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مجلس در گذر دهه چهارم انقالب، دهه »پیشرفت و عدالت« 
است. این دورنمایی است که رهبر معظم انقالب بارها به آن 
تفوه فرمودند. گفتمان پیشرفت و عدالت هنوز یک گفتمان 

مطرح در جامعه ماست.
انقالب اسالمی طی چهل سال گذشته همواره رو به رشد 
و توسعه و بسط اقتدار خود در داخل مرزهای جغرافیایی 
ایران و فراتر از آن در منطقه و جهان داشته است. اسالم 
انقالبی متکی بر فرهنگ اهل بیت)ع(، نسخه اصلی اسالم 
ناب محمدی)ص( است که امام)ره( و رهبری پرچمدار آن 

در جهان هستند.
این پرچم تنها با همت و کار جهادی و انقالبی ، مقاومت 
سلحشورانه در برابر توطئه دشمنان اسالم و ایران و روحیه 
لذا شکل گیری  است  تبلیغ  و  ترویج  قابل  انقالبی گری 
یک مجلس جهادی و انقالبی  در آینده برای صیانت از 

دستاوردهای انقالب و استمرار آن یک ضرورت است
مجلس آینده باید بار سنگین مطالبات معیشتی مردم، 
اشتغال و تسهیل ازدواج جوانان  را از زمین بردارد و برای 
آن پاسخی »عملی« و درخور پیدا کند و با ریل گذاری 
صحیح، دولت را در مسیر عدالت و پیشرفت هدایت کند. 
»پاک بینی«، »پاکدستی« و »پاک زیستی« از شروط اولیه 
انتخاب نماینده است. اگر این پاکی را رعایت نکنیم، به بیراهه 

رفته ایم.
نخبگان در حوزه و دانشگاه فارغ از هر گونه گرایش سیاسی 
باید افکار عمومی را برای یک انتخاب صحیح بر سیبل 

گفتمان عدالت، پیشرفت و کارآمدی یاری دهند.
ناهماهنگی،  وادی  باید  زودتر  هرچه  انقالب  نیروهای 
سرگشتگی و حاشیه نشینی را ترک کنند و با بازسازی نیروها 
و باز کردن مسیر خوداصالحی، نسل جوان را در پذیرش 
مسئولیت بزرگ تاریخی در خانه ملت که عصاره فضائل مردم 

است،  یاری دهند.
نخستین گام در تأمین عدالت اجتماعی، وجود قانون صحیح 
و عادالنه است؛ قانونی که مصالح مادی و معنوی همه 
شهروندان را به طور یکسان تضمین کند و با اسرار وجودی 
انسان و اصول حاکم بر روابط اجتماعی بشر هماهنگ بوده و 
بتواند جامعه را به سوی هدف نهایی رهنمون گردد. وضع یا 
کشف چنین قانونی فقط از کسی یا کسانی انتظار می رود که 
از صالحیت علمی و اخالقی کافی برخوردار باشند.لذا برای 
توسعه عدالت وپیشرفت نیاز به قانوگذار است و قانوگذار که 
همان نمایندگان منتخب مردم هستندباید ویژگیها و شرایط 

خاصی داشته باشند ا زجمله : 
الف. قانونگذار باید قبل از هرچیز یک انسان شناس کامل باشد 
و تمام اسرار وجودی، عواطف و خواسته های انسان و اصول 

حاکم برروابط اجتماعی بشر را بداند.
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                          مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان: 

کلنگ احداث 292 کالس درس در 
کرمان در دی ماه به زمین زده شد

                        دکتر روحانی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران 

شرایط قانونگذار و ضرورت حرکت 
در مسیر درست عدالت و پیشرفت

زائران قزاقستانی که خود را به 
آرامگاه  شهیدحاج قاسم   رساندند

صفحه 4

                       گزارشی از گلزارشهدای کرمان و حضور عاشقان شهید : از 

افتتاح 31 هزار میلیارد طرح 
آب و برق در سال 98

 بیانات گرانقدر مقام معظم رهبری  در خطبه های نماز جمعه :

                               حجت االسالم عرب پور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه ثاراهلل :

عصر روز سه شنبه )24دی ماه(، حجت االسالم عرب پور 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه ثاراهلل در مراسم 
بزرگداشت هفتمین روز خاکسپاری شهید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی و یادواره شهدای عشایری بردسیر در جمع 
مردم و بسیجیان شهرستان بردسیر در حسینیه ثاراهلل 
شهرستان ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا سالم اهلل 
علیها و تسلیت شهادت سردار دلها و سیدالشهدا مقاومت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش 
گفت: در زمان حکومت حضرت علی علیه السالم بعد از 
شهادت مالک اشتر، چه غم ها که به دل امیرالمومنین وارد 
شد که بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی که به حق مالک 

اشتر والیت بودند، این غم و اندوه نیز دوباره تکرار شد.
وی ادامه داد:  حاج قاسم سلیمانی از ابتدای انقالب اسالمی 
تا پایان زندگی و زمان شهادتش ذوب در والیت بود و عشق 

به والیت و رهبری در روح و جسمش بصورت عمیق بود.
وی افزود: خیلی ها به دنبال کسب فضائل اخالقی و فتح 
قله های معنویت و اخالص و بصیرت بودند که سردار شهید 

سلیمانی این قله ها را فتح کرد.
وی با اشاره به حضور سردار سلیمانی برای دفاع از حرم اهل 
بیت علیه السالم گفت: هنگامی که ایشان قدم در عرصه 
دفاع از حرم گذاشت، همه تروریست ها از میدان گریختند.

ایشان به نقل از یک سناتور آمریکایی گفت: حرکت ترامپ 
در ترور ژنرال سلیمانی، یک حرکت احمقانه و خطای 
فاحش بود، ژنرال سلیمانی می توانست حتی ناجی آمریکا و 
همه انسان هایی باشد، که زیر بار ظلم زندگی می کنند، که 

ترامپ با این اقدام احمقانه این فرصت را سلب کرد.
ایشان با اشاره به حضور سردار سلیمانی در زمان دفاع 
مقدس با نقل خاطره ای از سرلشکر پاسدار محسن رضایی 
فرمانده وقت سپاه پاسداران گفت: ما در زمان دفاع مقدس 

حاج قاسم قله های فضائل اخالقی و معنویت و اخالص 
و بصیرت را فتح کرد

فرماندهان زیادی داشتیم و زمانی که جلسه ای تشکیل می 
دادیم و حاج قاسم نبود، انگار ما یک چیز گم شده ای داشتیم 
و وقتی که به جمع ما می پیوست یک نورانیت عجیبی بر 

جلسه ما حاکم می شد.
وی ادامه داد: در هر عملیاتی که حاج قاسم حضور داشت، آن 
عملیات موفق بود و وقتی که دشمن متوجه می شد که یکی 

از فرمانده هان عملیات حاج قاسم است، واقعا می هراسید.
وی افزود: بعد از دوران دفاع مقدس این معنویت و فرماندهی 
از مرزهای کشور فراتر رفت و حاج قاسم هر کجا که قدم می 

گذاشت، آرامش و امنیت با او به آن منطقه وارد می شد.
این مقام مسئول با اشاره به جنگ سوریه گفت: 98 درصد 
سوریه دست دشمن و تروریست های تکفیری افتاده بود، 
وقتی که مقام معظم رهبری به ایشان امر کردند که جبهه 
مقاومت را در سوریه تشکیل دهد، با تمام وجود به تشکیل 
هسته های مقاومت برای مقابله با این تکفیری ها پرداخت و 

جبهه مقاومت را در سوریه تشکیل داد.
وی با اشاره به اقدامات حاج قاسم تاکید کرد: امروز هر نفسی 
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حمله موشکی به پایگاه آمریکا از ایام اهلل است/ 
ملت ایران نشان داد از هر حزب و قوم طرفدار 
انقالب و مقاومت است/ جنتلمن های پشت میز 

مذاکره، همان تروریست های فرودگاه بغداد هستند

واحدهای تولیدی کرمان هنوز موفق به جذب اعتبار 
تسهیالت تبصره 18 نشدند

واحدهــای تولیــدی کرمــان هنــوز موفــق بــه 
جــذب اعتبــار تســهیالت تبصــره ۱8 نشــدند

معــاون اقتصادی اســتاندار کرمــان بابیان اینکه 
واحدهــای تولیــدی کرمــان هنــوز موفــق بــه 
جــذب تســهیالت تبصــره ۱8 نشــدند گفــت: 
بــرای جــذب ایــن تســهیالت یــک ماه بیشــتر 

ــت. زمان نیس
ــان،  ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــع  ــع موان ــه رف ــان در جلس ــی دهق محمدعل
تولیــد اســتان کرمــان کــه در ســالن پیامبــر 
اعظــم)ص( اســتانداری کرمــان برگــزار شــد بــا 
بیــان اینکــه دبیــری جلســه رفــع موانــع تولید 
ــت  ــده اس ــذار ش ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ب
اظهــار داشــت: خانــه صنعــت و معــدن در کل 
کشــور به عنــوان دبیــر جلســات کارگــروه رفــع 

موانــع تولیــد انتخــاب شــده اســت.
وی بــا ابــراز اینکــه از ســازمان صنعــت، معــدن 
ــال های  ــول س ــه در ط ــتان ک ــارت اس و تج
گذشــته دبیــری جلســه را بــه عهــده داشــتند 
ــد  ــا بای ــات آنه ــم و از تجربی ــکر می کنی تش
اســتفاده کــرد افــزود: مــوارد دیگری نیــز وجود 
ــه  ــه خان ــز ب ــور نی ــن ام ــری ای دارد کــه پیگی

صنعــت و معــدن واگــذار شــده اســت.

ــان  ــتانداری کرم ــادی اس ــور اقتص ــاون ام مع
بیــان کــرد: توقــع ایــن اســت کــه پرونده هایی 
کــه بــه جلســات کارگــروه رفــع موانــع تولیــد 
می آیــد قبــال دقیقا کارشناســی شــوند و وقت 

جلســات کمتــر گرفته شــود.
وی بــا بیــان اینکــه پرونــده اشــخاص محرمانه 
اســت گفــت: نبایــد ریــز اطالعــات واحدهــای 
تولیــدی دارای مشــکل در جلســات رفع موانع 
ــخاص در  ــروی اش ــود و آب ــرح ش ــد مط تولی

خطــر قــرار بگیــرد.
دهقــان بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان کرمــان 
هنوز نتوانســتیم اعتبار تســهیالت تبصــره ۱8 
را جــذب کنیــم تصریــح کــرد: این تســهیالت 
ســود کمتــری دارد امــا ســختگیری هایی برای 
ــم  ــود دارد و امیدواری ــت وج ــت پرداخ ضمان
بانک هــا همــکاری بیشــتری بــرای پرداخــت 

این تســهیالت داشــته باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای جــذب ایــن 
ــان نیســت  ــاه بیشــتر زم تســهیالت یــک م
ــرد:  ــوان ک ــود عن ــدام ش ــریع تر اق ــد س و بای
ــکیل  ــتان تش ــره ای در اس ــج نف ــروه پن کارگ
شــده کــه مشــکالت پیــش روی عــدم جــذب 
ــان  ــره ۱8 در کرم ــهیالت تبص ــارات تس اعتب

معاون بازرگانی رشکت صنایع فوالد مشیز بردسیر: 

موفقیت شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر در بومی سازی هفتاد درصدی 
تجهیزات صنعتی مورد نیاز

موفقیــت شــرکت صنایــع فــوالد مشــیز 
بردســیر در بومی ســازی هفتــاد درصــدی 
تجهیــزات صنعتی مــورد نیاز/ نقش جشــنواره 
و نمایشــگاه ملی فوالد در جلوگیــری از خروج 

ارز اســت
معــاون بازرگانــی شــرکت صنایع فوالد مشــیز 
بردســیر بــا اشــاره بــه نقــش مثبت جشــنواره 
ــازی و  ــوالد در بومی س ــی ف ــگاه مل و نمایش
جلوگیــری از خــروج ارز، از موفقیــت شــرکت 
ــد از  ــاد درص ــازی هفت ــش در بومی س متبوع

تجهیــزات صنعتــی مــورد نیــاز، خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صنایــع، کیــوان 
ــن  ــزاری دومی ــان برگ ــش در جری رحیمی من
ــران  ــوالد ای ــی ف ــگاه مل ــنواره و نمایش جش
ــع و  ــزاری صنای ــه خبرگ ــور در غرف ــا حض ب
گفت وگــو بــا خبرنــگار ایــن خبرگــزاری، 
پیرامون دســتاوردها و اقدامات شــرکت صنایع 
فوالد مشــیز بردســیر در راســتای بومی ســازی 

ــار داشــت: ــی، اظه ــزات واردات تجهی
ایــن مجموعــه کــه در منطقه بردســیر کرمان 
قــرار دارد، از ســال ۱38۰ مشــغول بــه تولیــد 
ــد  ــرکت، تولی ــن ش ــدام ای ــن اق ــت. اولی اس
بالغ بــر دویســت هــزار تــن میلگــرد بــوده و بــا 
پــروژه ای کــه در حــال اجــرا اســت به ســیصد 

هــزار تــن خواهــد رســید.

مجموعــه فوالدســازی ایــن شــرکت از ســال 
۱394 آغــاز بــه فعالیــت کــرده و در حال تولید 
بیــش از چهارصــد و چهــل هــزار تــن شــمش 

فــوالدی در کشــور اســت.
کارخانــه فوالدســازی مجموعــه فــوالد مشــیز 
بردســیر در حوزه بومی ســازی بیش از شــصت 
ــکل  ــه ش ــزات را ب ــد تجهی ــاد درص ــا هفت ت
بومی ســازی چــه در بخــش طراحــی و چــه از 
لحــاظ ســاخت غبارگیرهــا و خنک کننده هــا 
انجــام داده و در ایــن زمینه پیشــتاز بوده اســت.

در همیــن راســتا بــه دنبــال ایــن هســتیم که 
ارز کمتــری از کشــور خــارج کنیــم.

وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود 
پیرامــون رونــد برگــزاری دومیــن جشــنواره و 
نمایشــگاه ملــی فــوالد ایران با اشــاره بــه اینکه 
نمایشــگاه امســال نســبت به ســال گذشــته از 
کیفیــت باالتــری برخــوردار بــوده اســت، اظهار 

داشــت:
اثــرات  ایــن نمایشــگاه قطعــاً  برگــزاری 
در  کــه  چــرا  اســت  داشــته  مثبتــی 
توزیع کننــدگان،  نمایشــگاه هایی  چنیــن 
ــد  ــدگان می توانن ــدگان و تأمین کنن تولیدکنن
بــا ایجــاد ارتبــاط، مشــکالت خــود را مطــرح 
ســازند و بــه تفاهم هایــی نیــز بــرای رفــع ایــن 

ــند. ــکالت برس مش

ــور،  ــی کش ــرایطی تحریم ــه ش ــا توج ــن ب همچنی
برگــزاری ایــن نمایشــگاه در جلوگیــری از خــروج ارز از 

کشــور بســیار تأثیرگــذار اســت.
ــی  ــاون بازرگان ــع، مع ــزاری صنای ــزارش خبرگ ــه گ ب
شــرکت صنایــع فوالد مشــیز بردســیر در پایــان، اظهار 

داشــت:
از دولــت انتظــار داریــم که قوانیــن زائــد را حذف کنند 
و قوانینــی کــه از امــر صــادرات جلوگیــری می کننــد 
را لغــو یــا تغییــر دهنــد. در موضــوع واردات نیــز نبایــد 
در تهیــه مــواد اولیــه اصلــی یــک تولیدکننــده مانع یا 
وقفــه ایجــاد کننــد، چــرا کــه ایــن موانع موجــب وقفه 

در تولیــد خواهد شــد.
.

           معاون اقتصادی استانداری کرمان :

ــود. ــری ش پیگی
معــاون امــور اقتصــادی اســتانداری کرمــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه وظیفــه کارگــروه اســت کــه پرونده هایــی 
کــه بــه بانک هــا معرفــی شــدند را بررســی و دالیــل 
عــدم پرداخــت تســهیالت را گــزارش دهند افــزود: در 
مــدت زمــان یــک مــاه باقیمانــده کارگــروه و کمیتــه 
پنــج نفــره بایــد تمــام تــالش خــود را بــرای جــذب 

ایــن اعتبــارات انجــام بدهند.
بــه گــزارش تســنیم در بیســت و هفتمیــن کارگــروه 
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان کرمــان کــه بــه 
دبیــری خانه صنعــت و معدن اســتان برگزار شــد ۱۱ 
پرونــده از واحدهــای تولیــدی دارای مشــکل بررســی 
شــد کــه بدهی معوقــات بانکــی و مالیاتی و همچنین 
مجــوزات محیــط زیســتی از اهم مشــکالت آنهــا بود.
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خطبه های نمازجمعه

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان گفت: کلنگ 
احــداث ۲۹۲ کالس درس در کرمــان در دی مــاه بــه زمین 

شد. زده 
احمــد  کرمــان؛  از  برنــا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــرورش  ــوزش و پ اسکندری نســب، در جلســه شــورای آم
نــگاه ملــی و تحــول منطقــه ای را شــعار هفتــه شــورا های 
ــال های  ــرد: در س ــوان ک ــالم و عن ــرورش اع ــوزش و پ آم
اخیــر تحــوالت خوبــی در ورود خیریــن بــه حــوزه آموزش 
و پــرورش شــاهد بودیــم به طــوری کــه ۲۰۰ کالس درس 
ــان  ــتان کرم ــن در اس ــط خیری ــال توس ــاه امس در دی م
کلنگ زنــی شــده همچنیــن در هفتــه گذشــته عملیــات 
ــام  ــا ن احــداث ۹۲ کالس درس توســط بخــش دولتــی ب

شــهدای مقاومــت آغــاز شــد.
ــوزش و  ــعه آم ــرو توس ــور را در گ ــعه کش ــزوم توس او ل
پــرورش دانســت و افــزود: توســعه پایــدار در گــرو توســعه 
ــایل  ــد در مس ــه می خواه ــه ای ک ــت و جامع ــانی اس انس
اقتصــادی، فرهنگــی، علمــی وغیــره مانــور بدهد مســتلزم 
تربیــت دانش آمــوزان خــالق و پویاســت و مدرســه ها بایــد 
بــا نشــاط، خــالق و پویــا زمینه ســاز ایــن مهــم باشــند.

اســکندری نســب مدرســه محــوری را یکــی از راهکار های 
پویایــی مــدارس برشــمرد و اظهــار داشــت: آمادگــی داریم 
فضــای مــدارس را بــه ســمت فضــای تربیتــی، ورزشــی، 
فراگیــری احــکام شــهری و ... بــرای تمامــی اقشــار جامعه 

ســوق دهیــم تــا بتوانیــم بــا کمــک دســتگاه های دیگــر 
ــه صورتــی تعریــف کــرده کــه ایــن  جایــگاه مدرســه را ب

مهــم را دنبــال کننــد.
او بــا تاکیــد بــر اینکه آمــوزش و پــرورش نیازمنــد همکاری 
ــم اگــر توجــه  ــح کــرد: معتقدی همــه نهادهاســت، تصری
ویــژه ای بــه آمــوزش و پــرورش داشــته باشــیم قطعــا آینده 

نظــام و جامعــه را تضمیــن خواهیــم کــرد.
اسکندری نســب بــا اشــاره بــه قانــون تبدیــل بــه احســنت 
کــردن فضا هــای آمــوزش و پــرورش بــه کاربــری تجــاری 
و بــا اعــالم ایــن خبــر کــه طــی امســال۳۱۰ پــروژه نیمــه 
تمــام در حــوزه آمــوزش و پــرورش فعال شــده اســت، بیان 
داشــت: حــدود ۵ کیلومتــر از فضا های آموزشــی آمــوزش و 
پــرورش در اســتان کرمــان بـَـر تجــاری دارنــد کــه می تواند 
ــتان  ــرورش در اس ــوزش و پ ــتم آم ــده سیس ــات دهن نج
کرمــان باشــند کــه می توانیــم بــا مشــارکت دیگــران از این 

فرصــت نهایــت اســتفاده را بکنیم.
ــل  ــان از تعام ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
فرمانــداران بــا آمــوزش و پــرورش ســخن بــه میــان آورد و 
بیــان کــرد: برخی از فرمانــداران منابــع پایدار بــرای آموزش 

ــد. ــن کرده ان ــرورش تامی و پ
او ادامــه داد: امســال ۲ هــزار و ۷۰۰ میلیــارد تومان از ســوی 
دولــت بــرای مشــارکت خیریــن در کشــور تخصیــص داده 
ــای  ــد هزینه ه ــری ۳۰ درص ــر خی ــه اگ ــده به طوری ک ش

ــت  ــط دول ــی آن توس ــود، مابق ــل ش ــاخت را متقب س
پرداخــت خواهــد شــد.

اسکندری نســب بــا بیــان اینکــه در شــهر کرمــان 
فضا هــای زیــادی در حــال ســاخت اســت کــه امیدواریم 
ــا ســرانه  ــرداری برســند ت ــه بهره ب ــک ب ــده نزدی در آین
آموزشــی اســتان ارتقــا یابــد، اظهــار کــرد: هــزار و ۱۷۰ 
کالس در ســطح اســتان کرمــان بــاالی ۳۵ دانش آمــوز 
ــز  ــه مرک ــل هســتند ک ــه تحصی ــا مشــغول ب در آن ه
اســتان در صــدر آن هــا قــرار دارد به گونه ای کــه در شــهر 
کرمــان از هــم اکنون مــردم نگــران ثبت نام فرزندانشــان 
بــرای مهرماه ســال آینده هســتند و بایــد ایــن دغدغه در 

شــهر کرمــان رفــع شــود.

دشمن با موج سواری می خواهد 
اقتدار سپاه را  با آن سیلی محکمی که 

به آمریکا زد به حاشیه ببرد

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر : کلنگ احداث 2۹2 کالس درس در کرمان در دی ماه به زمین زده شد

رئیــس دادگســتری شهرســتان بردســیر از تشــکیل پرونــده 
قضائــی مربــوط بــه حادثــه واژگونی اتوبــوس در محــور باغین 
بــه بردســیر در اســتان کرمــان کــه منجر به فــوت تعــدادی از 

هموطنان شــد، خبــر داد.
خبرگــزاری ایســنا: رئیس دادگســتری شهرســتان بردســیر از 
تشــکیل پرونــده قضائــی مربوط بــه حادثــه واژگونــی اتوبوس 
در محــور باغیــن بــه بردســیر در اســتان کرمــان کــه منجر به 

فــوت تعــدادی از هموطنان شــد، خبــر داد.
حســین رمضانــی زاده اظهــار کــرد: پــس از اعــالن خبــری 
مبنــی بــر واژگونــی یــک دســتگاه اتوبــوس اســکانیا ســفید 
ــه ســمت  ــا ۳۶ سرنشــین کــه از مشــهد مقــدس ب رنــگ ب
ــه  ــه رســیدگی ب ــود، بالفاصل هرمــزگان در حــال حرکــت ب

ــی قــرار گرفــت. موضــع در دســتور کار دســتگاه قضائ
رمضانــی زاده با اشــاره بــه اینکه بازپرس ویــژه ای در دادســرای 
عمومــی و انقــالب بردســیر کار رســیدگی بــه موضــوع را آغاز 
ــت  ــی الزم جه ــتورات قضائ ــرد: دس ــالم ک ــت، اع ــرده اس ک
مشــخص شــدن علــل و عوامــل ایــن حادثه تلــخ صادر شــده 

است.
وی بیــان کرد:تحقیقــات اولیــه حکایــت از آن دارد علــت وقوع 
حادثــه طبــق نظریه پلیــس راه شــمال کرمــان، عــدم توانایی 
در کنتــرل وســیله نقلیه ناشــی از تخطی از ســرعت مطمئنه 

در جــاده لغزنــده بوده اســت.
ایــن مقــام قضائــی گفت: ایــن اتوبــوس ســاعت ۳ و ۳۴ دقیقه 
بامــداد ۲۵دی ماه در مســیر کوهســتانی و کیلومتــر ۴۵ محور 
ــه بردســیر کــه اغلــب در فصــل زمســتان شــاهد  باغیــن ب
نــزول رحمــت الهــی و بــارش بــرف در ایــن محــور مواصالتی 

هســتیم، واژگون شــده اســت.
وی هشــدار داد: بــا توجــه بــه اینکــه محــل وقــوع حادثه یکی 
از نقــاط حادثــه خیــز بــوده، لــذا بایــد اداره راه و شهرســازی 
شهرســتان بردســیر بــا هماهنگــی اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان کرمــان نســبت بــه اصــالح مســیر یــاد شــده بــه قید 

فوریــت اقــدام نمایند.
ــهروندان  ــر از ش ــفانه ۷ نف ــه متاس ــن حادث ــزود: در ای وی اف
شــامل ۵ مــرد و ۲خانــم جــان خــود را از دســت دادنــد و ۲۹ 
مصــدوم جهــت ســیر مراحــل درمانــی بــه بیمارســتان هــای 

کرمــان منتقــل شــده انــد.

حجــت االســام والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در خطبه 
هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه پیرامــون اقتــدار ســپاه  بیان داشــت: 
ــی،  ــر نظام ــی ، غی ــف نظام ســپاه در همــه عرصــه هــای مختل
فرهنگــی وســاخت وســاز وغیــره حضور داشــته اســت. یــک جایی 
خطایــی کــرده و خودشــان پذیرفتــه انــد در هــزار کار خــوب آدمیزاد 
جایز الخطاســت و یک خطای انســانی رخ داده وکار ســختی است و 
مــا خودمــان را جــای آن عزیــزان بگذاریم یک کســی پشــت پدافند 
نشســته وگفتند یک موشــک کــروز آمریکایــی را داره میــاد ودر رادار 
دیــده وبایــد تصمیــم بگیریــد بزنــد یا نــه وایــن تصمیم گیــری کار 
ســختی اســت و حــاال عزیــزان خودشــان پذیرفتند کــه یک خطای 
انســانی بــوده، وایــن بــی انصافــی اســت مــا هــزاران بــار کارهــای 
ــده  ــف انجــام داده نادی ــی کــه ســپاه در عرصــه هــای مختل خوب
بگیریــم وایــن کمــال بــی انصافــی اســت فقــط ایــن کار را در نظــر 
بگیریــم و حــاال آنهــا مــی خواهنــد بــا مــوج ســواری اقتــدار ســپاه 
را بــه حاشــیه ببرنــد و آن ســیلی محکمــی کــه ســپاه بــه آمریــکا 
زد بــه حاشــیه ببرنــد و مــا بــا اعــام قاطعانــه و شــجاعانه از همــه 
نیروهــای مســلح بــه ویــژه نیــروی مقتــدر ســپاه پاســداران انقاب 
اســامی اعــام مــی داریم.بــروز ســانحه هوایــی نبایــد باعث شــود 
کــه افتخــاری کــه کســب کردیــم تحــت شــعاع قــرار دهیــم ایــن 
ســانحه جــای خــودش و آن اقتــدار ســپاه وســیلی محکمــی که به 
آمریــکا زد جــای خــودش. ولــی متاســفانه بعضــی وقتهــا دشــمن 
ــد کــه آن حــوادث مهــم تحــت  ــزرگ میکن جــوری حــوادث را ب

الشــعاع قــرار بگیرد. 
خطیــب جمعــه در ادامــه چند نکتــه راهبــردی وکلیدی را برشــمرد: 
یکــی اشــراف اطاعاتی ایــران روی پایگاههــای آمریکا در عــراق و 
منطقــه، و ایــن بــه رخ کشــیدن قــدرت اطاعاتی نیروهای مســلح 
بــه ویــژه ســپاه پاســداران چیز کمی بــرای ما نیســت. نکتــه دوم آن 
جنــگ الکترونیکی ســپاه کــه منجــر بــه از کار افتادن ســامانه های 
جنــگ الکترونیکــی  آمریــکا شــدو ایــن در دنیــا اینجــور اســت که 
موشــکها ردیابــی مــی کننــد و مــی زننــد. ولی اینقــدر مــا در جنگ 
الکترونیکــی قــوی شــده ایــم کــه یکــی از موشــکهای ایــران را 
نتوانســتند ردیابــی کنند و تمام موشــکها بــه اهداف مدنظــر اصابت 
کــرد. نکتــه بعــدی دقــت بــاالی موشــکهای مــا بــود جــوری کــه 
فرماندهــان نظامــی مــی گوینــد مثــل تــک تیرانــداز عمل کــرده و 
ایــن بــا موشــک زدن کار ســختی اســت و هر کجا که مدنظرشــان 
بــوده همــان جاهــا مــورد هــدف قــرار گرفتــه وایــن در دنیــا بــی 
نظیــر بــوده و ایــن دقــت بــاالی مــا را مــی رســاند. نکتــه بعــدی 
آبروریــزی کــه در مقابــل رســانه هــا بــه گونــه ای کــه اجــازه بازدید 
ندادنــد فقــط محــل اصابت یک موشــک را نشــان دادنــد و اینکه ما 
خبــر داریــم چــه اتفاقــی افتــاده امــا چــرا درب پایــگاه عیــن االســد 
را بــاز نکردنــد کــه انهدامهــا وتلفــات را ببیننــد وایــن بــرای آمریــکا 
آبروریــزی اســت. نکتــه بعــدی ایــن حملــه بــی نظیــر از یــک ســو 
نمــاد توانایــی مــا در همه عرصــه های علمــی، فنــاوری ، اطاعاتی 
و سیاســی واز ســوی دیگــر ضعــف، افــول آمریــکا و عجــز و ناتوانی 
در پاســخ گویــی اســت و االن مقاومــت در دنیــا بــه ایــن زدن مــا 
امیــدوار شــد کــه ایــران زد امــا آمریــکا جوابــی نــداد پــس آنهــا می 

ــد زد. زنند و خواهن
امــام جمعــه بردســیر پیرامــون بدعهــد ی اروپائیــان بیــان داشــت: 
در بیســت و چهــارم دی مــاه ســه کشــور اروپایــی در یــک اقــدام 
شــیطنت آمیــز بــا صــدور بیانیــه ای اظهــار نگرانی از تنشــهایی که 
بیــن ایــران و آمریــکا پیــش آمــده  پرونــده هســته ای ایــران را بــه 
کمیســیون حــل اختــاف ارجــاع دادنــد و مکانیــزم ماشــه یــا فعال 
ســازی کــه همــان ســازو کار حــل اختــاف اســت عنــوان کردنــد  
ودر بنــد ۳۶ و ۳۷ توافــق هســته ای ایــران بــا پنــج بعــاوه یــک 
آمــده اســت وایــن دو بنــد بــا مســائلی مرتبــط مــی باشــد اگر ســه 
کشــور تصویــب کــردن کــه ایــران از آن توافقــات کــم گذاشــته و 
ــه کمیســیون حــل اختــاف  ــداده  آن را ب وظیفــه اش را انجــام ن
هســته ای مــی فرســتند و یــک بــار ایــران فرصــت دارد از خــودش 
دفــاع کنــد اگــر حــل نشــد بــه شــورای امنیــت و بــدون رای گیری 
و بــدون حــق وتــو چین و روســیه مــی تواننــد تمام تحریمــات بین 
المللــی را دوبــاره برگرداننــد. وحــاال ایــن ســه کشــور اروپایــی امدند 
وایــن کار را انجــام دادنــد یعنــی اعمــال فشــار حداکثــری کــه از این 
طریــق مــی خواهنــد اســتفاده کننــد و مــا با پنــج گام که برداشــتیم 
و گام اخیــر را در ایــام شــهادت حــاج قاســم بــود که یعنی مــا توافق 
هســته ای را قبــول نداریــم واز آنهــا مــی خواهنــد از ایــن مکانیــزم 
ماشــه اســتفاده کننــد و مــا وادار  بــه برگشــت از قــرارداد هســته ای 
کننــد. علــت اقــدام اروپایها در مکانیزم ماشــه تصور خــام آمریکاییها 
از ایــن اتفاقاتــی کــه افتــاده گفتنــد کــه بعــد از قضیــه حاج قاســم و 
بعــد از اتفاقاتــی کــه در ایــران رخ داد و ســقوط هواپیمــا اعتراضاتــی 
کــه مــردم دارنــد اینهــا دیگــر تضعیف شــدند و مــا مــی توانیم یک 
فشــار حداکثــری بــه آنهــا وارد کنیــم  وبــا گامی کــه برداشــتیم انها 
را دوبــاره برگردانیــم. و آن چیــزی کــه مایــه امیــدواری اســت اصــا 
نمــی تواننــد آن را محقــق کننــد چــون تمــام تحریمهــا را بــر علیه 
مــا اعمــال  کــرده انــد. و کار ایــن ســه کشــور اروپایــی بخشــی از 
عملیــات روانــی اســت و آن هــم فشــار حداکثــری کــه برمــا دارند و 

مــی خواهنــد کوتــاه بیاییم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: 

برخورد با مقصران حادثه 
واژگونی اتوبوس 

اختصاص زمین برای احداث 
ساختمان  دانشکده کشاورزی

ــداری بردســیر جلســه  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه زمیــن ســاختمان دانشــکده  ــوط ب بررســی مســایل مرب
کشــاورزی بــه ریاســت مهنــدس نجف پــور و باحضــور اعضا 

در دفتــر فرمانــدار برگــزار شــد
ــی  ــاختمان اداری و اموزش ــداث س ــیر از اح ــدار بردس فرمان
ــش از ده  ــه مســاحت بی ــی ب دانشــکده کشــاورزی درزمین
ــرداد ــری خب ــوار شــهید کالنت ــع در بل ــع واق ــر مرب هزارمت

دکتــر نقــی زاده رییــس دانشــکده کشــاورزی گفــت پــروژه 
احــداث ســاختمان بــا اعتبــار اولیــه ۲میلیــارد ریــال جهــت 

حصارکشــی شــروع بــکار خواهــد کــرد

خبرگزاری گاردین مطرح کرد؛ایران تنها مسئول سقوط هواپیمای اوکراینی نیست
خبرگــزاری گاردیــن مطــرح کرد؛ایــران تنهــا مســئول 

ســقوط هواپیمــای اوکراینــی نیســت
ــدام  ــی، اق ــای اوکراین ــه  ســقوط هواپیم ــش از حادث پی
آمریــکا در تــرور فرمانده ارشــد نظامــی ایران در فــرودگاه 
بغــداد نوعــی اقــدام تحریــک کننــده تنــش در منطقــه 

بــود کــه بــه تقابــل بیشــتر دو طــرف منجــر شــد.
ــوِرز« در  ــن ری ــر، »مارتی ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
یادداشــتی در ارتبــاط بــا ســقوط هواپیمایــی اوکراین در 

ایــران بــه ابعــاد ایــن حادثــه پرداختــه اســت.
ایــن یادداشــت را خبرگــزاری گاردیــن انگلیــس منتشــر 

کــرده اســت.
ــر  ــه ب ــی دارد ک ــار م ــت اظه ــن یادداش ــنده در ای نویس
ــان  ــه در جری ــود از جمل ــین خ ــارب پیش ــاس تج اس
حادثــه مشــابه در ســاقط شــدن هواپیمــای مالزیایــی در 
شــرق اوکرایــن در ســال ۲۰۱۴، نکاتــی قابــل توجــه بــه 

ــد. ــر می رس نظ
در ایــن یادداشــت، نویســنده می گویــد: بررســی ها 
نشــان می دهــد، پیــش از حادثــه ای کــه بــرای هواپیمای 
اوکراینــی در ایــران رخ داد، اقــدام آمریکا در تــرور فرمانده 
ــدام  ــداد نوعــی اق ــرودگاه بغ ــران در ف ــی ای ارشــد نظام
تحریــک کننــده تنــش در منطقــه بــود کــه بــه تقابــل 

بیشــتر دو طــرف منجــر شــد.
نویســنده در ادامــه یادداشــت بــه واکنــش متقابــل ایران 
در برابــر اقــدام تروریســتی اخیــر آمریــکا اشــاره کــرده و 
گفتــه اســت در عیــن حــال هیچکــس از پاســخ متقابل 
آمریــکا در برابــر پاســخ موشــکی ایــران بــا خبــر نبــوده 
ــران در  ــی ای ــطح آمادگ ــرایط س ــن ش ــت و در ای اس

حداکثــر خــود قــرار داشــته اســت.
بــه گفته نویســنده، بــا وجــود اطــالع از شــرایط منطقه، 
ــداری از  ــچ هش ــی هی ــوط هوای ــدام از خط ــا هیچک ام
ســازمان ایکائــو دربــاره منطقــه دریافــت نکــرده بودنــد.

در ایــن یادداشــت همچنیــن یــک ســوال مهــم مطــرح 
ــر خطــر در  ــن شــرایط پ شــده و آن اینکــه چــرا در ای
منطقــه در حالــی کــه برخــی خطــوط هوایــی پروازهای 
خــود را از منطقــه بــه مســیرهای کــم خطرتــری انتقال 
داده بودنــد، امــا چــرا خطــوط هوایــی بین المللــی 
اوکرایــن مســیر پــروازی خــود را در ایــن منطقــه لغــو 

نکــرده بودنــد؟
ســوال دیگــری کــه در ایــن ارتبــاط مطــرح شــده اینکه 
چــرا دیگــر نهادهــای مربوطــه از جملــه ســازمان ایکائــو 
یــا آژانــس ایمنــی هوانــوردی اتحادیــه اروپــا یــا انجمــن 
ــرواز در  ــاره پ ــی درب ــی بین الملل ــل هوای ــل و نق حم
منطقــه هشــدار نــداده و چــرا دیگــر کشــورهای از جمله 
ایــران و یــا آمریــکا دربــاره خطــرات احتمالــی هشــدار 

نــداده بودنــد؟
در ادامــه یادداشــت، آمــده اســت کــه اگرچــه ایــران در 
ارتبــاط بــا ســاقط شــدن هواپیمــای اوکراینــی مســئول 
اســت، امــا ایــن اتهامــات تنهــا مربــوط ســاقط کننــده 
ــن  ــه در ای ــه کســانی ک ــا نیســت، بلک ــده هواپیم کنن
ــز  ــد نی ــت داده ان ــه فعالی ــز ادام ــاک نی ــرایط خطرن ش

ــود. مســئول خواهنــد ب
مارتیــن ریــوِرز در یادداشــت خــود بــه وعده شــش ســال 
ــرای اصــالح برخــی  ــی ب ــی جهان ــع هوای ــش صنای پی
قوانیــن جهــت حفاظت از جــان مســافران و شــهروندان 

رئیس دادگسرتی بردسیر خرب داد:

جلسه سالیانه مجمع سالمت 
شهرستان بردسیر برگزار شد

ــا حضــور  ــیر ب ــتان بردس ــع ســالمت شهرس جلســه مجم
فرمانــدار، معــاون فرمانــدار، مدیــر شــبکه، شــهرداران 
،بخشــداران و ســایر اعضــاء مجمــع، ۲۴ دی مــاه در محــل 
ســالن اجتماعــات فرمانــداری ایــن شهرســتان برگــزار شــد.

ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان بردســیر، در ایــن نشســت، فرمانــدار از همــکاری 
ــردم  ــای ســالمت م ــع نیازه ــع در رف ــی اعضــاء مجم تمام
ــه مســائل  ــا خواســت نســبت ب ــر و از آنه شهرســتان تقدی

ــه ســالمت حســاس باشــند. ــوط ب مرب
 ســپس مدیــر شــبکه ضمــن بیــان نحــوه شــکل گیــری و 
مجمــع ســالمت شهرســتان، کانــون هــای ســالمت محله و 
منطقــه، به تشــریح عملکرد یکســال گذشــته این کانــون ها 

پرداخت.
برهانــی گفــت: کانــون هــای ســالمت محــالت و منطقــه در 
ــال  ــه در س ــش از ۱۱۱ مصوب ــا بی ــتان ۳۴ ب ــطح شهرس س
گذشــته داشــتند کــه از ایــن تعــداد ۵۷ مصوبــه آن اجرایی و 
۵۴ مصوبــه آن بــه شهرســتان ارســال شــده تا جمــع بندی و 

در جلســه ســالیانه بررســی شــود.

.

شرایط قانونگذار و ضرورت حرکت در مسیر 
درست عدالت و پیشرفت

ادامــه ســرمقاله...ب. قانونگــذار بایــد علم کافی داشــته باشــد، 
بســتر ایجــاد و پــرورش قانــون و راه هــای رســیدن بــه کمــال نهایــی 
انســان را بــه خوبــی بدانــد و آثــار قانــون را در زندگــی اجتماعی بشــر 
بــه نیکــی ارزیابــی کنــد؛ چراکــه وضــع قانــون در زمــان حــال بــدون 
توجــه بــه بنیادهــای آن در گذشــته و آثــار آن در آینــده کافی نیســت.

ج. قانونگــذار بایــد از صاحیــت اخاقــی بهره منــد باشــد، مرتکــب 
خطــا و اشــتباه نشــود، در عیــن مهربانــی و دلســوزی، قاطــع و بــااراده 

باشــد تــا مصالــح جامعــه را فــدای خواســته های خــود نکنــد.
د. قانونگــذار صالــح در وضــع قانــون، منافــع شــخصی خــود را لحــاظ 
نمی کنــد؛ چراکــه منافع شــخصی در هرحــال در اندیشــه و انگیــزه او 
اثــر می گــذارد. اگــر همــت کنــد از تأثیــر آگاهانــه آن اجتنــاب کنــد از 

آثــار ناخــودآگاه آن امــکان نــدارد مصــون بماند.
هــ  . قانــون بایــد عملــی، شــفاف و دارای ضمانــت اجــرا باشــد؛ یعنــی 
قانونگــذار بایــد قانــون را بــر مبنــای مصالــح واقعــی و نفس االمــری 
وضــع کنــد؛ زیــرا قانــون بــدون پشــتوانه نمی توانــد بــه حــال جامعــه 
مفیــد باشــد.فقط در پرتــو قانونــی بــا ایــن ویژگی هــا اســت کــه همه 
اســتعدادهای فــردی و اجتماعــی شــکوفا می شــود و از قــوه به فعلیت 
می رســد و بــا کمتریــن ضایعاتــی کــه طبیعــت زندگــی اجتماعــی 

اســت، حداکثــر بهــره  بــه جامعــه می رســد.

نشریه آمریکایی: دستان ترامپ به خون 176 مسافر هواپیمای اوکراینی آغشته است
یــک نشــریه آمریکایــی نوشــت: در صورتــی کــه 
ترامــپ در تقابــل بــا سیاســت های دولــت اوبامــا 
اقــدام بــه خــروج از برجــام و ترور ســردار شــهید 
ــا  ــرد و ســطح تنش ه ــلیمانی نمی ک ــم س قاس
را ایــن چنیــن بــاال نمی بــرد، االن ۱۷۶ مســافر 

هواپیمــای اوکراینــی زنــده بودنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اقتصــاد بین الملــل 
آمریکایــی  نشــریه  فــارس،  خبرگــزاری 
ــال طــی یادداشــتی  ــو ژورن الس وســگاس ریوی
اعــالم کــرد: اگــر دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور 
آمریــکا نســبت بــه سیاســت های بــاراک اوبامــا، 
رئیــس جمهور قبلــی ، حســادت نمی کرد، آیــا از 
توافــق هســته ای بــا ایــران، - اگرچــه کامــل نبود 
امــا بــه نگرانی هــا  نســبت بــه موضوع هســته ای 

ــد؟ ــارج می ش ــود- خ ــه داده ب ــران خاتم ای
اگــر ترامــپ دوبــاره نســبت بــه دســتاورد دولــت 
ــرکرده  ــن الدن، س ــامه ب ــتن اس ــا در کش اوبام
گــروه القاعــده و مغز متفکر حادثه ۱۱ ســپتامبر 

ــرور  ــتور ت ــا دس ــرد، آی ــادت نمی ک حس
قاســم ســلیمانی را صــادر می کــرد؟

ــدارد کــه رئیــس  هیــچ دلیلــی وجــود ن
جمهــور آمریکا جهان را بــه خطر بیندازد. 
ترور ســردار ســلیمانی، آمریــکا را به تقابل 
مســتقیم نظامــی بــا ایــران ســوق داد که 
ایــن مســئله بدتریــن چیــزی اســت کــه 

می تــوان بــرای آمریــکا تصــور کــرد. 
بــه همیــن دلیــل بــود کــه تنش هــا بــه 
ــی  ــران در تالف ــت و ای ــاال گرف ــدت ب ش
تــرور ســردار ســلیمانی پایــگاه آمریــکا را 
موشــک باران کــرد. ایــران همچنیــن بــه 
اشــتباه یــک هواپیمــای مســافربری را بــا 
ــا یــک موشــک  تصــور موشــک کــروز ب
ــر  ــرار داد و ۱۷۶ نف ــدف ق ــدی ه پدافن

کشــته شــدند.
ــپ در  ــر ترام ــه اگ ــت ک ــوال اینجاس س
توافــق هســته ای بــا ایــران باقــی می ماند 

دیدار با خانواده جانباختگان مراسم تشییع 
پیکر شهید سلیمانی

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر مهندس نجــف پور فرمانــدار بردســیر، حجت 
االســالم والمســلمین کرمانــی امام جمعــه ، معاونیــن فرمانــدار ، فرمانده ناحیه مقاومت بســیج 
و فرماندهــی نیــروی انتظامــی از خانــواده خانم فرنگیس سیســتانی و خانــم مریم اذرنیــوش  از 
جانباختــگان مراســم تشــییع پیکر سردارشــهید حاج قاســم ســلیمانی در کرمان دیــدار کردند

مهنــدس نجــف پــور ضمــن تاســف و تاثــر درگذشــت ایــن بزرگــواران و ارزوی صبــر بــرای 
بازمانــدگان، از صبــر و شــکیبایی خانــواده ی بزرگــواران تقدیــر و تشــکر نمــود پیــام تســلیت 

مســئولین اســتانی را بــه ایشــان اعــالم نمودنــد

در مناطــق پرتنــش اشــاره کــرد کــه در زمــان ســقوط هواپیمای 
ــی  ــالم شــد و کشــورهای غرب ــن اع ــی در شــرق اوکرای مالزیای
بــه دلیــل قابلیت هــای امنیتــی و اطالعاتــی و برخــی نهادهــای 
ــیر را  ــن مس ــردن ای ــال ک ــالح و دنب ــی اص ــک توانای دموکراتی
داشــتند، امــا تــا کنــون چنیــن اصالحاتــی نیــز انجــام نشــده 
اســت، اگرچــه بــه گفتــه نویســنده انجــام ایــن اصالحــات نیــز 
بــه دلیــل برخــی موانــع حاکمیتــی در کشــورهای مختلــف بــا 

ــت. ــرو اس ــادی روب ــواری های زی دش
ــه ضــرورت  ــار دیگــر ب نویســنده در انتهــای یادداشــت خــود ب
ــرای  ــی ب اقدامــات اساســی و مشــترک از ســوی جامعــه جهان
ــی  ــت هوای ــر صنع ــر ب ــای دقیق ت ــن و نظارت ه ــم قوانی تنظی
ــه همــان طــور  ــن حــال هشــدار داده ک ــرده و در عی اشــاره ک
کــه در زمان ســقوط هواپیمــای مالزیایی هشــدارهایی داده شــد 
کــه بــه آن توجــه نگردیــد، بــار دیگــر ایــن هشــدارها را تکــرار 
و خواســتار اقــدام جــدی بــرای تکــرار ایــن گونــه فجایــع اســت.

و از تــرور ســردار ســلیمانی خــودداری می کــرد، آیــا این ۱۷۶ نفــر االن زنــده نبودند؟ 
تبعــات چنیــن اقداماتــی زمانــی ایجــاد می شــوند کــه یــک نفــر کنتــرل طبیعــی 
خــود را از دســت داده و یــا اینکــه سیاســت مداران شــبیه شــترمرغ ســر خــود را در 

ــد. ــرو می برن شــن ف
درســت اســت یــک ایرانــی بــه هواپیمــا شــلیک کــرد، امــا ســوال اینجاســت که چه 
کســی در حقیقــت ماشــه تنــش را کشــید؟ آیــا دســتان دولت مــا به خــون قربانیان 
هواپیمــا آغشــته نیســت؟ زمانــی کــه رئیــس جمهــور فکــر می کنــد از ژنرال هــای 
مــا باهوش تــر اســت و ســازمان های اطالعاتــی را نادیــده می گیــرد، بایــد حداقــل در 
یکــی از جنگ هــای مــا در گذشــته حضــور پیــدا می کــرده اســت و یــا اینکــه یــک 

رئیس جمهــور کله شــق شــده باشــد. 

افتتاح استخرشنای دانش اموزی در دهه فجر

ریابکوف: اظهارات جانسون نشان 
می دهد انگلیس دنباله رو آمریکا است

معــاون وزیــر خارجــه روســیه بــا انتقــاد از اظهــارات 
ــره مجــدد در  ــزوم مذاک ــورد ل ــس در م نخســت وزیر انگلی
مــورد برنامــه هســته ای ایــران، گفــت این صحبت ها نشــان 
ــران  ــال ای ــنگتن در قب ــتورکار واش ــدن از دس ــد لن می ده

ــد. ــروی می کن پی
بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری فارس، »ســرگئی 
ــنبه از  ــیه روز ش ــه روس ــر خارج ــاون وزی ــوف« مع ریابک
موضع گیــری اخیــر »بوریــس جانســون« نخســت وزیر 

ــران انتقــاد کــرد. ــا ای انگلیــس علیــه توافــق هســته ای ب
ــد  ــران بای ــه ای ــان اینک ــا بی ــته ب ــه گذش ــون هفت جانس
درخواســت »دونالــد ترامــپ« رئیس جمهــور آمریــکا بــرای 
مذاکــره مجــدد در مــورد برنامــه هســته ای را بپذیــرد، گفت 
ــرد. ــن ک ــپ« جایگزی ــق ترام ــا »تواف ــام را ب ــوان برج می ت

بــر اســاس بیانیــه وزارت خارجــه روســیه، ریابکــوف در یــک 
ســخنرانی بــه ایــن موضــع جانســون اشــاره کــرده و گفــت 
ــق  ــا »مانعــی دیگــر در مســیر حفــظ تواف ــن صحبت ه ای

هســته ای اســت.«
ــس  ــه انگلی ــد ک ــان می ده ــن نش ــزود: »ای ــوف اف ریابک
عمــال از دســتور کار ایــاالت متحــده در قبــال ایــران پیــروی 

می کنــد.«

بــه گــزارش روابــط عمومی فرمانــداری 
ــرورش  ــوزش و پ ــورای آم ــیر ش بردس
شهرســتان بردســیر بــه ریاســت 
مهنــدس نجــف پــور فرماندار بردســیر 
و باحضــور اعضــا شــورای امــوزش 

ــد ــزار ش ــرورش برگ وپ
فرمانداربردســیر هفتــه ی امــوزش 
پــرورش را کــه از۲۴لغایــت ۳۰دی مــاه 
ــان و  ــی معلم ــت تمام میباشــد خدم
جامعه ی فرهنگی  شهرســتان تبریک 
ــن  ــت و از تشــکیل مجمــع خیری گف
ــه  ــتان در برنام ــاز شهرس ــه س مدرس
هــای آتــی خبــر داد و خاطرنشــان کرد 
ــرورش  ــوزش و پ ــورای آم ــرد ش رویک
جمع آوری مشــارکت هــای مردمی در 

ــت ــرورش اس ــوزش و پ ــر آم ام
ــت اســتخر  ــور گف ــدس نجــف پ مهن

ــر  ــه فج ــوزی در ده ــش آم ــنا دان ش
ــاح میشــود افتت

ادیبــی رییــس آمــوزش و پــرورش 
بردســیر بیــان کــرد سردارشــهید 
از  ســلیمانی  قاســم  ســپهبدحاج 
ــاس  ــه پ ــت و ب ــور اس ــارات کش افتخ
ــید  ــهید رش ــن ش ــای ای ــادت ه رش
اســالم درایــن راســتا نــام مدرســه ایثار 
بخــش الله زار به مدرســه شهیدســردار 

ســلیمانی تغییــر میکنــد
ــروژه  ــر  پ ــدس ســیدرضایی ناظ  مهن
هــای  عمرانــی اداره کل نوســازی 
ــروژه  ــزارش از پ ــه گ ــه ارائ ــدارس ب م
هــای  قابــل اجــرا در شهرســتان 
بردســیر پرداخــت درپایــان از اعضــای 
ــل  ــرورش تجلی ــوزش و پ ــورای ام ش

ــد ش

وزیر خارجه روسیه:پرواز حداقل 6جنگنده  آمریکا کنار مرزهای ایران هنگام سقوط هواپیمای 7۳7
ــار  ــکا کن ــای آمری ــیه:پرواز جنگنده ه ــه روس ــر خارج وزی

ــگام ســقوط هواپیمــای ۷۳۷ ــران هن مرزهــای ای
وزیــر خارجــه روســیه گفــت کــه اطالعاتــی در دســت دارد 
حاکــی از آن کــه همزمان با ســقوط هواپیمــای اوکراینی در 
ایــران، حداقــل ۶ جنگنــده آمریکایــی در نزدیکــی مرزهای 

ایــران در حــال پــرواز بوده انــد.
ــپوتنیک،  ــل از اس ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
»ســرگئی الوروف« وزیــر امور خارجه روســیه در ســخنانی 
اقــدام ســه کشــور اروپایــی در بــه راه انداختــن مکانیســم 
حــل اختالفــات در برجــام موســوم به ماشــه را تحت فشــار 

آمریــکا عنــوان کــرد.

بــه گفتــه وزیر خارجه روســیه، تقــال بــرای بــه راه انداختن 
مکانیســم حل وفصــل اختالفات نشــان دهنده تــالش اروپا 
بــرای انداختــن تقصیــر گــردن ایران اســت، چــون وضعیت 

فعلــی برجــام غیرقابل قبول اســت.
وزیــر امــور خارجــه روســیه در عیــن حال کاهــش تعهدات 

ایــران در برجــام را قابــل درک عنــوان کرد.
در ادامــه ایــن نشســت، وزیرخارجــه روســیه بــه موضــوع 
ســقوط هواپیمــای اوکراینــی در ایــران نیــز اشــاره کــرد و 
گفــت اطالعاتــی در دســترس اســت کــه نشــان می دهــد 
همزمــان بــا حادثه ســقوط هواپیمــای اوکراینــی در ایــران، 
حداقــل ۶ جنگنــده اف -۳۵ آمریکایــی در مجــاورت 

ــد، اگرچــه ایــن  مرزهــای ایــران در حــال پــرواز بوده ان
اطالعــات نیــاز بــه بررســی و تائیــد دارد.
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حکومت  جهانی عدالت

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

در یکی از روایتها، امام علی بن ابی طالب)ع(، پس از اشاره به 
سختیهای دوره غیبت از نظر پایبندی به احکام دینی در ضمن 
تصریح می کنند که همه این پیشامدها به منظور امتحان و 
آزمایش انسانهاست تا میزان تقوی و ایمان آنها معلوم گردد؛ چرا 

که به یک تعبیر هدف از خلقت جهان، امتحان انسان است.
 آن حضرت می فرمایند:برای صاحب این امر دوره غیبتی هست 
که باید انسانها )افراد( در چنان شرایطی تقوای الهی را در پیش 

گیرند و به دین و احکام و مقررات آن پایبند باشند.
امام علی)ع(، آنگاه آیه زیر را تالوت کرده و بدینوسیله تذکر دادند 
که سنت دائمی خداوند؛ یعنی امتحان بشر در همه زمانها جریان 

دارد و تمام پیشامدهای دوران غیبت نیز در این راستاست:
آیا گمان کردید بی آن که حوادث و وقایعی که برای گذشتگان 
پیش آمد برای شما پیش آید داخل بهشت می شوید؟! همان 
گذشتگانی که آنچنان دچار گرفتاریها و مشکالت شدند که حتی 
پیامبر و افرادی که به او ایمان آورده بودند با خود می گفتند: پس 
نصرت و یاری خداوند چه زمانی فرا خواهد رسید؟ آنگاه به آنها 

گفته شد یاری خداوند نزدیک است.17
ـ3. تردید در وجود امام زمان)ع( 3

یکی از وقایع بسیار تلخ عصر غیبت آن است که در نتیجه 
نابسامانیها و شیوع فساد و بی عدالتی، مردم آن چنان دچار یأس 
و ناامیدی خواهند شد که در این که امام معصومی در چنین 
شرایطی در روی زمین باشد شک خواهند کرد و با خود خواهند 
گفت: اگر در روی زمین حجتی از حجتهای الهی وجود داشت 
در مقابل این همه ظلم و ستم که انجام می گیرد ایستادگی می 
کرد و نسبت به برطرف ساختن آن اقدام الزم به عمل می آورد. 

حضرت علی)ع(، به این مسئله اینگونه اشاره می نمایند:
موقعی که امام غایب از فرزندان من در پس پرده غیبت قرار 
گیرند... اکثر مردم دچار این توهم خواهند شد که حجت خدا 
از بین رفته و امامت به پایان رسیده است اّما سوگند به خدایی 
که علی را آفریده است در چنین روزی حجت خدا در میان آنها 

حضور دارد.
در روایت دیگر می فرمایند:صاحب االمر از فرزندان من است. 
مردم در دوره غیبت او خواهند گفت: وی ]صاحب االمر و امام 

عصر)ع([، از دنیا رفته است واالّ اگر زنده است پس کجاست؟
عالوه بر موارد مذکور آثار دیگری نیز برای غیبت امام عصر)ع(، 
ذکر شده که در اینجا فقط به ذکر عناوین آنها اکتفا می گرددـ. 
ـ مردم بی پناه  مردم از یکدیگر در این دوره برائت خواهند جست.

خواهند شد و جای امنی پیدا نخواهند کرد...
ـ مردم به نزاع با یکدیگر و آب دهان انداختن به صورت همدیگر 

خواهند پرداخت.و...

ادامه آیه 89 سوره آل عمران :
4- آیا توبه مرتد پذیرفته می شود؟

توبه مرتد ملی پذیرفته می شود و در حقیقت مجازات او خفیف 
است، زیرا او مسلمان زاده نیست. ولی در مورد مرتد فطری حکم از 
این شدیدتر است. گرچه توبه او در واقع در پیشگاه خداوند پذیرفته 
می شود، ولی اگر وضع او در درگاه اسالم ثابت شود، محکوم به 
اعدام خواهد شد و اموال او به عنوان ارث به ورثه مسلمان او می 
رسد و همسر او از او جدا خواهد شد و حتی توبه کردن نمی تواند 

جلوی این احکام شدید را بگیرد.
5- مجازات کدام مرتد سخت تر و شدیدتر است؟

در مورد مرتد فطری سخت تر و شدیدتر است. چرا که از پدر و 
مادر مسلمان متولد شده و بعد از قبول اسالم از دین دست برداشته 
است.این شخص مجازات سنگین همانند اعدام، مصادره اموال را 
درپیش رو دارد و این سخت گیری فقط در مورد مرتد فطری آن 

هم در مورد مرد است.
6- فلسفه این مجازات های سخت برای مرتد فطری چیست؟

ممکن است کسانی از این سخت گیری ها تعجب کنند و آنرا 
یک نوع خشونت شدید و غیرقابل انعطاف بدانند که با روح اسالم 
سازگار نیست. ولی در حقیقت این حکم یک فلسفه اساسی دارد و 
آن حفظ جبهه داخلی کشور و جبهه اسالم و جلوگیری از متالشی 
شدن آن و نفوذ بیگانگان و منافقان است. حکم اعدام در واقع یک 
حکم شرعی و سیاسی است که برای حفظ حکومت و جامعه 
اسالمی و مبارزه با ایادی و عوامل بیگانه ضروری است و اگر می 
بینیم این حکم درباره زنان خفیف تر است، به خاطر این است که 

همه مجازاتها در مورد آنها تخفیف می یابد.
آیه 90 سوره آل عمران:

کسانی که پس از ایمان خود کافر شدند سپس بر کفر]خود[ 
افزودند هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهد شد و آنان خود گمراهانند.

1-شان نزول آیه شریفه چیست؟
همانطور که در شان نزول آیات گذشته گفتیم »حارث بن سوید« 
و یازده نفر از یاران او از اسالم برگشته بودند، حارث پشیمان شد و 
توبه کرد و به سوی پیامبر بازگشت، اما آنها با وی موافقت نکردند و 
در پاسخ دعوت او گفتند: »ما در مکه می مانیم و به روش خود بر 
ضد محمد ادامه می دهیم و انتظار شکست او را داریم. اگر مقصود 
ما حاصل شد چه بهتر و در غیر این صورت راه توبه باز است. هرگاه 
بخواهیم، توبه می کنیم و به سوی محمد باز می گردیم، او هم توبه 

ما را خواهد پذیرفت.«
2- توبه چه کسانی قبول نخواهد شد؟

توبه کسانی که در مرحله او ایمان آورده سپس کافر شده اند و در 
کفر پافشاری و اصرار دارند، و به همین دلیل هیچ گاه حاضر به 
پیروی از دستورات حق نیستند، مگر اینکه کار بر آنها مشکل شود 

و راهی جز اطاعت و تسلیم نخواهد شد.
3- فلسفه عدم پذیرش توبه آنها چیست؟

علت اینکه خداوند توبه آنها را قبول نخواهد کرد، این است که آنها 
به اختیار خود در راه حق قدم نخواهند گذارد، بلکه تنها هنگامی که 
پیروزی طرفداران حق را ببینند، ظاهرا پشیمان شده اظهار توبه می 

کنند. بنابراین توبه آنها ظاهری است و پذیرفته نمی شود.
4- حاالت کافر در برابر توبه بر چند قسم است؟

کسی که بعد از روشن شدن حق و تمام شدن حجت بر وی، کفر 
می ورزد و توبه نمی کند ]توبه ای که او را اصالح کند[ چنین 

کسی از دو حال خارج نیست.
الف( این شخص یا کافری است که کفر می ورزد و کفر خود را 
فزونی داده و طغیان می کند، که معلوم است صالح و خیر در دل 
او راه ندارد و درنتیجه خدا هم او را هدایت نمی کند و توبه اش را 
نمی پذیرد. زیرا توبه و برگشت او توبه حقیقی نیست، بلکه او غرق 

در ضاللت و گمراهی است و امیدی به هدایت او نیست.
ب( این شخص یا کافری است که بدون اینکه توبه کرده باشد در حال 
کفر و عناد می میرد. معلوم است که چنین کسی در همه عمرش 

توبه نکرده و خداوند متعال هم در آخرت او را هدایت نمی کند.
5- تفاوت های دنیا و آخرت چیست؟

الف( غم و اندوه در دنیا از انسان به دیگری سرایت می کند ولی در 
آخرت چنین نیست.

ب( در دنیا انسان می تواند با عذر یا کفاره یا دروغ یا حیله یا توبه یا 
ناله مشکل خود را حل کند.

ج( تلخی های دنیا قابل تخفیف است و اگر انسان با آن انس گرفت، 
از تلخی آن کاسته می شود، ولی در آخرت تلخی آن باقی نیست.

6- چرا قرآن آنها را »گمراهان واقعی« معرفی می کند؟
علت اینکه تعبیر »اولئک هم الضالون؛ آنان گمراهان واقعی هستند.« 
بکار رفته این است که آنها راه توبه را همچون راه خدا و راه ایمان گم 
کرده اند و چنین تصور می کنند که می توانند بدون آمادگی کافی 
و اخالص و پاکیزه نمودن واقعی دل و جان، در موقع مقتضی به 

حقیقت توبه نائل گردند، درحالیکه چنین نیست. 

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 319بسوی نور

افتتاح 31 هزار میلیارد طرح آب و برق در سال ۹۸
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه امســال همــه 
ــر  ــه ۹7 بهت ــبت ب ــا نس ــادی م ــاخص های اقتص ش
اســت، گفــت: امســال 31 هــزار میلیــارد تومــان طــرح 

آب و بــرق را در کشــور افتتــاح می کنیــم.
ــن  ــار، حس ــارس از چابه ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــت  ــی مدیری ــورای هماهنگ ــه ش ــی در جلس روحان
بحــران سیســتان و بلوچســتان اظهــار کرد: سیســتان 
و بلوچســتان بــرای مــا یک اســتان مــرزی و حســاس 
اســت و کمــک رســانی ها در روســتاها بســیار خــوب 

بــود و مــردم هــم رضایــت داشــتند. 
رئیــس جمهــور گفت: ســدهای سیستان و بلوچســتان 
باعــث کاهــش تلفــات و خســارت های ســیل اخیــر در 

این اســتان شــدند.
وی ادامــه داد: بایــد ســدهای نیمــه تمام در این اســتان 
تکمیــل شــود و 2۸۰ میلیــون متــر مکعــب از آب دریا 
ــتان  ــوب اس ــردم جن ــکالت آب م ــع مش ــرای رف ب

ــود. ــتفاده می ش اس
روحانــی بیــان کــرد: نفوذپذیــری آب در خــاک 
ــه  ــت و در اینگون ــر اس ــن و زمان ب ــتان پایی بلوچس
ــش  ــا ران ــزش ی ــن ری ــیل زمی ــد س ــات مانن اتفاق
می کنــد، بنابرایــن بــر مبنــای ســاختار ایــن منطقــه 
بایــد پل هــا و راه هــا احــداث شــود چــرا کــه خســارات 
زیــادی در ســیل اخیــر بــه منطقــه وارد شــده اســت.

تقدیــر از نیروهــای مســلح بــرای مشــارکت در امدادرســانی به 
سیل زدگان

ــپاه، بســیج  ــش، س ــای مســلح ارت ــی از نیروه ــا قدردان وی ب
و نیــروی انتظامــی، از وحــدت و همدلــی علمــا و روحانیــون و 
مســؤوالن شــیعه و ســنی در مدیریت ســیل و خدمات رسانی 

و امدادرســانی بــه مــردم نیــز تشــکر کــرد.
روحانی گفت: سیســتان و بلوچســتان یک اســتان استراتژیک 
ــه را از  ــوب منطق ــرای کشــور اســت، اتصــال شــمال و جن ب
طریــق چابهــار میتــوان عملیاتــی کــرد، بنــدر چابهار یکــی از 
مهمتریــن بنــادر کشــور در آینــده خواهــد بــود کــه در حــوزه 

ترانزیــت نقــش بســزایی در اقتصــاد کشــور خواهــد داشــت.
رئیــس جمهــور بیــان کــرد: گاز رســانی در ایــن اســتان یکــی 
از اقدامــات بســیار خــوب دولــت یازدهــم بــود، اتصــال راه آهن 
چابهــار بــه زاهــدان نیــز بســیار مهم اســت، بــه وزیــر راه تاکید 
کردیــم تــا بــا تامین اعتبــار حداقل بخشــی از ایــن پــروژه را در 

ایــن دولــت افتتاح شــود.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع برجــام گفــت: در موضــوع برجــام 
کســی توافــق برجــام را زیــر پــا گذاشــت کــه شــر منطقــه 

اســت.
ــی  ــاد ب ــواز در روز رژه نم ــردم اه ــتار م ــزود: کش ــی اف روحان
رحمــی مــزدوران صهیونیســم و آمریکایی هــا اســت، آن ها در 
منطقــه نفــت مــردم را تــاراج کردند، اشــیای نفیــس و تاریخی 
مــردم را از بیــن بردنــد، بــه شــیعه و ســنی رحــم نکردنــد در 
ایــن شــرایط و خصوصیــات مــردم مــا و نیروهــای مســلح مــا 

ایســتادگی کردنــد، آنچــه شــر بــرای ایران اســت شــر برای 
کل منطقــه و دنیــا اســت.

رئیــس جمهــور بیــان کــرد: امســال همــه شــاخص هــای 
اقتصــادی مــا نســبت بــه ۹7 بهتر اســت از اردیبهشــت آثار 
مثبــت بــر دولــت و ملت ظاهر شــده اســت، پارســال رشــد 
اقتصــادی مــا منفــی بــود امــا امســال در 6 ماهه اول رشــد 
اقتصــادی مــا مثبــت اســت، مــا جلــوی رشــد منفــی را 

گرفتیــم و مثبــت کردیــم کار بســیار مهمــی بود.
روحانــی گفــت: در یــک اســتان سیســتان و بلوچســتان ۸ 
هــزار میلیــارد تومــان طــرح در آب و بــرق در حــال انجــام 
اســت، امســال 31 هــزار میلیــارد تومان طــرح آب و بــرق را 

در کشــور افتتــاح می کنیــم.

افتتاح 3۱ هزار میلیارد طرح آب و برق در سال 98

 

حکایت زیبای پیر مرد تهی دست
حکایــت زیبــای پیــر مــرد تهــی دســت, حکایــت موالنــا, 

حکایــت آموزنــده, حکایــت جالــب,
پیــر مــرد تهی دســت، زندگی را در نهایت فقر و تنگدســتی 
ــرای زن و فرزندانــش قــوت و  ــا ســائلی ب ــد و ب مــی گذران
غذائــی ناچیــز فراهــم مــی کــرد. از قضــا یــک روز کــه بــه 
آســیاب رفتــه بــود، دهقان مقــداری گنــدم در دامــن لباس 
اش ریخــت و پیرمــرد گوشــه هــای آن را بــه هــم گــره زد و 
در همــان حالــی کــه بــه خانــه بر می گشــت بــا پــروردگار 
ــرای گشــایش  از مشــکالت خــود ســخن مــی گفــت و ب
آنهــا فــرج مــی طلبیــد و تکــرار مــی کــرد :ای گشــاینده 
گــره هــای ناگشــوده عنایتــی فرمــا و گــره ای از گــره هــای 

زندگــی مــا بگشــای.
پیــر مــرد در حالــی کــه ایــن دعــا را بــا خــود زمزمــه مــی 
کــرد و مــی رفــت، یکبــاره یــک گــره از گــره هــای دامنش 
گشــوده شــد و گنــدم هــا بــه زمیــن ریخــت او بــه شــدت 

ناراحــت شــد و رو بــه خــدا کــرد و گفــت :
من تو را کی گفتم ای یار عزیز
کاین گره بگشای و گندم را بریز
 آن گره را چون نیارستی گشود

 این گره بگشودنت دیگر چه بود ؟!
پیــر مــرد نشســت تــا گنــدم هــای بــه زمیــن ریختــه را 
جمــع کنــد ولــی در کمــال نابــاوری دیــد دانــه هــای گندم 
روی همیانــی از زر ریختــه اســت! پــس متوجــه فضــل و 
رحمــت خداونــدی شــد و متواضعانــه بــه ســجده افتــاد و از 

خــدا طلــب بخــش نمــود...
نتیجه گیری موالنا از بیان این حکایت: 

 تو مبین اندر درختی یا به چاه
تو مرا بین که منم مفتاح راه

داستان  آموزنده

   11   10   9    8   7    6   5    4    3     2    1   
جدول شماره :4۱6  عمودی: 

1 عمــودی: رایانــه قابــل حمــل - مســتمری و مقــرری 2 عمــودی: درخــور و شایســته - پیامبــر - خــط 
ــاره - گوســفند شــاخ دار - شــهری در کردســتان 4 عمــودی:  ــه 3 عمــودی: خشــکی و ق کــش بیگان
مخفــف گنــاه - انــکار کننــده 5 عمــودی: نمایــان شــدن - گرداگــرد دهان - ســوغات گجــرات 6 عمودی: 
حــرف گزینــش - خیلــی کــم - مقابــل دام 7 عمــودی: گوســفند - نمــک هنــدی - آب کشــیده و پاکیزه  
۸ عمــودی: صنــم هــا - ســایبان متحــرک ۹ عمــودی: یهــودی - پاکیــزه و مطهــر - شــگرد و روش 1۰ 
عمــودی: نویســنده نامــدار آلمانــی - تلــه - ریســمان و طنــاب 11 عمــودی: از ســازهای بــادی - بی ایمان 

و بــی اعتقــاد
افقی : 

1 افقــی: رمانــی از حســین ســناپور - ســمت و جانــب 2 افقــی: ســال گذشــته - ســخت بــی تــاب 
شــدن 3 افقــی: نشــانه بیمــاری - مظهــر زیبایــی - بیمنــاک و خیــال پــرداز4 افقــی: اژدهــا - ضربــه ســر 
در فوتبــال 5 افقــی: بادبــزن برقــی - درس خوانــده قدیــم - پنهــان کاری 6 افقــی: گرفتن از هــوا - الفبای 
خوراکــی - بــه دنیــا آوردن 7 افقــی: حــرف پیــروزی - پــل - کفــش زمســتانی ۸ افقــی: آش - راهــروی 
خانــه هــای قدیمــی ۹ افقــی: زخــم - عضــو بــاال نشــین - میــوه نکــو 1۰ افقــی: نوعــی حســاب بانکــی - 

فلــز مرتجــع 11 افقــی: رفیــق مشــهدی - کالســمان

دکتر روحانی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران سیستان و بلوچستان :

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

حاج قاسم قله های فضائل 
اخالقی و معنویت و اخالص و 

بصیرت را فتح کرد
ادامه صفحه اول ...

وی بــا شــاره بــه اقدامــات حــاج قاســم تاکیــد کــرد: امــروز 
هــر نفســی کــه مــا و مــردم مســلمان و البتــه غیر مســلمان 
منطقــه مــی کشــیم مدیــون این شــهید بزرگــوار هســتیم.

ایشــان ادامــه داد: داعــش تــا 1۰ کیلومتــری مــرز هــای ایران 
و 6 کیلومتــری شــهر کربــال آمده بــود، این گروه تروریســتی 
داعــش، ایــن انســان هــای پلیــد و حیــوان صفــت؛ اگــر بــه 
ایــران و حــرم امــام حســین علیــه الســالم می رســیدند، چه 
اتفاقــی مــی افتــاد و چــه فاجعــه ای بــرای جهــان اســالم و 

تشــیع به وقــوع مــی پیوســت؟؟؟
وی تاکیــد کــرد: مــا هرچــه از آمریــکا و اســرائیل و اســتکبار 
جهانــی بــرای شــهادت حــاج قاســم انتقــام بگیریــم، فقــدان 
حــاج قاســم بــرای مــا جبــران نخواهــد شــد و ارزش هیــچ 
ــم  ــاج قاس ــود ح ــدازه وج ــه ان ــتکبار ب ــای اس ــز در دنی چی

ارزشــمند نیســت.
ایشــان بــا اشــاره بــه حمله موشــکی بــه پایــگاه عین االســد 
تروریســتهای آمریکایــی گفــت: در ایــن عملیــات چندیــن 
فرمانده و ســرباز آمریکایی کشــته و 43۰ نفر زخمی  شــدند 
و همچنیــن بســیاری از مقرها و تجهیزات مهم واســتراتژیک 
آمریکایهــا  از جملــه انبار مهمات و مرکز کنتــرل و فرماندهی 
و تجهیرات پیشــرفته جنگــی، که برای بســیاری از جنگهای 

منطقــه آمــاده کــرده بودنــد، ازبیــن رفت.
حجــت االســالم عــرب پــور بــا اشــاره بــه حادثه تلخ ســقوط 
هواپیمــا گفت: ســپاه مســئولیت ایــن حادثه تلــخ را پذیرفت 
و مــا هــم بســیار اندوهگیــن هســتیم ولــی اکنــون چیزهای 
زیــادی مــی بینیــم کــه ان شــاهلل در آینــده روشــن خواهــد 

. شد
وی ادامــه داد: ایــن مکانــی کــه هواپیما ســقوط کــرده، مکان 
بســیار اســتراتژیک و مهم و منطقه پــرواز ممنوع بوده اســت، 
کــه ابعــاد دقیــق آن ان شــاهلل بــه زودی روشــن خواهد شــد.

ــروج  ــرای خ ــراق ب ــس ع ــم مجل ــه تصمی ــاره ب ــا اش وی ب
نظامیــان تروریســت آمریــکا از منطقــه آن را دســتاورد 
ــر  ــزرگ شــهادت حــاج قاســم عنــوان کــرد و گفــت: وزی ب
امــور خارجــه آمریــکا خطــاب بــه نخســت وزیر عــراق گفته 
کــه شــما بــه مــا اجــازه دهیــد تــا مــا بــه تدریــج نیروهــای 
خودمــان را از عــراق خــارج کنیــم و همچنیــن گفتــه مــا در 
مقابــل ایــران در طــول ایــن چهــل ســال خطاهــای زیــادی 
مرتکــب شــدیم امــا  تــرور ژنــرال ســلیمانی خطــای بســیار 
بــزرگ مــا در مقابــل ایــران بــود و قــدرت پوشــالی آمریــکا و 
اروپــا و غــرب را در منطقــه نمایــان کــرد. وی در آخــر عنــوان 
کــرد: حــاج قاســم یــک فــرد نبــود بلکه یــک جریان اســت و 
از خــون شــهادت حــاج قاســم هــزاران هــزار، حــاج قاســم به 
وجــود خواهــد آمــد و شــهادت حــاج قاســم از زمــان حیاتش 
بــا برکــت تــر خواهــد بــود و دســتاوردهای بزرگــی را بــرای 

انقــالب بــه ارمغــان خواهــد آورد.

                  حجت االسالم مهری امام جمعه نگار :

ملت ایران قدردان جان فشانی های سپاه است/ امریکا باید از منطقه برود
حجــت االســالم مهــری امــام جمعــه نــگار در خطبــه 
هــای نمازجمعــه ایــن هفته ضمــن دعــوت نمازگــزاران 
بــه رعایــت تقــوا و حــدود الهــی بــا اشــاره بــه آیــه 6۰ 
ــم  ــدوا له ــت: » وأع ــان داش ــال بی ــه انف ــوره مبارک س
ــا  ــه ب ــی مقابل ــرای آمادگ ــوه....« ب ــن ق ــتطعتم م مااس
دشــمنان ازهــر چه مــی توانید اســتفاده کنید تادشــمن 

ــان را بوســیله آن بترســانید... خــدا و دشــمن خودت
وی افــزود: ایــن آیــه دســتور آمــاده بــاش همــه جانبــه 
مســلمانان در برابــر دشــمنان و تهیــه هــر نــوع ســالح 
امکانــات ،وســایل و شــیوه هــای تبلیغــی حتــی شــعار و 
ســرود را مــی دهــد کــه رعایــت ایــن دســتورات ســبب 

هــراس کفــار از نیــروی رزمــی مســلمانان مــی شــود.
امــام جمعــه نــگار در ادامــه بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام 
معظــم رهبــری در روز1۸دی در دیــدار بــا مــردم قــم و 
همچنیــن در دیــدار بــا امیــر قطــر که بــه مالقــات رهبر 
معظــم انقــالب آمــده بودند؛ مقــام معظم رهبــری تاکید 
کردنــد کــه حضــور فســاد انگیــز آمریــکا در غــرب آســیا 
و ضــرورت پایــان پذیرفتــن آن و اتمــام حضــور نیروهای 
ــام  ــل تم ــوان راه ح ــه عن ــه را ب ــی در منطق آمریکای

معضــالت منطقه دانســتند.
حجــت االســالم مهــری همچنیــن در رابطــه بــا بحــث 
ــورای  ــت: ش ــان داش ــا بی ــت ه ــات و رد صالحی انتخاب

نگهبــان یــک نهــاد قانونــی و کســی حــق مداخلــه در کار 
شــورای نگهبــان را نــدارد مگــر اینکــه بنــا بــر اســتدالل و 
منطــق عقلــی و شــرعی و قانــون باشــد و هیــچ گاه هــم 
ــای  ــی منطــق و جوســازی ه ــر اعتراضــات ب تحــت تاثی

دیگــران قــرار نگرفتــه و نخواهــد گرفــت.
وی افــزود: آنچــه ایــن روزهــا مــی بینیــد و یــا می شــنوید 
در پــس حمــالت و اعتراضــات بــه شــورای نگهبــان عمــده 
ــاک و  ــاک و ناپ ــد پ ــی خواهن ــه م ــت ک ــش آن اس دلیل
ــوده و بدعمــل و کــردار را از هــم تمییــز دهنــد و ایــن  آل
مطلــب بیشــتر از ناحیــه کســانی اســت کــه اهــل رانــت و 
بقیــه مفاســد بــوده انــد و تحقیــق کنیــد کجا همــه تایید 
ــتند ۹۰  ــاص هس ــروه خ ــا گ ــاح ی ــن جن ــا از ای ــده ه ش
نفــر از نماینــدگان فعلــی مجلــس رد صالحیــت یــا احــراز 
صالحیــت شــده انــد بقیــه کــه حــدود 1۹۰ نفــر بــوده اند 
تاییــد شــده انــد آیــا آن 1۹۰ نفــر همــه از یــک طیــف اند) 
اگــر اینطــور بــود کــه کــه برجــام تاییــد نمــی شــد و دیگر 

مســائل هــم بوجــود نمــی آمــد..(
امــام جمعــه نــگار همچنین ضمــن عرض تســلیت مجدد 
شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی و دیگــر همرزمانــش بــه 
حرکــت موشــکی هــوا و فضــا ســپاه پاســداران بــه پایــگاه 
عیــن االســد آمریــکا اشــاره و بیــان داشــت: در حالــی کــه 
کشــور از لحــاظ نظامــی در حــال آمــاده بــاش صددرصــد 

بــود حادثــه ناگوار ســقوط هواپیمــای اکراینی و شــهادت 
ــون  تعــدای از هموطنانمــان رخ داد طبــق مــاده 1۰ قان
هواپیمائــی کشــور امنیــت عمومــی یــا علــل نظامــی در 
مــواردی ایجــاب مــی کنــد بــا تصویــب هیئــت وزیــران 
پــرواز هواپیماهــای ایرانــی یا خارجــی را بر فراز قســمتی 
از خــاک کشــور ممنــوع یــا محــدود یــا مقید به شــرایط 

خــاص باشــد
وقتــی ایــن اتفــاق ناگــوار رخ مــی دهــد ســردار حاجــی 
زاده صادقانــه عذرخواهــی مــی کنــد امــا عــده ای اراذل و 
اوبــاش و ســو اســتفاده گر شــروع بــه  حــرکات نامتعارف  
مــی کننــد و در همیــن حین ســفیر پیــر مــکار و کفتار 
ســفارت انگلیــس و عــده ای افــراد بــی تعهد و بــی ارزش 
خــود فروختــه دســت بــه اغتشــاش مــی زننــد کــه باید 
بــا اینگونــه افــراد برخــورد قاطع و از کشــور اخراج شــوند.

وی افزود:عــده ای وطــن فــروش و گــول خــورده  خدمت 
چندیــن ســاله ســپاه را زیــر ســئوال مــی برنــد و حــرف 
از اســتعفا مــی زننــد ایــن افرادتــا حــاال کجــا بــوده انــد؟ 
کــه امــروز دلســوز مــردم شــده انــد ،بداننــد مــردم ایــران 
مردمــی بصیــر و آگاهند  و قدردان ســپاه بوده و هســتند 
قــدردان کاظمــی ، همــت ،باقــری، ســلیمانی و ....کــه از 
جــان و مــال خــود گذشــتند تــا مــا در امنیت و آســایش 
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ویژگــی هــای انتخــاب اصلــح از نــگاه قرآن:
یکــي از مســئولیت هــاي اجتماعــي هر مســلماني، 
ــات اســت. انســان هــر  مشــارکت فعــال در انتخاب
گامــي کــه در ایــن امــور برمــي دارد ثــواب و اجــر 
عمــل صالــح را مــي بــرد، بــه ویــژه آنکــه انتخــاب 
مســئوالن در چارچــوب قوانیــن اســالمي و تعییــن 
سرنوشــت خــود و دیگــران اســت و انتخــاب خطــا 
نیــز بازتــاب خطرناکــي خواهد داشــت؛ زیــرا همان 
طــوري کــه بــي طرفــي و تــرک مشــارکت گنــاه 
اســت؛ انتخــاب غیرصالــح نیــز گناهي نابخشــودني 
اســت؛ چــرا کــه هــر عملــي کــه منتخــب ملــت 
ــاي انتخــاب کننــده نیــز  ــه پ انجــام مــي دهــد ب
نوشــته مــي شــود و ایــن گونــه نیســت کــه تنهــا 
منتخــب ملــت در صــورت گنــاه و قانــون شــکني 
و هنجارشــکني عــذاب شــود، بلکــه خیر و شــرش 

گریبانگیــر هــر دو طــرف مــي شــود.
در انتخــاب افــراد بــراي مســئولیت هــا بایــد اصلــح 
ــات  ــته صف ــح داراي دو دس ــرد. اصل ــاب ک را انتخ
اســت: 1- صفــات عمومــي؛ 2- صفــات اختصاصي. 
بــه ســخن دیگــر، دســته اي از صفــات، آن صفاتــي 
ــوان مســئول  ــه عن ــد ب ــر کــس بای ــه ه اســت ک
داشــته باشــد؛ امــا یــک دســته از صفــات بــا توجــه 
بــه خصوصیــات مــورد و مســئولیت بایــد در نظــر 
گرفتــه شــود. بــه عنوان نمونه کســي که در مســند 
قضــاوت قــرار مــي گیــرد بایــد یــک صفــات خاص 

ماننــد تخصــص در حوزه قضاوت داشــته باشــد.
ــئول  ــراي مس ــرآن ب ــه ق ــي ک ــات عموم صف
درنظــر گرفتــه عبارتنــد از: 1- امیــن و امانــت 
دار )نســاء، آیــه5۸؛ یوســف، آیــه55(؛ 2- تــوان 
جســمي و ســالمت بدنــي )بقــره، آیــه247(؛ 3- 
داشــتن علم و آگاهي از مســائل )همان؛ یوســف، 
آیــه55(؛ 4- تــوان و قــدرت مدیریــت و تقســیم 
کارهــا و بهــره منــدي از تــوان دیگــران )توبــه، 
آیــه122(؛ 5- شایســتگي براي مســئولیت پس 
از احــراز از طریــق آزمــون هــا )بقــره، آیــه124(؛ 
6- احــراز تقــوا )اعراف، آیــه126(؛ یوســف، آیات 
56 و 57؛ فرقــان، آیــه47؛ جاثیــه، آیــه1۸؛ نــور، 
آیــه55(؛ 7- اطاعــت از رهبــري )نســاء، آیات5۹ 
ــتین  ــخنان راس ــق و س ــرش ح و 64(؛ ۸- پذی
)زمــر، آیــات 17 و 1۸؛ محمــد، آیــات2 و 3(؛ ۹- 
مردمداري )توبه، آیه61(؛ 1۰- مستکبرســتیزي 
و ظالــم ســتیزي )نســاء، آیــه75(؛ 11- مخالفت 
بــا ســتمگري و اجتنــاب از آن )همــان؛ یوســف، 
آیــات7۸ و 7۹(؛ 12- مشــورت پذیــري و پرهیــز 
از اســتبداد در راي )آل عمــران، آیــه 15۹(؛ 13- 
احســان و عفــو و گذشــت نســبت بــه دیگــران 
)یوســف، آیــه56(؛ 14- اهــل نمــاز و برپایــي آن 
)مائــده، آیــه55(؛ 15- اهــل زکات و انفاقات مالي 
)همــان(؛ 16- ایمــان )نســاء، آیــات141 و 144؛ 

مائــده، آیــه55؛ نــور، آیــه56(؛ 17- اهل بندگي و 
عبودیــت )انبیــاء، آیــه1۰5(؛ 1۸- صالح و مصلح 
)همــان(؛ 1۹- اهــل اعمال صالــح )نور، آیــه55(؛ 
2۰- عدالــت )ص، آیــه26(؛ 21- قاطعیــت و 
ــن  ــه15۹(؛ همچنی ــران، آی ــجاعت )آل عم ش

صداقــت و ســالمت روانــي و ماننــد آنهــا.
ــر مســئولیتي الزم  ــراي ه ــا ب ــي ه ــن ویژگ ای
اســت. امــا بــا توجــه بــه تنــوع مســئولیت هــا و 
فعالیــت هــاي اجتماعي و سیاســي، الزم اســت 
در انتخــاب اصلــح بــراي هــر کاري بــه تخصص 
وي نیــز توجــه شــود. بــه عنــوان نمونــه خداوند 
ــي،  ــور نظام ــئله ام ــد در مس ــي کن ــان م بی
مســئولیت بایــد به کســي داده شــود کــه از نظر 
عقلــي و جســمي و مدیریتــي و داشــتن دانش و 
تبحــر نظامــي انســاني قاطــع و ســالم و قــوي و 
ماننــد آن باشــد کــه نیازمند چنین مســئولیتي 
اســت. بــه ســخن دیگــر، افــزون بــر تعهــد، الزم 
ــود.  ــه ش ــز توج ــراد نی ــه تخصــص اف اســت ب
)بقــره، آیــات 246 و 247( همچنیــن خداونــد 
ــت  ــئولیت مدیری ــراي مس ــد ب ــي کن ــان م بی
اقتصــادي الزم اســت که کســي مســئولیت این 
پســت را بــه دســت گیــرد کــه امیــن و حافــظ 
ــت  ــردم خیان ــال م ــد و در م ــردم باش ــال م م

نکنــد. )یوســف، آیــات 54 و 55(
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ــد: آن  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای فرمودن
روزی کــه ده هــا میلیــون در ایــران و صدهــا 
ــاس  ــه پ هــزار نفــر در بعضــی کشــورها ب
خــون فرمانــده ســپاه قــدس بــه خیابان ها 
آمدنــد و بزرگتریــن بدرقــه جهان را شــکل 

دادنــد از ایــام اهلل اســت.
ــم  ــر معظ ــات رهب ــای بیان ــم محوره اه

ــت:  ــرح اس ــن ش ــه ای ــاب ب انق
ــز را دعــوت می کنــم  ــرادران عزی ـ همــه ب
و توصیــه می کنــم بــه رعایــت تقــوا؛ اگــر 
نصــرت الهــی را می خواهیــم در تقواســت. 
اگــر توفیقــات الهــی را می خواهیــم هدایت 
الهــی را می خواهیــم در تقواســت. اگــر فرج 
و گشــایش در مســائل شخصی و اجتماعی 
را می خواهیــم در تقواســت و باید کوشــش 
ــار کار  ــی را معی ــوای اله ــه تق ــم ک کنی
خودمــان قــرار دهیــم. آنچــه مهــم اســت 
ــر  ــن حقی ــه تقواســت. خــود ای ــه ب توصی
بیشــتر از شــما محتاج این توصیه هســتم. 
هرکــدام بــه انــدازه رشــد خودمان تقــوی را 

ــت کنیم. رعای
ــت از  ــه ای اس ــون آی ــن پیرام ــث م ـ بح
قــرآن کــه توصیــه می کنــد حضــرت 
موســی را ایــام اهلل را بــه یــاد بنی اســرائیل 
بیــاورد؛ یــک احتمــال ایــن اســت کــه بــه 
وســیله ایــام اهلل خــدا را قیامــت را بــه یــاد 

آنهــا بیــاورد.
ـ اهمیــت ایــام اهلل در اینجا معلوم می شــود 
کــه موســی پیامبــر عظیــم الشــان مامــور 
ــاورد.  ــردم بی ــاد م ــه ی ــام اهلل را ب ــت ای اس
ایــام اهلل آیــه  هســتند. نشــانه راهنــد بــرای 
ــار  ــد. صّب ــت را دارن ــه دو صف ــانی ک کس
ــا پــا اســتقامت  یعنــی کســی کــه ســر ت
ــتقامت  ــر و اس ــل صب ــت. اه ــر اس و صب
اســت و شــکور یعنــی کســی کــه نعمــت 
را می شناســد و شــکرگذاری می کنــد کــه 

ــورد. ــن م ــی دارم در ای عرایض
ــی  ــرت موس ــد حض ــد می فرمای ــه بع ـ آی
ــاد  ــه ی ــد. ب ــی می کن ــن دســتور را عمل ای

آنهــا آورد نجاتشــان از دســت فرعونیــان را. از دســت 
قــدرت ســتمگر را، کــه چطــور شــما را نجــات داد. 
ــام اهلل  ــام اهلل اســت. یکــی از نمونه هــای ای ــن از ای ای
ایــن اســت. وقتــی کــه جوامــع و انســان ها از دســت 
ــن  ــه ای ــد دنبال ــد، بع ــدا می کن ــتمگر نجــات پی س
ــا صــدای  نــدای عمومــی پــروردگار اســت، یعنــی ب
بلنــد، خــدای متعــال بــه همــه اعــام می کنــد کــه 
اگــر شــکرگذاری کردیــد مــا آن نعمتــی که به شــما 
دادیــم روز بــه روز افزایــش خواهیــم داد، زیاد خواهیم 
کــرد امــا اگــر کفــران نعمــت کردیــد. شــکر را بــه جا 
نیاوردیــد مشــکات فراوانــی اســت کــه بــرای شــما 

پیــش خواهــد آمــد.
ـ بعــد در آیــه بعــد نتیجــه کلــی از ایــن مطالــب را 
می فرمایــد؛ ایــن که مــا می گوییم شــکرگذار باشــیم 
نعمــت خــدا را از یــاد نبریــم، ایــن خــود شماســت و 
اّل خــدای متعــال بی نیــاز اســت. ایــام اهلل مهم اســت. 
ــرای  می خواهــم در مــورد ایــام اهلل صحبــت کنــم. ب
مردمــی کــه صبارنــد و شــکورند. اهــل اســتقامت و 
صبرنــد. از میــدان بــه انــدک چیزی خارج نمی شــوند 
و ایســتادگی می کننــد، شــکورند یعنــی اول نعمــت 
ــان و آشــکار نعمــت را  ــات پنه را می شناســند. تبع
می داننــد. ثانیا قدرشــناس نعمتنــد یعنــی ارزش این 
نعمــت و وزن ایــن نعمــت را می داننــد. ثالثا بر اســاس 
آن احســاس مســئولیت می کننــد. بــر اســاس ایــن 
نعمتــی که خــدا داده احســاس مســئولیت می کنند، 
بنابرایــن ملــت و قومــی بی صبــر نیســتند. ایــن آیات 
ســوره ابراهیــم اســت کــه مّکــی اســت، یعنــی وقتی 
مســلمانان در اوج مبــارزات و ایســتادگی و مقامــت در 
برابــر جریــان کفر قــرار داشــتند ایــن آیات نازل شــد 
بدانیــد خــدای متعــال ایــام الهــی دارد کــه شــما باید 
شــکرگذار باشــید اگــر شــما از آنچــه خــدای متعــال 

بــه شــما داده بــه شــما پیــروزی خواهــد داد.
ــر مــا گذشــت هفتــه پــر  ـ ایــن دو هفتــه ای کــه ب
ماجــرا و اســتثنایی اســت ماجراهــای تلــخ، شــیرین، 
ــرای ملــت ایــران پیــش آمــد  حــوادث درس آمــوز ب
در ایــن دو هفتــه. یــوم اهلل یعنــی روزی کــه دســت 
قــدرت خــدا را انســان در حــوادث مشــاهده می کنــد. 
آن روزی کــه ده هــا میلیــون در ایــران و صدهــا هــزار 
ــده  ــه پــاس خــون فرمان نفــر در بعضــی کشــورها ب
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شــهید درویــش فــاح نــام پــدر: طهماســب متولــد: ۱۳۴۰متأهــل تاریــخ شــهادت: 
62/۷/26 محــل شــهادت: بانــه ، مــزار: گلــزار شــهدای نــگار

زندگینامه:
شــهید درویــش فــاح در روســتای نــگار بــه دنیــا آمــد. در همــان ســال هــای ابتدائی 
تحصیلــی، دغدغــه کمــک بــه پــدر و انتظــار از فرزنــدان ارشــد خانــه باعث شــد ترک 

تحصیــل کنــد و در کارهــای کشــاورزی و دامــداری کمــک خانواده باشــد.
بعــد از کشــاورزی توانســت از طریــق کار بــا تراکتــور امــرار معــاش کنــد تــا اینکــه بــه 

فکــر ازدواج افتــاد و بــا دختــر مــورد نظــر خــود عقــد کــرد. 
خدمــت ســربازی و ادای دیـْـن بــه دیــن و کشــور از جمله مســائل پیــش روی درویش 
بــود. لــذا پــس از گذرانــدن دوره هــای آموزشــی در پــادگان صفر پنج کرمــان و تکاوری 
تهــران، عــازم کردســتان شــد و در مــاه هــای پایانــی خدمــت ســربازی، در درگیــری با 

کوملــه هــای منطقه به شــهادت رســید.
بارزتریــن اخاقــش مهربونیــش بــود. مخصوصــا بــا مــادرم. تراکتــور خریــده بودیــم. 

بــدون اجــازه و رضایــت مــادر بــرا کســی کار نمــی کــرد...
راوی: علی فاح)برادر شهید(

تــو روســتا هــر کــی تراکتــور مــی خریــد، بــه درویــش مــی گفــت از کرمــان بــراش 
بیــاره ... راوی: علــی فاح)بــرادر شــهید(

خنــده رو بــود و مــردم دار. هــر وقــت عصبانــی میشــد، میذاشــت می رفــت، نمی ماند 
بحــث رو ادامــه بــده.  بــه همــه ســر مــی زد. اکثر مــردم نگار می شــناختنش. 

راوی: علی فاح)برادر شهید(
تــو درگیــری ای کــه نــگار اتفــاق افتــاده بــود، یــک اســلحه جــا مــی مونــه. درویــش 
رفــت تحویــل ســپاه داد. همیــن شــد مقدمه آشــنایی و دوســتی با شــهید محمدعلی 

آژ.  
هــر وقــت مــی آمــد مرخصــی، مــی رفــت تــو پایــگاه بــا بچــه هــای ســپاه همــکاری 
مــی کــرد. ایــن دوســتی ادامــه داشــت تــا اینکــه بــا شــهید آژ  در یــک روز تشــییع 

شــدند ... راوی: علــی فاح)بــرادر شــهید(

شهید  معظم   درویش فالح

 بیانات گرانقدر مقام معظم رهبری  در خطبه های نماز جمعه :
ــفالت  ــز اس ــهریان عزی ــه همش ــل توج ــام قاب *س
خیابــان وکوچــه چه ربطــی بــه نماینــده دارد نماینده 
وظیفــه ای بســیار ســنگین ورای کارهای اجرایــی دارد 
طبــق قانــون اساســی نماینــدگان دو وظیفــه عمــده 
دارنــد قانــون گــذاری و نظــارت براجــرای قانــون بــر 
دســتگاهای متولی و نهایــت دولــت       9۱۳۳----۷۱

ــل  ــورای ح ــمت ش ــک ۱5س ــه مل ــام کوچ *باس
اختــاف دیگرقابــل تــردد نیســت بــار چنــدم اســت 
کــه اعــام مــی کنیــم شــهردار محتــرم فکــری بــه 
حــال ما اهالی کوچــه برداریــد باتشــکر 9۱۳8----9۱

* ملــت  مــا بایــد در ایــن نبرد مردانه بایســتد. تشــییع 
باشــکوه پیکــر مطهــر شــهید ســلیمانی و ابومهــدی 
المهنــدس و یــاران آن هــا یــک نبــرد تمام عیــار نــرم 
ــتی  ــم صهیونیس ــکا و رژی ــه آمری ــران علی ــت ای مل
بــود. ملــت قــدردان خادمین خودهســتند مســئولن 
محتــرم بیایید بمانند آن شــهید باشــید الگــو بگیرید 
باتشــکر                                        9۳62----99

* ســام همانگونــه کــه رهبــری انقــاب با آن اشــراف 
سیاســی کــه براوضــاع داشــتند پیــش بینــی کردکــه 
ســه کشــور اروپایــی قابــل اعتمــاد نیســتند و بالخره 
چهــره نفــاق انهــا هویداشــد ، چــون تهدیــد کرده انــد 
ــزی  ــر چی ــد. مگ ــال می کنن ــه را فع ــزم ماش مکانی
در خشــاب مانــده کــه ماشــه را بکشــند انهــا کاری و 
قدمــی بــرای تحقــق برجــام برنداشــتند کشــورهای 
ــراردادی  ــه چــه ق ــی وکجــا و ب اســتعمارگر و قلدرک
پایبنــد بودنداگرهــم بودنــد بدنبــال بــه یغمــا بــردن 
امــوال ان ملــت بیچاره بــوده اســت        99۰۳----5۷

* بــا ســام درکشورهمســایه مــا رئیــس جمهــور بــا 
یــک درخواســت بــه عنــوان اصــاح قانــون اساســی 
فــورا دولــت اســتعفا داد و رئیــس جمهور فــرد دیگری 
را معرفــی و مجلــس دومــا بــا اکثریــت ارا و بــدون رای 
مخالــف نخســت وزیــر را تاییــد و شــروع بــکار کــرد 
حــال درکشــورما چنــد نفــر را داوطلبــان نمایندگــی 
مجلــس رد صاحیــت شــدند کلــی حــرف وحدیــث 
و درگیــری لفظــی و انشــایی درســت کردنــد و حــال 
ادعــای وحــدت هــم مــی کننــد مگــر میشــه بــدون 

تــن دادن بــه قانــون وحــدت ایجــاد کــرد ؟
2۰----9۱۳2                                                        

* بــا ســام ضمــن تشــکر از زحمــات شــهردار 
واعضــای شــورای شــهر بردســیر از اینکــه تجمــع ابها 
د ربارندگیهــا بســیارکم شــده امــا چالــه هــای زیــادی 
ــا  در خیابانهــا ومخصوصــا کوچــه هــا هســت کــه ب
بارندگــی اب تــو چالــه هــا جمــع وبــا عبــور ماشــینها 
ابهــا بــه ســمت عابــران و ماشــینها پــرت مــی شــود 
اگــر ایــن چالــه هــا هــم پــر شــود زحمــات شــما در 

ایــن مــورد تکمیــل میشــود ممنــون و ســپاس
6۱----9۱26                                                        

ــینهای  ــه ماش ــه نمیش ــاز جمع ــرای نم ــام ب * س
بیشــتری درنظــر بگیریــد یــک اتوبــوس اســت کــه 
ــد بســیار معطــل  ــه بای ــر برســی رفت لحظــه ای دی
بشــی تــا کســی بــه مســیرت بخــوره تاببــرت از ایــن 
ــد 922۰----5۷ ــتفاده کنی ــا اس ــینهای ارگانه ماش

ــه  ــه چ ــیر چکارمیکن ــو بردس ــتادتنظیم بازارت *س
تنظیمــی نرخهــا بالینــد قــدرت خرید طبقــه ۳ کمه 
تفــاوت قیمتهــا زیــاده نســبت به کرمــان و ســیرجان 
ــات                    9۳62----99 ــوه ج ــا می مخصوص

حمله موشکی به پایگاه آمریکا از ایام اهلل است/ ملت ایران نشان داد از هر 
حزب و قوم طرفدار انقالب و مقاومت است

ســپاه قــدس بــه خیابان هــا آمدنــد و بزرگتریــن بدرقــه جهــان را 
شــکل دادنــد ایــن یکــی از ایــام اهلل اســت. 

ـ آنچــه اتفــاق افتــاد کار هیــچ عاملــی به جــز دســت خــدا نمی تواند 
ــداران  ــپاه پاس ــک های س ــه موش ــم ک ــد. آن روزی ه ــته باش داش
انقــاب اســامی، پایــگاه آمریکایــی را در هــم کوبیــد آن روز هــم 

یکــی از ایــام اهلل اســت.
ـ مــا ایــن دو روز را جــزء ایــام اهلل در ایــن چنــد روز گذشــته دو هفته 
گذشــته در مقابــل چشــم خودمــان ما ملت مشــاهده کردیــم؛ اینها 
روزهــای نقطــه عطــف تاریخنــد. روزهــای تاریخ ســازند. روزهــای 
عــادی نیســتند. دیدیــد کــه یــک نیرویــی یک ملتــی این قــدرت و 
تــوان روحــی را دارد کــه بــه یــک قــدرت متکبــر زورگوی عالــم این 
جــور ســیلی بزنــد ایــن نشــان دهنده دســت قــدرت الهــی اســت و  

آن روز جــزء ایــام اهلل اســت.
ــی  ــا در زندگ ــن روزه ــرات ای ــن تاثی ــوند لک ــام می ش ــا تم ـ روزه
ــیر  ــش و مس ــا در من ــه ملت ه ــد و روحی ــی می مانن ــا باق ملت ه
ــه  ــا جاودان ــدگار و بعض ــار مان ــد آث ــه می گذارن ــاری ک ــا آث ملت ه

اســت.
ـ خــب حــال جامعــه ایرانــی بــه نظر مــا یک جامعــه صّبار و شــکور 
ــواره  ــران هم ــت ای ــادی مل ــال های متم ــن س ــول ای ــت. در ط اس
سپاســگذار الطــاف الهــی در طــول ایــن ســال ها بــوده اســت. مــا 

بایــد از ایــن آیــات درس بگیریــم.
ـ مــن عــرض می کنــم پــس از ۴۱ ســال پیــروزی انقــاب اســامی 
ایــن جمعیــت بی نظیــر را کــدام دســت قدرتــی بــه میــدان آورد؟ 
ایــن اشــک و عشــق و شــور را چــه کســی پدیــد آورد؟ کــدام عاملی 
ــز دســت  ــد ج ــزه ای نشــان ده ــن معج ــک  چنی می توانســت ی

قــدرت الهــی؟

شروع طرح واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه فلج 
اطفال در مناطق پرخطر شهرستان بردسیر

طــرح واکسیناســیون تکمیلــی خانــه بــه خانــه فلــج اطفــال در مناطــق 
پرخطــر شهرســتان بردســیر، از تاریــخ 28 دی ماه در مهمانشــهر افاغنه این 

شــهر شــروع شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومی شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان بردســیر، 
ایــن طــرح در  دو مرحلــه اجرایــی از 28 دی الــی ۱ بهمن  و 5 الی 8 اســفند 
مــاه در جمعیــت هــای پرخطــر )اتبــاع خارجــی و مناطــق تحــت پوشــش 

تیــم ســیار( اجــرا می شــود.
گفتنــی اســت در ایــن طــرح 25 تیــم عملیاتــی بــه 22۰۰ خانــوار مراجعه 
نمــوده و89۷ کــودک زیــر 5 ســال بــر علیــه فلــج اطفــال واکســینه مــی 

شوند.

عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان
ای قبله ی منازگذاران آسامن

ای خلق عاملت به رس سفره مهامن
هجر تو کرده قامت اسالم را کامن
الغوث یا بن فاطمه الغوث االمان

عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان
ای روح دین حقیقت ایامن بیا بیا
ای جان جان و مصلح کل جهان بیا

تنها دمید عرتت و قرآن بیا بیا
خورشید تا به کی به پس ابرها نهان
عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان
ای غائب از نگاه و چراغ دل همه
داغ فراغ تو شده داغ دل همه

گل کرده این رشاره به باغ دل همه
آه از جگر بر آمده آتش گرفته جان
عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان
ای پر ز اشک چشم تو صحرا بیابیا

ای سینه سوز ناله زهرای بیا بیا
ای آرزوی زینب کربا بیا بیا

تا چند رسو قامت دخت علی کامن
عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان

موال کنار چاه صدا می زند تو را
زهرا به سوز و آه صدا می زند تو را
زینب به قتلگاه صدا می زند تو را
زخم عزیز فاطمه گوید به مرزبان

عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان
از قلب داغدیده ندا می رسد بیا
از ناله ی کشیده ندا می رسد بیا
از حنجر بریده ندا می رسد بیا

ای داغدار لعل لب و چوب خیزران
عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان
تا کی ز دیده اشک نشانیم سیدی

تا کی در انتظار مبانیم سیدی
تا کی دعای ندبه بخوانیم سیدی

تا کی رس بریده ی جد تو بر سنان
عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان
یاران دعا کنید که دلدار می رسد

خورشید از درون شب تار می رسد
صبح ظهور و وصل رخ یار می رسد
میثم بریز اشک و دعای فرج بخوان
عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان

شعر از : غالمرضا سازگار

مراسم بزرگداشت هفتمین روز خاکسپاری شهید سپهبد حاج قاسم 

سلیامنی و یادواره شهدای عشایری بردسیر  از نگاه دوربین

زائران قزاقستانی که خود را به آرامگاه  
شهیدحاج قاسم   رساندند

زائــران قزاقســتانی خــود را بــه آرامــگاه ســردار شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی 
رســاندند و ســاعت ها متحیــر بــه آرامــگاه ابــدی مــردی نگریســتند کــه جهانــی را متحیر 

خــود کــرده بــود.

ــان مأمــن عاشــقان و  ــزار شــهدای کرم ــان، گل ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرم ب
دلدادگانــی اســت کــه خــود را از سراســر دنیــا بــه ایــن خطــه می رســانند و گویــی قلــب 

تمــام عالــم بــه ســرداری گــره خــورده کــه در ایــن خــاک مقــدس آرمیــده اســت.
داستان امروز را یکی از رانندگان تاکسی شهر کرمان برایم نقل کرد.

مثــل همیشــه در خیابان هــای شــهر بــه دنبــال مســافر بــودم هــوا ســرد بــود و مســافر 
کمــی در خیابان هــا بــه چشــم می خــورد تــا اینکــه چنــد گردشــگر خارجــی نظــرم را 

جلــب کردنــد؛ ایســتادم.
آنهــا فارســی بلــد نبودنــد و مــن انگلیســی؛ در میــان تمــام حرف هایشــان تنهــا چیــزی 
کــه متوجــه می شــدم »ســلیمانی« بــود. بــه هــر زحمتــی کــه بــود به مــن فهماندنــد که 

می خواهنــد بــه گلــزار شــهدای کرمــان برونــد.
آنهــا را بــه گلــزار شــهدای کرمــان آرامــگاه ابــدی ســردار شــهید ســپهبد حــاج قاســم 
ســلیمانی رســاندم؛ اهــل کشــور قزاقســتان بودنــد و بــا اینکــه مســلمان نبودند دو ســاعت 

بــالی قبــر ســردار دل هــا ایســتادند.
هــوا ســرد بــود و هــوای دامنــه کوه هــای مســجد صاحب الزمان)عــج( کرمــان ســردتر؛ بــا 
ایــن وجــود ســاعت ها متحیــر بــه آرامــگاه ابــدی مــردی می نگریســتند که عظمــت رفتار 

و کــردارش جهانــی را متحیــر کــرده بود.
نمی دانــم قداســت، عظمــت، شــکوه و معنویــت گلــزار شــهدای کرمــان مبهوتشــان کرده 
بــود یــا خیــل زائــران آرامــگاه ابــدی ســردار ســلیمانی آنهــا را متحیــر؛ هــر چــه بــود بهت 

و حیــرت بــود.
ــی و  ــک چهــره جهان ــد ســردار ســلیمانی ی ــی می گوین ــدم وقت ــه فهمی ــود ک اینجــا ب

ــه؟ ــی چ ــت یعن ــی اس بین الملل
اینجــا بــود کــه فهمیــدم هنــوز خیلی مانــده تا عظمــت این ســردار ســرافراز جهان اســام 

را درک کنیم.
اینجا بود که محبوبیت جهانی این شهید بزرگوار را به چشم خود دیدم.

اخبار ورزشی   بردسیر
***کســب مقــام دوم تیمی ددلیفت اســتان در رده ســنی نوجوانان 
) جــام کارگــری( توســط باشــگاه شــایان بــا کســب شــش مــدال 

رنگارنگ.
نتایــج انفــرادی :عرفان کدخدازاده اول، امیرحســین احمدنظــری اول، 
محمــد جــواد تقــی زاده اول ، محمدرضــا پورمــرادی اول، حمیدرضــا 
ــه مربیگــری حمیــد  زاهــدی دوم، محمدعلــی درویــش زاده دوم، ب

ذوالعلی
ــاری وشــوکار در رده ســنی نونهــالن نائــب قهرمــان  ***عابــده ان
مســابقات کشــوری و دریافــت مــدال نقــره از شهرســتان بردســیر

***تیــم گلبــال شهرســتان بردســیر با ترکیــب غامرضــا خدامی، 
یاســر شــجاعی و رضاســتوده قهرمــان لیــگ گلبــال اســتان کرمــان 

. شد
ــا  ــه میزبانــی تهــران ب ***مســابقات ووشــوی قهرمانــی کشــور ب
ــان رســید. ــه پای ــران بردســیر ب ــدال ارزشــمند دخت کســب دو م

یگانه میرمحمدی در رده سنی نونهالن نایب قهرمان شد.
فائــزه کدخــدازاده در رده ســنی بزرگســالن ســوم شــد و بــه مــدال 

ــید. برنز رس
***کســب پنــج مــدال ارزشــمند جوانــان پهلوانــی و زورخانــه ای 
شهرســتان بردســیر در رقابت های ســاحلی قهرمانی کشــور ســجاد 
بیرمــی نیــا عضــو تیم ملــی جوانــان پهلوانــی و زورخانــه ای در اســن 
رقابــت هــا بــا کســب مــدال طا بــه قهرمانی رشــته ســنگ رســید، 
وی همچنیــن عنــوان دومــی کشــتی پهلوانــی را نیــز کســب کــرد.

ابوالفضــل صادقــی و محمدجــواد بازمانده نیز عناوین ســومی ســنگ 
ــب کردند. را تصاح

حسین اشکش نیز در رشته کباده مدال برنز را بدست آورد.
***مســابقات قویتریــن مــردان اســتان کرمــان، حمید سیســتانی 
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