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امام خامنه ای ) مد ظله( :

در  اسالمی  که جمهوری  پاسخی  مهم ترین 
مقابل توطئه های آمریکا به آمریکا داده »من 
میخواهم شما جوانها به این نکته توّجه کنید« 
این بوده که راه نفوذ مجّدِد سیاسی آمریکا 
به کشور را بسته؛ جمهوری اسالمی راه وروِد 
دوباره ی آمریکا به کشور را و نفوذ دوباره ی 

آمریکا در ارکان کشور را بسته است
10000100005588

ـ    سیاسی  استان کرمان           هفته نامه ی فرهنگی    

دوشنبه    20   آبان ماه  1398 
13  ربیع االول  1441  -  11   نوامبر 2019

سال یازدهم   -  شماره   409   
قیمت :  1000 تومان

www.sepehrbrd.ir
امام مهدی علیه السالم: اگر شیعیان ما  که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خویش موّفق 
بدارد  در وفای به عهد و پیمان الهی اتّحاد واتّفاق می داشتند و عهد و پیمان را محترم می 

شمردند، سعادت دیدار ما به تأخیر نمی افتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل می شدند.

3

2

3

فاصله تاریخ دوازدهم ربیع االول و هفدهم ربیع االول به 
عنوان »هفته وحدت« نامیده شده است. در هفته وحدت 
که بر محور پیامبر وحدت آفرین و والدت خجسته او شکل 
گرفته است. »وحدت به معنای یگانه شدن، یکتایی و یگانگی 
است« »وحدت مسلمین، به معنای یگانگی و هماهنگی 
مسلمانان در سایه توحید و نبوت و قرآن و تکیه ننمودن 
آنها بر ممّیزات مذهبی و قومی است. همان امری که مجد 
و عظمت و شوکت آنان در گرو آن است و همان چیزی که 
پیامبر و قرآِن مسلمانان با لحنی بلیغ و بیانی رسا، پیرواِن خود 

را بدان دعوت می کند«.
هفته وحدت که بر محور پیامبر وحدت آفرین و والدت 
خجسته او شکل گرفته است هفته درس آموزی از کالس 
معلم بشریت، حضرت ختمی مرتبت)ص( است که بر برکت 
میالدش، چهره جهان دگرگون شد و شرک ها و نفاق ها 
به یکرنگی گرایید و خصومت های چندین ساله به »اخوت 
اسالمی« مبدل گشت و مهاجر و انصار، برادر شدند و عرب و 
عجم و سیاه و سفید، یار و برادر گشتند. نعمت الهی در سایه 
میالد پیامبر نور، بر مردم تکمیل شد اکنون نیز که بیش از 
چهارده قرن از آن تاریخ می گذرد، هم خاطره آن میالد، 
شکوه آفرین و الفت بخش است، هم »وحدت« به صورت 

یک نیاز اساسی برای امت محمدی)ص(، چهره می نماید.
خداوند در قرآن تمامی پیروان ادیان توحیدی را به وحدت بر 
اساس مشترکات فرا می خواند. آیات فراوان در قرآن هست 
که تاکید بر وحدت مسلمانان و یکپارچگی آنان دارد. از نظر 
عقل و منطق هم، کسانی که خداوند را، پیامبرش را و کتاب 
پیامبر را قبول دارند؛ باید در یک جبهه واحد باشند. هر کتاب 
آسمانی مسلمانان، به همان اندازه که بر روی وحدت آنان 
تاکید شده، از تفرقه و جدایی میان مسلمانان نهی شده است

در دنیای امروز، حضور بیش از یک میلیارد مسلمان و 
پیشرفت و تعالِی بی سابقه بعضی از کشورهای اسالمی، 
به ویژه کشور ایران، زنگ خطری را برای استکبار جهانی 
به وجود آورده است و به یقین آنها آرام نخواهند نشست. 
دشمنان که از آغاز ظهور اسالم از این امِت واحد ضربه های 
سنگینی خورده اند، در صورت غفلت مسلمانان، از اختالف 
های آنان سود خواهند جست و به آن دامن خواهند زد. 
دوری از اسالم اصیل و قرآن کریم، تعصب و لجاجت بدون 
برهان و منطق، قومیت گرایی و نژادپرستی، دنیاگرایی و نیز 
تفرقه انگیزی قدرت های بزرگ به منظور سلطه بر مسلمانان 
و منابع مالی و فکری آنها را می توان بخشی از دالیل بروز 
اختالف در میان مسلمانان دانست. ایران اسالمی، منادی 
وحدت. طرح اندیشه وحدت جهان اسالم، از جمله دغدغه 

های فکری دیرینه و اساسی حضرت امام خمینی )ره( بود
                                                         ادامه صفحه2
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                            وزیر آموزش وپرورش  اعالم کرد::

مبنای اجرای طرح رتبه بندی 
معلمان از ابتدای مهر ماه 98  

                                     بعیدی نژاد  سفیر ایران در انگلیس گفت:         

وحدت، توصیه الهی در 
قرآن کریم با میالد پیامبر 

جشنواره موسیقی نواحی؛آلبوم باشکوهی 
از فرهنگ و هنر اقوام ایرانی است

صفحه 4

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان : 

بعد از اتمام گام های برجامی 
ممکن است از NPT خارج شویم

مذاکره با آمریکا هیچ نتیجه ای 
ندارد چون قطعا هیچ امتیازی 

نمی دهند

حجت االسالم  حسن روحانی  در جمع مردم یزد:

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجت االسالم  حسن روحانی 
 در جمع مردم یزد  در میدان امیرچخماق با ابراز خوشحالی از 
حضور در این استان اظهار داشت: در این هفته مبارک خداوند 
به من توفیق داد تا مردم غیور، عزیز، مومن و عالم و فداکار یزد را 
زیارت کنم؛ هر وقت  به این شهر و دیار آمدم همواره توشه خوبی 

از محبت و لطف مردم  گرفتم.
وی با بیان اینکه علی رغم همه تالش هایی که آمریکا و دشمنان 
 علیه ملت ایران انجام دادند امروز مردم  از هر زمان دیگر برای 
فداکاری نسبت به کشور  و دیارشان آماده تر ند، تصریح کرد :  ما در 
طول یکسال گذشته در برابر فشار بیگانگان ایستادگی کردیم و 

روزهای سختی بر مردم ما گذشت.
روحانی با بیان اینکه در طول سال 97 و 98 فشار اقتصادی بر 
کشور مان فراوان بود، ادامه داد:  مردم روزهای مشکلی را از لحاظ 
اقتصادی داشتند اما در عین حال ایستادگی و وحدت مردم و 
تالش پیگیری  امروز ما را به نقطه ای رسانده که به اعتقاد من 

آمریکا مأیوس شده است.   
رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکا  به خوبی می داند که  ملت 
بزرگ ایران در برابر فشار آنها ایستادگی و مقاومت کردند، گفت: 
ما تمام این ایام به نقطه ای رسیدیم که دشمن را مأیوس کنیم. 
آمار و ارقام اقتصادی   به ما می گوید که از ماه اردیبهشت امسال 
در هر ماه شرایط  بهتر و بهتر شده است و این روند در ماه های 

گذشته همچنان پیش روی ما بوده است.
* دستگاه قضا جزئیات فساد چند ده میلیارد دالری هم برای 

مردم توضیح بدهد
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب با بیان 
اینکه از قوه قضائیه می خواهم حاال که با فسادهای میلیونی و 
میلیاردی برخورد می کند مبارزه با فساد چند ده میلیارد دالری 
هم برای مردم توضیح بدهد، گفت: این که هنوز بعد از چند سال 
برای ما روشن نیست آقایی که 2 میلیارد و 700 میلیون پول  صفحه4

  شرایط اقتصادی   ایران بهتر شد  /  یک ریال هم در این دولت 
گم نشده است / اکتشاف یک میدان جدید نفتی

این مملکت مردم را خورد و آن را دستگیر کردند و حکم 
اعدام هم برایش صادر کردند و االن در زندان است، این 
پول کجا رفت؟ چه کسانی مسئول هستند؛ چرا آنهایی 
که در این پرونده نقش داشتند برای مردم توضیح داده 
نمی شود. از همه مردم و مسئوالن می خواهم 2 میلیارد و 
700 میلیون را برای مردم روشن کنند که این پول نفت، 

خزانه و پول بیت المال بوده است.
 روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اعالم خبری 
خوش به مردم ایران، از اکتشاف یک میدان بزرگ و جدید 
نفتی خبر داد و افزود: اولین خبر خوش من این است که 
کارگران شرکت ملی نفت ایران، بخش اکتشاف نفت، در 
تالش های چند ساله خودشان و به ویژه از سال 95 تا 
هفته گذشته به یک میدان جدید نفتی بزرگ  دست 
یافتند که من این خبر را امروز در یزد می دهم. این هدیه 
کوچک دولت و شرکت نفت و وزارت نفت به ملت بزرگ 
ایران است ما یک میدان نفتی به اندازه 53 میلیارد با 2 
هزار و 400 کیلومتر مربع وسعت این میدان نفتی است و 

80 متر عمق دارد و نفت  53 میلیارد بشکه است.
                                                  ادامه صفحه 2

رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و دانش آموزان:

بلوار شهید جهاندیده یک پروژه ماندگار است که بافت شهری بردسیر را متحول خواهد کرد
دکرت خطیبی شهردار بردسیر گفت: 

شــهردار بردســیر در گفتگــو بــا خبرنــگار هفته نامه ســپهر 
ضمــن گرامیداشــت روز ســیزدهم آبانمــاه پــروژه احــداث 
بلــوار شــهید جهاندیــده را از جملــه پــروژه هــای منحصــر 
بــه فــرد شــهرداری دانســت کــه تاثیر بســیاری در توســعه 
شــهر بردســیر خواهــد داشــت. وی گفــت این بلــوار میدان 
جانبــاز در ورودی شــهر را بــه امامزاده ســیدمحمد)ع( وصل 
میکنــد وبه لحــاظ اهمیت موقعیــت امامــزاده یک کمربند 
بســیار کارامــد محســوب میشــود. دکتر خطیبــی در رابطه 
بــا میــزان اســتقبال از این مســیر به تراکــم جمعیتی محله 
هــای جوشــور، الیــن شــمالی بلــوار 22 بهمــن و ســارم اباد 

اشــاره کرد و افزود مســیر خــروج خودروهــای ورودی به 
امامــزاده از ســمت کمربندی و همینطور مســیر ورودی 
ــده  ــوار شــهید جهاندی ــد بل ــه امامــزاده میتوان شــهر ب
باشــد. ایــن اســتاد دانشــگاه در خصــوص مشــخصات 
فنــی پــروژه گفــت طــول ایــن بلــوار حــدود ۱700 متر 
و عــرض ان ســی متــر اســت و بودجــه مورد نیــاز تقریبا 
چهــل میلیــارد ریــال اســت. شــهردار بردســیر در پایان 
بــا اشــاره بــه اعطــای مشــوقهای ســاخت و ســاز در این 
مســیر ابــراز امیــدواری کــرد که توســعه شــهری در این 

منطقــه بــه زودی محقق گــردد.

بــا توجــه بــه شــروع احــداث پــروژه بــزرگ بلــوار ســردار شــهید جهاندیــده کــه پــس از گذشــت قریب بــه 17 
ســال از نامگــذاری، اکنــون آغــاز گردیــده اســت الزم مــی دانیم تشــکر صمیمانــه خــود را از پیگیری دلســوزانه 
و تالشــهای جنــاب آقــای دکتــر خطیبــی شــهردار محتــرم بردســیر، اعضــای محترم شــورای اســالمی شــهر و 
کلیــه پرســنل زحمتکش شــهرداری اعــم از مهندســین، راننــدگان و کارگران عزیــز و اهالــی محتــرم بلوارکه در 
طــرح تعریــض همــکاری داشــته انــد ابــراز نمائیــم. انجــام ایــن پــروژه مهــم عــالوه بــر توســعه شــهری اقــدام 

ارزشــی بزرگــی اســت کــه دارای اجــر معنــوی می باشــد.                                         
                                                                                                               خانواده سردار شهید جهاندیده

تقدیر و تشکر



10000100005588

اخبار

www.sepehrbrd. i r

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان        سال یازدهم           شماره 409            دوشنبه  بیستم آبان ماه 298

https://telegram.me/sepehrbrd  

  

خطبه های نمازجمعه

ــکا در نشســت  ــه داری آمری ــاون وزارت خزان ــارات مع اظه
امنیتــی اســپم نشــان مــی دهــد برنامــه اقــدام FATF در 
ــرای گرفتــار نمــودن  پــازل اقدامــات راهبــردی آمریــکا ب

ــران در دام »خودتحریمــی« اســت. ای
ــارس،  ــزاری ف ــادی خبرگ ــگار اقتص ــزارش خبرن ــه گ ب
ســیگال مندلکــر معــاون وزیرخزانــه داری آمریــکا در دفتر 
مبــارزه بــا تروریســم و اطالعــات مالــی )TFI( و کارگــردان 
اصلــی کمپیــن فشــار حداکثــری علیــه ایــران، اخیــرا در 
ــات  ــرد الزام ــدی از کارک ــاد جدی ــه ابع ــخنرانی هایش ب س
گــروه ویــژه اقــدام مالــی FATF در راســتای اهــداف آمریکا 

پرداختــه اســت.
*توصیــه هــای FATF، بخشــی از پــازل اقدامــات راهبردی 

آمریــکا علیــه ایران اســت
 FDD مندلکــر در ســخنرانی خــود در نشســت اندیشــکده
دربــاره کارکــرد الزامــات FATF در تاریــخ 15 دی مــاه 96 
ــا و شــرکت ها در  ــه دولت ه ــداوم ب ــه طــور م ــا ب ــت: »م گف
سراســر جهــان هشــدار می دهیــم کــه نیاز اســت شــبکه

 هایشــان را در برابــر بازیگــران غیرقانونــی تقویــت کننــد. 
ایــن هشــدارها یــا از طریــق اقدامــات محکمــی اســت کــه 
مــا اتخــاذ می کنیــم یــا از طریــق تعامــالت دوجانبــه یــا 

چندجانبــه دولتــی یــا از طریــق FATF یــا از طریــق تعامل 
بــا بخــش خصوصــی اســت«. فیلــم ایــن اظهــارات مندلکر 

در ادامــه آمــده اســت:
ایــن ســخنان نشــان می دهــد کــه FATF و اســتانداردهای 
آن در پــازل اقدامــات راهبــردی آمریــکا بــرای تحــت فشــار 

قــرار دادن کشــورهای مســتقل از جملــه ایــران اســت.
ــپم  ــی اس ــت امنیت ــر در نشس ــن، مندلک ــر ای ــالوه ب ع
)Aspem( کــه بــا حضــور ونــدی شــرمن معــاون سیاســی 
ســابق وزارت امــور خارجــه آمریــکا در تاریــخ 28 تیرمــاه 
ــازوکار  ــرای س ــاط دادن اج ــا ارتب ــد، ب ــزار ش ــال برگ امس
اینســتکس بــه برنامــه اقــدام FATF  گفــت: »اینســتکس 
یــک ســازوکار ویــژه اســت کــه ســه کشــور اروپایی بر ســر 
آن بــا ایرانی هــا توافــق کــرده انــد زمانــی کــه با اینســتکس 
توافــق اعــالم شــد. ســه کشــور اروپایــی اعــالم کردنــد کــه 
اینســتکس قرار اســت تحــت باالتریــن اســتانداردهای ضد 
پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم عمــل کنــد. مشــکل 
اساســی بــرای ســه کشــور اروپایــی ایــن اســت کــه هیــچ 

اســتاندارد ضــد پولشــویی در ایــران وجــود نــدارد«.
ایــن صحبــت هــا در حالــی مطــرح می شــود کــه ســازوکار 
اینســتکس بــر مبنــای رابطــه بانکــی میــان ایــران و اروپــا 

طراحــی نشــده اســت. بدیــن معنا کــه هیچ گونــه تراکنش 
بانکــی در اینســتکس میــان ایــران و اروپا انجام نمی شــود و 
بانک هــای ایرانــی بــا بانک هــای اروپایــی رابطــه کارگــزاری 
ندارنــد. در نتیجــه، ســازوکار اینســتکس کــه صرفــاً دربــاره 
مبادله کاالســت و ماهیتــاً از دایره اســتانداردهای FATF که 
بــه حــوزه پولــی و بانکــی مرتبط اســت، خــارج می شــود. از 
ســوی دیگــر، ایــران دارای قوانیــن داخلــی دربــاره مبــارزه با 
پولشــویی و مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم نیز هســت، 
امــا ایــن دو قانــون مــورد پســند آمریکا بــه عنــوان هدایتگر 

اصلــی FATF واقع نشــده اســت.

ــدی  ــان رتبه بن ــالم زم ــا اع ــرورش ب ــوزش وپ ــر آم وزی
معلمــان گفــت: معلمــان براســاس صالحیت هــای 
حرفــه ای و تخصصــی در 5 رتبــه تقســیم مــی شــوند.

ــنیم؛  ــزاری تس ــی خبرگ ــروه اجتماع ــزارش گ ــه گ ب
ــا  ــی در نشســت هم اندیشــی ب محســن حاجــی میرزای
مدیــران، فرهنگیــان و مجمــع خیریــن اســتان مازنــدران 
بــه نقــش برجســته معلــم اشــاره و اظهــار  کــرد: معلــم 
جایگزیــن و جانشــین همــه نداشــته ها اســت بنابرایــن 
بایــد دغدغه هــای آنــان را بــه طــور کامــل مرتفع ســازیم.

وی در خصــوص طــرح رتبه بنــدی معلمــان گفــت: ایــن 
ــای  ــی خواهــد شــد و مبن طــرح امســال حتمــا  اجرای
ــت و  ــاه 98 اس ــر م ــدای مه ــرح از ابت ــن ط ــرای ای اج
ــاس  ــان براس ــر، معلم ــورد نظ ــیوه نامه م ــاس ش براس
صالحیت هــای حرفــه ای و تخصصــی در 5 رتبــه 
تقســیم می شــوند و متناســب بــا همیــن تقســیم بندی، 

رتبه هــای خــود را کســب می کننــد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش تصریح کــرد: تمــام تالشــم طی 

دو مــاه گذشــته، رفــع دغدغه هــای فرهنگیــان بــود چــون 
بــاور قلبــی دارم بایــد ایــن مشــکالت رفــع و حــل شــود تــا 

همــه و ازجملــه معلمــان، بــر آمــوزش تمرکــز کنیم.
معلمــان  اســتخدام  شــیوه نامه  ابــاغ   
حق التدریــس تــا چنــد هفتــه آینــده 
حاجــی میرزایــی افــزود: شــیوه نامه تبدیــل وضــع مربیــان 
حق التدریســی ها  خدمت هــا،  خریــد  پیش دبســتانی، 
ــد و ظــرف چنــد هفتــه  مراحــل نهایــی خــود را می گذران

آینــده اجرایــی خواهــد شــد.
وزیــر آموزش وپــرورش گفــت: امــروز نظــام تعلیــم و تربیــت 
ــوز را در  ــون دانش   آم ــران 15 میلی ــالمی ای ــوری اس جمه
اختیــار دارد و همیــن دانش آمــوزان، آینــده و فــردای ایــران 
اســالمی را در دســت خــود خواهنــد گرفــت پــس اگــر امروز 
بــه ایــن فرزنــدان توجــه ویــژه کنیــم فــردا در بســیاری از 

آســیب های اجتماعــی، ایمــن خواهیــم بــود.
وی بیان کــرد: بــرای نیــل بــه یــک جامعــه بهتــر و ســالم تر 
بایــد بــه آمــوزش و پــرورش بپردازیــم همانگونــه کــه مقــام 

وحدت ،  توصیه الهی در قرآن کریم با 
میالد پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( 

ادامــه ســرمقاله... طــرح اندیشــه وحدت 
جهــان اســالم، از جملــه دغدغــه هــای فکــری 
دیرینــه و اساســی حضــرت امــام خمینــی )ره( 
بــود کــه در طــول دوران فعالیــت اجتماعــی و 
سیاســی خــود، چــه قبــل از پیــروزی انقــالب 
اســالمی و چــه بعــد از آن، لحظــه ای از ایــن 
ــه  ــذاری هفت ــام گ ــرد. ن ــت نک ــوع غفل موض
وحــدت، تشــکیل کنفرانس ها و ســمینارهای 
ــیس  ــالمی، و تأس ــدت اس ــی وح ــن الملل بی
مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســالمی بــه 
فرمــان مقــام معظــم رهبــری، حضــرت آیــت 
اهلل خامنــه ای مــّد ظلـّـه العالی، بهترین شــاهد 
گویــا بــر این مدعاســت که جمهوری اســالمی 
ایــران، همواره منادی راســتین وحــدت و اتحاد 
در جهــان مــی باشــد. کنفرانــس بیــن المللــی 
وحــدت اســالمی، یکــی از بــزرگ تریــن تجلی 
گاه هــای وحــدت مســلمانان و ارزنــده تریــن 
همایــِش جهانــِی دانشــمندان و اندیشــمنداِن 
مذاهــب اســالمی اســت که همــه ســاله برگزار 

مــی شــود.
ــر، بیشــترین  ــان تکفی ــان حاضــر جری در زم
ــان  ــدت در جه ــوع وح ــا موض ــمنی را ب دش
اســالم بــه صــورت عملــی انجــام مــی دهــد. 
جریــان تکفیــر بــه شــکل امــروزی، بــه 
طــور قطــع ســاخته دســت اســتعمارگران و 
ــان  صهیونیــزم بیــن الملــل اســت. ایــن جری
کــه در قالــب گــروه هــای تروریســتی در ســال 
هــای اخیــر فعال شــده، بیشــترین ضربــه را بر 
اســالم و مســلمین وارد ســاخته اســت. گــروه 
هــای تکفیــری همانند داعــش، کارکــردی جز 
ــری از وحــدت مســلمین در راســتای  جلوگی
ــر  ــد. ب ــع دشــمنان اســالم ندارن ــن مناف تامی
همیــن اســاس اســت که دشــمنان بــه تقویت 
آنــان مــی پردازنــد. تصریــح ترامــپ مبنــی بــر 
اینکــه، آمریــکا موســس داعــش اســت، نشــان 

مــی دهــد کــه آمریکایــی هــا و صهیونیســت ها، 
ــد و  ــه از وحــدت مســلمین وحشــت دارن چگون
ــرای ایجــاد  ــرای جلوگیــری از ایــن وحــدت، ب ب
ــالم  ــان اس ــتار در جه ــگ و کش ــالف، جن اخت
ــذاری  ــه دســت خــود مســلمانان، ســرمایه گ ب
مــی کننــد. متاســفانه در داخــل جهــان اســالم، 
خاندانــی کــه مدعــی خــادم حرمیــن شــریفین 
اســت، پرچمــدار ایــن تفکــر تکفیــری وهابی می 
باشــد. بررســی هــا در دهــه هــای اخیــر نشــان 
مــی دهــد، رژیم آل ســعود بیشــترین خدمــات را 
به بیگانگان و دشــمنان مســلمانان داشــته است. 
اگــر بپذیریــم کــه تنهــا راه رهایــی مســلمانان از 
وضعیــت اســف بــار کنونــی، رســیدن بــه وحدت 
و غلبــه بــر اختالفــات اســت، بایــد یــک نهضــت 
فکــری  فرهنگــی در جهان اســالم علیــه جریان 
تکفیــر بــه راه افتــد. مســلمانان بایــد بــه صــورت 
یکپارچــه علیــه ایــن تفکــر و اندیشــه انحرافــی 
تفرقــه افکــن قیــام کننــد. بــرای شــکل گیــری 
ایــن نهضــت فکــری  فرهنگــی، علمــا، نخبگان 
ــس  ــان اســالم، مســئولیتی ب ــواص در جه و خ
ســنگین بــر عهــده دارنــد. داعــش از بعــد نظامی 
در منطقــه و خصوصا کشــورهای عراق و ســوریه 
شکســت خــورد و بــه تاریــخ پیوســت. اگــر فکر و 
اندیشــه داعش فرونریــزد، روزی دیگــر و در جایی 
دیگــر، ایــن اندیشــه انحرافــی در جهــان اســالم، 
ــت.  ــد انداخ ــه راه خواه ــون ب ــای خ ــام ه حم
دشــمنان مصمــم هســتند از این تفکــر انحرافی 
ــتفاده  ــلمین اس ــالم و مس ــه اس ــه ب ــرای ضرب ب
مســتمر داشــته باشــند. تنهــا راه نــاکام ســاختن 
دشــمنان، خشــکاندن ریشــه هــای ایــن تفکــر 
و اندیشــه ضــد وحــدت در جهــان اســالم اســت. 
بــا اتحــاد و انســجام بــه دعــوت قــرآن و اســالم 
ــا واَلَ  ــِل اهلّل َجِمیًع ــواْ بَِحْب ــعار »وَ اْعَتِصُم ــا ش ب
تََفرَُّقــواْ«در هفتــه وحــدت جامه عمل بپوشــانیم 

تــا در تمــام عرصــه هــا پیــروز میــدان باشــیم.

جشنواره موسیقی نواحی؛آلبوم 
باشکوهی از فرهنگ و هنر اقوام 

ایرانی است
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 

کرمان : جشــنواره موســیقی نواحی؛آلبوم
باشــکوهی از فرهنــگ و هنــر اقــوام ایرانــی 

اســت
محمدرضــا علیزاده؛مدیــرکل فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان در

ــنواره  ــن جش ــاح دوازدهمی ــم افتت مراس
موســیقی نواحــی در محــل کاروانســرای

ــان گفت:جشــنواره موســیقی  گنجعلی خ
نواحی؛آلبــوم باشــکوهی از فرهنــگ و هنــر 
اقــوام ایرانی اســت و خوشــحالیم کــه برای 
12 ســال میزبــان ایــن رویداد مهــم هنری 

کشورهستیم .
  وی ضمــن تبریــک امامــت امــام مهــدی 
ــدت  ــه وح ــاز هفت ــالم ( و آغ ــه الس )علی
ــه  ــا اختتامی ــه ب ــن هفت ــاز ای ــت: آغ گف
جشــنواره موســیقی نواحــی همــراه اســت 
ــی در  ــن های بهارمهربان ــس از آن جش و پ
ــی  ــه مــدت 1۰ روز پیاپ اســتان کرمــان ب

برگــزار می شــود.
  علیــزاده بــه رشــد 1۰۰درصدی میهمانان 

جشــنواره اشــاره کرد و افزود: جشــنواره
امســال میزبــان 28۰ مهمــان اســت کــه از 
این حیث نســبت به ســال گذشــته شــاهد 
رشــد1۰۰ درصــدی هســتیم، ضمــن ایــن 
کــه حضــور هنرمنــدان، اصحــاب رســانه،  
ــی و  ــم اجرای ــیقی، تی ــجویان موس دانش
1۳ هنرمنــد خارجــی  از  ویژگی هــای 

جشــنواره نواحــی امســال اســت.
وی بــا اشــاره بــه رشــد کیفــی دوازدهمین 

اقتدار صنعت دفاعی ما مرهون 
خون شهدای واالمقام است 

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر :

حجــت االســالم والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی امام 
جمعــه بردســیر درخطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه در 
سلســله گفتــار شــرح دعــای مــکارم اخــالق امام ســجاد علیه 
الســالم بیــان داشــت : امــام )علیــه الســالم( از پیشــگاه الهــی 
درخواســت مــی کنــد: بارالهــا! تــا زمانی کــه عمــرم در اطاعت 
تــو مصــروف مــی گــردد مــرا از نعمــت طــول عمــر برخــوردار 
فرمــا و هــرگاه عمــرم چــراگاه شــیطان شــود بــه آن پایــان ده 
و روحــم را قطــع کــن پیــش از آنکــه دشــمنی شــخص تــو 

متوجــه مــن شــود یــا خشــمت بــر مــن اســتوار گــردد.
امــام ســجاد )علیــه الســالم ( عمــری را از خدا طلــب می کند 
کــه لبــاس طاعــت بــاری تعالی باشــد، یعنــی تمــام وجودش 
از لبــاس طاعت پوشــیده شــود و تمــام قوایش درفرمانبــرداری 

از ذات اقــدس الهی باشــد.
حجــت االســالم کرمانــی افــزود: امــام ســجاد )علیــه الســالم 
( بــه پیشــگاه خــدا عــرض مــی کنــد: بارالهــا! اگــر عمــر مــن 
چــراگاه شــیطان باشــد آن را از مــن بگیــر و بــه زندگیــم پایان 
بخــش. و امــام طــول عمــرش را مشــرو ط کــرده بــه اطاعــت 
خــدا و دوری از شــیطان ، چــون شــیطان بــا وسوســه انســان 
رابــه گمراهــی و تباهــی مــی کشــاند وشــیطان نیــز درطــول 
عمــر آدمــی میــدان فعالیــت بســیار وســیع دارد، گاهــی از 
اعضــای ظاهــری بــدن اســتفاده مــی کننــد ماننــد چشــم و 
گــوش و زبــان و دســت و پــا و هــر کــدام را بــه مســیر گنــاه 
ســوق مــی دهــد و آدمی را بــه اعمال غیرمشــروع وا مــی دارد. 
گاهــی در چــراگاه باطنــی عمــر انســان وارد مــی شــود، فکر و 
اندیشــه و تخیــل و توهــم را زمینــه فعالیتهــای خود قــرار می 
دهــد و انســان را بــه راه گنــاه مــی بــرد، گاه آدمــی را وادار مــی 

کنــد کــه بــه اعمــال غیــر مشــروعی راضــی شــود
در ایــن رابطــه رســول گرامــی صلــی اهلل علیــه وآلــه فرمــوده 
ــرای امتــم هــوای نفــس و  اســت : بزرگتریــن خــوف مــن ب
آرزوی دراز اســت. امــا هــوای نفــس، آنــان را از حــق رویگــردان 

مــی کنــد و آرزوی دراز، آخــرت را از یادشــان مــی بــرد.
خطیــب جمعــه بردســیر بــا نامگــذاری ســال 98 بــه رونــق 
تولیــد گفت: تولیــدات باید با کیفیت باشــند و تولیدکنندگان 
توجــه بــه کیفیــت داشــته باشــند چــون ایــن کال بنــام ایران 
وبنــام نظــام اســالمی بــه مــردم عرضــه مــی شــود و یــا بــه 
خــارج از کشــور صــادر میگــردد درهردوحــال بایــد از کیفیــت 
خــوب ومناســبی برخــوردار باشــند تــا ملــت ایــران از کاالی با 

کیفیــت اســتفاده کنند 
امــام جمعــه بردســیر ضمــن تبریــک وتهنیت میالد مســعود 
وخجســته پیامبــر مکــرم اســالم وامــام صــادق علیــه الســالم 
گفــت : بنابــه روایــات بــرادران اهــل ســنت تولــد پیامبــر در 
دوازدهــم ربیــع االول و بنــا بــه روایــات شــیعه هفــده ربیــع 
االول اســت و کــه بعــد ازپیــروزی انقــالب یکــی ازابتــکارات و 
یادگاریهــای امــام راحــل عظیــم الشــان اعــالم هفتــه وحــدت 
ــه  ــود و ب ــروه ب ــن دو گ ــالف بی ــرای انســجام ودوری از اخت ب
انتخــاب هــردو گــروه احتــرام گذاشــتند ویکــی ازجاهایــی که 
شــیطان نفــوذ مــی کنــد و ایجاداختــالف مــی کنــد ومانــع 
از وحــدت مســلمانان مــی شــود همیــن اختالفــات کوچــک 
اســت کــه انهــا را بــزرگ جلــوه مــی دهــدو باعث شــکاف بین 

ــای مســلمان میگردد گروهه
حجــت االســالم کرمانــی بــا توجــه بــه اعتراضــات مردمــی 
درعــراق گفــت : ملــت ایــران و عــراق خــوب  مــی داننــد کــه 
آمریــکا بــا نفــوذ و تهاجــم فرهنگــی توســط ایــادی و دســت 
نشــانده هایــش بیــن مردم  تفرقــه ایجاد مــی کنــد و در صدد 
ایجــاد فتنــه مشــابه  1۳88 در عراق اســت و مــی خواهد  بین 
دوملــت ایــران و عــراق اختــالف ایجــاد کنــد امــا غافــل از این 
کــه ملــت هــای ایــران و عــراق راه ایســتادگی و مقاومــت را 
فرامــوش نمــی کننــد و دشــمن را مــی شناســند و نخواهنــد 
گذاشــت نقشه شــوم ســردمداران کاخ ســفید به نتیجه برسد 
وایــن همدلــی ووحــدت خــود را درایــام اربعیــن حســینی بــه 
نمایــش گذاشــتند وتحــوالت و ناامنــی امــروز عــراق ناشــی از 
مــوج ســواری دشــمنان بــر اعتراض هــای مردمــی اســت کــه 
قصــد شــان ضربــه زدن بــه محــور مقاومــت درمنطقــه اســت 
ــور  ــان  از حض ــه روز 1۳ آب ــاره ب ــیربا اش ــه بردس ــام جمع ام
گســترده مــردم شهرســتان درایــن راهپیمایی  تشــکر کــرد و 
گفــت : ایــن حضــور اعــالم برائــت و انزجــار از اســتکبارجهانی 
و ایــادی انهاســت  و نشــانه عمــق بصیــرت مــردم مــا نســبت 
بــه خطــری کــه از ناحیــه آمریــکا کشــور وملــت را تهدیــد 
می کند.بــا حضــور گســترده خــود تهدیــدات را خنثــی مــی 

. کنند

دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان بردســیر از دستگیری 
2 نفــر از اعضــای یک باند ســرقت احشــام در این شهرســتان 

داد خبر 
دکتــر محمــد امیــن نخعــی دادســتان عمومــی و انقــالب 
ــد ســرقت عمــده  ــان اینکــه بان ــا بی شهرســتان بردســیر ب
ــن رابطــه  احشــام در بردســیر متالشــی شــد، گفــت: در ای
دو ســارق کــه اقــدام بــه ســرقت عمــده احشــام می کردنــد، 

دســتگیر شــده انــد.
ــام  ــرقت احش ــره س ــن فق ــوع چندی ــی وق ــزود: در پ وی اف
ــن  ــتا های ای ــاط و روس ــی از نق ــر در برخ ــای اخی در ماه ه
شهرســتان، رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار دادســتانی 

و پلیــس قــرار گرفــت.
دکترنخعــی بیــان داشــت:پس از صــدور دســتورات قضایــی 
الزم، کارآگاهــان پلیــس آگاهی شهرســتان، موفق بــه ردیابی، 
شناســایی و دســتگیری ســارقان و توقیــف خــودروی حامــل 
احشــام ســرقتی و همچنین شناســایی محل فروش احشــام 
ــا بیــان اینکــه  ــه مــال خــران شــدند.وی ب ســرقت شــده ب
ــد،  ــوده ان ــراف نم ــددی اعت ــرقت های متع ــه س ــان ب متهم
افــزود: متهمــان بــا صــدور قرار هــای منتهــی بــه بازداشــت، 

روانــه بازداشــتگاه موقــت کرمــان شــده انــد.
دادســتان بردســیر بیان داشــت: دســتورات قضایــی الزم برای 
دســتگیری ســایر اعضــای ایــن بانــد ســرقت در دســتور کار 

ــرار گرفته اســت. ق

آمریکا در هیچ جای جهان 
جایگاهی ندارد

وزیر آموزش وپرورش زمان اجرای  اعالم کرد:

معظــم رهبــری فرمودنــد: »هزینــه کــردن در آمــوزش و 
پــرورش یــک ســرمایه گذاری دیرپــا امــا اطمینان بخــش 
اســت.«وزیر آمــوزش و پــرورش در خاتمــه گفــت: 
ــرده  ــت ک ــا ثاب ــات م ــی و تجربی ــای بین الملل پژوهش ه
اســت کــه توجــه بــه آمــوزش و پــرورش تضمین کننــده 
توســعه پایــدار اســت و اساســاً پایــداری یــک جامعــه در 
ظرفیــت فکــری اســت و ریشــه در خالقیــت آنهــا دارد که 

ــد.  ــای درس رخ می ده ــل کالس ه ــم در داخ ــن مه ای

»تابنــاک  گــزارش  بــه 
ــدی در  ــر زاه ــان«؛ دکت کرم
نشســت بررســی پتانســیل 
روابــط  توســعه  هــای 
ــالم  ــرزی اع ــادی فرام اقتص
کرد: اســتان کرمــان ظرفیت 
ــارد  ــرمایه گذاری 1۰ میلی س
دالری در حوزه هــای صنعــت 
و معدن و گردشــگری را دارد.

دکتر زاهــدی نماینــده مردم 
کرمــان و راور در مجلــس 
ــا تأکیــد  شــورای اســالمی ب
بــر نقــش ســفیران کشــورها 
در توســعه روابــط اقتصــادی، 
ــار  ــی اظه ــی و فرهنگ علم
داشــت: در یــک دوره بــه 
عنــوان ســفیر جمهــوری 
اســالمی ایــران در کشــور 
مالــزی بــودم و به لطــف خدا 
ــری از  ــا بهره گی ــتیم ب توانس
ــم  ــا حج ــت ه ــه ظرفی هم
مبــادالت تجــاری بیــن ایران 
ــون  ــزی را از ۷۰۰ میلی و مال
دالر بــه یــک میلیــارد و 
6۰۰ میلیــون دالر برســانیم.

استان کرمان ظرفیت سرمایه گذاری 
۱۰ میلیارد دالری را دارد 
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باند سرقت احشام

ــیر در  ــتان بردس ــا ، دادس ــزاری ایرن ــزارش خیرگ ــه گ ــا ب بن
ــر آن  ــکا دیگ ــت: آمری ــان گف ــی روز 1۳آب ــم راهپیمای مراس
صالبــت گذشــته را در جهــان نــدارد و هرکجــای دنیــا کــه 
مســئوالن آن پــا مــی گذارنــد، فریــاد اعتــراض و تظاهــرات 

ــود. ــد می ش ــا بلن ــه از دنی ــردم آن نقط م
ــان  ــی روز 1۳آب ــم راهپیمای ــی  در مراس ــن نخع محمدامی
شهرســتان بردســیر افــزود: ایــران دیگــر آن ایــران دهــه 6۰ 
نیســت کــه نوپــا و آســیب پذیــر باشــد. بلکــه ایــران امــروز 
یکــی از باصالبــت تریــن قدرتهــای منطقــه و جهان اســت که 
توطئــه هــای مختلــف دشــمنان قــادر به آســیب رســاندن به 

نیستند. آن 
دادســتان بردســیر پیرامــون ســفارتخانه های آمریــکا در نقاط 
مختلــف دنیــا گفــت: آمریــکا  هر ســفیر خــود را اســتاندار آن 
کشــور و کنســولگری اش را اســتانداری آمریکایی در آنجا می 
دانــد و خواهــان دســت انــدازی بــه منابع تمــام دنیاســت. آنها 
مــی گوینــد کل دنیــا مــال ماســت. و در ســال 58 کــه رویداد 
تســخیر النــه جاسوســی آمریــکا توســط دانشــجویان خــط 
امــام صــورت گرفــت امــام راحــل ضمــن تاییــد ایــن حرکــت 

انقالبــی فرمودنــد: انقــالب دوم صــورت گرفته اســت.
نخعــی افــزود: ســالها طــول کشــید تــا دانشــجویان اســناد 
ــد  ــا در 8۰ مجل ــروز آنه ــد و ام ــازی کنن ــی را بازس جاسوس

ــه چــاپ رســیده اســت.  ــاب ب بصــورت کت
ــد  ــه دشــمن را نمــی شناســند بدانن ــی ک ــزود: آنهای وی اف
یــک روز شــورای نگهبــان را زیــر ســوال بــردن و فــردا قــوه و 
نهــاد دیگــری را، جــز لطمــه زدن بــه انســجام ملــی و عمومی 
حاصــل دیگــری نــدارد. مــا بایــد اســتقاللمان را حفــظ کنیم 
و بــا اعمــال مدیریــت صحیــح کشــور را اداره کنیــم نــه اینکه 

هرجــا خــراب شــد آنــرا بــه گــردن اســتکبار بیندازیــم.
نخعــی بــا اشــاره بــه انتخابات پیــش رو گفــت: انتخابــات باید 
ســالم برگــزار شــود و مــردم آزادانــه نماینــده خــود را انتخــاب 
کننــد.وی گفــت : دســتگاه قضایــی بــا کســانی کــه تخلــف 
کننــد و بــا رفتارهــای نامــوزون و نقــص مقــررات احساســات 
مــردم را برانگیزنــد و دشــمن را بــه صحنه بیاورنــد با قاطعیت 

ــی کند.   برخــورد م

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان : 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان :

ایجاد ۱۶۰۰ فرصت شغلی برای 
مددجویان کرمانی

مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان کرمــان 
از پرداخــت 59 میلیــارد تومــان تســهیالت قرض الحســنه و 
ایجــاد 1659 فرصــت شــغلی بــرای مددجویــان در ۷ ماهــه 

امســال خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، یحیــی صادقــی 
اظهــار داشــت: کمیتــه امــداد همــواره یکــی از دســتگاه های 
ــوده  ــر و تأثیرگــذار در زمینــه  اشــتغال زایی در اســتان ب برت
اســت، ســال گذشــته  کمیتــه امــداد اســتان کرمان بــا ایجاد 
6 هــزار و 8۰۰ فرصــت شــغلی در اســتان رتبــه برتر اشــتغال 

را در بیــن دســتگاه های مربوطــه کســب کــرد.
ــان  ــه امــداد امــام خمینــی )ره( کرمــان بی ــرکل کمیت مدی
ــای  ــرای طرح ه ــا اج ــواده ب ــاد خان ــت اقتص ــت: تقوی داش
اشــتغال اصلی تریــن برنامه کمیته امــداد برای توانمندســازی 
مددجویــان اســت، کمیتــه امــداد از طریــق پرداخــت 
تســهیالت اشــتغال، مراکــز کاریابــی، تعامل بــا کارفرمایــان و  
ارائــه آموزش هــای فنــی و حرفــه ای رایــگان بــه مددجویــان 
اقــدام بــه ایجاد اشــتغال بــرای مددجویــان و توانمنــدی آن ها 
ــهیالت  ــان تس ــارد توم ــت 59 میلی ــد.وی از پرداخ می کن
قرض الحســنه اشــتغال بــه مددجویــان اســتان در هفت ماهه 
امســال خبــر داد و عنــوان کــرد: یــک هــزار و 659 فرصــت 
شــغلی در هفت ماهــه امســال بــرای مددجویــان و نیازمندان 

اســتان ایجادشــده اســت.
صادقــی گفــت: بیــش از 9۰ درصــد از تســهیالت اشــتغال 

ــدار می شــود. ــه شــغل پای کمیتــه امــداد منجــر ب

دکرت زاهدی رئیس کمیسیون اموزش مجلس شورای اسالمی : 

ــی  ــیقی نواح ــنواره موس دوره جش
کشــور گفــت:در ایــن راســتا 92 اثــر 
به دبیرخانه جشــنواره ارســال شــده 
ــالی  ــداد آثارارس ــد تع ــت ، رش اس
ــز  ــته حائ ــال گذش ــه س ــبت ب نس
اهمیــت و نتیجــه زحمــات شــورای 
اجرایــی  وتیــم  سیاســتگذاری 
دوازدهمین دوره جشــنواره موسیقی 

ــوده اســت. نواحــی کشــور ب
  در مراســم افتتاحیــه دوازدهمیــن 
ــی موســیقی نواحــی  جشــنواره مل
ــی  ــیقی مقام ــای موس ایران،گروه ه
از  مختلــف  مناطــق  نواحــی  و 
ــت  ــتان، ترب ــتان کردس ــه اس جمل
جــام، خراســان شــمالی، آذربایجــان 
ــتان،  ــتان و بلوچس ــرقی، سیس ش

ــزگان، ــه، هرم ترکی
خوزســتان  کرمــان،  ترکمــن، 

. کردنــد  هنرنمایــی 

رئیــس  زاهــدی  دکتــر 
و  آمــوزش  کمیســیون 
تحقیقــات مجلــس شــورای 
اســالمی بــا اعــالم ایــن 
ــک  ــب ی ــه در قال ــه ک نکت
کارگــروه تخصصــی در حال 
برنامــه ریــزی بــرای کرمــان 
گفــت:  هســتیم،   1۴۰۴
امیدواریم اســتان کرمــان در 
افق 1۴۰۴ ، رتبه اول کشــور 
ــات  ــد خدم ــوزه تولی در ح
نوآورانه و محصوالت فناورانه 
شــرکت های  فعالیــت  و 
ــان و  ــش بنی ــهای دان دانش
باشــد هــا  آپ  اســتارت 

دادستان عمومی و انقالب شهرستان بردسیرخرب داد : 

دادستان عمومی وانقالب شهرستان بردسیر گفت:

  شرایط اقتصادی   ایران بهتر شد  /  یک ریال هم در این دولت گم نشده است / اکتشاف یک میدان جدید نفتی
ــه صفحــه اول ...روحانــی گفــت: ایــن نشــان آن  ادام
ــم  ــم و علی رغ ــدی داری ــور ثروتمن ــا کش ــه م ــت ک اس
ــه کاخ ســفید اعــالم می کنیــم  ــکا ب دشــمنی های آمری
کــه بــه کــوری چشــم همــه دشــمنان ملــت ایــران، در 
آن ایامــی کــه شــما فــروش نفــت ایــران را تحریــم کــرده 
و بــه ملــت ایــران فشــار آوردیــد، کارگــران و مهندســان 
عزیز مــان توانســتند 5۳ میلیــارد بشــکه نفــت را در یــک 

مخــزن بــزرگ کشــف کننــد. 
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه در ایــن میــدان نفتــی 
مهــم نحــوه و ضریــب بازیافــت اســت کــه از ایــن میــزان 
چــه مقــدار می توانیــم خــارج کــرده و بفروشــیم، گفــت: 
اینجاســت کــه دانــش و تکنولــوژی حــرف می زنــد و اگر 
یــک درصــد بازیافــت نفتــی ایــن میــدان افزایــش یابــد، 

درآمــد نفتــی مــا ۳2 میلیــارد دالر اضافــه می شــود.
ــب  ــر مرت ــال های اخی ــه در س ــی ک ــه داد: آنهای وی ادام
ــور  ــد وارد کش ــی نبای ــرکت های خارج ــد ش می گوین
شــوند، مــا بایــد از فناوری های پیشــرفته جهان اســتفاده 

کنیــم و هــر کجــای دنیــا علم و فنــاوری باشــد باید اســتفاده 
. کنیم

*بایــد بــا علــم، دانش و تکنولــوژی مــردم را ثروتمند کــرده و 
راه و مســیر درســت را مشــخص کنیم

روحانــی افــزود: اگــر ضریــب بازیافــت ایــن میــدان 1۰ درصد 
باشــد یعنــی ۳2۰ هزار میلیــارد درآمــد ماســت و اگر ضریب 
ــه دســت می آوریــم؛  مــا بیشــتر شــود، درآمــد بیشــتری ب
ــردم را  ــوژی م ــش و تکنول ــم، دان ــا عل ــد ب ــا بای ــن م بنابرای

ثروتمنــد کــرده و راه و مســیر درســت را مشــخص کنیــم.
ــه  ــان اینک ــا بی ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
 مــردم یــزد چنــد ســرمایه بــزرگ دارنــد کــه بــه این اســتان 
داده کــه اولیــن آن اســتعداد اســت و کنکــور مــا شــهادت 
می دهــد کــه 26 ســال، جوانــان مــا در کنکــور اول شــدند، 
پــس خداوند اســتعداد به ایــن مردم داده اســت، خاطرنشــان 
کــرد: سختکوشــی مــردم یزد جــزو ذات آنهــا در طــول تاریخ 
اســت، همــه قنات هــای یــزد حکایــت از سختکوشــی ایــن 
مــردم دارد و از دل و عمــق زمیــن در بیابان هــای خشــک آب 

را درآوردنــد و بــا ســختی کشــاورزی کردنــد.
روحانــی گفــت: ایــن ملــت، ملــت بــزرگ و فــداکار اســت امــا 
ــرای ایــن اســتان، دو کار بــزرگ بایــد انجــام بشــود و مــن  ب
امــروز در ایــن ســفر اعــالم می کنــم کــه کار اول بــرای مــردم 
یــزد مســئله آب اســت، چــه آب صنعتــی و کشــاورزی و چــه 
آب آشــامیدنی؛ مــن امــروز اعــالم می کنــم کــه در شــورای 
عالــی آب تصویــب کردیــم که آب آشــامیدنی ۳۰ ســال آینده 

اســتان یــزد تامیــن اســت.
رئیــس جمهــور بــا بیان اینکــه همه  بایــد با شــفافیت و عزمی 
راســخ بــا فســاد در ایــن جامعــه مبــارزه کنیــم، گفــت: هــر 
کــس در ایــن کشــور دســتش آلــوده به فســاد باشــد باید بــا او 
برخــورد شــود، در  مبــارزه با فســاد نه جنــاح را باید بشناســیم 
نــه حــزب را،  همــه مــردم و  جناح هــا خواســتار مبارزه با فســاد 
بــه صــورت شــفاف هســتند. مــن در اینجــا اعــالم می کنــم و 
از قــوه قضائیــه می خواهــم حــاال کــه بــا فســادهای میلیونــی 
و میلیــارد تومانــی برخــورد می کنــد مبــارزه بــا فســاد میلیارد 

دالری را هــم بــرای مــردم توضیــح  دهــد.
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حکومت  جهانی عدالت

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

تربیت نسل منتظر و سازوکارهای آن در حوزه خانواده
1. توجه به نقش خانواده

در باره ی نقش خانواده، باید به دو مرحله اشاره کرد که در تربیت 
نسل منتظر، نقش اساسی در بر دارد؛ یکی از این مراحل، نقش 
خانواده در تربیت دینی فرزند پیش از تولد او است که می توان 
از برخی مواردآن، با عنوان عامل زیست شناختی و وراثتی یاد 
کرد. نقش وراثت و انتقال خلق و خو های پدر و مادر به فرزندان 
بر کسی پوشیده نیست. وراثت با وجود اختیار فرزندان، زمینه و 
بستر مناسبی برای پذیرش و حرکت فرزندان به سوی مسیر 
خاص را فراهم می آورد. از مواردی که امام رضا علیه السالم بر 
آن تأکید می فرماید، اخالق نیک پدر و مادر است. حسین بن 
بشار واسطی به حضرت رضا علیه السالم نامه  ای نوشت که یکی 
از بستگانم درخواست وصلت با من دارد؛ ولی بداخالق است. 
حضرت در جواب فرمود: »اگر اخالقش بد است، با او ازدواج 
نکن«.در حدیثی دیگر حضرت رضا علیه السالم از پدرانش از 
امیرالمؤمنین علیه السالم روایت کرده است که حضرت رسول 
صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود:زنان احمق و کم بین را برای 
شیردادن به کودکان خود اختیار نکنید؛ چرا که شیر زن ]در 
بچه[ اثر می گذارد.تأثیر وراثت، به معنای اختیار نداشتن انسان 
نیست؛ بلکه بیان روند طبیعی انتقال صفات از اصل به فرع است. 
در حقیقت، سعادت، شقاوت، کفر، ایمان و...  در کودک، حالت 
تعلیقی دارد که چون در محیط مساعد قرار گیرد، به فعلیت 
می رسد. به بیان دیگر، نقش وراثت، آن است که زمینه های 
سرشتی را قوی تر می کند و ضریب امکان تحقق آن ها را در 

شرایط محیطی مناسب، افزایش می دهد.
پس اگر انسان در انتخاب همسر دقت کند و عوامل دینی و 
اخالقی را در اولویت قرار دهد، بستری فراهم می آورد تا در آینده 
بتواند به آسانی محبت حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه 

الشریف را به فرزند خود انتقال دهد.
پس از انتخاب همسر شایسته، در طلیعه ازدواج باید مهم ترین 
هدف ازدواج که همان تربیت فرزندان صالح است، مورد توجه 
باشد. باید یاد خداوند متعال میهمان قلب های پاک زن و مرد 
باشد و آن ها، ضمن رعایت سایر آداب نکاح، از خداوند فرزند 
سالم و صالح بخواهند در تربیت پیش از تولد کودک، به مرحله 
انعقاد نطفه نیز باید توجه داشت. بر اساس آموزه های دینی، یکی 
از مراحلی که در شکل گیری شخصیت دینی و مهدی باور 
فرزندان مؤثر است، مرحله انعقاد نطفه است. اعمال و رفتار والدین 
در برخوردهای تربیتی و مذهبی سهم عظیمی را در این امر ایفا 
می کند. خاصه اینکه شرع، دستور های زیادی برای این مرحله 
صادر کرده است که توجه به آن ها گامی مؤثر برای تربیت نسل 
منتظر می باشد. تجربه نشان می دهد خواندن دعاهایی که تقویت 
کننده ارتباط با امامان معصوم علیهم السالم است، در تربیت 

نسل مهدی باور مؤثر است.
در سوره ی قصص که به نقل ماجراهای قوم بنی اسراییل و 
حضرت موسی پرداخته است، خداوند تکّون شخصیت موسی 
علیه السالم و رشد او را کنار سه زن مؤمن فوق العاده )مادر و 
خواهر آن حضرت و همسر فرعون( نشان می دهد که این سه زن 
می توانند الگوی زنان عصر انتظار باشند. مسلماً اگر زنان بخواهند 
در عصر انتظار، فرزندانی مطّهر تربیت کنند، باید ویژگی های فوق 
العاده ای داشته باشند؛ مثالً مادر حضرت موسی ظرفیت دریافت 

وحی داشته است؛ )هر چند این وحی در حّد انبیا نبوده(
خداوند به مادر موسی نبوت فرزندش را چنین نوید می دهد:نوید 
نبوت مانند مقام های دنیایی نیست؛ بلکه پیام یک مجموعه 
مسؤولیت و تکلیف است. آن هم حضرت موسی که قرار بوده 
با سه قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی فرعون، هامان و قارون 
مبارزه کند. این زن باید خود بانویی لطیف، عابد، عارف، سیاسی 
و با درک نظامی باشد که خداوند به او چنین نوید و جایزه ای 
نمی داشت،  را  این ها  از  هریک  اگر ظرفیت  وگرنه  می دهد 

بی تردید، برابر این بشارت، موضع می گرفت.

ادامه آیه 72 سوره آل عمران :

2- نقشه یهودیان برای متزلزل ساختن ایمان مسلمانان چه بود؟
نقشه یهودیان این بود که جمعی از آنان که قرآن تعبیر به »طائفه من اهل 
الکتاب« نموده، به یکدیگر گفتند بیایید به آنچه بر مسلمانان نازل شده در 
آغاز روز ایمان بیاوریم و در پایان روز از آن برگردیم. این توطئه در افراد 
ضعیف النفس مسلما اثر قابل مالحظه ای خواهد داشت، به خصوص 
اینکه عده مزبور از دانشمندان یهود بودند و همه می دانستند که آنها نسبت 
به کتب آسمانی و نشانه های آخرین پیامبر آشنایی کامل دارند. این ایمان 
و کفر می توانست پایه های اعتقادی تازه مسلمانان را حداقل متزلزل سازد. 
لذا امیدوار به تاثیر نقشه ماهرانه خود بودند و جمله »لعلهم یرجعون« نشانه 

امیدواری آنها است.
آیه 73 سوره آل عمران:

و ]گفتند[ جز به کسی که دین شما را پیروی کند ایمان نیاورید بگو هدایت 
هدایت خداست مبادا به کسی نظیر آنچه به شما داده شده داده شود یا در 
پیشگاه پروردگارتان با شما محاجه کنند بگو ]این[ تفضل به دست خداست 

آن را به هر کس که بخواهد می دهد و خداوند گشایشگر داناست.
1-توصیه یهودیان به همدیگر درپیاده نمودن نقشه شوم خود چه بود؟

 یهودیان به همدیگر تاکید می کردند که ایمان شما باید تنها جنبه ظاهری 
داشته باشد و پیوندتان باید تنها نسبت به پیروان آیین خودتان باشد. در برخی 
از تفاسیر آمده است که یهود خیبر به یهود مدینه توصیه می کردند مبادا آنها 
که به پیامبر نزدیک تر هستند، تحت تاثیر او قرار گیرند و به او ایمان بیاورند. 
زیرا آنها معتقد بودند که نبوت تنها در نژاد یهود خواهد بود و اگر پیامبری 

ظهور کند، باید از یهود باشد.
2- منظور از »التومنوا« چیست؟

برخی از مفسران جمله »التومنوا« را از ماده ایمان به معنای »اعتماد و 
اطمینان« گرفته اند، زیرا ریشه لغوی آن نیز به همین معنی است. بنابراین 
منظور از جمله باال این است که این توطئه باید کامال محرمانه باشد و آن 
را جز به افراد یهود، به دیگران حتی مشرکان بازگو نکنند. مبادا این اسرار 
فاش گردد و نقشه آنان نقش برآب شود. در آیات فوق خداوند پرده از این 
توطئه محرمانه یهود برداشت و آنها را رسوا ساخت تا هم درس عبرتی برای 

مومنان و هم وسیله هدایتی برای مخالفان باشد.
3- پاسخ خداوند به یهودیان توطئه گر چه بود؟

براساس آیه شریفه خداوند پاسخ پر معنی و کوتاهی به آنها می دهد. اوال 
هدایت از ناحیه خداست و در انحصار نژاد و قوم خاصی نیست و هیچ لزوی 
ندارد که پیامبر تنها از یهود باشد. ثانیا آنها که مشمول هدایت همه جانبه 
پروردگار شده اند با این توطئه ها متزلزل نخواهند شد و این نقشه های 

خراب کارانه در آنها اثر نخواهد گذاشت.
4- منطق و استدالل بی اساس یهودیان چه بود؟

یهودیان منطق و استدالل بی اساسی را دنبال می کردند و به همدیگر می 
گفتند هرگز باور نکنید که هیچ کس از مردم جهان آن افتخارات و کتب 
آسمانی را که نصیب شما شده است، بدست آورد. باور نکنید که کسی 
بتواند در پیشگاه خدا در روز رستاخیز با شما به بحث و گفتگو بپردازد  شما 
را محکوم نماید. زیرا شما بهترین نژادها و اقوام جهان هستید و نبوت، عقل، 
درایت، منطق و استدالل از آن شما است. خالصه یهودیان، با این منطق 
واهی و بی اساس، می خواستند برای خود از نظر ارتباط با خداوند و از نظر 

منطق و استدالل بر همه اقوام دیگر مزیتی قائل باشند.
5- پاسخ خداوند به ادعا و منطق بی اساس یهودیان چه بود؟

خداوند متعال به پیامبرش می فرماید به یهودیان و کسانی که به دنبال این 
منطق بی اساس هستند، بگوید مواهب، اعم از مقام نبوت و استدالالت 
عقلی و منطقی و افتخارات دیگر، همه از ناحیه خداست و به هر کس 
بخواهد و شایسته و الیق ببیند می بخشد. هیچ کس عهد و پیمانی از او 
نگرفته و احدی قرابت و خویشاوندی با او ندارد. جود و بخشش او واسع و 

نسبت به موارد استحقاق آگاه و دانا است.

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 309بسوی نور

ــژاد: ســفیر ایــران در انگلیــس  بعیــدی ن
بــه کشــورهای اروپایــی هشــدار داد، اگــر 
ــش رو در راســتای کاهــش  ــای پی گام ه
تعهــد بــه برجام بــه اتمــام برســد ممکن 
اســت طبــق خواســته بســیاری در داخل 
 NPT کشــور، بــه ســراغ خــروج از معاهــده

برویم.
بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری 
فــارس، »حمیــد بعیدی نــژاد« روز جمعه 
ــا  ــوم ب ــازی اورانی ــه غنی س ــت، ادام گف
رونــد فعلــی یــک گام جدیــد در هــر دو 
مــاه ادامــه خواهــد یافــت، مگــر این کــه 
ــتری  ــالش بیش ــی ت ــورهای اروپای کش
بــرای جلوگیــری از انحــالل برجــام انجام 

دهــد.
بــه نوشــته روزنامــه »ایندیپندنــت«، 
ــی  ــدار داد برخ ــت هش ــژاد گف بعیدی ن
مقامــات تأثیرگــذار در داخــل ایــران، 
از معاهــده منــع گســترش  خــروج 
ــخی  ــوان پاس ــی را به عن ــالح های اتم س
ــارات از  ــدن انتظ ــرآورده ش ــدم ب ــه ع ب
برجــام،  اروپایــی  طرف هــای  ســوی 

کرده انــد. پیشــنهاد 
ســفیر ایــران در لنــدن گفــت، بــا وجــود 
خــروج آمریــکا از برجــام و وضــع کــردن 
مجازات هــای تحریمــی، تهــران بــه 
تعهــدات خــود در برجــام پایبنــد بــوده و 
اکنــون گام هایــی بــرای »هشــیار شــدن« 

دیگــر امضاکننــدگان آن برمــی دارد.

بعیدی نــژاد ادامــه داد: »نمی توانیــم بــه 
ــم و  ــه دهی ــه ادام ــدن یک طرف ــد مان متعه
به همیــن دلیل ایــن تصمیمــات را گرفتیم. 
اگــر طــرف دیگــر ]برجــام[ ایــن هشــدار را 
جــدی نگیرنــد، شــاید از طریــق اســتفاده از 
اینســتکس، همــه مــا، در شــرایط ســختی 
قــرار بگیریــم. امــا امیدواریــم بــا ایــن گام هــا 
بتوانیــم پیامــی محکــم، حقیقــی و جــدی 
بــرای اجرایــی شــدن توافــق هســته ای صادر 

. کنیم«
ــه  ــی اســت ک ــال مال ــک کان اینســتکس ی
توســط انگلیس، آلمــان و فرانســه بــرای دور 
زدن تحریم هــای آمریــکا و حفــظ تجــارت با 

ایــران ایجــاد شــده اســت.
ایــن دیپلمــات ایرانــی گفــت:  »بــه شــرکای 
خــود بــه انــدازه کافــی زمــان دادیــم و بعــد 
ایــن سیاســت را اتخــاذ کردیم. ظــرف دو ماه 
آینــده قطعــاً گام پنجــم را پــس از تحلیــل 
اوضــاع برمی داریــم. ایــن گام، هماننــد 
گام هــای قبلــی بســیار حساب شــده و دقیق 
ــا  ــن آن ه ــوپ در زمی ــس ت ــود. پ ــد ب خواه

اســت. امیدواریــم مشــکل حــل شــود«.
بعیدی نــژاد افــزود: »ایــن گام هــای دو ماهــه 
در ســطوح بســیار بــاال مــورد تصمیم گیــری 
قــرار گرفته انــد. ایــن را درک می کنــم 
ــا برداشــتن گام هــای بیشــتر، دیگــر  کــه ب
گزینــه ای ابتــکاری بــرای انجــام باقــی 
نمی مانــد و گام هایــی اتخــاذ شــوند کــه بــه 
راحتــی قابل بازگشــت نباشــند و بــر اجرایی 

ــن  ــذارد. به همی ــر بگ ــام تأثی ــدن برج ش
ــه  ــم ب ــود می خواهی ــرکای خ ــل از ش دلی
تعهداتشــان عمــل کننــد و ایــن مشــکل را 
حــل کــرده و از برجــام حمایــت کننــد«.

ــی  ــار داخل ــود فش ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
ــرای خــروج از معاهــده منــع گســترش  ب
ــال  ــت س ــی )NPT( ، گف ــالح های اتم س
آینــده کــه این معاهــده تحت بازبینــی قرار 
گیــرد، در خطــر »لغو کامــل« قــرار خواهد 

گرفــت.
بعیدی نــژاد در ایــن خصــوص گفــت:   
»در برخــی حلقه هــا و بیــن بعضــی 
شــخصیت ها در ایــران ایــن نظریــه وجــود 
ــت در  ــر از عضوی ــال حاض ــه در ح دارد ک
NPT هیــچ ســودی نمی بریــم. البتــه ایــن 
ــور  ــت. رئیس جمه ــت نیس ــت دول سیاس
روحانــی و دولــت ایــران ســعی می کننــد 
مــردم، همــه مــردم و شــخصیت های مهم 
 NPT کشــور را متقاعــد کنند کــه خــروج از

بــه نفــع ایــران نخواهــد بــود«.
بعیــدی نــژاد ضمــن اشــاره به فتــوای رهبر 
معظــم انقالب حضــرت آیــت اهلل خامنه ای، 
علیــه ســاخت تســلیحات اتمی در کشــور، 
افزود:»امــا متاســفانه، بــه دنبــال مســائلی 
کــه در مــورد برجــام پیــش آمــده، تعــداد 
بیشــتری از مــردم بــه صحبت هایــی کــه 
ــورد خــروج از NPT می شــود، توجــه  در م
می کننــد. مــا ســاخت تســلیحات اتمــی را 
رد کرده ایــم، امــا آمریــکا مــا را تحت فشــار 

بعد از اتمام گام های برجامی ممکن است از NPT خارج شویم

ــرای دسترســی  ــا ب ــر ســر راه م ــذارد و ب می گ
بــه فنــاوری صلح آمیــز هســته ای مانع تراشــی 
می کنــد. به همیــن دلیل، نکتــه مثبتــی در آن 

ــد«. نمی بینن
ــه  ــپ ب ــت ترام ــه دول ــی ک ــا زمان ــزود ت وی اف
ــد،  ــه می ده ــود ادام ــی خ ــت های فعل سیاس
ــکا  ــا آمری ــو ب ــی در گفت وگ ــچ نفع ــران هی ای
ــه  ــی ب ــچ تمایل ــرح داد: »هی ــد. او ش نمی بین
ــا  ــدارد. آن ه ــود ن ــکا وج ــا آمری ــو ب گفت وگ
ــد و  ــران دارن ــه ای ــی علی ــتی تخاصم سیاس
ــدارد.  ــود ن ــد وج ــه می گوین ــی در آنچ صداقت
ــه  ــاد و جامع ــی اقتص ــال فروپاش ــا به دنب آن ه
ــد  ــه ای می گفتن ــتند»آن ها در بره ــران هس ای
قصدشــان ایــن اســت همــان سیاســتی کــه در 
قبــال کــره  شــمالی دارنــد بــر مــا اعمــال کنند. 
امــا از ایــن کار نتیجــه ای نگرفتنــد. سیاســت 

آمریــکا دچــار ناهماهنگــی اســت«.

داستان پند آموز مشکل چوپان
ــاالک از آن  ــز چ ــه آن ب ــت ک ــودش را کش ــاره خ ــان بیچ چوپ
جــوی آب بپــرد نشــد کــه نشــد. او می دانســت پریــدن ایــن بــز 
از جــوی آب همــان و پریــدن یــک گلــه گوســفند و بــز بــه دنبال 

آن همــان...
عــرض جــوی آب قــدری نبــود کــه حیوانــی چــون نتوانــد از آن 
بگــذرد  نــه چوبــی کــه بــر تــن و بدنــش می زد ســودی بخشــید 

و نــه فریادهــای چوپــان بخت برگشــته!
پیرمــرد دنیــا دیــده ای از آن جــا می گذشــت وقتــی ماجــرا را دیــد 
ــوب  ــگاه چ ــم. آن ــاره کار را می دان ــن چ ــت م ــد و گف ــش آم پی
دســتی خــود را در جــوی آب فــرو بــرد و آب زالل جــوی را گل 

آلــود کــرد.
بــز بــه محــض آنکــه آب جــوی را دیــد از ســر آن پریــد و در پــی 

او تمــام گله پریــد...!
چوپــان مــات و مبهــوت مانــد. ایــن چــه کاری بــود و چــه تأثیری 

داشــت ؟
ــوان  ــان ج ــره چوپ ــرت را در چه ــت و حی ــار به ــه آث ــرد ک پیرم
می دیــد گفت:تعجبــی نــدارد تــا خــودش را در جــوی آب می دیــد 
حاضــر نبــود پــا روی خویــش بگــذارد. آب را کــه گل کــردم دیگر 
خــودش را ندیــد و از جــوی پریــد و مــن فهمیــدم این کــه حیوانی 
بیــش نیســت پا بر ســر خویــش نمیگــذارد و خــود را نمی شــکند 
چــه رســد بــه انســان کــه بتــی ســاخته اســت از خویــش و گاهی 

ــتد... آن را می پرس

داستان کشیش و مرد دانا
در قــرون وســطا و دوران اوج قــدرت کلیســا هــا ، عقایــد و خرافــه 
هــای دینــی کــه کشــیش هــا بــه وجــود آورده بودنــد ، شــدت 
گرفتــه بــود و راهــب هــا بــه قــدرت رســیده بودنــد... کشــیش ها 
بهشــت را بــه مــردم مــی فروختنــد!! مــردم نــادان هــم در ازای 
پرداخــت کیســه هــای طــال ، دســت نوشــته ای بــه نــام ســند 

ــت میکردند!! دریاف
فــرد دانایــی کــه از ایــن نادانــی مــردم رنــج مــی بــرد دســت بــه 
هــر عملــی زد ، نتوانســت مــردم را از انجــام ایــن کار احمقانــه بــاز 
دارد تــا اینکــه فکــری بــه ســرش زد... بــه کلیســا رفــت و بــه 

کشــیش مســئول فــروش بهشــت گفــت:
قیمــت جهنــم چقــدر اســت ؟کشــیش تعجــب کــرد و گفــت: 
جهنم؟!مــرد دانــا گفــت: بلــه جهنم...!کشــیش بدون هیــچ فکری 

گفــت: 3 ســکه
مــرد فــوری مبلــغ را پرداخــت کــرد و گفــت: لطفا ســند جهنــم را 

هــم بــه مــن بدهید!
کشیش روی کاغذ پاره ای نوشت: سند جهنم

مــرد بــا خوشــحالی آن را گرفــت از کلیســا خــارج شــد. بــه میدان 
شــهر رفــت و فریــاد زد :

ای مــردم! مــن تمــام جهنــم را خریــدم و این هم ســند آن اســت. 
دیگــر الزم نیســت بهشــت را بخریــد چــون مــن هیــچ کســی را 

داخــل جهنــم راه نمی دهــم...

داستان های آموزنده

مدیــرکل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمــان از اختصاص ۸ 
میلیارد تومان تســهیالت قرض الحســنه مشــاغل خانگی در ســال 
۹۸ و پرداخــت 3 میلیــارد و 54۰ میلیون تومان تســهیالت مشــاغل 

خانگــی طی ۷ ماهه نخســت امســال در اســتان خبــر داد .
بــه گــزارش ایســنا، »رضــا اســماعیلی« در تشــریح جزییــات ایــن 
خبــر بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: از ابتــدای امســال تاکنــون ۸42 
فقــره مجــوز مشــاغل خانگــی صــادر و ۷۰۸ طرح مشــاغل خانگی 
بــه بانک هــای عامــل اســتان معرفــی کــه بیــش از 3 میلیــارد و 
5۰۰ میلیــون تومــان، تســهیالت قــرض الحســنه به آنهــا پرداخت 

شــده اســت .
ــارد و 25۰ میلیــون  ــح کــرد: در ســال گذشــته 35 میلی وی تصری
تومــان، تســهیالت قــرض الحســنه مشــاغل خانگــی بــه اســتان 
کرمــان ابــالغ شــده بــود کــه برنامه ریــزی و هماهنگــی الزم در 

خصــوص جــذب ایــن اعتبــار انجــام شــد .
اســماعیلی اظهارکــرد: در ایــن راســتا ۶1۹۷ فقــره مجــوز مشــاغل 
خانگــی صــادر، 5۷۶5 طــرح مشــاغل خانگــی بــه بانــک معرفــی 
ــه بانک هــای  ــا 4۶۷5  نفــر اشــتغالزایی ب ــاً 4۶۶2 طــرح ب و نهایت
عامــل معرفی شــد تا 33 میلیــارد و 3۰۰ میلیون تومان  تســهیالت 

قــرض الحســنه را دریافــت کننــد .
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی کرمان با اشــاره بــه اینکه از 
ابتــدای امســال تاکنــون طرح هــای معرفــی شــده بــه بانک هــای 
عامــل اســتان 35 میلیــارد و 54۰ میلیون تومان تســهیالت دریافت 
و مابقــی پرونده هــا نیــز در دســت بررســی قــرار دارنــد اظهــار کــرد: 
ایــن اعتبــارات در کل اســتان توزیــع شــده اســت و خوشــبختانه 
همراهــی و همــکاری خوبی در خصــوص پرداخت این تســهیالت 
میــان دســتگاه های اجرایــی و بانک هــای عامل اســتان وجــود دارد 
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جــدول شــماره :408  عمودی:  1 عمــودی: تعهــد - هــوای متحــرک - خــدای هندی 
2 عمــودی: مالــک و صاحــب - رشــته باریــک - عابــد - چــراغ آســمان 3 عمــودی: عضــو تنفســی - ویــران 
کــردن  گرایــش 4 عمــودی: از اســامی بانــوان - نیشــتر - مقابــل نــر 5 عمــودی: گذشــتن از حــد خــود - در 
ســاحل بیابیــد ۶ عمــودی: بندگــی - خــاک نــرم - قابلــه - مایــه حیــات ۷ عمــودی: فرمانــده ارتــش - ماهــی 
فــروش - نوعــی پارچــه نــازک ۸ عمــودی: پهنــای شمشــیر - نویســنده روســی اثر قهرمــان عصر ما - ســفینه 
صحــرا ۹ عمــودی: بــی آالیشــی - نقــاش مدعــی پیامبــری - صمــغ معطــر 1۰ عمــودی: جــاده کوتــاه - کینه 
تــوزی و انتقــام - یکدنــده - امــر از ســاییدن 11 عمــودی: روغــن فــروش - فال نیــک  12 عمودی: پنــاه و زنهار 
- کاال - نشــانه هــای الهــی 13 عمــودی: مالمــت - نیــروی اهورایــی در آییــن زرتشــتی - هــالک 14 عمودی: 
راوی رودکــی - آســتانه - فشفشــه - حــرف تردید 15 عمــودی: مقابل رویه - تیرانداز اســاطیری - خوشــرفتاری

افقــی : 1 افقــی: از آتشــکده هــای هفتگانــه - ســنگ بــزرگ - ضمیــر مؤدبانــه 2 افقــی: قشــر و پوســته 
- کاروان - ورم 3 افقــی: وجــود دارد - نابــود شــده - پافشــاری 4 افقــی: کامــل کننــده مــرد - واپســین - آســیب 
هــا 5 افقــی: مانــوس - موســس سلســله ســلجوقیان - روپــوش زنانــه   ۶ افقــی: ســرود و نغمــه - داســتان بلند 
- عالمــت مفعولــی ۷ افقــی: زن زیبــاروی - میــخ - تفســیر کننــده ۸ افقــی: واجــب و الزم - از ضمایــر ملکی - 
ســرزمین دانــوب ۹ افقــی: گالبــی - پایتخت کشــور فیلیپین - بلنــدی 1۰ افقــی: پنهــان کاری - نمونه کوچک 
ســاختمان - روز آدینــه 11 افقــی: تمــام شــدن - متفکــر - پلیــدی 12 افقــی: مشــتمال - ســخن آهســته - خم 
کاغــذ 13 افقــی: فراهــم - بالندگــی - معجــزه الهــی 14 افقــی: واکســن - فشــار روحــی - دردنــاک 15 افقــی: 

شایســته و ســزاوار - رگ پشــت - توجــه نمودن

بعیدی نژاد  سفیر ایران در انگلیس :

پرداخت 3 میلیارد و ۵00 میلیون 
تومان تسهیالت مشاغل خانگی 

حجت االسالم مهری امام جمعه نگار: 

مذاکره تنفس مصنوعی به آمریکای رو به افول است وباید دانست گرگ،گرگ است
حجــت االســالم مهــری امــام جمعــه نــگار درخطبــه 
هــای نمــاز جمعه این هفته بااســتناد بــه روایتــی از امام 
حســن عســکری علیه الســالم در سفارشــی به شیعیان 
از آنهــا مــی خواهــد تــا باطــن و ظاهر خــود را بــه خوبی 
هــا بیاراینــد و بــه گونــه ای رفتــار نکننــد کــه مــردم 
آنهــا را بــه عنــوان شــیعه بــودن مالمــت کننــد چــون 
رفتارشــان بــه گونه ای نیســت کــه آن را انســانی بدانیم 

چــه رســد کــه اســالمی یــا ایمانــی باشــد
امــام عســکری علیــه الســالم همــگان را به تقــوای الهی 
و پارســایی در دینتــان و تــالش برای خدا و راســتگویی و 
امانتــداری دربــاره کســی که شــما را امین دانســته حال 
نیکــوکار باشــد یــا بــدکار و طول ســجود و حســن خلق 
همســایگی ســفارش نمودنــدو حضــرت محمــد صلــی 
اهلل علیــه وآلــه بــرای همیــن امــور مبعــوث شــده و این 

صفــات نیز صفات شــیعیان ماســت
حجــت االســالم مهــری در ادامــه ضمــن گرامیداشــت 
آغــاز والیــت و امامــت امــام زمــان عج بیــان داشــت:امام 
حســن عســکری علیــه الســالم پایــان دهنــده حرکــت 
انســان ۲۵۰ســاله و امام زمان علیه الســالم نیز اســتمرار 
بخــش دوران ســازنده بلندمــدت بــرای ایجادحکومــت 
ــده  الهــی و وحــدت امــت اســالمی اســت و بوجودآورن

ــت  ــن ام ــدت بی ــدی و وح ــالم توحی ــاب و اس ــالم ن اس
اســالمی وهمانــا منجــی و مصلــح جهانــی

امــام جمعــه نــگار بــه همیــن جهــت بــه هفتــه وحــدت 
مســلمین که بیــن 1۲تــا 1۷ربیــع االول و ازجملــه ابتکارات 
امــام راحــل بــود اشــاره نمــود وافزودند در شــرایط حســاس 
کنونــی جهــان اســالم می طلبد وحــدت در بین مســلمانان 
ــن وحــدت باعــث  ــه صــورت جــد بوجودآمــده چــون ای ب
تقویــت بین علمــا و اندیشــمندان جهان اســالم و همچنین 
بصیــرت افزایــی و شــناخت عمیــق از دشــمن و ترفندهــا و 
نقشــه هــای او خواهــد شــد وایــن وحــدت نیــز دشــمنان 
ــوی  ــادی و معن ــع م ــع و مناف ــه مناب ــدازی ب ــت ان از دس

مســلمانان بازخواهــد داشــت
وی همچنیــن در رابطــه بــا مقابله بــا دشــمنان و معاندین و 
مخالفیــن نظام اســالمی بیــان داشــت:موضوعاتی کــه امروز 
در دســتورکار دشــمن اســت و بایــد مراقــب بــود عبارتنــد 
ــخ  ــف تاری ــخ انقــالب اســالمی و تحری ــف تاری از :1- تحری
و وقایــع دفــاع مقــدس و افــزود بیــش از ۵۰ســوژه نیــز در 
رابطــه بــا تحریــف دفــاع مقــدس در حــال انجام اســت)پس 
واجــب اســت برتمامی کســانی کــه در دفاع مقــدس حضور 
داشــته انــد خاطــرات خــود را بــرای ثبــت در تاریــخ و انچــه 
مشــاهدات عینــی خودشــان بــوده مکتــوب نماینــد تــا بــه 

دســت فراموشــی و تحریــف ســپرده نشــود(۲- مخــدوش کــردن 
چهــره هــا و شــخصیت هــای خــدوم وانقالبــی و تطهیــر عناصــر 
مســئله دار و مشــکوک۳-تحریف آرمــان هــای امــام و ارزش های 
انقــالب۴-دروغ پــردازی بــرای ناکارامــدی نظام اســالمی و تاریک 
نشــان دادن آینده کشــور۵-تضعیف گفتمان مقاومت و دو قطبی 

ســازی هــای دروغیــن
حجــت اســالم مهــری همچنیــن در بحــث گام چهــارم ضمــن 
ــر از دانشــمندان  ــاد شــهدای هســته ای و تقدی گرامیداشــت ی
جــوان کشــورمان در انــرژی هســته ای و تــالش آنــان بایــد توجه 
داشــت کــه نبایــد بیــش از انــدازه معطــل امریــکا و اروپــا بمانیــم 
یکســال صابــر راهبــردی و شــش مــاه بــرای کاهــش گام بــه گام 
تعهــدات برهمــگان ثابــت کــرد کــه ایــن کشــورها عزمــی بــرای 
انجــام تعهــدات خــود ندارنــد وبــا تکیــه بر ظرفیــت هــای داخلی 
در رونــق تولیــد و اتــکا به داشــته هــای داخلی تنها راه شــکوفایی 

اقتصــاد ماســت و رهبــر انقــالب بارهــا بــر ایــن امرتکیــه کردنــد
مراقــب باشــیم گــرگ، گــرگ اســت و گــول نخوریــم امریــکای 
ســال ۹۸ همــان امریــکای ســال ۴۳و ۵۸اســت باهمــان روحیــه 
وحشــی گــری وگــرگ صفتــی کــه البتــه بــه مراتــب ضعیــف 
تــر گشــته و روبــه افــول اســت ونبایــد بامذاکــره بــه او تنفــس 
مصنوعــی داد بلکــه ترامــپ بــه بهانــه مذاکــره بــه  دنبــال تجدید 

قــوا بــه جهــت تبلیغــات انتخاباتــی اســت

آگهی گواهی حصر وراثت
آگهی مزایده ملک

آقــای علــی قلنــدری اللــه زاری فرزنــد یدالــه دارای شناســنامه ۳۳  بــه شــرح دادخواســت 
ــد  ــادروان محم ــح داده ش ــورخ 1۳۹۸/۰۵/1۴ توضی ــماره ۹۸۰۹۹۸۳۴۸۹۳۰۰۲۴۸  م ش
ــه شــماره شناســنامه ۳1۷۰11۴611  درتاریــخ  1۳۹۷/11/1۵ در  ــه زاری ب قلنــدری الل
شهربردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از : 1-علــی قلنــدری 
اللــه زاری فرزنــد یدالــه بــه شناســنامه شــماره ۳۳  متولــد 1۳۳۸ نســبت پــدر۲- کبــری 
کردســتانی فرزنــد نصراهلل به شناســنامه شــماره 1۳  متولد 1۳۳۸ نســبت مادرلــذا مراتب 
یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  شــود چنانچــه کســی 
اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک ماه 
از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر 
وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار 

ــاقط است. س
                                  دفتر شورای حل اختالف شماره ۳ شهرستان بردسیر/۲۲۳ م الف

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ۹6۰۰۰۳  جلد یازدهــم اجرای احکام دادگســتری بردســیر در 
نظــر دارد پــالک ثبتــی  1۸۷ فرعــی از ۳۵۸۸ اصلــی بخــش ۲۰ کرمــان واقــع در بردســیر خیابــان 
معلــم بــا مســاحت عرصــه ۷۲ مترمربــع دارای حــدود اربعــه شــماال: جاپــی اســت بــه طــول 6 متر 
بــه پــالک 1۴6 فرعــی شــرقا: جاپــی اســت بــه طــول 1۲ متــر بــه پــالک 1۸۸ فرعــی  جنوبــا: 
جاپــی اســت بــه طــول 6 متــر بــه پیــاده رو خیابــان معلــم غربــا: جاپــی اســت بــه طــول 1۲ متــر 
بــه پــالک 1۸6 فرعی که براســاس نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری 1/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بــرآورد قیمــت گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ یکشــنبه ۹۸/۰۹/۲۴ ســاعت 1۲ ظهر به 
فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت درمزایــده وخریــد مــی باشــند می تواننــد جهت 
بازدیــد ملــک وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده به اجــرای احــکام مدنــی مراجعه وقیمت 
پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی ارائــه 
نماینــد هزینــه آگهــی وکلیــه هزینــه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده می 
باشــد و درصورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلغ 

پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفع دولــت ضبط خواهدشــد 
                            مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر- عظیمی/۲۲۴ م الف

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان :

آگهی گواهی حصر وراثت
آقای علی تیمورپور دارای شناســنامه ۴۰۴  به شــرح دادخواســت شــماره ۹۸۰۹۹۸۳۴۸۹۲۰۰۴۵۷  
مــورخ 1۳۹۸/۰۸/1۸ توضیــح داده شــادروان گل جــان تیمورپــور بــه شــماره شناســنامه ۵  درتاریخ  
۹۸/۰۸/۰۵ در شــهر بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-علــی 
تیمورپــور فرزند شــهریار شــماره شناســنامه ۴۰۴  متولــد 1۳۵۷ نســبت فرزند۲- اصغــر تیمورپور 
فرزنــد شــهریار شــماره شناســنامه ۴۳۰  متولــد 1۳۵۹ نســبت فرزنــد۳- زهــرا تیمورپــور فرزنــد 
شــهریار شــماره شناســنامه ۲۴  متولــد 1۳61 نســبت فرزنــد۴- لیلــی تیمورپــور فرزنــد شــهریار 
شــماره شناســنامه ۵1  متولــد 1۳6۵ نســبت فرزنــد۵- ناهیــد تیمورپــور فرزنــد شــهریار شــماره 
شناســنامه ۳1۷۰۰۷۳6۵6  متولــد 1۳۷۰ نســبت فرزندلــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای 
کثیــراال نتشــار محلــی آگهی می  شــود چنانچه کســی اعتــراض دارد یا وصیــت نامــه ای از متوفی 
نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهی به شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد 
واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد 

ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
                                              دفتر شورای حل اختالف شماره ۲ شهرستان بردسیر/۲۲۵ م الف

دانستنیهای حقوقی
ضرورت استعالم وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ــه  ــی را معامل ــا زمین ــک ی ــد مل ــه می خواهن ــی ک ــراد زمان اف
ــت  ــتغالت از اداره ثب ــک و مس ــورد مل ــت در م ــد، الزم اس کنن
اســناد اســتعالم کــرده و پــس از آن اقــدام بــه امضــا قولنامــه و 
تبــادل وجــه معاملــه کننــد. در مــوارد بســیاری اتفــاق می افتــد 
کــه ملــک بــه علــل قانونــی در توقیــف و یــا رهــن بــوده و گاهی 
ــتعالم و  ــذا اس ــدارد؛ ل ــه ن ــازه معامل ــنده اج ــرد فروش ــز ف نی
ــع مراجعــات قضایــی خواهدشــد. تخصیــص کــد رهگیــری مان
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حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم 
انقــاب اســامی روز یکشــنبه و در آســتانه 
ــتکبار  ــا اس ــارزه ب ــی مب ــان روز مل ۱۳ آب
ــش  ــر از دان ــزاران نف ــدار ه ــی در دی جهان
آموزان و دانشــجویان سراســر کشــور، نسل 
جــوان پرتــوان، پــر نشــاط و پــر انگیــزه را 
نعمتی بــزرگ و ذخیــره ای ارزشــمند برای 
ــه اســتمرار  ــاره ب ــا اش ــد و ب ــران خواندن ای
خصومــت عمیــق امریــکا بــا ملــت ایــران 
از کودتــای ۱۳۳۲ تاکنــون تأکیــد کردنــد: 
ــر  ــه ضعیف ت ــت البت ــکای گرگ صف امری
امــا وحشــی تر و وقیح تــر شــده اســت و در 
مقابــل، جمهــوری اســامی ایــران بــا دفاع 
مقتدرانــه و منع مســتدل مذاکــره، راه نفوذ 
ــد  ــور را س ــه کش ــکا ب ــدد امری و ورود مج

کــرده اســت.
رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن »رونــق 
تولیــد« را کلیــد حــل مشــکات اقتصادی 
مــردم از جملــه گرانــی، تــورم و کــم شــدن 
ارزش پــول ملــی خواندنــد و افزودنــد: نباید 
همچنــان که مدتــی بیهوده منتظــر برجام 
ماندیــم حــاال در انتظــار اقدامــات اروپایی ها 
یــا مســائل دیگر معطــل بمانیم بلکــه باید 
بــه داخــل دل ببندیم و همــه تــوان را برای 

رونــق تولیــد بــه کار گیریم.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای کودتــای ۲۸ 
مــرداد ۱۳۳۲ را ســرآغاز دشــمنی آشــکار 
شــیطان بــزرگ بــا ملــت ایــران خواندنــد و 
افزودنــد: امریکایی هــا بــا آن کودتــا، حتــی 
ــه آنهــا اعتمــاد  ــه دولــت مصــدق کــه ب ب
ــاقط  ــا س ــد و ب ــم نکردن ــود رح ــرده ب ک
کــردن دولــت ملــی، دولتی وابســته، فاســد 
ــن  ــه ای ــد و ب ــور را روی کار آوردن و دیکتات
ــن دشــمنِی ممکــن را در  شــکل بزرگتری

حــق ملــت ایــران انجــام دادنــد.
ــا  ــا کودت ــه ب ــی ک ــد: دولت ــان افزودن ایش
ــاد  ــوب اعتم ــع چ ــد، در واق ــرنگون ش س
ــزرگ را خــورد و امریکایــی  ــه شــیطان ب ب
هــا به واســطه رژیــم پهلــوی بــر نیروهــای 
مســلح، نفت، سیاســت، فرهنــگ، اقتصاد و 

همــه عرصــه های کشــور تســلط کامــل یافتند.
ــردن  ــد ک ــه ای »س ــت اهلل خامن ــرت آی حض
راه نفــوذ مجــدد سیاســی و تســلط دوبــاره 
ــخ  ــن پاس ــران« را مهمتری ــر ای ــا ب امریکایی ه
ــای  ــه ه ــل توطئ ــامی در مقاب ــوری اس جمه
حاکمــان واشــنگتن برشــمردند و تأکیــد کردند: 
منــع مکــرر مذاکــره بــا امریــکا یکــی از ابزارهای 
مهــم بســتن راه ورود آنــان بــه ایــران عزیز اســت.

ایشــان مخالفــت جمهــوری اســامی بــا 
امریکایی هــا را دارای منطقی مســتحکم خواندند 
و افزودنــد: ایــن روش عقانــی، راه نفــوذ مجــدد 
ــی و  ــت حقیق ــدد، ابه ــی بن ــا را م امریکایی ه
اقتــدار ایــران را بــه جهانیــان ثابــت مــی کنــد و 
ابهــت پوشــالی طــرف مقابــل را در دنیــا فــرو می 

ــزد. ری
رهبــر انقــاب مذاکــره بــا امریــکا را حقیقتــاً بــی 
نتیجــه برشــمردند و تأکیــد کردنــد: برخــی کــه 
مذاکــره با امریــکا را حّال مشــکات مــی دانند، 
صددرصــد اشــتباه مــی کننــد و هیــچ نتیجــه 
ای از گفتگــو بــا امریکایــی هــا حاصــل نخواهــد 
شــد، چــرا کــه آنها یقینــاً و قطعــاً هیــچ امتیازی 

نخواهنــد داد.
ایشــان در همیــن زمینه ایــن واقعیت را یــادآوری 
ــات  ــل، نشســتن مقام ــد کــه طــرف مقاب کردن
ایرانــی پشــت میــز مذاکــره را بــه معنای بــه زانو 
درآوردن جمهــوری اســامی مــی دانــد و از اصرار 
بــر مذاکــره ایــن هــدف را دارد کــه بــه جهانیــان 
بگویــد فشــار حداکثــری و تحریــم هــا ســرانجام 

نتیجــه داد و ایرانــی هــا بــه زانــو درآمدنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه اینکه 
ــه  ــران ب ــدن ای ــال بازگردان ــه دنب ــا ب امریکایی ه
شــرایط پیــش از انقاب هســتند، تأکیــد کردند: 
انقــاب اســامی محکــم تــر از ایــن حــرف هــا 
اســت و اراده پوالدیــن و عــزم راســخ جمهــوری 
اســامی هیچــگاه اجــازه نخواهــد داد کــه امریکا 
ــران  ــه ای ــر ب ــار دیگ ــی ب ــن ترفندهای ــا چنی ب

بازگــردد.
ــائل  ــه مس ــود ب ــخنان خ ــه س ــان در ادام ایش
ــد اشــاره  ــق تولی ــی کشــور و موضــوع رون داخل
ــام شــعار  ــاه از اع ــد: هشــت م ــد و گفتن کردن
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شــهید معظــم محمدجــواد نــوری) اولیــن شــهید مدافــع حــرم از مهمانشــهر شــهید 
چمران شهرســتان بردســیر(

نــام پــدر: ســید محمــد متولــد: ۱۳۶9 تاریــخ شــهادت: 9۳/۱۱/۱۳ محــل شــهادت: 
ســوریه مــزار: گلــزار شــهدای شهرســتان بردســیر

از نوجوانــی در افغانســتان جــزء نیروهــای مقاومت در منطقه ســوزمه قلعه بــودم. وقتی 
خاطــرات اون دوران رو تعریــف مــی کــردم، نســبت بــه مســائل افغانســتان کنجــکاو 
میشــد. راجــع بــه جهــاد در افغانســتان نظرم رو پرســید. گفتم: مشــکلی نیســت. این 

مطلــب رو نقــش ســینه خــود کــرد ...
داشــتیم فیلــم نــگاه مــی کردیــم. ماجــرای فیلــم، هجــوم گروهــی نقــاب دار بــه یــک 
خانــه بــود کــه صاحــب خانــه رو مقابــل چشــم زن و بچــه اش مــی کشــند و ... بعــد از 
تمــام شــدن فیلــم رفــت بیــرون و دقایقــی بعــد برگشــت. گفــت: حاجــی از تو بــرا یه 
مســافرت اجــازه مــی خــوام. مــی خــوام بــرم ســوریه بــرا زیــارت و دفــاع از حــرم خانم 

زینــب و دفــاع از مــردم مظلــوم ســوریه ...
گفتم: االن شما تو جوی، برو صبح جوابتو میدم.

صبــح اذان نــداده، پشــت در گفــت: حاجــی خوابــی یــا بیــدار؟ گفتــم: بــا صــدای تــو 
بیــدار شــدم. گفــت: تــو رو خــدا اجــازه بــده.

گفتــم: اوال ســن شــما کــم اســت، صــاح نیســت. اگــه صــاح باشــه خــودم میــرم. 
گفــت: ریــش شــما ســفید شــده، شــما جهــاد کردیــن االن وقــت جهــاد ماســت ... 
گفتــم: نــه، فعــا صــاح نیســت. گفــت: تــو رو بــه خــون همــون ۴۵۰ شــهید افغــان 

کــه مــی گــی، اجــازه بــده. گفتــم: تــوکل برخــدا ...
صبــح رفتــم مغــازه. اومــد مغــازه و دوبــاره اصــرار کــرد تــا جایــی کــه مــی گفــت: اگــه 

اجــازه نــدی خودکشــی میکنــم؛ امــا مــن قبــول نمی کــردم. 
گفــت: مــا ۱۸ نفــر هســتیم و قــرار شــده روز شــهادت امــام حســن مجتبــی)ع( بریــم 
...   شــهادت امــام حســن مجتبــی)ع( مغــازه رو بســتم آمــدم خونــه، بــه خانــم گفتــم: 
لبــاس مشــکی بچــه هــا رو بــده بپوشــن، بیــان تو دســته عــزاداری. خــودم هــم رفتم 
طــرف دســته. حرکــت مــی کردیــم ســمت مســجد. هر چــی نگاه مــی کــردم خبری 
از پســرهام تــو دســته نبــود. رســیدیم بــه مســجد. بعــد از عــزاداری و اقامه نمــاز، رفتم 
مغــازه. یکــی از آشــناها آمــد گفــت: خبــر داری چــی شــده؟! گفتــم: نه. گفــت: محمد 

جــواد رفته ســوریه ...
آمــدم خونــه. از خانــم پرســیدم: گفــت: محمــد جــواد از مــن اجــازه گرفــت. بهــش 
گفتــم: چــون بابــات حضــور داره بایــد از او اجــازه بگیــری وااّل مــن اجازه میــدم. محمد 
جــواد هــم بــا گریــه از زیــر قــرآن رد شــد و خداحافظی کــرد رفــت ...   با خــودم گفتم: 
کاش حداقــل خداحافظــی کــرده بــود ... شــب خوابــم نبــرد. ســاعت ۳ شــب تمــاس 
گرفــت و گفــت: مــن نزدیــک تهرانــم. گفتــم: چــرا رفتــی؟ گفت: همــون حــرف های 
شــما در مــورد شــهدای ســوزمه قلعــه، منو تشــویق کــرد. گفتــم: کار خوبی نکــردی ... 
حــدود ۲۰ روز گذشــت و محمــد جــواد و دوســتاش در تهــران آموزش دیــدن و از اونجا 

بــه ســوریه اعزام شــدند ...
از ســوریه ۲ بــار بــا مــادرش تمــاس گرفــت و یــک بــار بــا من. ســاعت ۴عصر زنــگ زد. 
گفــت: حضــرت زینب)س( و حضــرت رقیــه)س( رو زیــارت کردم. شــما، رهبر، مریض 
هــا و همــه رو دعــا کردیــم. بــه خانــم زینــب گفتــم: همیــن آخریــن خداحافظــی و 
زیــارت مــا باشــد، مــی دانــم کــه بــا شــما هــم آخریــن تمــاس مــن اســت. بهــش 
دلــداری دادم و شــرایط منطقــه رو پرســیدم. گفــت: فرمانــده گفتــه: وصیــت خــود را 

بنویســید، عملیــات ســختی در پیش هســت ...
درست می گفت ... همین آخرین تماس پسرم بود با من...

راوی: پدر شهید، آقای سید محمد نوری
لحظــه ای کــه خبــر شــهادت محمــد جــواد رو دادن، پــس از دقایقــی، از حضــرت 
زینب)ســام اهلّل علیهــا( خواســتم حــاال کــه فرزند مــا رو به ســربازی پذیرفتــه، صبری 
بــه مــن و اطرافیانــم عنایــت کنــد تــا مبــادا حــرف یــا کام بیهــوده ای از دهــان مــان 

بیــرون شــود ...
از آن لحظــه بــه بعــد آن چنــان صبــری نصیبــم شــد کــه حتــی موجــب تعجــب 

ــوری دیگــران شــده  ... راوی: پــدر شــهید، آقــای ســید محمــد ن
*************                                            

سوزمه قلعه  افغانستان به روایت سید محمدپدر شهید 
در زمــان اشــغال قــوای ســرخ شــوروی، آخوند محمــد اســحاق فتــوا داد: در این هنگام 
جهــاد، واجــب اســت بــر زن و مــرد، کوچــک و بــزرگ ... بــا شــنیدن ایــن فتوا در ســن 

ــالگی رفتم جبهه. ۱۴ س
نیروهــای شــوروی بــا همــکاری نیروهای دســت نشــانده کمونیســتی خــود در داخل 
افغانســتان، امــان و آســایش رو از مــردم ربــوده بودنــد. مــردم منطقــه شــیعه نشــین 
ــا دشــمن  ــا دســت خالــی، بیــل و کلنــگ و چــوب ... بــه مقابلــه ب ســوزمه قلعــه ب

پرداختــه و ۴۵۰ شــهید تقدیــم کردنــد...
بــا نامــه مقتدرانــه امــام خمینی)رحمــةاهلّل علیــه( بــه گورباچــف و پیــش بینــی فــرو 
پاشــی شــوروی، نیــروی افغــان بــا انگیــزه و نیــروی مضاعــف موفق بــه اخراج شــوروی 
از خــاک افغانســتان گردیــد. امــا تفرقــه و جنــگ داخلــی بایــی تــازه بــر جــان مــردم 
کشــور شــد. خانــه هــا بــه آتــش کشــیده مــی شــد و جــان و مــال و ناموســمان در 

معــرض تهدیــد و هجــوم دشــمن داخلــی...
بــه فتوای علمای افغانســتان و مســئولین منطقه ســوزمه قلعــه، مهاجرت را چــاره کار 
دیدیــم و از میــان پاکســتان، کشــورهای اروپایــی و ... جمهــوری اســامی را بــه دلیــل 

حاکمیــت شــیعه ی آن و کشــور امــام زمــان انتخــاب کردیم. 
 خانــواده هــا را راهــی کــرده و ۱۸ نفــر ماندیــم تــا بــه قولــی کــه بــه شــهدا دادیــم 
وفــادار باشــیم. پــس از گذشــت یکســال و نیــم، ۲۵ نفــر از هموطنــان ما از رفســنجان 
بــه افغانســتان آمدنــد و مــا را از ســامت و اســکان خانــواده مــان باخبــر نمودنــد. پس 
از آن بــرای تعویــض نیــرو، بــه ایــران آمدیــم و پــس از زیــارت امــام رضــا)ع( در مشــهد 
بــه ســوی خانــواده حرکــت کردیــم) از آن تاریــخ بــه بعد حــدودا هر ۲ ســال یکبــار به 
افغانســتان اعــزام مــی شــدیم کــه ایــن رونــد تا ســال هــا ادامــه یافــت(. از رفســنجان، 
اهالــی ســوزمه قلعــه را بــه رودبــار جنــوب منتقــل کردند. امــا به دلیــل گرمی هــوا آن 
هــم در فصــل زمســتان، با درخواســت انتقــال موافقت نموده و به مهمانشــهر بردســیر 
مهاجــرت کردیــم؛ اکنــون حــدود ۳۲ ســال اســت کــه در این منطقــه ســکونت داریم.

راوی: آقای سید محمد نوری، پدر شهید مدافع حرم، شهید محمدجواد نوری
                                     انجام مصاحبه در تاریخ: ۱۳97/۶/۱۳

شهید  معظم  محمد جواد نوری  

رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و دانش آموزان:

*ســام بلــوار شهیدخســروی شــبها بســیار تاریکــه 
لطــف کنیــد نســبت بــه روشــنایی ان اقــدام نمایید با
ــکر                                            9۱۲9----۲9 تش

*بــا ســام موضــوع حجــاب درجامعــه مــا سیاســی 
شــده وگروههــای سیاســی بــرای کســب ارای 
ــود در  ــاح خ ــروه وجن ــزب وگ ــروزی ح ــتر وپی بیش
ــا طــرح اینکــه حجــاب  ــر بدحجابــی ســکوت وب براب
چادرنیســت فقــط پوشــش اســت باعــث گســترش 
بدحجابــی درجامعــه شــدند وامــر به معــروف  نهــی از 
منکــر هم کــه جــز واجبــات دین اســت به فراموشــی 
ســپرده شــده اســت  وهمــه مومنیــن هــم محافظــه 
کار شــدند باتشــکر                            9۱۲9----۵۴

ــهرک  ــیر دارای دو ش ــه بردس ــه اینک ــه ب ــا توج *ب
صنعتــی اســت کارگاه آهــن واقــع در ســه راه کارخانــه 
ــف  ــهای مختل ــه روش ــن ب ــرر آه ــل مک ــد و حم قن
ــه  ــل ب ــن ســه راهــی را تبدی ــواع ماشــینها ای ــا ان و ب
نقطــه حادثــه خیــز فــوق العــاده خطرناکی کــرده که 
بارهــا ســبب تصادفــات و راهبنــدان شــده اســت لطفاً 
ــن  ــرای چنی ــی ب ــری اساس ــه فک ــئولین مربوط مس
ــوار اصلــی شــهر  مــواردی در مناطــق مســکونی و بل

بنمایند.                                           9۱۳۲----۳۰
*باســام:احداث پــروژه بــزرگ بلوارســردار جهاندیــده 
ــعه  ــاوه برتوس ــرض ۳۰ مترع ــه طول۲کیلومتروع ب
شــهری کاری ارزشــمند وگرامیداشــت یادشــهیدمی 
باشــدازعوامل دســت اندرکاربویــژه دکترخطیبــی 

ــم. ــاش بردسیرتشــکرمی نمای شــهردار پرت
7۳----9۱۳۲                                                  

*باســام اعــام مــی شــود نــرخ ارز پاییــن امــده و از 
۱7۰۰۰تومــان بــه ۱۱۰۰۰تومــان کاهــش یافتــه ولی 
قیمتهــا همچنــان باالســت وهیــچ تغییــری نکــرده 
اســت لــذا نــرخ ارز بهانــه ای بــود بــرای گرانــی کاالهــا 

هنــوز گوشــت ۱۰۰ تومــان اســت و هکــذا.
۰۵----9۱۲9                                                       

* ســام بــه عقیــده اکثــر کارشناســان اقتصــادی اگر 
توصیــه هــا ورهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری را 
عملــی مــی کردند وضــع اقتصــادی مــا اینگونــه نبود 
و بــا نــگاه بــه دســت خارجیهــا هرچندســال بگــذرد 
بازهــم وابســته ایــم زیــرا وابســتگی خاقیــت ، تولیــد 
اتــکا واعتمــاد را میگیــرد اصــوال ذات وابســتگی ایــن 
است                                                9۱9۳----۴۰

* ســام چرا طــرح داشــتن کاه ایمنی موتورســواران 
دربردســیر اجــرا نمــی شــود همچنین طــرح تعریض 
ــد از  ــه بای ــان شــریعتی ک ــل خیاب ــام مث ــان ام خیاب
همشــهریانی کــه شــهرداری را کمــک کردندتــا 
تعریــض شــریعتی انجــام شــود تشــکر کــرد ممنــون                                                                                                                                            
77----9۱۲۸                                                   

*ســام خیلــی از افــراد ســواد الزم را بــرای پرداخــت 
ــا  ــا اص ــد و ی ــی ندارن ــورت الکترونیک ــرق را بص ب
گوشیشــون جــواب نمــی ده مســئول محتــرم بــرق 

چــاره اندیشــی کنــد                  9۱۳۲----۲۰

مذاکره با آمریکا هیچ نتیجه ای ندارد چون 
قطعا هیچ امتیازی نمی دهند

ســال گذشــت. البتــه در ایــن هشــت مــاه برخــی کارهــای خــوب 
ــه  ــد ک ــود دارن ــم وج ــی ه ــش های ــا بخ ــت ام ــه اس ــام گرفت انج

ــد. ــاز دارن ــاش بیشــتر نی ــه کار و ت ــان ب همچن
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه کلیــد حــل مشــکات 
ــن  ــد: م ــت، افزودن ــد اس ــق تولی ــرو رون ــور در گ ــادی کش اقتص
اقتصــاددان نیســتم امــا اقتصاددانها به صــورت اجماعی، در ســخنان و 
اظهارنظرهــای خــود شــعار ســال را تأیید کردنــد زیرا اشــتغال، ثروت 
ملــی، رفــاه عمومــی و حتــی پیشــرفت علمی به واســطه رونــق تولید 

ــد. ــی آی به وجــود م
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد کردند: کاهش فشــار به مــردم و 
حــل مشــکاتی همچون گرانــی، تــورم و کــم ارزش شــدن پول ملی 

تنهــا بــا اهتمام بــه موضــوع تولید ملــی امــکان پذیر خواهــد بود
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بخــش دیگــری از سخنانشــان، بــا 
تمجیــد از خصوصیات نســل جوان از جملــه انگیزه، انــرژی و آمادگی 
بــرای انجــام دادن وظایــف گفتنــد: کشــور بــه معنــای حقیقی کلمه 
بــه ایــن نســل احتیــاج دارد چــرا کــه ایــن جوانــان متدیــن هســتند 
کــه با احســاس مســئولیت و در صراط مســتقیم ایــران را می ســازند 

و بــه پیــش خواهنــد برد.
ایشــان بــا انتقــاد مجــدد از موضــوع محــدود کــردن نســل افزودنــد: 
آثــار چنیــن اقدامــات خطرناکــی دو دهه بعد آشــکار خواهد شــد که 

ایــران دیگــر از نســل جــوان متراکــم برخــوردار نیســت.
رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه قــول مســئوالن بــرای برطــرف کــردن 
مشــکات موجــود و مقابلــه بــا تحدیــد نســل تأکیــد کردنــد: ایــن 

موضــوع بایــد بــا جدیــت دنبــال شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در پایان ســخنان خــود گفتند: ظرفیت 
هــای کشــور بســیار زیــاد اســت و جمهــوری اســامی به حــول و قوه 
الهــی و بــه کــوری چشــم آنهایــی کــه نمــی تواننــد ببیننــد، از همه 

مشــکات، ســرافراز بیــرون خواهــد رفت.

اشعار آیینی امام عصر )عج(

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

غربالگــری ناقلیــن ) carrier Screening ( اصطالحــی اســت که برای توصیف یک 
تســت ژنتیک اســتفاده می شــود 

کــه بــر روی افــراد  بــدون عالمــت انجــام شــده تــا مشــخص شــود کــه یک جهش 
یــا یــک آلــل غیرطبیعــی ))یــک نســخه جهــش یافتــه از ژن(( که منجر بــه ایجاد 
یــک بیــامری خــاص مــی شــود را  دارد یــا خیــر.   ایــن غربالگــری برای یــک بیامری 

خــاص و یــا چندیــن بیــامری بطــور همزمان انجــام می شــود. 
بطــور کلــی غربالگــری ناقلیــن بــه منظــور تشــخیص وضعیــت ناقلی)فرد ســامل 
بــدون عالمــت کــه یــک نســخه جهــش یافتــه از ژن (را دارد در بیــامران بــدون 

عالمــت بــرای: 
 Autosomal - غربالگری بیامریهای ژنتیکی مغلوب )چه بصــورت اتوزوم مغلــوب
 )-   X linked recessive    – مغلــوب   X  و چــه وابســته بــه کرومــوزوم -   recessive
در زوجهایــی بــدون عالمتــی کــه هیچگونه ریســک اولیه افزایــش یافتــه ای برای 
داشــن یــک  وضعیــت ناقلی بــرای بیــامری خاص طبق ســوابق فامیلی خــود و یا 

زوج شــان ندارنــد مــورد اســتفاده قرار می گیــرد. 
بطور کلی 1300 بیامری در این دو گروه از بیامریهای ژنتیکی قرار می گیرند. 

میــزان بــروز ایــن بیامریهــا در نــوزادان تــازه متولــد  شــده در کل جامعــه بیــن 2 
الــی 3 درصــد مــی باشــد کــه ایــن میــزان در ازدواج هــای فامیلــی بــه 2 الــی 3 
برابر)جمعیــت عمومــی(  general population   می رســد )یعنی میزان شــیوع در 

ازدواج هــای فامیلــی بــه 6  درصــد مــی رســد(. 
اهمیت غربالگری ناقلین: 

اگــر هــر دو والــد ناقــل یک ژن معیوب باشــند امکان بیامر شــدن نوزادشــان %25 
و امــکان ناقــل شــدن )شــبیه  به والدیــن( 50% می باشــد.  

اگــر مــادر ســاملی ناقــل یــک جهــش در یکــی از کروموزومهــای  X  خــود باشــد 
امــکان بیــامر شــدن نــوزاد پــرش 50% و امــکان ناقــل  شــدن نــوزاد دخــرش %50 
مــی باشــد. بیش از 80% بچــه هایــی کــه مبتــال به اختــالالت ژنتیکی نهفتــه دارند 
از خانــواده هایــی بدنیــا مــی آیند که هیچگونــه اختاللی در  ســابقه فامیلی   آنها 

مشــاهده منی شــود.  
عامــل 20% مــرگ و میــر نــوزادان ، بعلــت اختــالالت ژنتیکــی نهفتــه مــی باشــد..  

ادامــه دارد
                                                  دکترکرامت پورجهانشاهی

من گریه میکنم که متاشا کنی مرا
مانند طفل گمشده پیدا کنی مرا
َحجت قبول دلرب احرام بسته ام

ای کاش در دعاِی خودت جا کنی مرا
با گریه کردن این دِل من زنده می شود

دملرده آمدم که تو احیا کنی مرا
اسباب زحمِت تو شده این گدا، ولی

هرگز مباد از رس خود وا کنی مرا
ای کاش امشبی که تو راهِی مشعری

همراه خویش راهی صحرا کنی مرا
تو سفره دارِگریه ماه ُمَحرمی

چشمی ُپر اشک می شود اعطا کنی مرا؟
آقا قسم به چادر خاکی مادرت

خواهم رشیک گریه ی زهرا کنی مرا
آیا شود که مثِل شهیدان دِم وصال

با روِی غرق خون شده زیبا کنی مرا
بیت الحرام سینه زنان خاک کربالست

دارم امید ُمحرِم آنجا کنی مرا
همراه خویش زائر شش گوشه ام کنی

مسند نشین عرِش ُمعال کنی مرا
ای روضه خوان تنگ غروب ِمنا بیا
پرچم به دوِش ماتِم کرب و بال بیا

حاجی فاطمه شده صحرا نشین خدا
صاحب حرم دگر بشود از حرم جدا

هفته ملی دیابت 18 لغایت 24 آبانماه
از خانواده خود محافظت کنید

ــن  ــت در جهــان ، ای ــر افزایــش شــیوع بیمــاری دیاب طــی ســالهای  اخی
بیمــاری را بــه بزرگتریــن اپیدمــی تاریــخ تبدیــل کرده اســت. بیــش از ۴۲۵ 
میلیــون نفــر از مــردم جهــان مبتــا بــه بیمــاری دیابــت هســتند و پیــش 
بینــی مــی شــود تــا ســال ۲۰۵۰ تعدادبیمــاران بالــغ بــر ۵۲۲ میلیــون نفر 
برســد وســاالنه ۴ میلیــون نفــر بــه دلیــل ایــن بیمــاری جــان خــود را از 

دســت مــی دهنــد.

دیابت چیست؟
دیابــت یــا مــرض قنــد نوعــی بیمــاری اســت کــه قنــد خــون بــه علــت 
مصــرف نشــدن در بــدن بــاال مــی رود. ایــن بیمــاری در اثر کمبــودو یا نبود 

انســولین و یــا دراثــر اختــال کار انســولین بوجــود مــی آیــد.

چه افرادی بیشتر دچار بیماری دیابت می شوند؟
افــراد چــاق- افــراد کــم تحــرک- افــرادی که ســابقه دیابــت در یکــی از افراد 

خانــواده درجــه یــک خانــواده مثــل پــدر، مــادر، خواهر یــا بــرادر دارند.
 افــراد بــا تغذیــه ناصحیح و اســتفاده بیــش از حــد غذاهای شــیرین و چرب 

ــاردار، - زنان ب
در صورتــی کــه در معــرض خطــر ابتــا بــه دیابــت هســتید ســالی یکبــار 

قنــد خــون خــود را آزمایــش کنیــد 

دیابت با چه عالئمی می تواند همراه باشد؟
پرخــوری- ادرار زیــاد- تشــنگی و نوشــیدن زیــاد مایعات- دیــر بهبود یافتن 
زخمهــا- خــارش پوســت- تــاری دیــد چشــم- ابتــاء مکــرر بــه عفونتهای 
قارچــی- ســقط مکــرر بــدون علــت در زن ها- تولــد نــوزاد مــرده در زن ها- 
تولــد نــوزاد بــا وزن ۴ کیلوگــرم یا بیشــتر. در صورت داشــتن یکــی از عائم 

فــوق بــه نزدیــک تریــن پایگاه بهداشــت یا پزشــک خــود مراجعــه نمائید.

چه کنیم که به دیابت مبتال نشویم؟
۱-تحرک فیزیکی: ۳۰ دقیقه پیاده روی روزانه

۲- تغذیه سالم : استفاده روزانه از میوه و سبزی و عدم مصرف باالی مواد قندی 
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بردسیرو چربی 

سرهنگ غضنفری فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر :
دستگیری باند 4 نفره سارقان منزل و محتویات خودرو و ریل آهن در بردسیر

 ســرهنگ جعفــر غضنفــری  در گفتگــو بــا 
ــان  ــس در بی ــری پلی ــگاه خب ــگار پای خبرن
ــام  ــی اع ــت: در پ ــر گف ــن خب ــات ای جزئی
وقــوع چندیــن مورد ســرقت در ســطح شــهر 
موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت.

ــی و  ــات پلیس ــام اقدام ــا انج ــزود: ب وی  اف
پیگیریهــای عوامــل انتظامــی چهــار عضــو 
یــک بانــد حرفــه ای ســرقت اماکــن عمومی 

ــه منــزل دســتگیر شــدند. و ب
ــن  ــت: ای ــان داش ــری بی ــرهنگ غضنف س
ســارقان تاکنــون بــه ۲9 فقــره ســرقت 
منــازل ســیم و کابــل بــرق و اماکــن عمومــی 
، محتویــات خــودرو و ریــل آهــن اقــرار کــرده 

ــد. ان
ــیربا  ــتان بردس ــی شهرس ــده انتظام  فرمان

اشــاره بــه اینکــه تحقیقــات پلیس برای کشــف 
ــزود : ــه دارد اف ــی ادام ــرقت های احتمال س

پلیــس بــا متجاوزیــن بــه امــوال و امنیــت مردم 
بــا قاطعیــت برخــورد خواهــد کــرد و مــردم نیــز 
بــا رعایــت اصــول حفاظتــی می تواننــد یاری گــر 

خــوب ما باشــند
 ســرهنگ غضنفــری  در پایــان بــا تاکیــد 
ــوی  ــایه از س ــایه از همس ــت همس ــر مراقب ب
شــهروندان افزود،  یکــی از راه های پیشــگیری از 
ســرقت توجــه جــدی بــه امــر آمــوزش همگانی 
اســت و در ایــن رابطــه فرماندهــان کانتــری ها 
وپاســگاه هــا و روســای پلیــس هــای تخصصــی 
مــی تواننــد بــا اســتفاده از ظرفیت هــای مردمی 
و دخالــت دادن آن در راســتای پیشــگیری از 

جــرم موفــق تــر عمــل کننــد.
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اختصاص رتبه نخست ایجاد 
اشتغال به بردسیر

حمــزه وفایــی معــاون سیاســی اجتماعــی فرمانــداری 
شهرســتان بردســیر، از رتبــه اول تحقــق ایجاد اشــتغال 

شهرســتان بردســیر در ســطح اســتان خبــرداد.
ــتغال  ــد اش ــامانه رص ــر در س ــت ۱۴۴۵ نف وی از ثب
خبــرداد و گفت:ایــن شهرســتان در زمینه اشــتغال رتبه 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــر را ب برت
وفایــی تصریــح کــرد: بانک رســالت بعنوان بانــک عامل 
پرداخت تســهیات اشــتغالزایی مشــاغل خــرد خانگی 
بــا ۱۵۸ فقــره بــه میــزان ۲۲ میلیــارد ریــال تســهیات 
در ســطح چهــار بخــش شهرســتان را پرداخــت کــرده 

ست. ا
ــک  ــتان های کوچ ــه شهرس ــه از جمل ــیر، اگرچ بردس
اســتان کرمــان بشــمار مــی رود، و روی نقشــه جغرافیــا 
فضــای مختصــری را اشــتغال کــرده با اینهمــه از جهت 
قدمــت وکهنســالی در تاریــخ ایــن دیــار نقطــه عطفــی 

ــود ــوب می ش محس


