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امروز 9 دی مصادف است با سالروز حضور عاشورایی مردم 
حماسه ساز و والیتمدار ایران اسالمی در راهپیمایی 9 دی 
ماه ۱388 که نقطه عطفی در تاریخ انقالب و برگ زریّن 

دیگری در افتخارات مردم ایران محسوب می شود.
حماسه 9 دی ، نماد عّزت، استقالل و بصیرت مردمی است 
که تا پای جان برای حفظ اصول اسالم و آرمان های انقالب 
ایستاده اند و با صدای رسا اعالم کردند که اگر دشمن 
در برابر دین آنها بایستد در برابرتمام دنیای آنها خواهند 

ایستاد.
روز نهم دی ماه در تاریخ انقالب اسالمی با عنوان روز 
»بصیرت« تبدیل به یوم اهلل و ماندگار گردید. در این روز 
ماندگار و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسالمی، 
حماسه ای دیگر آفرید و دشمنان خدا و دینش را مأیوس 
و ناامید ساخت و قلب امام زمان )عج( و نائب بر حقش 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)دامت برکاته( را شاد 
کرد. می توان گفت نهم دی، روز غلبه جنود الهی بر جنود 
شیطان است. روز خروش ملت ایران و آشکار ساختن 
خشم مقدس در برابر اهانت ها و حرمت شکنی های عده 
ای غافل و یا مزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات در 

روز عاشورای حسینی است.
روز نهم دی در واقع روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه 
و آری گفتن به نظام اسالمی و بیعت مجدد مردم با آرمان 
های واالی حضرت امام خمینی)ره( و رهبر فرزانه انقالب 

اسالمی است.
مردم در این روز، تیر خالص را به سران فتنه شلیک و 
پشت پیکر نامبارک فتنه را به خاک مالیدند. در روز نهم 
دی ماه ۱388، مشروعیت سیاسی نظام اسالمی ایران بار 
دیگر با حضور خودجوش ده ها میلیونی مردم در تهران و 

تمامی شهرهای دیگر کشور به جهانیان اعالم گردید.
انتخابات ۲۲ خرداد ۱388 که 85 درصد از مردم ما در 
آن شرکت کردند و این میزان مشارکت در تاریخ برگزاری 
انتخابات ها  در دنیا کم نظیر بود، می توانست منافع معنوی و 
اجتماعی و سیاسی بسیاری برای ما داشته باشد. دشمنان 
اما برای ما چالشی را پدید آوردند تا عکس آن منافع، یعنی 
هزینه های سیاسی و اجتماعی و معنوی بسیاری را به نظام 
ما تحمیل کنند. فتنه ی 88 یکی از بزنگاه های سیاسی 
کشور و یک آزمون بزرگ سیاسی برای همه ی جریانات 
سیاسی بود. در حقیقت در این فتنه چهره ی حقیقی و 
میزان همراهی واقعی جریانات سیاسی کشور با انقالب 
به خوبی روشن شد. فتنه ی 88 نشان داد که غرب کار 
گسترده ای را از قبل برای شکار نخبگان در برخی فرصت ها 
مانند انتخابات  طراحی کرده بود تا نخبگان سیاسی ما را در 
این آزمون تاریخی گمراه کند                                            

                                                        ادامه صفحه۲
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                           کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان : 

مشکل انتخابات در انجام ندادن 
وظایف   نمایندگی است

                                     دکرتروحانی در هیات دولت: 

سالروز حماسه 9 دی ، روز 
بصیرت و میثاق امت با والیت 

نخستین محصول فناورانه دانشگاه 
آزاد اسالمی بردسیر رونمایی شد

صفحه 4

                                  دانشگاه آزاد اسالمی بردسیر :

 به 17 میلیون و 687 هزار و 601 
خانوار کمک معیشتی پرداخت شده 

بازخوانی بیانات گرانقدر مقام معظم رهبری  در دیدار مردم قم در نوزدهم دیماه 88 :

                                   رمضانی زاده  رئیس دادگستری بردسیر:

رمضانی زاده رئیس دادگستری و رئیس ستاد پیشگیری  
با  اختصاصی  انتخاباتی در مصاحبه  از جرائم وتخلفات 
خبرنگارسپهربردسیر اظهار داشت : وظیفه و رسالت دستگاه 
قضایی در بادی امر پیشگیری از جرم و تخلف با استفاده از 
تمام ظرفیت موجود است لکن در صورت وقوع جرم علی 
الخصوص جرایمی که موجبات اخالل در امر انتخابات را 
فراهم میکند و حضور پرشور مردم در این فرایند را تحت 
تاثیر قرار میدهد برخورد قاطع و قانونی می شود. بطور خاص 
اشخاصی که در فضای مجازی فعالیت میکنند همچنین 
نشریه ها و جراید با توجه به تاثیرگذار بودن اقدامات انها 
موظف به رعایت قانون و عدم خروج از چارچوب ضوابط و 

معیارهای قانونی هستند
وی افزود: دستگاه قضایی با هر گونه تخلفات انتخاباتی طبق 
قانون برخورد می کند و از دستگاهای مسئول درخواست 
نمود ضمن رعایت و پایبندی به مقررات وقوانین در راستای 
برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و با حضور حداکثری مردم 
همکاری مناسب داشته باشند.و استفاده از امکانات دولتی 
)سوء استفاده از اموال دولتی(،سیاه نمایی، تخریب کاندیداها 
جرم به حساب می آید و باید همه احاد مردم ومسئوالن  به 

این موارد توجه الزم را مد نظر قرار دهند.
و  نظارت  و  کنترل   : افزود:  بردسیر  دادگستری  رئیس 
مدیریت رسانه ها و مطبوعات اعم از ابزار فضای مجازی و 
حقیقی درباره مباحث انتخاباتی مورد توجه و اهتمام جدی 
دستگاه قضایی است لذا مسئولین مربوطه از انتشار  مطالب 
کذب، شایعات و مطالب تنش زا و غیر واقعی خودداری 
درتبلیغات  بویژه  غیرقانونی  اقدامات  با هرگونه  و  کنند 
پیش از موعد در رسانه ها و فضای مجازی برخورد جدی 
وقانونی خواهد شد و دستگاه قضایی درخصوص  صیانت 
از آراء مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی با هرگونه 
ناهنجاری  برخوردقانونی می کند وطبق ماده 66 قانون 

برخورد جدی با هر گونه اقدام غیرقانونی نامزدهای انتخابات مجلس 
در تبلیغات پیش از موعد وفضای مجازی و رسانه ها 

انتخابات مجلس شورای اسالمی اموری از قبیل اخالل در امر 
انتخابات ویا دخالت در انتخابات بصورت غیرقانونی جرم تلقی 
و مرتکبین برابر همان قانون مجازات خواهند شد طبق ماده 
۱۷ قانون مزبور محاکم قضایی مکلف اند به تخلفات و جرایم 

انتخاباتی بصورت فوق العاده وخارج از نوبت رسیدگی کنند.
رئیس دادگستری بردسیر با تاکید بر اینکه رأی مردم حق 
الناس است و در صورت تخلف حیثیت نظام و حق مردم زیر 
سوال می رود گفت: در این راستا ستاد ویژه ای برای پیشگیری 
و رسیدگی به جرایم تشکیل شده است و دستگاه قضایی  در 
صورت بروز تخلف به صورت جدی و با سرعت و دقت برخورد 

می کند.
وی گفت: امید است کاندیداها در عین رقابت، رفاقتی سالم 
داشته باشند تا انتخاباتی پر شور و نشاط و بدون هرگونه 
تخریب برگزار شود و در راستای مردم ساالری دینی این 
انتخابات  از اهمیت خاصی برخوردار است و چشم دوستان 
و دشمنان انقالب به آن است که اگر حضور حداکثری مردم 
را مانند همیشه داشته باشیم باعث مایوس شدن دشمنان 

خواهد شد. صفحه4

مسائل کشور که فقط مسائل مربوط به 
اغتشاشگران نیست؛ کشور مسائل اقتصادی دارد، 
مسائل علمی دارد، مسائل سیاسی دارد، مسائل 

بین       المللی دارد، مسائل امنیتی دارد؛ صدها 
مسئله   ی مهم پیش روی مسئوالن کشور هست؛ 

آغاز به کار هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان
ــا حضــور  ــان ب ــتان کرم ــاب اس ــن نمایشــگاه کت هجدهمی
ــی و خارجــی در محــل دائمــی نمایشــگاه  ۴96 ناشــر داخل
بین المللــی جنوبشــرق کشــور در کرمــان آغــاز بــه کار کــرد.

ــگ  ــتان های وزارت فرهن ــور اس ــرکل ام ــی مدی ــی غیاث عل
ارشــاد اســالمی در افتتــاح این نمایشــگاه کتاب اســتان گفت:  
تــا پایــان ســال حداقــل ۷ نمایشــگاه دیگــر کتــاب در کشــور 
برگــزار می شــود ضمــن آنکــه تاکنــون ۱9 نمایشــگاه کتــاب 
ــبختانه  ــت و خوش ــده اس ــزار ش ــور برگ ــتان های کش در اس
نمایشــگاه کتــاب امســال کرمــان بــه لحاظ کمیــت و کیفیت 

و تنــوع متفــاوت اســت و امیــدوارم نمایشــگاه خوبــی باشــد.
وی عنــوان کــرد: وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی یک ســری 
ــه  ــه ب ــه اول توج ــر گرفت ــاب در نظ ــویقی کت ــرح تش ط
اســتان ها و تمرکــز زدایــی در حوزه هــای مختلــف و خیلــی از 
جشــنواره های وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در اســتان ها 

برگــزار شــده اســت.
غیاثــی بــا بیــان اینکــه نمایشــگاه کتــاب یــک ســرمایه و از 
بــرکات انقالب اســالمی اســت، اظهــار کــرد: هــدف از برگزاری 
ــت هــدف  ــی و در نهای ــج فرهنــگ کتابخوان نمایشــگاه تروی

ــی تربیــت انســان ها اســت. اصل
ــرکل امــور اســتان های وزارت فرهنــگ ارشــاد اســالمی  مدی
خاطرنشــان کــرد: وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در 
بخش هــای مالــی مــدارس و دانشــگاه کتــاب و نمایشــگاه ها 
بــا توجــه بــه محدودیت هایــی مالــی می توانــد کمــک کنــد.

غیاثــی طــرح روســتاهای دوســتدار کتــاب، طرح هــای فصلی 
ــاد  ــگ و ارش ــای وزارت فرهن ــاب را از طرح ه ــت کت و پایتخ
اســالمی برشــمرد و افــزود: امیــد اســت بتوانیــم ایــن نقیصــه 

پاییــن بــودن ســرانه مطالعــه کشــور را با ایــن برنامه هــا جبران کنیــم که دســتاوردهای 
بهتــری در زمینــه زندگــی فــردی و اجتماعــی باشــد.

بــه گــزارش ایســنا هجدهمیــن نمایشــگاه بزرگ کتــاب ناشــران ایــران در کرمــان تا ۱3 
دی مــاه برپــا خواهــد بــود و عالقه منــدان مــی تواننــد همــه روزه از 9:3۰ صبــح تــا ۲۰ از 

این نمایشــگاه بازدیــد کنند.
در نمایشــگاه کتــاب کرمــان 85 هــزار و 685  عنــوان کتــاب با حضور ناشــران در معرض 
اســتفاده مــردم قــرار گرفتــه و حــدود ۴96 ناشــر در بخــش کتــب داخلــی و خارجی در 

ــگاه حضور دارند. نمایش

مدیرکل پزشکی قانونی استان خرب داد:

کرمان رتبه چهارم جانباختگان تصادفات کشور در سال جاری
مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان 
ــه ســوم کشــور را در  ــات رتب ــگان تصادف ــان باخت ــداد ج ــه لحــاظ تع ب
ســال گذشــته بــه خــود اختصــاص داده اســت گفــت: کرمــان در ســال 
جــاری رتبــه چهــارم را در ایــن رابطــه دارد همچنیــن بــر اســاس تعــداد 

مجروحیــن رتبــه مــا در کشــور شــانزدهم اســت .
ــک  ــورای ترافی ــه ش ــاه در جلس ــم دیم ــان روز هفت ــاس آمی ــر عب دکت
ــده های  ــداد کشــته ش ــا تع ــه در دنی ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم شهرس
حــوادث رانندگــی بــر اســاس هــر ۱۰ هــزار خــودرو 9 نفــر ولی در کشــور 
مــا 3۷ نفــر اســت کــه آمــار بســیار باالیــی  اســت اظهــار کــرد: متاســفانه 
تعــداد جــان باختــگان حــوادث رانندگــی بــه نســبت 8 ماهــه اول ســال 
9۷ در شــهر کرمــان افزایــش 5.9 درصــدی را داشــته اســت کــه البتــه در 

روســتاها کاهــش ۱۴.3 درصــدی را شــاهد هســتیم.
مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه اســتان کرمان 
ــه ســوم کشــور را در  ــات رتب ــگان تصادف ــان باخت ــداد ج ــه لحــاظ تع ب
ســال گذشــته بــه خــود اختصــاص داده اســت گفــت: کرمــان در ســال 
جــاری رتبــه چهــارم را در ایــن رابطــه دارد همچنیــن بــر اســاس تعــداد 

مجروحیــن رتبــه مــا در کشــور شــانزدهم اســت.

براســاس ایــن گــزارش مجتبــی زابلــی زاده اســدی پورمدیــر راهــداری 
و حمــل و نقــل شهرســتان کرمــان نیــز در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه 
ــای شهرســتان  ــرل ســرعت در جــاده ه ــن کنت ــادی دوربی ــداد زی تع
کرمــان نصــب شــده اســت افــزود : عــالوه بــر دوربینهــای نصــب شــده 
تعــداد دیگــری در حــال نصــب اســت ضمــن آنکــه اکثــر جــاده هــای 
شهرســتان کرمــان دوبانــده هســتند و ایــن ســبب بــاال رفتــن ســرعت 
خودروهــا مــی شــود کــه البتــه ســرعت بــاال فرهنــگ و قوانیــن خــود 

را نیــاز دارد.
زابلــی بــا بیــان اینکــه متاســفانه ســرقت عالئــم راهنمایــی و رانندگــی 
یــا کابــل هــای روشــنایی یــا حتــی ترانــس بــرق ســبب بروز مشــکالت 
ــتعد  ــا مس ــز ی ــه خی ــاط حادث ــرد: نق ــار ک ــت اظه ــده اس ــادی ش زی
حادثــه در شهرســتان کرمــان شناســایی شــده انــد کــه مهمتریــن آنها 
ــاغ، ســه راهــی شــهداد،  ــار«، میــدان هفــت ب محــور »ماهــان - جوپ
دوراهــی »بــم - کرمــان - باغیــن«، دوربرگــردان ماهــان بــاغ شــاهزاده، 
دوربرگــردان پایانــه باربــری و تقاطــع لشــکر ثــاراهلل در محــور کرمــان 
ــد  ــا اصــالح مســیر بای ــرای ایمــن ســازی ی ــه ب ــه اســت ک - کوهپای

دراولویــت قــرار گیرنــد.

رئیس صمت شامل استان کرمان:

افزایش 1۵ درصدی قیمت کاالهای اساسی/ با گران فروشی برخورد می شود
رئیــس صمت شــمال اســتان کرمــان گفــت: در مجمــوع به طــور میانگین 
افزایــش ۴ تــا ۱5 درصــدی در بحــث کاالهــای اساســی در اســتان کرمــان 

ــته ایم. داش
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، مهــدی حســینی نژاد شــنبه شــب در جلســه 
ســتاد تنظیــم بــازار اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث تفاهمنامــه 
ســیب درختــی اســتان کرمــان به اتمام رســیده اســت، اظهــار داشــت: 5۰۰ 
تــن ســیب درختــی از آذربایجــان غربــی و ۲۰۰ تــن دیگــر از ســمیرم بــا 

قیمــت ۴ هــزار و 85۰ تومــان تأمیــن شــده اســت.
حســینی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه امســال در بحــث توزیــع قــرار بــر ایــن 
ــزود: در بحــث  ــع در خــود شهرســتان ها انجــام شــود، اف ــه توزی اســت ک
پرتقــال یــک هــزار و ۴۰۰ تــن قــرار اســت از جیرفــت تأمیــن شــود امــا 

قیمــت آن هنــوز مشــخص نشــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد بازرســی ها از ۲۰ آبــان تــا 3۰ آذر در شــهر 
کرمــان پنــج هــزار و 8۱3 مــورد بــوده اســت، اظهــار داشــت: در ایــن تاریــخ 
تعــداد تخلفــات ثبــت شــده 9۲۲ مورد، تعــداد پرونده های تشــکیل شــده و 
ارجــاع بــه تعزیــرات 5۷۰ مــورد و مبلــغ جریمه کــرد در ایــن بــازه زمانی دو 

میلیــارد و ۱۲6 میلیــون و ۴۱5 هــزار و ۷6۰ تومــان بوده اســت.
ــن  ــه عناوی ــا اشــاره ب ــان ب ــس ســازمان صمــت شــمال اســتان کرم رئی
تخلفــات در شــهر کرمان افــزود: گرانفروشــی ۴۱۴ مــورد، عــدم درج قیمت 

۲۴3 مــورد، عــدم ارائــه فاکتــور خریــد ۱5۴ مــورد بــوده اســت.
وی اضافــه کــرد: از دیگــر عناویــن تخلــف می تــوان به عــدم رعایــت ضوابط 
بهداشــتی ۲3 مــورد، حمــل و نقــل نگهــداری کاالی قاچــاق ۴ مــورد، عــدم 
صــدور صورتحســاب 3۷ مــورد، احتــکار یــک مــورد و ســایر مــوارد ۴5 مورد 

ــاره کرد. اش
وی بــا بیــان ایــن مطلــب که میانگیــن قیمــت حبوبــات از ۲۰ آذر تــا امروز، 

5 درصــد افزایــش داشــته اســت، بیــان داشــت: بیشــترین تغییــر قیمت 
را در بحــث میــوه داشــته ایــم کــه ۲۱ درصــد افزایــش داشــته اســت 
همچنیــن تنهــا کاالیــی کــه کاهــش قیمــت در تاریــخ مذکــور داشــته 

اســت مــرغ بــوده اســت کــه کاهــش یــک درصــدی داشــته اســت.
حســینی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه برنــج افزایــش ۴ درصــدی داشــته 
اســت، اظهــار کــرد: در مجمــوع بــه طــور میانگیــن افزایــش ۴ تــا ۱5 

درصــدی در بحــث کاالهــای اساســی داشــته ایــم.
محمدعلــی دهقــان معــاون امــور اقتصــادی اســتاندار کرمــان هــم در 
ایــن جلســه بــا اشــاره به اینکــه اتــاق اصنــاف بایــد حساســیت الزم را در 
خصــوص فروشــگاه هایی کــه مجــوز الزم را ندارند، داشــته باشــند، افزود: 

اصنــاف بایــد چارچــوب کاری خــود را رعایــت کننــد.

تصویر برداری سریال سلمان فارسی از شهداد کرمان آغاز شد
تصویر بــرداری ســریال ســلمان فارســی به کارگردانــی داود میرباقــری از 
کلوت هــای شــهداد کرمــان آغــاز شــده بازیگــران و عوامــل ایــن ســریال 

در شــهداد حضــور یافتند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، عوامــل بازیگــری و 
ــی ســریال ســلمان فارســی شــامگاه پنجشــنبه وارد کرمــان  کارگردان
شــدند و هم اکنــون بــرای مراحــل مقدماتــی پیش تولیــد ایــن ســریال 

ــد. ــان حضــور دارن ــهداد کرم ــه ش در منطق
تصویر بــرداری ســریال ســلمان فارســی کــه به کارگردانــی داود میرباقری 
ــان  ــهداد کرم ــای ش ــی از کلوت ه ــروز در بخش ــود  از ام ــد می ش تولی
ــل  ــرداری به دالی آغــاز شــده  و البتــه از زمــان اعالم شــده آغــاز تصویرب
مختلــف از جملــه شــرایط جــوی نامناســب چنــد روزی با تأخیــر انجام 

می شــود.
بــه گــزارش تســنیم داســتان زندگــی ســلمان فارســی از زمــان تولــد 
ــران ســریال می شــود. ســریال های بی ســابقه در  ــح ای ــا ماجــرای فت ت
ــا  ــق ب ــد مطاب کشــور ماننــد ســریال ســلمان فارســی خیلــی نمی توان
ــا فراهــم  ــا اتفاقاتــی پیش بینی نشــده کــه ب برنامــه جلــو بــرود، زیــرا ب
ــد،  ــر می افت ــه تأخی ــد، کار ب ــود می آی ــترهای الزم به وج ــدن بس نش
ــاز  ــن بزرگــی نی ــد ســاخته شــود و زمی ــور بای ــادی از دک و بخــش زی
دارد کــه هرکــدام بــه مشــکلی برخوردنــد و برنامه ریــزی بــرای شــروع 

ــت. ــر انداخ ــرداری را به تأخی تصویرب
مجموعــه تلویزیونــی ســلمان فارســی در 3 دوره ایــران، بیزانس و بخش 
مربــوط بــه اســالم تولیــد خواهــد شــد و در دو بخــش کودکی ســلمان 
تــا رحلــت پیامبــر)ص( و بازگشــت ســلمان بــه مدائــن طراحــی شــده 

اســت و در ۴۰ قســمت روی آنتــن خواهــد رفــت.
ــون  ــژه تلویزی ــای الف وی ــزو کاره ــه ج ــی ک ــلمان فارس ــریال س س
به شــمار مــی رود تــا 5 ســال تصویربــرداری اش طــول خواهد کشــید، در 
داخــل و خــارج از کشــور فیلمبــرداری می شــود و بعــد از کرمــان، گروه 
به قشــم می رود، پس از آن،  بازیگران و عوامل ســریال ســلمان فارســی 
ــد از بازگشــت در لوکیشــن هایی همچــون  ــد و بع ــه می رون ــه ترکی ب
تیســفون و جــی فیلمبــرداری می کننــد. بعــد از تصویربــرداری در یــک 
کلیســا، بــه داخــل شــهرک غزالــی می رونــد و احتمــاالً لوکیشــنی در 
ورامیــن هــم خواهنــد داشــت.  مرقــد مطهــر ســلمان فارســی صحابــی 
ایرانــی پیامبــر اکــرم)ص( و از یــاران حضــرت امیرالمؤمنین علــی)ع( در 
3۰کیلومتــری جنوب شــرقی شــهر بغــداد در شــهر مدائــن قــرار دارد. 
کنــار حــرم ســلمان فارســی مرقــد طاهــر فرزنــد امام محمــد باقــر)ع(، 
ــرار  ــان ق ــن ایم ــد ُحَذیفة ب ــاری و مرق ــر انص ــن جاب ــد عبداهلل ب مرق
دارنــد، ســلمان فارســی)ع( در تاریــخ هشــت صفــر ســال 36 هجــری 

قمــری درگذشــت
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خطبه های نمازجمعه

ــرح  ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
رتبه بنــدی معلمــان اظهــار کــرد: تــاش می کنیــم احکام 
رتبه بنــدی تــا بهمــن مــاه صــادر شــود. بیــش از ۷۰۰ هزار 
معلــم مشــمول ایــن طــرح هســتند و بررســی پرونده های 
صاحیــت معلمــان در هیئت هــای ممیــزه اســتانی کمی 
زمانبــر اســت، امــا هــر زمــان احــکام صــادر شــود، اعمــال 

افزایش هــا از مهرمــاه خواهــد بــود.
محســن حاجــی میرزایــی در گفت وگــو با ایســنا، جزئیات 
بودجــه آمــوزش و پــرورش در ســال ۹۹ را تشــریح و اظهار 
کــرد: کل بودجــه کشــور هشــت درصــد رشــد دارد کــه در 
بخــش درآمــدی ۹ درصــد و این عــدد در بخــش هزینه ای 

چهــار درصد اســت.
وی افــزود: بــا ایــن حــال وضعیــت آمــوزش و پــرورش در 
بعــد اعتبــارات هزینــه ای ۲۲.۳ درصــد رشــد دارد و بودجه 
آمــوزش و پــرورش از ۴۷ هــزار و ۳۷۹ میلیــارد تومــان بــه 
۵۷ هــزار و ۹۶۲ میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه اســت و با 
احتســاب کل اعتبــارات از تبصره هــای یک و پنــج، بودجه 
مــا بــه ۶۴ هــزار میلیــارد و ۲۶۵ میلیــارد تومــان رســیده 

است.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکه علیرغــم مجموعه 
محدودیت هــای منابــع و افزایــش مصــارف قطعــی و 
اجتنــاب ناپذیــر در کشــور، ایــن رشــد بودجــه حاکــی از 
توجــه دولــت بــه آمــوزش و پــرورش اســت عنــوان کــرد: 
ــرار  ــتان ها ق ــار اس ــارات در اختی ــد اعتب ــدود ۹۶ درص ح
می گیــرد و اعتبــارات اســتانی مــا ۲۳.۷ درصــد رشــد دارد. 
ســهم مــا از کل بودجــه کشــور ۱۳.۳ درصــد اســت کــه 
نســبت بــه رشــد ۱۰ درصــدی ســال گذشــته،  ۳.۳ درصد 
ــش،  ــل پژوه ــد از فص ــع بع ــت. در واق ــده اس ــتر ش بیش

آمــوزش و پــرورش دومیــن بخشــی اســت که رشــد خوبی 
را تجربــه کــرده اســت.

حاجــی میرزایــی افــزود: تــاش و اقبــال دولــت، کاســتن 
از مشــکات بودجــه ای اســت امــا همچنــان نمی توانیــم 

بگوییــم بودجــه کفایــت می کنــد.  
وی بــا بیــان اینکــه گرفتــار مشــکات بودجــه ای هســتیم 
گفــت: ایــن مشــکات در گــذر زمــان ایجــاد شــده و بایــد 
بتدریــج از دایــره مشــکات خــارج شــویم. تدابیــری نیز به 
کار بســته شــده اســت. به عنوان مثال در ســنوات گذشــته 
اعتبــار پرداخــت حق التدریس هــا در ردیــف »ســایر« دیده 
می شــد امــا از امســال در بنــد »و« کــه مربــوط بــه حقــوق 
و دســتمزد اســت قــرار گرفتــه و معلمــان حق التدریــس 
آزاد نیــز حقــوق خــود را هماننــد معلمــان رســمی ســر 
مــاه دریافــت می کننــد. پیگیــر حــل مشــکات قدیمــی و 

مزمــن بودجه ای هســتیم.
کسری های بودجه ای آموزش و پرورش 

ــن  ــه ای ــری بودج ــاره کس ــرورش درب ــوزش و پ ــر آم وزی
ــز  ــود نی ــل می ش ــده منتق ــال آین ــه س ــه ب ــه ک وزارتخان
گفــت: معمــوال بودجــه آمــوزش و پــرورش ســه مرحلــه ای 
ــت. دوم  ــه اس ــه بودج ــت الیح ــود؛ نخس ــم می ش تنظی
تخصیــص بیــش از ســقف اســت و هرســاله تخصیــص مــا 
تــا ۱۱۰ درصــد هــم می رســد و بخشــی هــم معمــوال بــه 
ســال بعــد منتقــل می شــود کــه بــرای آن تامیــن اعتبــار 
می کننــد. تــاش کردیــم کســری هایی کــه بــه ســال ۹۹ 

منتقــل مــی شــوند قابــل توجــه نباشــد.
حاجــی میرزایــی ادامــه داد: مطالبــات منتقلــه از ســال ۹۷ 
ــون ۵۰۰  ــا کن ــه ت ــود ک ــان ب ــارد توم ــه ۹۸، ۶۷۰ میلی ب
میلیــارد تومــان آن محقــق شــده و ۱۷۰ میلیــارد تومــان 

دیگــر باقــی مانــده اســت.
افزایش حقوق احتماال 15 درصدی فرهنگیان در 

سال 99 
ــه فوق العــاده شــغل معلمــان  افــزوده شــدن ۱۷ درصــد ب

تمــام وقــت بــا ۶ ســاعت اضافــه تدریــس 
وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره افزایــش حقــوق معلمــان 
و برنامه هــای رفاهــی ایــن وزارتخانــه بــرای فرهنگیــان نیــز 
توضیحاتــی ارائــه داد و عنــوان کــرد:  طبیعتا معلمــان مانند 
مابقــی کارکنــان دولــت مشــمول افزایــش حقــوق ســاالنه 
کــه احتمــاال ۱۵ درصــد اســت خواهنــد بــود؛ عــاوه بــر 
ــه طــور متوســط ۱۰  ــا اجــرای طــرح رتبــه بنــدی ب آن ب
ــرای  ــه حقــوق آنهــا افــزوده می شــود و ب ــا ۱۲ درصــد ب ت
معلمــان در طــرح تمــام وقــت نیز که شــش ســاعت اضافه 
ــاده  ــه فوق الع ــد ب ــدود ۱۷ درص ــز ح ــد نی ــس دارن تدری

ــزوده می شــود. شغلشــان اف
حاجــی میرزایــی افــزود: امــا باید توجه داشــت کــه معلمان 
هماننــد دیگر کارکنــان دولت اضافــه کار و خدمــات رفاهی 
ندارنــد و بایــد بــرای افزایــش فوق العــاده شغلشــان تمهیــد 

. کنیم

فتنه ها در اثربی تدبیری و ضعف تدبیر درکشور 
ایجاد می شود / هربار عنایات خداوند ،تدابیر 
حکیمانه مقام معظم رهبری و حضور گسترده 

مردم آتش فتنه ها خاموش شد 

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر :
صدوراحکام رتبه بندی معلمان تا بهمن / احتمال افزایش ۱۵ درصدی حقوق های ۹۹

ــی  ــار از اراض ــش از ۴ هکت ــرف بی ــع تص ــی زاده از رف رمضان
ــر داد. منطقــه ترشــاب بردســیر خب

۴۱ هــزار مترمربــع از اراضــی ملــی در بردســیر رفــع تصــرف 
ــتان  ــتری شهرس ــس دادگس ــی زاده رئی ــین رمضان شدحس
ــگار گــروه حقوقــی و قضایــی  ــا خبرن بردســیر در گفتگــو ب
خبرگــزاری میــزان از رفــع تصــرف ۴۱ هــزار و ۴۵۰ مترمربــع 
از اراضــی ملــی در منطقــه ترشــاب بردســیر خبــرداد و گفت: 
مســتحدثات ایجــادی شــامل یــک بــاب ســاختمان بلوکی و  

اســتخر ســیمانی اســت کــه قلــع و قمــع شــد.
وی اظهــار داشــت: در پــی تقدیــم دادخواســت از ناحیــه اداره 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان بردســیر مبنــی بــر 
خلــع یــد بیش از چهــار هکتــار از اراضی ملی منطقه ترشــاب 
بردســیر، پرونــده قضایــی در ایــن خصــوص تشــکیل و پــس 
از رســیدگی، حکــم بــر خلــع یــد و قلــع و قمع مســتحدثات 

ایجــادی صــادر شــد.
رمضانــی زاده در ادامــه افــزود: پــس از تائیــد حکــم در دادگاه 
تجدیدنظــر اســتان کرمــان، پرونــده جهــت اجــرای حکــم به 

اجــرای احــکام مدنــی ایــن دادگســتری ارســال شــد.
وی اضافــه کــرد: عوامــل اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری، 
مأمــور اجرائیــات و نماینــده دادگســتری شهرســتان در محل 
ــع از  ــزار و ۴۵۰ مترمرب ــاد شــده حاضــر و از ۴۱ ه اراضــی ی
ــد و  ــع ی ــیر خل ــاب بردس ــه ترش ــی در منطق ــی مل اراض
مســتحدثات ایجــادی شــامل یــک بــاب ســاختمان بلوکی و 

یــک بــاب اســتخر ســیمانی قلــع و قمــع شــد.

راه اندازی ۴ سایت موبایل در 
شهرستان بردسیر

ــت  ــت حج ــه امام ــیر ب ــه بردس ــن هفت ــه ای ــاز جمع نم
االســام والمســلمین کرمانــی در محــل امامزاده محمــد )ع( 
ــه تقــوای  بردسیربرگزارشــد پــس از ســفارش نمازگــزاران ب
عملــی وقرائــت حدیثــی از امــام صــادق کــه توصیــه فرمــوده 
اســت تقــوا بایــد درعمــل باشــد نــه در ســخن بــه سلســله 
گفتــار مــکارم اخــاق از ســخنان امــام ســجادعلیه الســام  
پرداخــت وبــا قرائــت ایــن فــراز » مــن عــداوه االدنیــن الوالیه 
بارالهــا! دشــمنی نزدیــکان را بــه دوســتی تبدیل کــن « بیان 
داشــت : پــروردگار حکیــم ، نظــام عالــم را براســاس علــل و 
معلــول اســتوار فرمــوده و بــرای هر چیزی اســباب و وســایلی 
را قــرار داده اســت . هــر کــس بخواهــد بــه هــدف مــورد نظــر 
خــود دســت یابــد بایــد از مجرایــی که مقدر اســت وارد شــود 
تــا بــه آن نایــل گــردد یعنــی تنهــا دعاکــردن باعــث رفــع 
دشــمنی و برقــراری دوســتی نمی شــودبلکه بایــد به طریقی 

رفتارکردکــه نتیجــه اش رفاقــت ودوســتی باشــد 
وی درادامــه بــا ذکر روایتــی از امام صــادق )ع( در موردبیماری 
یکــی از پیامبــران بیان داشــت : یکــی از پیامبــران الهی بیمار 
شــد. گفــت : مــن مــداوا نمــی کنــم تــا آن کــس کــه مــرا 
مریــض   نموده ، شــفایم بخشــد. خداونــد به او وحی فرســتاد: 
تــرا شــفا نمــی دهــم تــا خــود را مــداوا نمایــی ، زیــرا شــفا از 
ــه  مــن اســت و دوا نیــز از مــن و تــو بایــد از وســیله مــن ب
شــفایم دســت یابــی . آن پیامبــر طبــق دســتور الهــی عمــل 
نمــود و مــداوا کــرد و خداونــد بــه او عافیــت بخشــید.بنابراین 
دوســتی و دشــمنان ، حــب و بغضهــای درونــی خویــش را بــا 
واکنشــهای گوناگــون از قبیل مــدح و ذم ، تصدیق و تکذیب ، 
و گاهــی بــا اعمــال شــدیدتر ابراز مــی دارنــد. بســیاری از افراد 
نیــز هماننــد امام ســجاد )ع( از پیشــگاه الهی درخواســت می 
کننــد کــه دشــمنی نزدیــکان را به دوســتی مبــدل فرماید. با 
توجــه بــه شــرحی کــه بیــان شــد  دنیــا عالــم علل و اســباب 
اســت و بــرای آنکــه دعــا بــه اســتجابت برســد باید اســباب و 
علــل دوســتی بــه مــوازات دعــا فراهــم آیــد تــا خواســته دعا 
کننــده در پیشــگاه الهــی مقبول افتــد و مورد اســتجابت واقع 

شود.
خطیب جمعه بردســیر بمناســبت ســالگرد نهــم دیمــاه روز 
ــال  ــر ده س ــان داشــت : در ه ــداری بی ــت م ــرت ووالی بصی
ــزرگ وحســاب شــده کــه توســط  ــه ب انقــاب از یــک فتن
دشــمنان و بــا بــی تدبیــری و ضعــف تدبیــر درکشــور ایجــاد 
شــده ســربلند وباافتخــار از انــان عبــور کــرده وعلت پیــروزی 
و یــاس دشــمنان و شکســت انهــا و تــداوم انقــاب بســتگی 
بــه ســه عامــل داشــته اســت، اول ،عنایــت خداونــد متعــال 
،دوم تدابیــر حکیمانــه مقــام معظــم رهبــری وســوم، حضــور 
گســترده و خودجــوش مــردم در برابــر فتنــه هــا و مایــوس 
ــداوم  کــردن دشــمن ، و ایــن ســه ضلــع کنارهــم باعــث ت
انقــاب وحفــظ ان ازخطــرات ایجــادی بــوده اســت . مردمــی 
کــه امــام ورهبــری بارها بیــان داشــتند مردمی بهتــر از مردم 
انقابــی امــروز درطــول تاریــخ بشــریت وجود نداشــته اســت  
و حضــور بصیرانــه وآگاهانــه مــردم و بــدون فراخــوان باعــث 
برهــم زده خوابهــای آشــفته دشــمنان درطــول ایــن چهــل 
ســال شــده اســت فتنه ســال ۶۸ منافقین وســلطنت طلبها 
، فتنــه ســال ۷۸ کــوی دانشــگاه وفتنــه ۸۸ بــه بهانــه تقلــب 
درانتخابــات وفتنــه ســال ۹۸ ایجاد اغتشــاش به بهانــه گرانی 
بنزیــن کــه درهمــه ایــن فتنــه هــا مــردم مومــن وانقابــی 
حضــور یافتنــد ومنجــر بــه شکســت توطئــه هــا دشــمنان 

نظــام اســامی گردیــد 
حجــت االســام کرمانــی بمناســبت هفتــه ثبــت احــوال و 
ــان  ــن اداره پیرامــون وضعیــت ازدواج وطــاق بی گــزارش ای
داشــت : طبــق امــاری کــه توســط رئیــس ایــن اداره منتشــر 
شــده در۹ماهــه اول ســال۹۸ تعــداد  ۲۶۰ مــورد ازدواج ثبــت 
شــده و۷۰ مــورد طــاق انجــام شــده یعنــی یــک چهــارم 
ازدواجهــا منجــر بــه طــاق شــده کــه نتیجــه خوبی نیســت 
و بــا مشــاوره هــای کــه انجــام شــده بیشــتر زمینــه طــاق 
ــی دیگــر ی کــه   ــوده و علــت اصل ــه موادمخــدر ب ــاد ب اعتی
منجــر بــه طاق شــده  ریشــه در شــکل گیــری ازدواج شــده 
اســت کــه در زمــان شــکل گیــری توجــه خاصــی به شــرایط 
طرفیــن نشــده اســت و بــدون تحقیــق وشــناخت متقابــل 

اقــدام بــه ازدواج شــده اســت .
امــام جمعــه بردســیر بمناســبت میــاد حضــرت زینــب و 
روز پرســتار ضمــن تقدیــر از زحمــات پرســتاران و تجلیــل 
از پرســتارمرحوم فرهــاد امیرپورســعید کــه هفتــه گذشــته 
ــان داشــت : پرســتاری تنهــا  ــود بی ــی را وداع کــرده ب دارفان
خــاص کســانی کــه شغلشــان پرستاریســت نمی شــودبلکه 
هرکــس به هرشــکلی از بیمــاران ، از والدین وبویژه همســران 
ــادی  ــازان زحمــات زی ــرای نگهــداری جانب ــه ب ــازان ک جانب
تحمــل مــی کننــد شــامل میشــود و حدیثــی از معصــوم که 
مــی فرمایــد : هــر کــس از بیمــاری پرســتاری کنــد همــه 
گناهانــش بخشــوده مــی شــود ماننــد اینکــه از مادرمتولــد 

شــده باشــد 

وزیر آموزش و پرورش گفت:

۴۱ هزار مترمربع از اراضی ملی در 
بردسیر رفع تصرف شد

ــه  ــیر جلس ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کمیســیون حفــاری به ریاســت مهندس نجــف پــور فرماندار 
بردســیر وبــا حضــور اعضــا در محــل دفتــر فرمانــدار برگــزار 

شــد.
کریمــی رییــس مخابــرات از راه انــدازی ۴ ســایت موبایــل ) 
ــاد  چهــارراه فرهنگیــان، شــرکت فــوالد ایرانیــان، عبــاس آب
پامــزار، مدیــم علیــا اللــه زار( در شهرســتان بردســیر با هزینه 

کــرد ۱۰ میلیــارد تومــان خبــر داد.
وی افــزود: بهســازی شــبکه کابــل روســتایی در ده روســتای 
شهرســتان ظــرف مــدت یــک مــاه آینــده انجــام مــی پذیرد.

در۹ماه امسال 260موردازدواج و 
70 مورد طالق ثبت شده 

به مناســبت هفتــه ثبــت احــوال کارکنــان اداره ثبــت احوال 
بــا مهندس نجــف پــور فرمانــدار بردســیر دیــدار کردند.

ــه کارکنــان ثبــت  مهنــدس نجــف پــور ضمــن تبریــک ب
احــوال از تاشــهای ایشــان در تکریــم ارباب رجــوع و خدمت. 

بــه مــردم شــریف بردســیر تقدیــر وتشــکر کــرد.
بنــی اســد رییــس اداره ثبــت احــوال از صــدور ۱۷۴۶ مــورد 
کارت ملــی هوشــمند و ۱۷۵۲ مــورد تعویــض شناســنامه از 
ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون خبــر داد واز ابتــدا ســال ۹۸ 

تــا کنــون ۲۶۰ مــورد ازدواج ثبــت گردیــده اســت.
وی افــزود: میــزان طــاق از ۱۰۵ مــورد در ســال ۹۷ بــه. ۷۰ 
مــورد در ســال ۹۸ رســیده و نســبت بــه ســال قبــل کاهش 
۲۴ درصــدی طــاق را شــاهد بــوده ایــم. در پایــان بــا اهــدا 

لــوح از زحمــات پرســنل اداره ثبــت احــوال تجلیــل شــد.

مشکل انتخابات در انجام ندادن وظایف نمایندگی است
تهران-ایرنا- »عباســعلی کدخدایی« ســخنگوی شــورای 
ــه در  ــات را ن ــکل انتخاب ــی، مش ــون اساس ــان قان نگهب
ــدادن  ــام ن ــه در »انج ــان« بلک ــورای نگهب ــارت ش »نظ
وظایــف نمایندگــی« و تصویــب نشــدن قانــون انتخابات 

در مجلــس شــورای اســامی دانســت.
ــارت  ــت: »نظ ــری نوش ــتی توئیت ــی در یادداش کدخدای
شــورای نگهبان مشــکل انتخابات نیست، مشــکل انجام 
نــدادن وظایــف نمایندگــی، از جمله عــدم تصویب قانون 
جامــع انتخابــات در طــول ۴ ســال گذشــته اســت. ایــن 
ســوال همچنــان باقــی اســت کــه چــرا قانــون انتخابات 
بــه تصویــب نهایــی نرســید و بعــد از هــر بــار طــرح در 

مجلــس از دســتور خــارج مــی شــد؟«
پنــج روز پیــش نیز، ســخنگوی شــورای نگهبان بــا بیان 
ــه  ــام بی روی ــو ثبــت ن اینکــه مجلــس می توانســت جل
داوطلبــان انتخابــات مجلــس را بگیــرد، گفــت: مــاک 
ــات و  ــزاری انتخاب ــت و برگ ــی صاحی ــورا در بررس ش
نظــارت بــر انتخابــات قانــون اســت و مــا تــاش خواهیم 
کــرد اجــرای صحیــح قانون را داشــته باشــیم تا حقــی از 

کســی تضییع نشــود.
 روز شــنبه در نشســت خبــری کــه در محــل شــورای 
نگهبــان برگــزار شــد، خبرنــگاری از کدخدایــی پرســید، 
ــورای  ــا در ش ــراز صاحیت ه ــدم اح ــادی ع ــداد زی تع
ــای  ــات ه ــه هی ــی ک ــد در حال ــان روی می ده نگهب
ــورای  ــرا ش ــد چ ــی کنن ــد م ــیاری را تایی ــی بس اجرای
نگهبــان اکثــر نامزدهــا را احــراز صاحیــت نمی کنــد؟ 
کدخدایــی پاســخ داد: مــا خــود بــه ایــن موضــوع گایــه 
داریــم.  معتقدیــم همــه نهادهــا و دســتگاه هایی کــه در 

حــوزه مربوطــه وظیفــه دارنــد بایــد بــر اســاس قانــون 
وظیفــه خــود را انجــام دهنــد.

وی خاطرنشــان کــرد: مــا انتظــار داشــتیم هیات هــای 
اجرایــی بــر اســاس مــر قانــون کار کننــد چــون هنــوز 
وضعیــت بررســی آنهــا را نداریــم نمــی توانیــم بگوییــم 
ــرده  ــل نک ــود عم ــه خ ــه وظیف ــی ب ــای اجرای هیات ه
انــد. مــا دقــت الزم را در بررســی صاحیت هــا خواهیــم 
داشــت تــا قانــون رعایــت شــود و حــق کســی ضایــع 

نشــود.
ســخنگوی شــورای نگهبــان اضافــه کــرد: اگــر کســی 
وظیفــه اش را انجــام ندهــد بــه ایــن معنــا نیســت که ما 
هــم وظیفــه خــود را انجــام ندهیم مــا موظفیم قانــون را 

بــه درســتی اجــرا کنیم.
ــون،  ــب قان ــا تصوی ــس ب ــه مجل ــان اینک ــا بی  وی ب
می توانســت از ایــن گســترش ثبــت نام هــا جلوگیــری 
کنــد، تصریــح کــرد: در دور گذشــته بیــش از ۱۲ هــزار 
نفــر ثبــت نــام کننــده داشــتیم کــه ۹ هــزار نفــر ثبــت 
نــام اولــی بودنــد ایــن بــار هــم ۱۱ هــزار نفــر ثبــت نــام 
اولــی داریــم بــه ایــن معنــی کــه ۹ هــزار نفــر قبلــی که 
ثبــت نــام اولــی بودنــد در ایــن دور ثبت نــام نکردنــد و از 

صحنــه خــارج شــده انــد.
ســخنگوی شــورای نگهبان خاطرنشــان کــرد: قانونگذار 
می توانســت طــوری قانــون بنویســد کــه جلــو ثبــت نام 
بی رویــه را بگیــرد تــا هیــچ هزینــه ای برای هیــچ نهادی 

نشود.
کدخدایی یادآورشــد: نهادهــای گزارش دهنــده در حکم 
کارشناســی هســتند کــه می تواننــد گــزارش هــا را برای 

رئیس دادگسرتی بردسیر خرب داد:

بنی اسد رییس اداره ثبت احوال بردسیر:

آزادی مدد جوی زندان بردسیر 
توسط مرکز طرح افق 

رییــس اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان بردســیر از آزادی 
یــک زندانــی جرائــم غیــر عمــد بــه همــت مرکــز طــرح افق 

این شهرســتان خبــر داد.
  بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان کرمــان، حجت االســام حمیــد رضا حســین رضایی 
رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان بردســیر گفت: 
ــق و باهمــکاری  ــه هــای طــرح اف در راســتای اجــرای برنام
ســتاد دیــه اســتان کرمــان یــک  مــدد جــوی  مــرد از زنــدان 

بردســیر  آزاد شــد.
ــت  ــق خدم ــر طــرح اف ــات دفات ــی از اقدام ــزود: یک    وی اف
رســانی در حــل مشــکات اجتماعــی اســت. کــه در همیــن 
راســتا مبلــغ ۲۳۰ میلیــون ریــال از ســوی اداره اوقــاف بــرای 
آزادســازی یــک زندانــی جرائــم غیــر عمــد اختصــاص یافت.

    حســین رضایــی بــا اشــاره بــه برنامــه هــای  مرکــز طــرح 
افــق گفــت: توزیــع بســته حمایتــی از محــل نیــات موقوفات 
و بقــاع متبرکــه در بیــن نیازمنــدان  ، مشــاوره هــای خانــواده 
و ازدواج بــه جوانــان، برگــزاری کاس هــای قرآنــی و پاســخ 
گویــی به مســائل شــرعی و دینــی از جملــه برنامه هــای این 

مرکــز می باشــد.
   رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه  بردســیر پاســخگویی به 
اصلی تریــن نیازهــای فرهنگــی خدمات اجتماعــی ، فرهنگی 
و قرآنــی امــام زادگان را از جملــه برنامــه هــای  مهــم  طــرح 
افــق درراســتای اجــرای نیــات موقوفات عنــوان کــرد و گفت:  
طــرح افــق خدمت رســانی به محرومیــن و نیازمنــدان اطراف 
بقــاع متبرکــه  رابــا هــدف ارائــه خدمــات اجتماعــی و کاهش 

آســیب های اجتماعــی دنبــال مــی کند.

سالروز حماسه ۹ دی ، روز بصیرت و 
میثاق امت با والیت 

ــرمقاله... در ایــن آزمــون هرکــدام از نخبــگان بــه  ــه س ادام
ــامی  ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــه نظ ــود ب ــاداری خ ــب وف تناس
ــا نظــام داشــتند، عمــل کردنــد.از یــک دیــدگاه  یــا زاویــه ای کــه ب
می تــوان چهــار گــروه افــراد را در جریــان فتنــه از هــم تفکیــک کرد: 
عــده ای کــه مشــخص شــد دشــمن در آنهــا نفــوذ کــرده اســت؛ آنها 
در نقــش پیاده نظــام، بازیچه ی دشــمن شــدند و خیانت بزرگــی را رقم 
زدنــد. برخــی دیگــر بــازی خوردنــد و بــا تحلیل هــای غلــط در میدان 
دشــمن عمــل کردنــد و حرکــت جریــان فتنــه را تأیید کردنــد. برخی 
نخبــگان فکــری و سیاســی کشــور هــم تحــت تأثیــر تحلیل هــای 
ناکافــی و وابســتگی های مختلــف در مقابــل فتنــه ســکوت کردنــد. 
برخــی نیــز در صــراط مســتقیم انقــاب و بــه تأســی از گفتمــان و 
مواضــع محکــم و روشــن رهبــر معظــم انقاب بــا فتنه گــران مقابله 
کردنــد و بــه روشــنگری دربــاره ی فتنــه پرداختند.امــا بحمــداهلل ایــن 
چالشــی کــه دشــمنان انقــاب اســامی بــه وجــود آوردند، بــا مواضع 
هوشــمندانه  ی رهبــر معظم انقــاب و با حضور هوشــمند و بابصیرت 
مــردم در همیــن حماســه ی مانــدگار و تاریخــی 9دی خنثــی شــد. از 
ایــن منظــر، 9دی اتفــاق کوچکی نبود. حماســه ی 9دی رویداد بســیار 
بزرگــی بــود کــه بــا تبییــن و حمایــت رهبــر معظــم انقــاب، جایگاه 

حقیقــی خــود را پیــدا کــرد.

 کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی:

 برای روی کارآمدن مجلسی سالم به چهره های انقالبی ،شجاع وجوان رای بدهیم 
حجــت االســام مهــری امــام جمعــه نــگار در خطبــه 
هــای نمــاز جمعــه این هفتــه ضمن دعــوت نمازگــزاران 
ــه  ــه آی ــاره ب ــا اش ــی ب ــدود اله ــوا و ح ــت تق ــه رعای ب
۱۵۳ســوره مبارکــه بقره بیــان داشــت:»یاایهاالذین آمنوا 
ــن«ای  ــع الصابری ــاه ان اهلل م ــر و الص ــتعینوا بالصب اس
کســانی کــه ایمــان آورده ایــد )دربرابــر حــوادث ســخت 
ــا  ــد ب ــد خداون ــر و نمــاز کمــک بگیری زندگــی( از صب

صابــران اســت.
در ایــن آیــه بــه مــا مــی آمــوزد کــه در برابــر حــوادث 
ســخت زندگــی از صبــر و نمــاز یــاری بجوییــم چــرا که 
دردهــای یکســان داروی یکســان الزم دارد اگــر انســان 
در میــان مشــکات و حــوادث ناگــوار متصــل بــه قدرت 
ــد نباشــد متاشــی و از بیــن مــی رود و انســان  خداون
مرتبــط بــا خداونــد در حــوادث و ســختی هــا خــود را 
نمــی بــازد و مشــکات و ســختی هــای دنیــا و حتــی 
خوشــی هــای آن برایــش کوچــک مــی شــوند.حجت 
االســام مهــری در ادامــه بــا اشــاره بــه فرارســیدن روز ۹ 

دی، اظهــار داشــت: ۹ دی روز بصیــرت و میثــاق بــا والیــت، 
روزی فرامــوش نشــدنی و نقطــه عطفــی در تاریــخ انقــاب 

اســامی اســت.
وی افــزود: یــوم اهلل ۹ دی حرکتــی بــی بدیــل و بــی نظیــر 
کــه تمــام بدخواهــان و دشــمنان داخلی و خارجــی انقاب 

را مبهــوت و مأیــوس و ناامیــد کرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فتنــه گــران در توطئــه ســال ۸۸ 
خســارات زیــادی بــه کشــور وارد کردنــد افــزود: مدیریــت 
و رهبــری هوشــمندانه، شــجاعانه و حکیمانــه رهبر معظم 
انقــاب یکــی از عناصــر و ارکان اصلــی بــود تــا فتنــه ۸۸ 

مهــار و خامــوش شــود.
امــام جمعــه نگاربیــان داشــت: حضور بــا بصیــرت و انقابی 
ملــت در صحنــه، پیونــد عمیــق الهــی میــان امــام و امــت 
و امدادهــای الهــی از دیگــر ارکان و عناصــر مهــم در خنثی 

شــدن فتنــه ۸۸ و عبــور انقــاب از ایــن فتنــه بــود
حجــت االســام مهــری همچنیــن بــا اشــاره بــه انتخابات 
مجلــس شــورای ابرازداشــت: عمــوم مــردم بایــد بــا حضور 

رییس اداره اوقاف و امور خیریه بردسیر :

دیدار  مدیران کانونهای فرهنگی و هنری 
مساجد با امام جمعه شهرستان بردسیر

مدیــران کانونهــای فرهنگــی و هنــری مســاجد شهرســتان 
بردســیر و کارشناســان دبیرخانه کانونهای مســاجد اســتان با 
حجــت االســام کرمانــی پــور، امــام جمعه بردســیر دیــدار و 

ــو کردند. گفتگ
ــدار  کــه در محــل دفتــر امــام جمعــه و بعــد از  در ایــن دی
ــام  ــی ام ــام کرمان ــت االس ــد، حج ــزار ش ــر برگ ــاز ظه نم
جمعــه بردســیر  یکــی از نقــاط قــوت کانــون هــای مســاجد 
شهرســتان بردســیر را حضــور مدیــران  و مســووالن  هنرمند 
درراس کانونهــای بردســیر خوانــد و گفــت: ایــن روزهــا پیوند 
جوانــان با مســاجد کمرنــگ گردیده و شــما مدیران مســئول 
هنرمنــد بــا هنــر خــود  مــی توانیــد پیونــدی دائمــی بیــن 

جوانــان ، مــردم و مســاجد برقــرار نماییــد.
کارشناســان دبیرخانــه کانــون هــای مســاجد اســتان جهــت 
آمــوزش و نحــوه اســتفاده و ارســال گزارش عملکــرد کانون ها 
در ســامانه بچــه هــای مســجد  بــه همراه کلیــه کانــون های 
ســطح شهرســتان به بردســیر عزیمــت نموده انــد، ایــن دوره 

از ســاعت ۸  تــا ســاعت ۱۷ ادامــه داشــت.

شــورای نگهبان ارســال کنند.
ســخنگوی شــورای نگهبــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
محدودیتــی در ارســال گزارش هــا بــه شــورای نگهبــان وجــود 
دارد یــا خیــر گفــت: هیچ محدودیتــی نداریم. قانونگــذار نگفته از 

چــه نهــادی می توانیــد گــزارش بگیریــد.
وی دربــاره خاءهــای موجــود در قانــون انتخابــات عنــوان کــرد: 
اولیــن ایــراد همیــن اســت کــه ۱۶ هــزار نفــر بــرای انتخابــات 
مجلــس ثبــت نــام کردنــد جــدای از کســانی که صاحیــت آنها 
تاییــد نشــده و ســابقه ای ندارنــد ما بایــد صاحیت ۱۲ هــزار نفر 
را بررســی کنیــم از نظــر زمانــی هــر پرونــده ۱۰ دقیقــه وقــت ما 

ــرد. را می گی
کدخدایــی تصریــح کــرد: بــه غیــر از ایــن مــا بایــد پاســخ همــه 
مراجــع را دریافــت کنیــم ایــن ظلــم بــه دســتگاه های مختلــف 
اســت و ایــن ظلم اســت کــه انتظــار دارند ظــرف مــدت کوتاهی 

شــورا اعــام نظــر کنــد.

حداکثــری و آگاهانــه در انتخابــات سرنوشــت خود را در کشــور 
رقــم بزننــد و از پیــروی و انتشــار تبلیغــات ســو دشــمنان در 
جامعــه بپرهیزند.مشــارکت مــردم در انتخابــات ضامــن نشــاط 

،ســامت و حرکــت ملــت اســت.
ــه چــه  ــات مجلــس ب امــا یــک ســئوال وجــود دارد در انتخاب
کســی رای دهیــم؟ به کســی کــه مومن،متدین،باتقوا،شــجاع و 
نتــرس باشــد ،اهل مصالحــه و کنارآمــدن بادشــمنان و معاندان 
نظــام نباشــد،اهل اشــرافی گــری و نور چشــم اغنیــا و اغنیا نور 
چشــم آن نباشــند ،مــردم دار و دغدغه رفع مشــکات مــردم را 
داشــته باشــد و پیــرو رهبــری و اســام ناب و والیت فقیه باشــد 
بــه نقل از شــهید همت هــر موقــع در مناطق جنگــی راه را گم 
کردیــد ببینیــد آتش دشــمن کــدام ســمت را می کوبــد همان 
ســمت جبهــه خــودی اســت و امــروز هــم کــه مــی خواهیــم 
رای بدهیــم ببینیــم دشــمن انقــاب چــه کســی را مــی کوبد 

بایــد بــه همــان رای بدهیم.
  پــس بایــد بــرای روی کارآمــدن مجلســی ســالم بــه چهــره 

هــای انقابــی ،شــجاع وجــوان رای بدهیــم .

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری زرکشت دام شرکت تعاونی به شماره 
ثبت 3۹8 و شناسه ملی ۱06300383۴3 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ منضم بــه نامــه شــماره ۹۸/۹/۶ - ۲۹۹۷ اداره تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی شهرســتان بردســیر:

آقــای کرامــت شــکیبافر کدملــی ۳۱۷۹۵۹۳۱۹۹ بــه ســمت رئیــس و آقــای فیــض الــه ســاالری بردســیری کدملــی 
۳۱۷۹۵۶۸۸۹۵ بــه ســمت نائــب رئیــس و خانــم ســکینه ایمانــی باغبــزم کدملــی ۳۱۷۹۵۸۸۸۰۲ به ســمت منشــی 

هیئــت مدیــره انتخاب شــدند.
خانم سکینه ایمانی باغبزم کد ملی ۳۱۷۹۵۸۸۸۰۲ به سمت مدیرعامل برای مدت ۳ سال انتخاب گردید.

ــرات، ســفته ،چــک( و ســایر اوراق بهــادار  ــی و اســناد تعهــدآور بانکــی و غیــره )اعــم از ب کلیــه قراردادهــا، اوراق مال
تعاونــی پــس از تصویــب هئیــت مدیــره بــا امضــای ثابــت خانــم ســکینه ایمانــی باغبــزم بــا کدملــی ۳۱۷۹۵۸۸۸۰۲ 
مدیرعامــل تعاونــی و بــه انضمــام یــک از دو نفــر از اعضــای هیئــت مدیــره آقــای کرامــت شــکیبا فرزند مــراد با کدملی 
۳۱۷۹۵۹۳۱۹۹ و یــا آقــای فیــض الــه ســاالری فرزنــد امراله بــا کدملــی ۳۱۷۹۵۶۸۸۹۵ )اعضای هیئت مدیــره( و مهر 
تعاونــی اعتبــار دارد و کلیــه مــدارک عــادی و مکاتبــات بــا امضــای مدیرعامــل یــا رئیــس هیئت مدیــره و مهــر تعاونی 

قابــل قبــول و معتبر اســت.
بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات تعیین وضعیــت حق امضــاء تعیین ســمت مدیــران انتخاب شــده توســط متقاضی 
در ســوابق الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دســترس میباشــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بردسیر
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حکومت  جهانی عدالت

غیبت امام زمان)عج(، علل و آثار آن 
از دیدگاه امیرمؤمنان)علیه  السالم(

اگر چه در تمامی ادیان و مکاتب اعم از الهی و غیر الهی در 
زمینه ظهور مصلح و منجی جهان کم و بیش مطالبی به چشم 
می خورد؛ ولی براساس دلیلهای متقن و معیارهای درستی که 
وجود دارد این حقیقت به اثبات رسیده است که کامل ترین و 
قابل اعتمادترین اطالعات در مورد شخصیت و ابعاد گوناگون 
زندگی موعود جهانی نظیر: تولد، غیبت، ظهور، حکومت و... در 
مجموعه روایات اهل بیت)علیهم السالم( ارائه شده است. با توجه 
به این حقیقت در مقاله حاضر تالش می شود تا مسئله غیبت 
منجی عالم بشریت و علل و آثارش با توجه به مجموعه کلمات و 
رهنمودهای حضرت علی)ع( به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.

1. غیبت امام مهدی)عج(
امام علی بن ابی طالب)علیه السالم( مسئله غیبت حضرت 
مهدی)عج( را با زمینه سازی حساب شده و منسجمی در چند 
مرحله مطرح می کنند و کامالً روشن است که این کار به صورت 
تصادفی انجام نگرفته است بلکه با توجه به ظرفیت و کشش 
فکری افراد و شیوه های صحیح آموزشی و همینطور با در نظر 
گرفتن سیر طبیعی و خارجی وقایعی که در آینده پیش خواهد 
آمد به تبیین و تشریح امور پرداخته اند. در یک مرحله پس 
از تصریح به ضرورت وجود حجت الهی در روی زمین و بلکه 
کل نظام عالم هستی می فرمایند:هرگز زمین از حجت الهی که 
با دلیل و برهان برای حاکمیت بخشیدن به احکام و ارزشهای 
دینی قیام می نماید خالی نخواهد بود و حجت خداوند عالم یا به 
صورت شناخته شده و آشکار ]مثل یازده امام)ع(، در میان مردم 
زندگی می کند] یا ]در اثر فراهم نبودن شرایط مناسب[ به طور 

پنهان و ناشناخته به سر می برد.
در روایت دیگری امام علی)علیه السالم(، پس از اشاره به ضرورت 
وجود امام معصوم در روی زمین و تبیین مسؤولیتهای او می 
فرمایند:» حجت خدا، گاهی به صورت علنی به طوری که همه 
او را می شناسند در میان مردم حضور دارد؛ اّما زمام امور را به 
جهت فراهم نبودن شرایط در دست ندارد. گاهی نیز حجت الهی 
روی مصالحی به اراده خداوند متعال از دیده مردم غایب است. در 

چنین مواقعی آنها در انتظار حجج الهی به سر می برند.«
 توجه به این نکته ضروری است که در دوران غیبت گرچه جسم 
امام به علت وجود خطرات و یا مصالح دیگری از دیده مردم نهان 
است ولی دانش او برای مردم مخفی نیست )همه از آن اطالع 
دارند( و آداب و احکام و تعالیمش در قلب و جان انسانهای مؤمن 
استوار و پابرجاست و مردم بر اساس تعالیم و رهنمودهای او 

زندگی می کنند.
در مرحله بعد، امیرالمؤمنین)علیه السالم( ضمن معرفی آخرین 
حجت الهی اصل مسئله غیبت آن حضرت را بیان می کنند. 
از »اصبغ بن نباته« نقل شده است که می گوید: »روزی به 
حضور علی بن ابی طالب)علیه السالم( رسیدم آن حضرت را 
غرق در اندیشه دیدم در حالی که از این وضع بسیار متعجب 
بودم ]چون حضرت را هرگز در آن حال ندیده بودم[ عرض 
کردم: یا امیرالمؤمنین مگر اتفاقی افتاده است که اینگونه نگران و 

غرق در دریای تفّکر به نظر می رسید؟«
حضرت  در پاسخ فرمودند: » درباره فرزندی که بعدها از نسل من 
به دنیا خواهد آمد فکر می کنم. او یازدهمین فرزند من است. او 
مهدی ما اهل بیت است که زمین را پس از پر گشتن از ظلم و 
ستم و تباهی با عدل و داد پر خواهد ساخت. اّما پیش از آن برای 
او یک دوره غیبتی هست که عده زیادی از مردم در این دوره از 

حق و صراط مستقیم منحرف می شوند.«
در گام بعدی علی)علیه السالم( به طوالنی بودن دوره غیبت 
امام عصر)ع( و مشکالت و گرفتاریهای آن می پردازند. به عنوان 
نمونه در یک مورد می فرمایند: در دوره غیبت امام غایب مردم 
از حدود و چارچوب احکام شرع خارج خواهند شد و بسیاری از 
آنها گمان خواهند کرد که حجت الهی از دنیا رفته و امامت پایان 
پذیرفته است ولی سوگند به خدا در چنین دوره ای حجت خدا 
در بین مردم و در کوچه و بازار آنها در حال رفت و آمد خواهد 
بود و وی حرفهای مردم را خواهد شنید... او مردم را خواهد دید 
ولی آنها تا زمان معینی که خداوند مقرر کرده است قادر به دیدن 

آن حضرت نخواهند بود.

ادامه آیه 83 سوره آل عمران :
3- خداوند متعال چند نوع فرمان در عالم هستی دارد؟

خداوند متعال دو گونه فرمان در عالم هستی دارد. الف( فرمان 
تکوینی: یک سلسله از فرمان های او به صورت قوانین طبیعی و 
مافوق طبیعی است که بر موجودات مختلف این جهان حکومت 
می کند و همه آنها مجبورند در برابر آن تسلیم باشند و لحظه ای 
از این قوانین سرپیچی نمی کنند. این خود یک نوع اسالم و تسلیم 
در برابر فرمان خدا است. ب( فرمان تشریعی: فرمان دیگری برای 
خدا هست که فرمان تشریعی نامیده می شود. یعنی قوانینی که 
در شرایع آسمانی و تعلیمات انبیاء وجود دارد و تسلیم در برابر آنها 

اختیاری است.
4- چند نوع اسالم داریم؟

براساس آیه شریفه دو نوع اسالم داریم:
الف(موجودات در برابر قوانینی که آفرینش برای آنان تعیین کرده، 
تسلیم اند. این نوعی اسالم و تسلیم در برابر فرمان خدا است. 
بنابراین اشعه آفتاب که به دریاها می تابد و بخار آب که از دریا 
برمی خیزد و قطعات ابر که به هم می پیوندند، دانه های باران که 
از آسمان فرو می ریزند،درختانی که بر اثر آن نمو می کنند و گل 

هایی که در پرتو آن شکفته می شوند، همه مسلمانند. 
ب( قوانینی در شرایع آسمانی و تعلیمات انبیاء وجود دارد که تسلیم 
در برابر آنها جنبه اختیاری دارد و تنها افراد باایمان هستند که به 
خاطر تسلیم در مقابل آنها، شایسته نام مسلمان می باشند. البته 
سرپیچی از آنها باعث انحطاط و عقب ماندگی و یا نابودی می شود.

5- منظور از واژه »طوعا و کرها« چیست؟
با توجه به معنای وسیع کلمه اسالم، باید گفت جمعی از روی 
اختیار تسلیم می شوند، مانند مومنان، و جمعی مانند کافران از 
روی اجبار )کرها( مسلمان می شوند. به عبارت دیگر افراد باایمان 
در حال رفاه و آرامش، از روی رغبت و اختیار به سوی خدا می روند، 
اما افراد بی ایمان تنها به هنگام گرفتاری و مشکالت طاقت فرسا به 
سوی او می شتابند و او را می خوانند و با این حال معمولی شریک 
هایی برای او قائل می شوند در آن لحظات سخت و حساس جز او 

کسی را نمی شناسند و نمی خوانند.
6- چرادر آیه شریفه تعبیر »والیه یرجعون« آمده است؟

در آیه قبل سخن از توجه به مبدا بود که یک امر فطری است و در 
این جمله توجه به معاد آمده است که آن هم به نوبه خود فطری 
می باشد. زیرا همه اقوام و ملل مرگ را قبول دارند و با توجه به اصل 
توحید و هدف آفرینش و حکمت پروردگار، هرگز مرگ نمی تواند 
به معنای نابودی و فنا باشد بلکه یک نوع تکامل و گام نهادن در 

محیط وسیع تر می باشد.
آیه 84 سوره آل عمران:

بگو به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده و آنچه به موسی و عیسی 
و انبیای ]دیگر[ از جانب پروردگارشان داده شده گرویدیم و میان 

هیچ یک از آنان فرق نمی گذاریم و ما او را فرمانبرداریم.
1-دستور خدا به پیامبر اسالم و مسلمانان چیست؟

خداوند به پیامبر و مسلمانان دستور می دهد که عالوه بر ایمان به 
آنچه بر پیغمبر اسالم نازل شده، نسبت به همه آیات و تعلیماتی 
که به انبیاء پیشین نازل گردیده است، ابراز عقیده کنند و بگویند 
ما هیچ گونه فرقی در میان آنها از نظر حقانیت و ارتباط با پروردگار 
قائل نیستیم. همه را به رسمیت می شناسیم. همه رهبران الهی 
بودند و همگی برای هدایت خلق مبعوث شده اند و ما در برابر 
فرمان خدا از هر نظر تسلیم هستیم. بنابراین از دخالت تفرقه اندازان 

به این وسیله جلوگیری می کنیم.
2- آیا دستور الهی، اجرای همان میثاقی است که خداوند از 

پیامبران گرفته است؟
خداوند متعال به پیامبر دستور می دهد بر طبق میثاقی که از 
او وغیر او گرفته شده رفتار کنند و خود و همه مومنین از امت 
خودش بگویند:»آمنا باهلل و ما انزل علینا« این جمله از شواهدی 
است که شهادت می دهد براینکه منظور از میثاق، میثاقی است که 

از همه انبیاء و امت های آنها گرفته شده است.
3-آیا مشابه این آیه، در قرآن آیه دیگری داریم؟

این آیه به غیر از یکی دو کلمه، کامال شبیه آیه 136 سوره مبارکه 
بقره است. چنانکه خداوند از انبیاء پیشین میثاق و پیمان گرفت 
تا ایمان به پیامبر بعدی داشته و او را معرفی و یاری کنند. پیامبر 
بعدی نیز متقابال به تمام انبیاءو کتاب های آسمانی پیشین ایمان 
دارد.مراد از اسباط، قبایلی از بنی اسرائیل است که پیامبران در میان 

آنها بوده است.
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ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــور ب رییس جمه
»اگــر گلــه و شــکایتی داریــم، آن را بیــان 
کنیــم امــا اجــازه ندهیــم که ایــن موضوع 
ــدوق آراء  ــای صن ــردم پ ــع حضــور م مان
شــود« گفــت: ممکــن اســت فــرد مــورد 
نظــر مــا کاندیدا باشــد، امــا به هــر دلیلی 
حضــور نــدارد ایــن نباید موجــب مأیوس 
ــدی را  ــر بع ــم نف ــود، می توانی ــدن ش ش
کــه فکــر می کنیــم می توانــد خــوب کار 

کنــد، انتخــاب کنیم.
ــروز  ــان اینکــه ام ــا بی رئیــس جمهــور ب
همــه کشــورها از جملــه کشــورهایی که 
در اجــالس اخیــر مالزی حضور داشــتند، 
آمریــکا را مقصر اصلــی در ماجرای فشــار 
بــه ملــت ایــران می داننــد، گفــت: هیــچ 
کــس در ایــن مســأله تردیــد نــدارد کــه 
ــه تعهــدات  ــران ب جمهــوری اســالمی ای
خــود بــه طــور کامــل عمــل کــرده و در 
چارچــوب صلــح، ثبــات و امنیــت منطقه 
و جهــان گام برداشــته و ایــن طــرف 
مقابــل اســت کــه تعهــدات خــود را زیــر 

پــا گذاشــته اســت.

روحانــی تصریــح کــرد: ایــن موضــوع مهمی 
اســت کــه امــروز افکار عمومــی فرهیختگان، 
سیاســتمداران و حتــی قدرت های سیاســی 
جهــان نــه تنهــا در دل بلکــه بــا زبــان بــه آن 
ــیر  ــران راه و مس ــه ای ــد ک ــراف می کنن اعت

درســتی را انتخــاب کــرده اســت.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــال  ــه دنب ــر ب ــای اخی ــا در ماه ه آمریکایی ه
آن بودنــد کــه همــه جــا اعــالم کننــد، آماده 
مذاکــره بــا ایران هســتند و ایــن ایران اســت 
کــه پــای میــز مذاکــره نمی نشــیند، افــزود: 
ــازمان  ــم در س ــه ه ــود ک ــه ای ب ــن توطئ ای
ملــل و هــم پــس از آن در تعامــل بــا دیگــر 
کشــورها موفــق به شکســت آن شــدیم و در 
ســفر بــه ژاپــن هــم بــار دیگــر تکــرار شــد 
ــا  ــردن ب ــت ک ــره و صحب ــا در مذاک ــه م ک

هیــچ کــس مشــکلی نداریــم.
ــرای  ــی ب ــچ راه ــرد: هی ــد ک ــی تأکی روحان
دشــمنان و مخالفــان ملــت ایــران جــز 
ــر اراده ملــت وجــود نــدارد و  تســلیم در براب
ــم،  ــود لمــس می کنی ــه وج ــا هم ــن را ب ای
چــرا کــه هــر ماهــی کــه می گــذرد تــالش 

آنهــا بــرای مذاکــره و پیــدا کــردن راه حــل 
ــت  ــن اس ــه ممک ــود. البت ــتر می ش بیش
راه حلــی کــه آنهــا ارایــه می دهنــد، بــرای 
مــا قابــل قبــول نباشــد، امــا اصــل اینکــه 
همه مطمئن هســتند مــردم ایــران موفق 
ــد،  ــرود نمی آورن ــلیم ف ــر تس ــوده و س ب
نکتــه مهمــی اســت کــه امــروز بــه خوبی 

ملمــوس اســت.
رئیــس جمهــور در بخــش دیگــری از 
ــک  ــه کم ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ س
معیشــتی دولــت بــه خانوارهــا کــه از مــاه 
گذشــته پرداخــت آن آغــاز شــده اســت، 
ــون  ــه 17 میلی ــار ب ــاس آم ــت: براس گف
ــک  ــن کم ــوار ای ــزار و 601 خان و 687 ه
معیشــتی پرداخــت شــده اســت کــه البته 
براســاس اعــالم نیــاز و بررســی هایی کــه 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی انجــام 
ــد داشــت. ــش خواه ــم افزای ــن رق داده ای

روحانــی ادامــه داد: مــردم اطمینــان و 
ــه  ــت ارائ اعتمــاد داشــته باشــند کــه دول
ــرای کاهــش  ــن کمــک معیشــتی را ب ای
مقــداری از مشــکالت آنــان  ادامــه خواهــد 

براساس آمار به 17 میلیون و 687 هزار و 601 خانوار این کمک 
معیشتی پرداخت شده است

داد.
ــار وزارت  ــه آم ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه رئی
ــرح  ــاره ط ــی درب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
کمــک معیشــتی خانوارهــا، مبنــی بــر اینکــه 
در اســتان هایی کــه مصــرف بنزیــن آنهــا باالتر 
ــته ایم  ــری داش ــتی کمت ــک معیش ــوده، کم ب
ــا  ــن آنه ــرف بنزی ــه مص ــتان هایی ک و در اس
پایین تــر بــوده کمــک معیشــتی باالتــری انجام 
شــده اســت، گفــت: ایــن موضــوع نشــان از این 
اســت کــه ایــن اقــدام دولــت بــه اجــرای عدالت 
کمــک خواهــد کــرد، البتــه بایــد بــرای اجــرای 
عدالــت در کشــور، گام هــای بیشــتر و مهم تری 

برداشــته شــود.

از حکایت های مثنوی معنوی
 موشــی کوچــک مهــار شــتری را در دســت گرفتــه بــه 
جلــو مــی کشــید و بــه خــود مــی بالیــد کــه ایــن منــم 
کــه شــتر را مــی کشــم. شــتر بــا چاالکــی در پــی او مــی 
رفــت. در ایــن اثنــا شــتر بــه اندیشــه ی غــرور آمیــز موش 
پــی بــرد. پیــش خــود گفــت : »فعــال سرخوشــی کــن تــا 
بــه موقعــش تــو را بــه خــودت بشناســم و رســوا گــردی.«    
همیــن طــور کــه مــی رفتنــد بــه جــوی بزرگی رســیدند. 
مــوش کــه تــوان گــذر از آن رودخانــه را نداشــت بــر جــای 

ایســتاد و تــکان نخــورد.
 شــتر رو بــه مــوش کــرد و گفــت : »بــرای چه ایســتاده ای 
؟! مردانــه گام بــردار و بــه جلــو بــرو. آخــر تــو پیشــاهنگ 
و جلــودار منی.«مــوش گفــت : »ایــن آب خیلــی عمیــق 

اســت. مــن مــی ترســم غــرق شــوم.«
 شــتر گفــت : »ببینــم چقــدر عمــق دارد.« و ســپس بــا 
ســرعت پایــش را در آب نهــاد و گفــت : ایــن کــه تــا زانوی 

مــن اســت. چــرا تــو مــی ترســی و ایســتاده ای ؟!«
مــوش پاســخ داد : »زانــوی مــن کجــا و زانــوی تــو کجــا، 
ایــن رودخانــه بــرای تــو مورچــه و بــرای مــن اژدها اســت. 
ــی  ــن م ــز از ســر م ــوی توســت صــد گ ــا زان ــر آب ت اگ

گــذرد.«
گفت گستاخی نکن بار دگر

تا نسوزد جسم و جانت زین شرر
 مــوش گفــت : »توبــه کــردم، مــرا از ایــن آب عبــور بــده.« 
شــتر جــواب داد : »بیــا روی کوهانــم بنشــین، مــن صدها 

هــزار چــون تــو را مــی توانــم از ایــن جــا بگذرانــم.«
 چون پََیمَبر نیستی، پس رَو به راه
  تا رسی از چاه روزی سوی جاه

ــده، ابتــدا پیــروی کــن، شــاگردی  ــه خــود راه ن  غــرور ب
ــاز شــود آن  کــن، مریــد بــاش، گــوش کــن تــا زبانــت ب
گاه زبــان گشــا و آن هــم نخســت بــه صــورت پرســش و 
فروتنانــه و در همــه حــال معنــی و باطن موضــوع و مطلب 

را بنگــر تــا بــه معرفــت حقیقــی برســی.

داستان  آموزنده

   11   10   9    8   7    6   5    4    3     2    1   
جدول شماره :416  عمودی: 

ــد 2 عمــودی: همــراه هــاج  ــو - پرســتش خداون 1 عمــودی: عنصــر شــیمیایی رادیواکتی
- انســان و آدمــی - پارچــه پنبــه ای3 عمــودی: اثــر دهخــدا 4 عمــودی: اســمان و فلــک  
اندیشــیدن 5 عمــودی: خمیدگــی کاغــذ - دســت شکســته بــر گــردن - از قبایــل عصــر 
جاهلیــت 6 عمــودی: از وســایل آشــپزخانه - حالتــی از مــاده 7 عمــودی: قــوم باســتانی 
ــر9  ــروف ت ــدن - مع ــودی: زدن و کوبی ــده 8 عم ــتفاده نش ــوزاد - کاالی اس ــران - ن ای
عمــودی: تذکــر و خاطرنشــان 10 عمــودی: پشــت و عقــب - رودی در روســیه - قرابــت و 

ــور و روشــنی ــه دســت آورده شــده - ن خویشــی 11 عمــودی: ب
افقی : 

ــادو -  ــد - پ ــم ق ــار ه ــی: دو ی ــع شــده 2 افق ــوف زدن - جم ــب دادن و بل ــی: فری 1 افق
حــرف صریــح 3 افقــی: رود عــراق - علــم ســخنوری 4 افقــی: تکبــر و خودبینــی - حــرف 
فاصلــه 5 افقــی: تــراوش - تــن و کالبــد - درخــت چنــار6 افقــی: ســرود و نغمــه - واحــد 
نظامــی 7 افقــی: چوبدســتی - گل و الی - ژول در ثانیــه 8 افقــی: همبــازی پــت - از مــاه 
هــای ســریانی 9 افقــی: ویــران گشــتن - نقــص هــا و ایرادهــا 10 افقــی: خــوب و نیکــو - 

معطــر و عطرآگیــن - میــان چیــزی 11 افقــی: بــرد تفنــگ - ناسپاســی 

دکتر روحانی در جلسه هیات دولت:
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خویشاوندی ازدیدگاه علم ژنتیک        
ازدیــدگاه علــم ژنتیک خویشــاوند به کســانی گفته میشــود کــه دارای ژن 
های مشــرک هســتند هرچقدر اشــراک ژنی بیشــر باشــد خویشــاوندی 

نزدیکر محســوب میشود 
1-خویشــاوند درجــه 0 )صفــر(  افــراد بــا خودشــان خویشــاوندی درجــه 0 
دارنــد چــون  100/ )صــد در صــد ( اشــراک ژنــی دارنــد  دو قلوهــای تــک 
تخمــی هــم خویشــاوند درجه صفــر هســتند 100/ اشــراک ژنــی دارند 

2--خویشــاوند درجــه 1)یــک( شــامل پــدر . مادر . خواهــر . بــرادر و فرزند 
اســت کــه اشــراک ژنــی 50/ )پنجــاه ( دارند 

3-- خویشــاوند درجــه 2 )دو( شــامل عمــو . دایــی. خالــه . عمــه .و پــدر 
بــزرگ مــادر بــزرگ و و نــوه ها و.. هســتند که 25/ )بیســت پنج ( اشــراک 
ژنــی دارنــد در متــام ادیان موجــود در دنیــا ازدواج بین خویشــاوندان درجه 
صفــر . یــک و دو مرســوم نیســت و انجــام منــی شــود فقــط در یک قبیله 
در هنــد ازدواج بیــن خویشــاوندان درجــه دو انجام می شــود البتــه ان هم 
یــک قبیلــه کوچــک ایــن رســم وجــود دارد کــه شــخص مــی تــوان با عمو 
عمــه خالــه یــا دایــی خــود از دواج کنــد اگــر خانم باشــد بــا عمــو ودایی و 

اگــر اقــا باشــد با عمــه وخالــه خــود مــی توانــد ازدواج کند 
4-خویشــاوندی درجــه 3 ) ســه ( شــامل فرزنــدان عمــو فرزنــدان عمــه 
فرزندان.دایــی وفرزنــدان خالــه اســت کــه 12.5/ ) دوازده ونیــم ( درصــد 
اشــراک ژنــی وجــود دارد کــه ازدواج در خویشــاوندان درجــه 3 انجــام مــی 
شــود و باعــث بروز بیامریهای نهفته ژنتیکی می گــردد و این نــوع ازدواج 
باعــث بدتــر شــدن خزانــه ژنتیکــی جمعیت انســانی میشــود در کشــور 
مــا میــزان ازدواج فامیلــی 38.6/ ) ســی هشــت و ششــدهم درصد( اســت 
کــه 27/ )بیســت هفــت درصــد ( ان از نــوع ازدواج خویشــاوندان درجــه 
ســه)FIRST COUSINS(  اســت َو حــدود 11.6 / ازدواجهــای فایلــی در 
کشــور مــا ازدواج خویشــاوندی درجــه 4 و غیــره اســت بــا توجــه به اینکه 
ازدواجهــای فامیلــی باعــث ظهــور بیامریهــای نهفتــه ژنتیکــی می شــوند 

وخطــر معلولیــت جســامنی و مغــزی را افزایــش مــی دهند

آگهی گواهی حصروراثت
ــنامه  ــه شناس ــد منصــور ب ــدی فرزن ــه زاه ــم فاطم خان
ــوت  ــی ف ــهادتنامه و گواه ــتناد ش ــه اس ــماره 34  ب ش
ــماره  ــه  ش ــتی ب ــه، درخواس ــنامه ورث ــی شناس و فتوکپ
9809983489100570  تقدیــم شــورای حــل اختــالف 
ــادروان  ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش ــوده  و چنی نم
ــه شناســنامه  ــم  ب ــد محمدابراهی منصــور زاهــدی فرزن
شــماره 14  درتاریــخ  1398/09/17 در اقامتــگاه دائمــی 
خــود درگذشــته و ورثــه حیــن الفــوت وی عبارتنــد از :

1-اصغــر زاهــدی فرزنــد منصــور بــه شناســنامه شــماره 
39  متولــد 1350 نســبت: فرزند2-فاطمــه زاهــدی فرزند 
منصــور بــه شناســنامه شــماره 34  متولد 1354 نســبت: 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــد نادعل ــدی فرزن ــزت زاه فرزند3-ع
شــماره 4  متولــد 1321 نســبت: همســر لــذا مراتب یک 
نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی 
مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یا وصیــت نامه 
ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مدت یــک ماه 
از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال 
ــه ای جــز  ــت نام ــر وصی گواهــی صــادر خواهدشــد وه
ــراز شــود از  ــد اب ــن موع ــد از ای ــه بع رســمی وســری ک

درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
دفتــر شــورای حــل اختــالف شــماره یــک شهرســتان 

ــف ــیر/280 م ال بردس

آگهی گواهی حصروراثت
خانــم معصومــه امیراســماعیلی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره 
355  بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت و فتوکپــی شناســنامه 
ــم  ــماره 9809983489100557  تقدی ــه  ش ــتی ب ــه، درخواس ورث
شــورای حــل اختــالف نمــوده  و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه 
شــادروان قاســم کاکوئــی نــژاد فرزنــد نصرالــه بــه شناســنامه شــماره 
ــه  ــته و ورث ــراق درگذش ــور ع ــخ  1398/07/20 در کش 260  درتاری
حیــن الفــوت وی عبارتنــد از :1-حمیدرضــا کاکوئی نژاد فرزند قاســم 
ــد2-  ــد 1386 نســبت: فرزن ــه شــماره ملــی 3170235230  متول ب
یگانــه کاکوئــی نــژاد فرزنــد قاســم بــه شــماره ملــی 3170211722  
متولــد 1384 نســبت: فرزنــد3- ریحانــه کاکوئی نــژاد فرزند قاســم به 
شــماره ملــی 2982513943  متولــد 1391 نســبت: فرزنــد4- رقیــه 
کاکوئــی نــژاد فرزنــد قاســم بــه شــماره ملــی 2983320146  متولــد 
1396 نســبت: فرزنــد5- معصومــه امیراســماعیلی فرزنــد علــی بــه 
شــماره ملی 3179975377  متولد 1366 نســبت: همســرلذا مراتب 
یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیراال نتشــار محلــی آگهی می  شــود 
ــزد  ــا وصیــت نامــه ای از متوفــی ن چنانچــه کســی اعتــراض دارد ی
اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای 
حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهر وصیت 
نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از 

درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
دفتــر شــورای حــل اختــالف شــماره یــک شهرســتان بردســیر/278 

آگهی مزایده  ملک
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 980285  اجــرای احــکام 
دادگســتری بردســیر در نظــر دارد پــالک ثبتــی  2 فرعــی از 
6632 اصلــی  بخــش 20 کرمــان واقــع در بردســیر بلــوار 22 
بهمــن ک دانیــال فرعــی ســوم بــا مســاحت 199/4 مترمربــع 
ــازی و  ــه س ــی و محوط ــع اعیان ــکونی و 160/00 مترمرب مس
امتیــاز آب و بــرق و گاز کــه براســاس نظریه کارشــناس رســمی 
ــده  ــرآورد قیمــت گردی ــال ب دادگســتری 2/070/620/000 ری
اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ یکشــنبه 98/11/06 ســاعت 
12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت 
درمزایــده وخریــد مــی باشــند مــی تواننــد جهــت بازدید ملک 
وارائــه پیشــنهاد تاقبــل از مورخــه یادشــده بــه اجــرای احــکام 
مدنــی مراجعــه وقیمــت پیشــنهادی خــود را به انضمــام فیش 
بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی را یــک روز 
قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد، هزینــه 
آگهــی وکلیــه هزینــه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهده 
برنــده مزایــده مــی باشــد و درصورتی که برنــده ظــرف ده روز از 
تاریــخ انجــام مزایده نســبت بــه واریــز مابقی مبلغ پیشــنهادی 
اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبط خواهدشــد 
بــه درخواســت هایــی کــه در روز مزایــده ارائــه شــوند ترتیب اثر 

داده نخواهــد شــد
مدیــر اجــرای احــکام مدنی دادگســتری شهرســتان بردســیر- 

عظیمــی /279 م الف

ــول  ــال غیرمنق ــده م ــی مزای آگه
ــه 9700144  ــی کالس ــده اجرائ پرون
نظــر بــه اینکــه بدهــکار پرونــده نســبت بــه پرداخت بدهــی خود 
در مهلــت تعییــن شــده اقــدام ننمــوده لــذا در اجــرای مقــررات 
ــت  ــون ثب ــی قان ــاده 34 اصالح ــالح م ــون اص ــده قان ــاده واح م
مــوازی ششــدانگ عرصــه و اعیــان ملــک بــا کاربــری مســکونی 
دارای  پــالک 20 فرعــی از 3388 اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 
20 کرمــان، دارای ســند مالکیــت دفترچــه ای بــه شــماره چاپــی 
ــی  ــر الکترونیک ــماره دفت ــا ش ــال 91 ب ــری ج س 0934917  س
139520319011000420 کــه ششــدانگ بــه نــام ســتاره 
قاســم پــور ثبــت گردیــده و طبق ســند رهنــی شــماره 46800 - 
1396/3/21 دفترخانــه شــماره 99 کرمــان در رهــن آقــای محمد 
باســتانی راد قــرار گرفته اســت. آدرس ملک بردســیر محله ســارم 
ــی  ــوده و طبــق گــزارش ارزیاب ــاد کدپســتی 7841668339 ب آب
کارشــناس رســمی دادگســتری دارای ســاختمان مســکونی، سن 
بنــا بیــش از 35 ســال، خشــت و گلــی گنبــدی، مســاحت عرصه 
ــک دارای  ــع مل ــی91 مترمرب ــع و مســاحت اعیان 189/5 مترمرب
امتیــازات آب و بــرق و گاز میباشــد حــدود اربعــه ملــک شــماال: 
ــرقا:  ــی، ش ــالک 3388 اصل ــه پ ــر ب ــول 11 مت ــت بط دیواریس
درب و دیواریســت بطــول 15/75 متــر بــه کوچــه بــه عــرض 8 
متــر، جنوبــا: در ســه قســمت کــه قســمت دوم آن شــرقی اســت 
اول دیــوار بــه دیــوار بطــول 6/10 متــر بــه پــالک 3388 اصلــی 
دوم دیــوار بــه دیــوار بــه طــول 2 متــر بــه پــالک 3388 اصلــی 
ســوم دیــوار بــه دیــوار بطــول 5/20 متــر بــه 3388 اصلــی، غربــا: 
دیواریســت مشــترک بطــول 18/40 متــر بــه پــالک 18 فرعــی 
از 3388 اصلــی میباشــد.ملک مذکــور طبــق نظریــه کارشــناس 
ــغ 420000000   ــه مبل ــده( ب ــی ش ــتری )قطع ــمی دادگس رس
ریــال )چهــل و دو میلیــون تومــان( ارزیابــی شــده اســت. پــالک 
فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز دوشــنبه مــورخ 98/10/30 در اداره 
ثبــت اســنادو امــالک بردســیر واقــع در خیابــان معلــم از طریــق 
مزایــده بــه فــروش مــی رســد. مزایــده از مبلــغ پایــه کارشناســی 
شــروع وبــه باالتریــن قیمت پیشــنهادی نقــدا فروخته می شــود. 
الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه اب، بــرق، 
گاز و تلفــن اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف 
ــز بدهــی  ــا باشــد و نی ــده دارای آنه ــورد مزای ــه م ــی ک در صورت
ــده  ــا تاریــخ مزای هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره ت
اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه 
عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه 
ــده  ــه برن ــازاد ب ــوق از محــل م ــه هــای ف ــت هزین پرداختــی باب
مزایــده مســترد خواهــد شــد، نیــم عشــر و حــق مزایــده نیــز در 
روز مزایــده وصــول مــی گردد. ضمنــا چنانچــه روز مزایده تعطیل 
رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلی در همان ســاعت 

و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
تاریخ انتشار: دوشنبه مورخ 98/10/09 

حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک بردسیر

آگهی حصر وراثت
ــی  ــد عل ــادی فرزن ــدل آب ــژاد عب ــون ن ــوش افش ــم پری خان
ــماره  ــت ش ــرح دادخواس ــه ش ــماره 38  ب ــنامه ش ــه شناس ب
9809983489300562  مــورخ 1398/10/07 توضیــح داده 
شــادروان ســمیه نخعــی عبــدل آبــادی بــه شــماره شناســنامه 
ــوت  ــم ف ــهر ب ــخ  1398/09/18 در ش 3179949147  درتاری
ــوش  ــد از :پری ــوت وی عبارتن ــن الف ــده و وراث منحصرحی ش
افشــون نــژاد عبــدل آبــادی فرزنــد علــی به شناســنامه شــماره 
ــت  ــک نوب ــب ی ــذا مرات ــادر ل ــبت م ــد 1338 نس 38  متول
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 مــاه از نشــر آگهــی به 
شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهی صادر خواهدشــد 
وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری کــه بعــد از ایــن 

موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
دفتــر شــورای حل اختالف شــماره 3 شهرســتان بردســیر/284 

الف م 

آگهی گواهی حصروراثت
آقــای امید امیرپورســعید دارای شناســنامه 2980810673  به 
ــورخ  ــماره 9809983489200570  م ــت ش ــرح دادخواس ش
1398/10/07 توضیــح داده شــادروان فرهــاد امیرپورســعید بــه 
شــماره شناســنامه 25  درتاریخ  98/09/24 در شــهر بردســیر 
فــوت شــده و وراث منحصرحین الفوت وی عبارتنــد از :1-امید 
امیرپورســعید فرزند فرهاد شــماره شناســنامه 2980810673  
متولــد 1374 نســبت فرزنــد2- عــادل امیرپورســعید فرزنــد 
فرهــاد شــماره شناســنامه 3060535817  متولــد 1379 
نســبت فرزنــد3- آنیتــا امیرپورســعید فرزنــد فرهــاد شــماره 
ــد4-  ــد 1379 نســبت فرزن شناســنامه 3060535809  متول
فاطمــه شــرفیان فرزنــد عبــاس شــماره شناســنامه 74  متولد 
1354 نســبت همســر5- صفــورا ابراهیــم نــژاد مشــیزی فرزند 

امــان الــه شــماره شناســنامه 6  متولــد 1335 نســبت مــادر
6- حســین امیرپورسعید فرزند نصراله شــماره شناسنامه 368  
متولــد 1328 نســبت پدرلــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه 
هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهی می  شــود چنانچه کســی 
اعتــراض دارد یــا وصیــت نامه ای از متوفی نزد اشــخاصی باشــد 
ظــرف مــدت یــک ماه از نشــر آگهــی به شــورای حــل اختالف 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهر وصیــت نامه ای 
جــز رســمی وســری کــه بعــد از این موعــد ابــراز شــود از درجه 

اعتبار ســاقط اســت.
دفتر شــورای حل اختالف شــماره 2 شهرســتان بردســیر/281 

الف م 

آگهی حصر وراثت
آقــای قربانعلــی هاشــمی نــژاد دارای شناســنامه 1  بــه 
شــرح دادخواســت شــماره 9809983489200563مــورخ 
ــژاد  1398/10/07 توضیــح داده شــادروان کلبعلــی هاشــمی ن
ــهر  ــخ  93/10/23 در ش ــنامه 71  درتاری ــماره شناس ــه ش ب
بردســیر فــوت شــده و وراث منحصرحیــن الفــوت وی عبارتنــد 
از :1-حســین هاشــمی نــژاد فرزند کلبعلی شــماره شناســنامه 
5  متولــد 1335 نســبت فرزنــد2- علــی هاشــمی نــژاد فرزنــد 
کلبعلــی شــماره شناســنامه 1  متولــد 1337 نســبت فرزنــد 
3- قربانعلــی هاشــمی نــژاد فرزنــد کلبعلی شــماره شناســنامه 
1  متولــد 1342 نســبت فرزنــد4- رمضان هاشــمی نــژاد فرزند 
کلبعلــی شــماره شناســنامه 8  متولــد 1346 نســبت فرزند5- 
محمــد هاشــمی نــژاد فرزند کلبعلــی شــماره شناســنامه 171  
متولــد 1357 نســبت فرزنــد6- شــوکت هاشــمی نــژاد فرزنــد 

کلبعلــی شــماره شناســنامه 2  متولــد 1340 نســبت فرزند
7- معصومــه هاشــمی نــژاد فرزنــد کلبعلی شــماره شناســنامه 
2  متولــد 1350 نســبت فرزنــد8- مهنــاز هاشــمی نــژاد فرزند 

کلبعلــی شــماره شناســنامه 5  متولــد 1355 نســبت فرزند
ــماره  ــه ش ــد امرال ــکری فرزن ــماعیل زاده عس ــرت اس 9- نص
شناســنامه 2  متولــد 1316 نســبت همســر لــذا مراتــب یــک 
نوبــت در روزنامــه هــای کثیــراال نتشــار محلــی آگهــی مــی  
ــه ای از  ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی ــه کســی اعت ــود چنانچ ش
متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر 
آگهــی به شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی صادر 
خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی وســری که بعد 

از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
دفتــر شــورای حل اختالف شــماره 2 شهرســتان بردســیر/282 

الف م 

پیام حقوقی - مهلت پرداخت دیه
ــامی  ــازات اس ــون مج ــاده 488 قان در م
ــه، از  ــت دی ــت پرداخ ــت: مهل ــده اس آم
ــر  ــب زی ــه ترتی ــت ب ــوع جنای ــان وق زم
ــری  ــو دیگ ــه نح ــه ب ــر اینک ــت مگ اس
ــب  ــد موج ــد:در عم ــده باش ــی ش تراض
دیــه، ظــرف یــک ســال قمــری؛ در شــبه 
عمــد، ظــرف دو ســال قمــری و در خطــای 

ــری. ــال قم ــه س ــرف س ــض، ظ مح
ــت  ــده اس ــز آم ــاده نی ــن م ــره ای در تبص
بیــن  در  پرداخت کننــده  کــه هــرگاه 
ــت  ــه پرداخ ــبت ب ــرر نس ــای مق مهلت ه
ــد،  ــدام کن ــه اق ــمتی از دی ــا قس ــام ی تم
ــت. ــول آن اس ــه قب ــف ب ــه مکل محکوم ل
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بمناســبت ســالروز نهــم دی بــه بازخوانــی 
بخشــهایی از بیانــات مقــام معظــم رهبری 
کــه در دیــدار مــردم قــم در نوزدهــم دیماه 

88 ایــراد فرمودنــد ارائــه میگــردد 
مســائل کشــور کــه فقــط مســائل 
ــه اغتشاشــگران نیســت؛  ــوط ب مرب
کشــور مســائل اقتصــادی دارد، 
مســائل  دارد،  علمــی  مســائل 
ــی  ــائل بین       الملل ــی دارد، مس سیاس
ــا  ــی دارد؛ صده ــائل امنیت دارد، مس
مســئله   ی مهم پیش روی مســئوالن 

ــت؛ ــور هس کش
مطمئــن باشــید کــه روز نهــم دِی امســال 
ــک روز  ــم ی ــن ه ــد؛ ای ــخ مان ــم در تاری ه
متمایــزی شــد. شــاید بــه یک معنا بشــود 
گفــت کــه در شــرائط کنونی - که شــرائط 
غبارآلودگــِی فضاســت - این حرکــت مردم 
اهمیــت مضاعفــی داشــت؛ کار بزرگــی بود. 
هرچــه انســان در اطــراف ایــن قضایــا فکــر 
میکنــد، دســت خــدای متعــال را، دســت 
قــدرت را، روح والیــت را، روح حســین بــن 
علــی )علیــه الّســام( را میبیند. ایــن کارها 
کارهائــی نیســت کــه بــا اراده    ی امثــال مــا 
ــن  ــت، ای ــن کار خداس ــرد؛ ای ــام بگی انج
دســت قــدرت الهــی اســت؛ همــان طــور 
ــت حساســی -  ــک موقعی ــام در ی ــه ام ک
کــه مــن بارهــا ایــن را نقــل کــرده    ام - بــه 
بنــده فرمودنــد: »مــن در تمــام ایــن مدت، 
ــن  ــت ای ــی را در پش ــدرت اله ــت ق دس
قضایــا دیــدم«. درســت دیــد آن مــرد نافــِذ 

بابصیــرت، آن مــرد خــدا.
 در شــرائط فتنــه، کار دشــوارتر اســت؛ 
تشــخیص دشــوارتر اســت. البتــه خــدای 
متعــال حجــت را همیشــه تمــام میکنــد؛ 
ــدای  ــردم از خ ــذارد م ــت نمیگ ــچ وق هی
ــو  ــد ت ــند و بگوین ــگار باش ــال طلب متع
حجــت را بــرای مــا تمــام نکــردی، راهنمــا 
ــراه  ــت گم ــن جه ــا از ای ــتادی، م نفرس
ــا ذکــر  ــن معن ــرآن مکــرر ای شــدیم. در ق

شــده اســت. دســت اشــاره ی الهــی همــه جــا قابــل 
دیــدن اســت؛ منتها چشــم بــاز میخواهد. اگر چشــم 
را بــاز نکردیــم، هــال شــب اول مــاه را هــم نخواهیم 
دیــد؛ امــا هــال هســت. باید چشــم بــاز کنیــم، باید 
ــان  ــم، از همــه ی امکاناتم ــت کنی ــم، دق ــگاه کنی ن
اســتفاده کنیــم تا ایــن حقیقــت را که خــدا در مقابل 

مــا قــرار داده اســت، ببینیــم.
 مهــم این اســت کــه انســان ایــن مجاهــدت را بکند. 
ایــن مجاهــدت بــه نفــع خــود انســان اســت؛ خــدای 
متعــال هــم در ایــن مجاهــدت بــه او کمــک میکنــد. 
نــوزده دِی مــردم قــم در ســال ۵۶ از ایــن قبیــل بــود، 
نهــم دِی امســاِل آحــاد مــردم کشــور - کــه حقیقتــاً 
ایــن حرکــت میلیونــی فوق  العــاده ی مــردم حرکــت 
عظیمــی بــود - از همیــن قبیــل اســت، و قضایــای 
گوناگونــی کــه مــا در طــول انقــاب از ایــن چیزهــا 
کــم نداشــتیم. ایــن مجاهــدت، راه را بــه مــا نشــان 

میدهد.
تحلیــل حــوادث جــاری کشــورمان تحلیلی نیســت 
ــم،  ــوادث عال ــد. ح ــدا باش ــم ج ــوادث عال ــه از ح ک
ــت.  ــل اس ــم متص ــه ه ــا ب ــه، اینه ــوادث منطق ح
بخشــی هــم مربــوط بــه کشــور ماســت، کــه البتــه 
آن بخــش اصلــی و اساســی اســت. علــت هــم ایــن 
اســت کــه اســتکبار لنگــی کار خــود را از اینجــا مــی 
بینــد؛ و ایــن نشــان میدهــد کــه یــک ملــت و یــک 
مجموعــه     ی انســانی چــه نقشــی میتوانــد ایفــاء کند. 
اینــی کــه امــام بزرگــوار مــا هــی خطــاب میکــرد بــه 
امــت اســام، بــا توجــه بــه ایــن حقیقــت اســت. یک 
ملــت وقتــی بیــدار میشــود، اینجــور میتوانــد همه      ی 
ــه    ای  ــزد. کارخان ــه هــم بری محاســبات اســتکبار را ب
کــه آنهــا درســت کردنــد، خــط تولیــدی کــه بــرای 
بــه ثمــر رســاندن اهــداف اســتکبارِی خودشــان بــه 
ــک  ــداری ی ــد را بی ــن خــط تولی ــد، ای وجــود آوردن
ملــت اینجــور ُکنــد یــا متوقــف میکنــد. اگــر همه  ی 
ملتهــای مســلمان بیاینــد توی میــدان، چه میشــود! 
اگــر همــه    ی ملتهــای مســلمان همیــن بصیــرت را، 
همیــن آمادگــی را، همیــن حضــور را پیــدا کننــد، 
چــه اتفاقــی در دنیــا مــی افتــد! از ایــن میترســند. 
میخواهنــد صــدای مــن و شــما خامــوش بشــود و به 
گــوش ملتهــای دیگر نرســد. میخواهنــد کاری کنند 
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شــهید منصور نگارســتانی فرزند محمد متولد93/3/13باتحصیات: ســوم دبیرســتان 
ــاو ســروان تــکاور دریایــی( تاریــخ شــهادت:  ــا درجــه دار نیــروی دریایی)ن ومجــرد ب
۵9/۷/14 در خرمشــهر بــه شــهادت نائــل گردیــد ومــزارش در گلــزار شــهدای شــهر 

نگاراست
زندگینامه: شــهید منصور نگارســتانی در روســتای نــگار در خانــواده ای زحمتکش 
بــه دنیــا آمــد. دوران ابتدائــی را در روســتای نــگار گذرانــد و بــرای ادامــه تحصیــل بــه 
کرمــان رفــت. ســال هــا در کرمــان بــا کارگــری و بنایــی، مخــارج تحصیــل و زندگــی 
خــود را تأمیــن مــی کــرد. عاقــه ای خــاص بــه ورزش داشــت بــه گونــه ای کــه  یکی 
از ده ورزشــکار شــهید اســتان کرمان محســوب می شــود که در رشــته های مختلف 
ورزشــی مثــل فوتبــال، کشــتی و ... بــه مقــام های برتر اســتانی و کشــوری نیز دســت 

پیدا کــرده اســت.
ســال ۵۶ بــا قبولــی در آزمــون اســتخدامی نیــروی دریایــی، وارد ارتــش مــی شــود و 

مــدت 3 ســال در منجیــل خدمــت مــی کنــد.
در شــهریور ۵9 بــا شــنیدن خبــر جنــگ عــراق علیــه ایــران، از پایــگاه نیــروی دریایی 
بــه جنــوب اعــزام مــی شــود و بعــد از نبــردی دالورانــه در خرمشــهر، در حملــه هوایی 
دشــمن بــه شــهادت مــی رســد؛ و بــه عنــوان اولیــن شــهید اســتان و نیــروی دریایی، 
بــرای اولیــن بــار در کرمــان و نــگار، روی دســتان قــدر شــناس مــردم تشــییع شــده و 

بــه خــاک ســپرده مــی شــود.
تــو بــازی بــا یکــی از بچــه ها درگیــری لفظــی پیدا کــرده بــود. خانــواده طــرف مقابل 
بــا چــوب و ... اومــدن در خونــه مــا. منصــور گفــت: همــه شــما اومدیــن منــو بزنیــد، 
یکــی از شــما هــم بــرا زدن مــن کافیــه! بعد هم معــذرت خواهــی کرد، گفــت: ببینید 
مــا آشــتی کردیــم،  فــردا کــه تو کوچــه خیابــون همدیگــه رو دیدیــم دیگــه کدورتی 

نباشــه ... راوی: مهدی نگارســتانی)برادر شهید(
اوســتاش تعریــف مــی کــرد: بــه انــدازه ۲تــا کارگــر بــرام کار می کــرد. در کنــار ماتــی 
کــه آمــاده مــی کــرد، ده تــا فرغــون آجر هم میــاورد. می گفــت: اوســتا اگه ایــن کار رو 
هــم بــرات انجــام بــدم چقــدر میــدی؟ میشــد از صبــح تــا عصــر کار مــی کــرد، دوباره 

از عصــر تــا پاســی از شــب هــم ادامــه مــی داد ...
 تو مدتی که کرمان بود دستشو جلو کسی حتی پدر و مادرم دراز نکرد ...

بعــد شــهادت منصــور، دوســتش تعریــف مــی کــرد: پــول تــو جیبــی و مخارجــم رو 
منصــور تأمیــن مــی کــرد. چون مــن توانایــی کارکــردن نداشــتم، اوســتا بیرونــم کرد. 
منصــور گفــت: اشــکال نــداره، تــو بــرو خونــه، غذایی درســت کن، مــن کار می کنــم ...

راوی: مهدی نگارستانی)برادر شهید(
تــکاور نیــروی دریایــی بــود. وقتــی مرخصــی مــی آمــد به تک تــک اقوام ســر مــی زد 

و در حــد توانــش بهشــون رســیدگی و کمک مــی کرد.
خالــه تعریــف مــی کــرد: مدتــی که خونــه ما کرمــان زندگــی می کــرد، صبــح ها بعد 
نمــاز صبــح، حیــاط خونــه رو جــارو مــی زد و کمــک من ســفره صبحانــه رو پهن می 
کــرد تــا بچــه هــا از خــواب بیــدار بشــن.  دوســت داشــتم بچــه هایــی مثــل منصــور 
داشــته باشــم... گذشــت تــا اینکــه منصــور نظامــی شــد و یــه روز بــرا ســر زدن اومــد 
خونــه مــا. اتفاقــا اون روز هــم بــرگ هــای درخــت هــا ریختــه بــود رو حیــاط. منصــور 
بلنــد شــد حیــاط رو جــارو کنــه. ناراحت شــدم. گفتم: خالــه تو دیگه نظامی هســتی، 
زیردســت داری، بــرا مــن جــارو مــی کنــی؟! گفــت: خاله شــما زحمت منو کشــیدی، 
حکــم مــادر منــو داری، اگــه هزارتا ســتاره ســرهنگی هــم رو شــونه م بخوره، بــاز نوکر 

شــما هســتم ...   راوی: مهــدی نگارســتانی)برادر شــهید(، بــه نقل از خاله شــهید
تــو چهــره اش ناراحتــی نبــود. اگــه با کســی برخــورد می کــرد به گونــه ای رفتــار می 
کــرد کــه گویــی مــدت هاســت طــرف رو مــی شناســه... دنبــال بدســت آوردن ســوژه 
از دیگــران نبــود؛ ســخت زندگــی کــرد امــا خواهــان ســختی و ناراحتــی بــرا دیگــران 

... نبود 
مــادرم بــا یکــی از خالــه هــا قهــر کــرده بــود؛ تهدیــد هــم کــرده بــود کــه خونــه خاله 
نریــد. شــب بابــا گفــت: مــن صبــح احتیــاج بــه کمکتــون تــو صحــرا دارم. صبــح بعد 
نمــاز، ورزشــش رو کــرد و بــا هــم دوتایی رفتیم ســمت صحــرا. از کنــار خونــه خاله رد 
شــدیم.  خالــه فرغــون بــه دســت مصالــح بــه دســت شــوهرش برا بنایــی می رســوند. 
منصــور ســر کوچــه بــه بهانــه احوالپرســی بــا یکــی از دوســتاش، خالــه رو زیــر نظــر 
داشــت ... رفــت جلــو و ســام علیــک کــرد. بــه مــن گفــت: تــو بــرو بــه بابــا هــم بگــو 

منصــور کاری بــراش پیــش اومد، نتونســت بیــاد ...
ســاعت4عصر اومــد ســر صحــرا. بــه بابــام گفــت: مــن کار شــما رو فــردا انجــام میــدم 

ولــی بــرا مــن زشــت بــود خالــه کار کنــه ... بابــا هــم پذیرفــت ...
راوی: مهدی نگارستانی)برادر شهید(

خاطــرات، کمــک هــا و محبــت هــای منصــور باعث شــده بــود مــردم کوچــه 8متری 
شــهاب کرمــان،  اینقــدر دوســتش داشــتن کــه بــرا تشــییع و شــرکت تــو مراســم 
شــهادتش ســنگ تمــام بــذارن. مثــل مــادر بچــه از دســت داده بــراش ناراحــت بــودن 
و حجلــه شــهید رو تــو کوچــه خودشــون بســته بــودن. اســم کوچــه رو هم گذاشــتن، 

کوچه شــهید منصــور نگارســتانی ...      
    راوی: مهدی نگارستانی)برادر شهید(

شهید  معظم   منصور نگارستانی 

بازخوانی بیانات گرانقدر مقام معظم رهبری  در دیدار مردم قم در نوزدهم دیماه 88 :

*یــک هفتــه هســت دارم هــر روز میرم دفتــر خدمات 
قضایــی کــه از یــه نفر شــکایت کنم،هــر روز یــه بهانه 
ای دارند،یــه روز میگــن سیســتم قطــع هســت .یــه 
روز میگــن سیســتم سراســری قطــع هســت .یــه روز 
میگــن بــرو صبــح بیا.خاصــه هــر روز یــه مشــکلی. 
حاال اون سیســتم دادخواســت نویســی و شــکایت که 
حــاال چهــل ســال بعــد از انقــاب در دادگســتری هــا 
انجــام میشــد چــه اشــکالی داشــت کــه حــاال مــردم 
را اینطــور ســرگردان دفتــر خدمــات قضایی میکنید؟                                                                                                                                          

9۵----913۵                                                   
*باســام کاندیداهــای مجلس باید طــرح وبرنامه خود 
رادربــاره بنزیــن بیــان کننــد کــه بــا چــه طرحــی می 
خواهنــد درمجلــس اینــده موضــوع مصــرف بنزیــن و 

گرانــی ان وفشــاربرکم درامدهــا را حــل کننــد
۵3----919۲                                                       

*شــعارهای تبلیغاتــی نامزدهــای انتخاباتــی را بادقت 
ــدگان  ــه نماین ــرح وظیف ــون و ش ــا قان ــنجید و ب بس
ــا  ــن انه ــای دروغی ــده ه ــول وع ــد و گ ــق دهی تطبی
رانخوریــد زیــرا مجلــس بایــد دراس امورباشــد 
ومجلســی مــی توانــد درراس امور باشــد افــرادی چون 
شــهید مــدرس شــجاع ، انقابــی و ســاده زیســت وبــا 

صداقــت باشــد                        913۶۲----99
*چــرا خــام فروشــی چــرا ســنگ مــس معــدن بخش 
مرکــزی بردســیر را اســتخراج و بــه سرچشــمه حمــل 
ومی فروشــند چرا بااینکــه از عیار باالیی برخورداراســت 
مســئوالن بفکر ایجاد کارخانه نیســتند تا گوشــه ای از 

بیــکاری برطــرف شــود                    9۲۲0----۵0
*مجلــس آینــده باید بار ســنگین مطالبات معیشــتی 
مــردم را از زمیــن بــردارد و بــرای آن پاســخی »عملی« 
و درخــور پیــدا کنــد و بــا ریل گــذاری صحیــح، دولــت 

را در مســیر عدالــت و پیشــرفت هدایت کند
۲0----913۲.                                                     

*ســام ســپهر هوادارمــردم ، از مراکزبهداشــتی 
خواهشــمندیم بیشــتر برکارتاالرهانظارت داشته باشه 
یــک دیــس ســاالد پــراز ســس بــرای چهارنفرباایــن 

همــه تفــاوت ســلیقه بهتــره یکنفــره باشــه
۶۲----913۶                                                      

ــا قســم ...  ــم ی ــول کنی *ســپهرجان دم خــروس قب
درپاســخ پیامــک تغییــر مســیر راه اهــن از بردســیر 
بــه بافــت ، روابــط عمومــی فرمانــداری پاســخ داد ایــن 
خبــر شــایعه اســت و پیمانکاردرحــال فعالیــت اســت 
ولــی درتاریــخ 10/۵ /98 معــاون اســتاندار ازاحتمــال 
ــان قضــاوت  ــرداده اســت حاالخودت تغییرمســیر خب
ــد باتشــکر     913۲----40 وموضــوع بررســی کنی

*نماینده مجلس بایدشــجاع و انقابی باشد و محافظه 
کار و اهــل زد و بند نباشــد. برخــی حاضرند برای جلب 
آرا مــردم خطــوط قرمــز را هــم کنــار بگذارنــد و مــردم 
بایــد بــا دقــت رفتــار و گذشــته کاندیــدا را مــاک قرار 

دهند و مجلســی انقابی ایجادکنند باتشــکر 
۶0---930۲                                                       

*باســام لطفــا بــه مــردم بگوییــد کــه کاندیداهــای 
مجلــس را نقــد کننــد و بــه شــعارها بســنده نکننــد 
کارامــدی انهــا وقانــون گرایــی و مطالبــه گــری انهــا را 
ارزیابــی کننــد تــا مجلســی روی کاربیادتــا معضــات 
معیشــتی را حــل کندممنــون             9۲19----99

مسائل کشور که فقط مسائل مربوط به اغتشاشگران نیست؛ کشور مسائل اقتصادی دارد، 
مسائل علمی دارد، مسائل سیاسی دارد، صدها مسئله   ی مهم پیش روی مسئوالن کشور هست

کــه ملتهــای دیگــر نفهمنــد تأثیر بیــداری و بصیــرت یک ملــت در 
حــوادث عالــم چقــدر اســت.

مســئولین کشــور بحمــداللَّ چشمشــان هــم بــاز اســت، میبیننــد؛ 
میبیننــد مــردم در چــه جهتــی دارنــد حرکــت میکننــد. حجــت 
ــر همــه تمــام شــده اســت. حرکــت عظیــم روز چهارشــنبه ی  ب
نهــم دی مــاه حجــت را بــر همــه تمــام کــرد. هــم وظائفشــان در 
زمینــه   ی اداره      ی کشور.مســائل کشــور کــه فقط مســائل مربــوط به 
اغتشاشــگران نیســت؛ کشــور مســائل اقتصادی دارد، مسائل علمی 
دارد، مســائل سیاســی دارد، مســائل بین       المللی دارد، مسائل امنیتی 
دارد؛ صدهــا مســئله   ی مهــم پیــش روی مســئوالن کشــور هســت؛ 
بایــد اینهــا را انجام بدهند؛ باید کشــور را مدیریت کنند؛ باید کشــور 
را جلــو ببرنــد. دشــمن میخواهــد بــا این حــوادث، چرخهای کشــور 
از کار بیفتــد؛ نبایــد بــه دشــمن کمــک کــرد. دشــمن میخواهــد با 
اینگونــه حــوادث، چرخ پیشــرفت اقتصادی متوقف بشــود؛ دشــمن 
میخواهــد چــرخ پیشــرفت علمی کــه بحمداللَّ دور برداشــته اســت 
و حرکــت علمــی خوبــی آغــاز شــده و رو بــه رشــد هــم هســت، 
متوقــف بشــود؛ دشــمن میخواهــد حضــور سیاســی قدرتمندانه ی 
ــروز از  ــه ام ــی را ک ــای بین     الملل ــوری اســامی در عرصــه ه جمه
گذشــته بســیار بارزتــر و پرجلوه    تــر اســت، مخــدوش کنــد، خــراب 
کنــد بــا ایــن مســائل اینجــوری؛ نبایــد بــه دشــمن کمــک کــرد. 
بنابرایــن مســئوالن بایــد کارهــای خــود را در زمینه    هــای اقتصادی، 
ــای  ــی، در زمینه   ه ــای سیاس ــی، در زمینه   ه ــای علم در زمینه     ه
اجتماعــی، در همــه  ی زمینه هائی که مســئولیتی دارنــد، وظیفه   ای 
دارنــد، بــا قــدرت، بــا قــّوت و بــا دقــت انجام بدهنــد. همــکاری های 
بــا دولــت و مســئولین کشــور هــم بایــد ادامــه پیــدا کند. مــردم هم 

کــه حضــور خودشــان را در صحنــه نشــان داده انــد.

نخستین محصول فناورانه دانشگاه آزاد اسالمی بردسیر رونمایی شد
اســتاد پژوهشــگر دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بردســیر پــس از هفــت 
ســال تــاش و در آییــن باشــکوهی از نخســتین محصــول فناورانــه ایــن 

دانشــگاه رومنایــی کــرد.
رســول جمشــیدی مجری پروژه »حذف فلزات ســنگین آب آشــامیدنی 
توســط غشــای نانوکامپوزیت پلیمــری« در گفتگو با خربنــگار خربگزاری 
آنــا در بردســیر بــا ابــراز نگرانــی از وجــود فلــزات ســنگین در آب رشب 
برخــی نقــاط اســتان و کشــور اظهــار کــرد: »این محصــول با اســتفاده از 
غشــای نانــو کامپوزیت پلیمری می تواند فلزات ســنگین ســمی به ویژه 

آرســنیک را از منابــع آب آشــامیدنی آلــوده حــذف کند.«
وی کــه مــدرک فوق دکرتی خود را در رشــته مهندســی شــیمی با گرایش 
نانــو تکنولــوژی کســب کــرده اســت بــا تأکیــد بر اینکــه مواد ســمی آب 
به ویــژه آرســنیک می توانــد موجب بــروز بســیاری از بیامری هــا به ویژه 
رسطــان و مشــکات قلبی-عروقــی شــود، افــزود: »بالغ بــر هفــت ســال 
تحقیــق و پژوهــش بــرای ســاخت ایــن محصــول صــورت گرفتــه کــه 

موفــق به کســب اســتاندارد ســازمان بهداشــت جهانی شــدیم.«
پژوهشــگر دانشــگاه آزاد اســامی واحد بردسیر، خواستار حامیت بیشرت 
دولــت بــرای تولیــد انبــوه این محصول شــد و گفت: »با حامیت بیشــرت 
ــی در  ــش مهم ــوان نق ــادرات آن می ت ــه و ص ــول فناوران ــن محص از ای

کســب درآمدهــای ارزی بــدون اتــکا بــه نفت شــد.«
بــه گــزارش آنــا، از دیگــر فعالیت هــای ایــن اســتاد پژوهشــگر می تــوان 
ــزه منایشــگاه اخرتاعــات منایشــگاه  ــن جای کســب مــدال طــا و بهرتی
ایناتکــس ۲۰۱۳، کســب جایــزه بهرتیــن دانشــجوی دکــرتی ســال ۲۰۱۴ 

دانشــگاه یو.تــی.ام مالــزی بــا عنــوان Best Student، مشــاوره در تأســیس بالــغ  بــر پنــج کارخانــه 
صنعتــی در اســتان های هرمــزگان، خراسان شــاملی و مازنــدران و طراحــی و ســاخت چند دســتگاه 

آزمایشــگاه مکانیــک ســیاالت را نــام بــرد.
ــی و  ــه در هامیش هــای بین امللل ــه تعــداد متعــدی مقال ــات واحــد؛ ارائ انتقــال حــرارت و عملی
ژورنال هــای معتــرب بــا رتبه ISI، مشــارکت در تألیف ســه کتاب معترب بین املللی توســط انتشــارات 
الزویــر، وایلــی، تیلــور و فرنســیس در زمینــه محیط زیســت و نانــو فنــاوری و کســب چنــد عنــوان 
پژوهشــگر برتــر دانشــگاه و اســتان از دیگــر فعالیت هــای ایــن اســتاد پژوهشــگر بــوده و کســب 
عنــوان پژوهشــگر برتــر منطقــه هفــت دانشــگاه آزاد اسامی)اســتان های کرمــان و یــزد( در ســال 

۱۳۸۷ نیــز از دیگــر افتخــارات این اســتاد دانشــگاه آزاد اســامی بردســیر اســت.

.

گزارش تصویری از افتتاح موسسه جامعه القران توسط سید محمدحسین 
طباطبایی وتجلیل از خادمان قرانی 

فتنه خاموش شد اّما 9دی باقیست
بال پرواز گشایید که پرها باقی است

بعد از این باز سفر، باز سفرها باقی است
پشت بت ها نشود راست پس از ابراهیم
بت شکن رفت ولی باز تربها باقی است
گفت فرزانه ای، امروز شام عاشوراست

جبهه باقی است، شمشیر و سپرها باقی است
جنگ پایان پدرهای سفر کرده نبود

شور آن واقعه در جان پرسها باقی است
گرچه پیروزی از آن من و تو خواهد بود

رشط ها باقی است، اما و اگرها باقی است
» رشط اول قدم آن است که مجنون باشی«
» در ره منزل لیلی که خطرها« باقی است

نیست خالی دل ارباب یقین از غصه
فتنه ها می رود و خون جگرها باقی است
سخن از فتنه شد و چرت غزل شد پاره

واژه ها دربه در و قافیه ها آواره
قصه تلخ است چه تلخ است! بگویم یا نه؟

صربتان می رود از دست! بگویم یا نه؟
شاید از قصه ما ُخلق شام تنگ شود!
یا که این گفته خود آغازگر جنگ شود

قصه آن بود که دشمن دهنش آب افتاد
کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد

آتش فتنه چنان شد که خدا می داند
آنقدر دل نگران شد که خدا می داند

قصه آن بود که یک طائفه که فتنه ازوست
دوست را دشمن خود خواند، وَدشمن را دوست

آری آن طائفه خود را ز خدا منفک کرد
روی بر سامری آورد به موسی شک کرد
سامری گفت بیایید به شهرت برسیم
با پرستیدن گوساله به قدرت برسیم

سامری گفت که در شور حکومت شعف است
باید این بار به قدرت برسیم این هدف است

آری آن صدرنشینان بنی صدر شده
خویش را قدر ندانسته و بی قدر شده
گرچه یاران علی بودند سازش کردند

با معاویه نشستند و خوش وبش کردند
نکته ها بر لبامن رفت و خریدار نبود
گوش آن طائفه انگار بدهکار نبود

آری آن طائفه می گفت:  نصیحت کافی است
خسته ایم از سخن مفت! نصیحت کافی است

کم به تطبیق بخوانید ز تاریخ اینجا
خیمه را نیست نیاز این همه بر میخ اینجا

شعر از : جواد محمدزمانی 

موسســه جامعــه القــران بردســیر بــا حضــور نابغــه قرانــی حجــت االســام ســید 
محمدحســین طباطبایــی  )علــم الهــدی( و پــدر بزرگوارشــان، همچنیــن حجــت 
االســام والمســلمین کرمانــی امــام جمعــه بردســیر، مهندس نجــف پــور فرماندار 
و مســئولین اســتانی و شهرســتانی افتتــاح شــد.این موسســه بــه همــت خیریــن 
شهرســتان و کمــک هــای مردمــی بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۲۲0 میلیون تومــان در 

زمیــن موقوفــه خانــواده بزرگــوار شــهید ظهرعلی ســاالری و بــا چهــار کاس قرانی و 
کادری مجــرب و مدیریــت خانــم یاراحمــدی در حــال فعالیــت مــی باشــد.

ضمنــا بعــد از نمــاز مغــرب وعشــا درحــرم امامــزاده در جلســه محفــل انــس باقــران 
از بانیــان خیــر قرانــی  توســط قــاری برجســته وممتــاز شــهرمان حمــزه وفایــی  و 

سایرمســئوالن  تجلیــل بــه عمــل آمــد 


