
درصــد افزایــش یافــت امــا کســی معتــرض ایــن همه 
افزایــش نشــدند حــاال چطــوری مــا از عراقیهــا انتظار 

داشــته باشــیم باتشــکر                  9۱7۳----۸7
*باســام مســئولین ترافیــک بــا افزایــش خودروهــا و 
کمبــود پــارک و دوبلــه پــارک کــردن ودور زدن مرتب 
ماشــینها در خیابــان امــام باعــث راه بنــدان و ترافیــک 
و تصــادف میشــود لطــف کنیــد یــا دو طــرف پــارک 
ازادشــود یــا ایــن خیابــان یکطرفــه شــود یــا  کوچه ها 
از ســمت جنــوب ورود ممنــوع شــوند باالخره یــک راه 

حلــی دارد اقــدام کنیــد ممنون                   
۶۳---92۱0                                                     

* ســام بــرای مبــارزه باتهاجــم فرهنگــی و فضــای 
مجــازی در مــدارس امــوزش ســواد رســانه ای 
را اجرایــی کنیــد و از افــراد ذیصــاح متخصــص 
درمــدارس دعــوت شــود تــا از تهدیدهــای ایــن 
ــراد  ــام اف ــن فضــا درتم ــی ای ــه شــود یعن فضــا گفت
ــر  ــری بکنیدتادی ــر فک ــه زودت ــته وهرچ ــر گذاش اث
نشــده هــر روز شــاهد فروپاشــی کانــون خانــواده هــا 
ــت                                                                                                                                               ــوده اس ــذار ب ــر گ ــا تاثی ــن فض ــه ای ــتیم ک هس

۳۸----9۱۳2                                

حفظ امنیت یک وظیفه فوق العاده با ارزش 
است که باید قدر آن دانسته شود

بــه اســتقبال نظــام جمهــوری اســامی آمدنــد و خیل عظیــم ارتش 
ــد. ــود آوردن ــال خ را به دنب

فرمانــده کل قــوا یکــی از عرصه های ســرافرازی ارتش را پشــتیبانی از 
جبهــه مقاومــت در ســال هــای اخیر دانســتند و خاطر نشــان کردند: 
ایــن نقــش آفرینــی مهــم در آینــده و در وقت خــودش اعــام خواهد 

. شد
ایشــان تحــول در ســازماندهی و در تاکتیــک های عملیاتــی و در فکر 
ــارز ارتــش  و فرهنــگ و جهت گیری هــا را از دیگــر ویژگــی هــای ب
جمهــوری اســامی خواندنــد و ســپس در خصــوص وظایــف آینــده 

نیروهــای مســلح از جملــه ارتــش، نکاتــی را بیــان کردند.
ــت آزاده  ــک مل ــات ی ــن مختص ــه تبیی ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
پرداختنــد و گفتنــد: ملتــی کــه آزادانــه اراده، و آزادانــه عمــل کنــد و 
منافــع حقیقــی خــود را به درســتی تشــخیص دهــد و بــا اســتقال، 

اراده و عمــل، آن منافــع را تامیــن کنــد، یــک ملــت آزاده اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای یکــی دیگــر از مختصــات ملــت آزاده را 
»تأثیر نپذیرفتن از تخریب محاســباتی دشــمن« خواندنــد و افزودند: 
یکــی از برنامــه های دشــمن، تغییــر محاســبات مســئوالن و مؤثران 
فکــری و همچنیــن آحــاد مــردم اســت تــا منافــع حقیقــی و ملــی 

خــود را نتواننــد به درســتی تشــخیص دهنــد.
ایشــان بــا تأکیــد براینکــه تخریــب محاســباتی مســئوالن و مــردم، 
همچــون وارد کــردن بدافزار به یک سیسســتم رایانه ای و دســتکاری 
اطاعــات و وارد کــردن اطاعــات غلــط اســت، خاطرنشــان کردنــد: 
گاهــی اوقــات دشــمن در رایانــه عمومــی مدیریــت یــک کشــور و 
ــر می گــذارد امــا یــک ملــت آزاده  در اندیشــه و محاســبات آنهــا اث
هیچــگاه از ایــن اقــدام تأثیــر نمــی پذیرد و شــجاعانه به دنبــال منافع 

ملــی خــود مــی رود.
رهبــر انقــاب اســامی الزمه تأثیــر نپذیرفتن از تخریب محاســباتی 
دشــمن را »بصیــرت« دانســتند و تأکیــد کردنــد: اگــر چشــم بــاز و 
هوشــیاری نباشــد، نــه مــی توان منافــع حقیقــی و راه رســیدن به آن 
را تشــخیص داد و نــه مــی تــوان فــردی را کــه بایــد ایــن بار بــزرگ را 

بــه دوش بکشــد، به درســتی شــناخت.

جمعه ها را همه از بس که شمردم بی تو
بغض خود را وسط سینه فرشدم بی تو

بسکه هر جمعه غروب آمد و دلگیرم کرد
دل به دریای غم و غصه سپردم بی تو

تا به اینجا که به درد تو نخوردم آقا
هیچ وقت از ته دل غصه نخوردم بی تو

چاره ای کن، گره افتاده به کار دل من
راهی از کار دمل پیش نربدم بی تو

سالها می شود از خویش سؤالی دارم
من اگر منتظرم از چه منردم بی تو

با حساب دل خود هرچه نوشتم دیدم
من از این زندگیم سود نربدم بی تو
گذری کن به مزارم به خدا محتاجم

من اگر رس به دل خاک سپردم بی تو
********                       

دیدن روی شام کاش میرّس می شد
شام هجران شام کاش که آخر می شد

بین ما فاصله ها فاصله انداخته اند
کاش این فاصله با آمدنت رس می شد

شهر ما بوی خدا داشت، دوباره ای کاش
با ظهورت نفس شهر معطّر می شد

پاک می شد دل تاریک به لطفت ای کاش
مالک خانهء دل ساقی کوثر می شد
طاقتم طاق شد از دوری دلگیر شام
جمعهء آمدنت کاش مقّدر می شد

صبح و شب اهل دلی زمزمه می کرد ای کاش
پرسی منتقم سینهء مادر می شد

کاش می شد حرم از دست تو سیراب شود
دست تو یاور عّباس دالور می شد

اشعار آیینی امام عصر )عج(
انتشار جدیدترین  دستاورد محققان در مجله نانوفناوری پس از ۶ سال؛مبناسبت نهم ربیع االول سالگردامامت آغاز ولیعرص )عج(

استفاده از نانوذرات و سلول های بنیادی برای 
پیشگیری و درمان بیماری های قلبی

نتایــج مقالــه مــروری جمعــی از محققــان کشــور با همــکاری پژوهشــگرانی از دانشــگاه های دنیا نشــان 
می دهــد کــه اســتفاده از نانــوذرات بــه همــراه ســلول های بنیــادی روش بی نظیــری بــرای پیشــگیری و 

درمــان بیاری هــای قلبــی بــه شــار مــی رود.
بــه گــزارش ایســنا، اخیــرا جمعــی از محققــان ایرانــی روش هــای نویــن مبتنــی بــر علــم نانوپزشــکی بــرای 
تشــخیص و درمــان بیاری هــای قلبــی به ویــژه "ایســکمی قلبــی" )از کار افتادگــی برخــی از ســلول های 
قلبــی بــه دلیــل انســداد عــروق و کاهــش خــون رســانی( را در قالــب یــک مقالــه علمی بســیار ارزشــمند 

ارائــه داده انــد.
ایــن مقالــه علمی توســط دکــر محمدجواد حاجی پــور و همــکاران و تحت نظر دکــر مرتضی محمودی 
)نویســنده مســؤول( در ژورنــال CHEMICAL REVIEWS کــه دارای Impact Factor )رضیــب تاثیــر( 

۵۴.۳ اســت، چــاپ شــده اســت.
دکــر حاجی پــور در گفت وگــو بــا ایســنا، ژورنــال CHEMICAL REVIEWS را یکــی از بهریــن 
ژورنال هــای علمــی دنیــا در حــوزه نانوتکنولــوژی توصیــف کــرد و گفــت: تنهــا کســانی موفــق بــه چــاپ 
مقالــه علمــی در ایــن ژورنــال می شــوند کــه در حــوزه تخصصــی خــود صاحــب نظــر باشــند و یــا راهکار 

جدیــدی بــرای حــل برخــی بن بســت های علمــی ارائــه کننــد.
بــه گفتــه وی، آخریــن بــار در ســال ۲۰۱۳ میــادی بود که دانشــمندان ایرانی مقیم کشــور موفــق به چاپ 
مقالــه علمــی در ایــن ژورنــال شــدند و پــس از ۶ ســال وقفــه دوبــاره نــام محققــان ایرانــی در ایــن ژورنــال 

بــه چشــم می خــورد.
ایــن محقــق بــا بیــان اینکــه در ایــن مطالعــه علمــی پژوهشــگران مطــرح بین املللــی از دانشــگاه های 
"میشــیگان"، "اســتنفورد"، "هاروارد"، "کمربیج"، "جورجیا" تک و برخی از دانشــگاه های مطرح آملان، ایتالیا 
و آمریــکا همــکاری داشــتند، خاطــر نشــان کــرد: بیاری های قلبــی و عروقی همــواره به عنــوان مهمرین 
عامــل مــرگ و میــر در دنیــا شــناخته می شــوند و تاکنــون داروی موثــری بــرای درمــان ایــن بیــاری  قلبــی 

)ایســکمی قلبــی( وارد بازار نشــده اســت.
وی اضافــه کــرد: روش هــای موجــود در زمینه تشــخیص زودهنگام و درمان ایســکمی قلبــی با چالش های 
جــدی روبــرو اســت و علــم نانوتکنولــوژی پتاســیل باالیــی بــرای رفــع ایــن چالش هــا دارد. به عنــوان مثال 
روش های جدید ســلول درمانی دارای مشــکات اساســی شــامل "عدم ماندگاری ســلول در محل آســیب و 
پراکندگــی ناخواســته آنها در بدن"، "عدم مونیتورینگ ســلول های درمانگر"، "تشــکیل تراتومــا" و "آریتمیا" 

است.
ایــن محقــق یــادآور شــد: ســاخت داربســت های مختلــف با قابلیت حمــل و نگهــداری ســلول و یــا ورود 
نانــوذرات "اکســید آهــن" در ســلول های درمانگــر فرصــت بی نظیــری بــرای افزایــش کارایــی درمانــی و 

مونیتورینــگ ســلول های درمانگــر را فراهــم کــرده اســت.
وی یکی از مهمرین کاربردهای علم نانوتکنولوژی را ســاخت نانوسنســور جهت تشــخیص بیومارکرهای 
اختصاصــی بیاری هــا دانســت و اظهــار کــرد: نانوسنســورها همچنیــن می تواننــد بــرای تشــخیص انــواع 
ســلول های مختلف طراحی و ســاخته شــوند. ســاخت نانوسنســورهایی که می توانند ســلول های بنیادی 
متایز نیافته را در تجمعات ســلول های درمانگر تشــخیص دهند، موثرترین روش برای مانعت از تشــکیل 

تراتوما محســوب می شــود. 
حاجی پــور افــزود: نانــوذرات همچنیــن می تواننــد کارایــی پیونــد عضــو، به ویــژه پیونــد قلــب را افزایــش 
دهنــد. معمــوال داروهــای مهارکننــده سیســتم ایمنی که بعــد از پیونــد قلب به بیــار خورانده می شــود، 
لنفوســیت های "تــی" )T( را نیــز غیرفعــال کــرده کــه ایــن عمــل باعــث ایجــاد عفونت، رسطــان و یــا بروز 

بیاری هــای دیگــر می شــود.
بــه گفتــه محقــق ایــن مطالعــات، امــروزه برخــی نانــوذرات بــه طــور اختصاصی ســلول های "میلوئیــد" را 
غیرفعــال می کننــد، بدون آنکه تاثیری بر لنفوســیت های T داشــته باشــند. نانــوذرات همچنین می توانند 
بــه طــور اختصاصــی "منوســیت" و "ماکروفاژ"هــای اطــراف ناحیــه پیونــد را هــدف قــرار داده و مانــع از 

تحریک سیســتم ایمنــی و التهــاب در ناحیه پیوند شــوند. 
وی بــا بیــان اینکــه برخــی نانــوذرات خــواص آنتــی اکســیدان قــوی دارنــد و بعضــا از آنهــا جهــت رســاندن 
آنتــی اکســیدان ها بــه محــل آســیب قلبــی اســتفاده می شــود، اضافــه کــرد: نانــوذرات بــه دلیــل دارا بودن 
انــدازه کوچــک و توانایی عبور از ســدهای بیولوژیکی بدن، ابزار مناســبی جهت رســاندن هدفمنــد داروها 

و نشــانگرهای تشــخیصی به محل آســیب در قلب محســوب می شــوند. 
حاجی پــور ادامــه داد: عــاوه بــر آن علــم نانوتکنولــوژی فرصــت مناســبی بــرای افزایــش کیفیــت درمــان 
بیاری هــای قلبــی بــه روش ایمونوتراپــی فراهــم کــرده اســت. امــروزه نانوذراتــی ســاخته شــده اند کــه به 
 M۲ به M۱ طــور اختصاصــی می توانند پاریزاســیون ماکروفاژهای اطراف محل آســیب دیدگی قلبــی را از
تغییــر دهنــد و از ایــن طریــق واکنــش التهابــی را کاهــش داده و باعــث ترمیم ناحیه آســیب دیده شــوند.

وی اظهــار کــرد: در ایــن مقالــه اثــرات تخریبــی و یــا مــر احتالــی نانــوذرات بــر قلب نیز به طــور دقیق 
مــورد بررســی قــرار گرفــت و نشــان داده شــد کــه چگونــه نانوذراتــی که جهــت اهــداف درمانی اســتفاده 

می شــوند، ممکــن اســت اثــرات زیان بــاری نیــز بــر قلــب اعــال کننــد.

گزارش تصویری از مراسمات دهه وقف درشهرستان بردسیر 

خط 123 اورژانس اجتماعی 
را به خاطر بسپاریم

زندگی در محفظه های  فضای مجازی
ــن  ــادر...  در ای ــد م ــم کنن ــت فراموش ــت های ــذار دس نگ
ــرا  ــوگل م ــز خــودت ، گ ــان عزی ــه ج ــای مجــازی ب دنی
ــدنم  ــرگ ش ــوب ب ــرای خ ــد ب ــی شناس ــو م ــر از ت بهت
بایــد بــر پلــه هــای تجربیــات دنیــای واقعــی پــا بگــذارم .


