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تاکید ونگاه مقام معظم رهبری به امر دانش بنیان سازی 
کردن تولیدات  فراگیر است. واز منظر ایشان هیچ 
عرصه ای نیست که نتوان یا نیاز به دانش بنیان سازی 
آن نباشد. می بایست همه عرصه های تولید مبتنی 
بر دانش و تجربه علمی باشد حتی در انتخاب نوع کار 
تولیدی هم باید بر پایه دانش بنیان عمل شود. به عبارت 
دیگر، باید در انتخاب کار تولیدی به نحو عقالنی رفتار 
کرد واقتصاد دانش بنیان یعنی اینکه دانش و فّناوری 
پیشرفته نقش آفرینِی فراوان و کاملی داشته باشد در 

همه ی عرصه های تولید.
اقتصاد یک کشور وقتی شکوفا می شود که بستری برای 
نوآوری و حضور در بازارهای رقابتی جهانی فراهم شود. 
شرکت یا موسسه دانش بنیان، مجموعه یا سیستمی 
است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد 
دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری 
سازی  تولید کاال و خدمات را در حوزه مختلف داشته 

باشد
 و باید در کسب وکارهای دانش بنیان، رشد اقتصادی 
و ایجاد اشتغال، متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق یابد. 
بدین معنی که نتایج بدست آمده تحقیق و توسعه 
به طور پیوسته از طریق سرمایه گذاری به محصول 
و یا سیستم های نوین تبدیل می گردد و دسترسی 
و  کارآفرینان  برای  سرمایه گذاری  ظرفیت های  به 
پژوهشگران افزایش یافته، و این عامل مهمی در ایجاد 
نوآوری و بهره برداری از توان فناوری در اقتصاد ملی 

است.
امروزه یکی از جلوه ها و ویژگی های اصلی توسعه، 
دستیابی به اقتصاد دانش بنیان است. در ایران نیز با 
توجه به پیشرفت های علمی صورت گرفته فرصتی 
مناسب جهت حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان ایجاد 
شده است که نمی توان آن ها را نادیده گرفت. بنابراین 
در صورت برنامه ریزی صحیح امکان ایجاد و رشد 
کسب و کارهای دانش بنیان و در نتیجه جهت گیری 
اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان و افزایش 
تولید ناخالص ملی فراهم خواهد آمد. به همین منظور 
تاکید بر ایجاد و راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان 
و بخصوص حمایت از آنها، آسان سازی مسیر و تشویق 
بهره گیری از تحقیقات کاربردی و یافته های علمی در 
فرایند جهانی شدن تولید و تجارت، باید به عنوان تدبیر 
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کشور مطلقاً معطل مذاکرات نشود/ مذاکرات 

هسته ای کار به گونه خوبی پیش می رود /

 مذاکره  کنندگان انقالبی، مؤمن و پر جّد و جهدند

ــه افزایــش تعــداد  ــا اشــاره ب معــاون اســتاندار کرمــان ب
شهرســتان های قرمــز کرونایــی در اســتان گفت: 8 شــهر 

قرمــز کرونایــی در اســتان کرمــان وجــود دارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان، جلســه ســتاد 
مدیریــت بیمــاری کرونــا در اســتان کرمــان بــا حضــور 
ــی  ــان جالل ــان، رحم ــتاندار کرم ــد اس ــی زینی ون عل
حمیدرضــا رشــیدی نژاد رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی 
کرمــان و جمعــی از مســئوالن و ارتبــاط ویدئو کنفرانس 
همزمــان بــا فرمانداران سراســر اســتان در ســالن شــهید 

مرتضــوی زاده اســتانداری کرمــان برگــزار شــد.
0رحمــان جاللــی معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتاندار کرمــان در ایــن جلســه بــا بیــان اینکه امــروز در 
جلســه ســتاد ملــی کرونــا آخریــن وضعیت ایــن بیماری 
در کشــور بررســی شــد اظهــار داشــت: 55 شهرســتان 

کشــور در وضعیــت قرمــز کرونایــی قــرار دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان کرمــان 8 شهرســتان 
کرمــان، منوجــان، ارزوئیــه، رابــر، ســیرجان، زرنــد، 
ــی هســتند  ــز کرونای ــت قرم ــان و راور در وضعی کوهبن
گفــت: 6 شهرســتان رفســنجان، بافــت، جیرفــت، قلعــه 
گنــج، بــم و نرماشــیر در وضعیت نارنجی و 9 شهرســتان 

ــد. دیگــر در وضعیــت زرد کرونایــی قــرار دارن
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار کرمــان 
بــا ابــراز تاســف از افزایــش تعــداد شهرســتان های قرمــز 
کرونایــی در اســتان کرمــان، بیــان کــرد: شــهر کرمــان 

وضعیــت قرمــز کرونایــی پیــدا کــرده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه رعایــت شــیوه نامه های 
بهداشــتی و جلوگیــری از عــادی انــگاری مــورد 
تاکیــد ســتاد ملــی کرونــا و رئیس جمهور اســت 
گفــت: رهبــر معظــم انقــالب و رئیــس جمهــور 
بیشــترین رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی را 
دارنــد و همیشــه از ماســک اســتفاده می کننــد.
ــب های  ــم ش ــه مراس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــدی  ــه رنگ بن ــان بســته ب ــدر در اســتان کرم ق
محدودیت هایــی  و  برگــزار  شهرســتان های 
اعمــال می شــود افــزود: راهپیمایــی روز قــدس و 
همچنیــن نماز عید ســعید فطــر در فضــای باز و 
ــود. ــزار می ش ــتورالعمل ها برگ ــت دس ــا رعای ب

تاثیر شرکتهای دانش بنیان 
بر رشد اقتصادی کشور

تقدیر ویژه دادستان کل کشور
 از جناب آقای افشین صالحی نژاد دادستان عمومی و انقالب بردسیر

وازجناب  آقای پوریا جوادی دادیار دادسرای عمومی و انقالب بردسیر
دادســتان کل کشــور بــا ارســال لــوح تقدیــر از 
عملکــرد 18 قاضــی جــوان کرمانــی تقدیــر کرد.

درایــن مراســم از  از آقــای افشــین صالحــی نــژاد 
دادســتان عمومــی و انقاب بردســیر

واز آقــای پوریــا جــوادی دادیــار دادســرای 
عمومــی و انقــاب بردســیر تقدیــر به عمــل امد 
ــی  ــر از ۱8 قاضــی جــوان کرمان ــا، تقدی ــه گــزارش ایرن ب
براســاس گــزارش هیــات بازرســی دادســتانی کل کشــور 
در مهرمــاه ســال ۱۴00 از دادســراهای عمومــی و انقالب و 

دادگاه هــای بخــش اســتانی، انجــام شــده اســت.
طــی آئینی بــا حضور رییــس کل دادگســتری، دادســتان 
و اعضــای شــورای قضایــی اســتان کرمــان ایــن لــوح های 

تقدیــر بــه قضــات برگزیــده و تالشــگر اهدا شــد.
رییس کل دادگســتری اســتان کرمــان در این آئین گفت: 
در ســال گذشــته جمعی از کارکنان قضایی دادستانی کل 
کشــور در قالــب یــک برنامــه کشــوری از مراجــع قضایــی 
ــای  ــالب، دادگاه ه ــی و انق ــراهای عموم ــه دادس از جمل
عمومــی بخــش و دادگاه هــای عمومــی شهرســتان ها در 
اســتان هــای مختلــف از جملــه کرمــان بازدیــد کردنــد و 

گــزارش ایــن بازدیــد بــه مراجــع ارشــد قضایــی کشــور ارائــه شــده اســت.
یــداهلل موحــد بــا اشــاره بــه اینکــه در جریــان ایــن بازدیدهــا، اقدامــات مثبــت انجــام شــده مــورد 
تقدیــر قــرار گرفتــه و نقــاط ضعــف نیــز مطــرح و رفــع شــده اســت، ادامــه داد: در ایــن راســتا ۱8 
نفــر از قضــات کرمانــی کــه عملکــرد آنهــا در مجمــوع شــاخص های مــورد نظــر قابل تقدیــر بود، 

از ســوی دادســتانی کل کشــور مــورد تجلیــل قــرار گرفتــه اند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رمضانی مسئوالن و کارگزاران نظام؛

قابل توجه همشهریان محترم شهرستان بردسیر
بــه اطــاع میرســاند اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان بردســیر در نظــر دارد جهت تکمیل 
بانــک اطاعــات موقوفــات خــود اســناد وقفــی اعــم از وقفنامــه وصیتنامــه و... کــه دردســت 
اشــخاص حقیقــی و حقوقی مــی باشــند را جمــع آوری نماید لــذا از کســانی که چنین اســنادی 
دردســت دارنــد و یــا از آنهــا اطــاع دارنــد تقاضا مــی شــود اســناد را تحویــل ایــن اداره نموده 

و همــکاری الزم را بعمــل آورند.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بردسیر

)تجدید( مناقصه عمومی )تک مرحله 
  VDC  5200 ای( خرید تریستور   ولتاژ

جریان A  5890  شکل  تکی 
رشکــت مجتمــع جهان فوالد ســیرجان در نظر دارد نســبت به خرید تریســتور   ولتــاژ 5200  
VDC  جریــان A  5890  شــکل  تکــی  اقــدام منایــد؛ لــذا از تأمیــن کننــدگان معتــر کــه دارای 
توانایــی مناســب و ســوابق و تجــارب مــورد قبــول مــی باشــند، دعــوت بــه عمــل مــی آید، 
حداکرث تا تاریخ 1400/02/05 ســاعت 14:00 نســبت به ارســال پاکات اقدام منایند. بدیهی 

اســت بعــد از تاریــخ فــوق به هیچ درخواســتی ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد.
مدارک الزم جهت ارسال :

نامــه اعــام آمادگــی، مــدارک مربــوط بــه چــک لیســت ارزیابــی تامیــن کننــدگان، پیــش 
نویــس قــرارداد خریــد تریســتور بــه همــراه ضامنت نامــه بانکــی بــه مبلــغ 800.000.000 
ريــال ) دانلــود مــدارک از ســایت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان قســمت خرید و فــروش- 

(  sjsco.ir .مناقصــات
آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:  ســیرجان- رشکت مجتـــــمع جهان فوالد ســیرجان- 

دبیرخانه کمیســیون معامات -شــامره متاس: 034-42251193
* نامــه اعــام آمادگــی بــه همــراه رســید تحویــل پــاکات را بــه آدرس ایمیــل

 sjsco.dehnavi@gmail.com  ارسال فرمایید *
* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. *

 * هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. *

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 درهم شــامل کارتن، پاســتیک، چوب، جامبــو و خاک موجــود در مجتمع احیاء 
و فــوالد ســازی بردســیر را از طریــق مزایــده عمومــی به فروش برســاند. لــذا از 
تمامــی داوطلبــان دعــوت بــه عمــل می آیــد بــه منظــور خریــد اســناد مزایده 
پــس از واریــز مبلــغ 500،000 ریال بــه حســاب شــماره 307-8600-6767677-1
ــوالد  ــرکت ف ــام ش ــه ن ــیرازی ب ــرزای ش ــعبه می ــارگاد ش ــک پاس ــزد بان  ن
ــز و معرفی نامــه تاریــخ 1401/02/04  ــا فیــش واری ســیرجان ایرانیــان همــراه ب
بــه دفاتــر شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان مراجعــه نمــوده و پیشــنهادات 
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ادامه آموزش ها تا پایان اردیبهشت / آزمون مدارس در خرداد ماه   

ــه  ــام جمع ــی ام ــر کرمان ــی اکب ــام عل حجــت االس
ــه  ــن هفت ــه ای ــا زجمع ــای نم ــه ه ــیر درخطب بردس
ضمــن دعــوت بــه تقــوای الهــی بــا قرائــت  فــرازی  از 
خطبــه  نهــج الباغــه امــام علــی علیــه الســام گفت : 
امــام درایــن خطبــه همــه را بــه تقــوای الهی ســفارش 
میکنــد زیــرا تقــوا تنهــا پناهگاهــی اســت که انســان را 
از امدادهــای غیبــی برخــوردار مــی ســازد و زاد وتوشــه 
ای ایســت کــه انســان را بــه مقصــد کــه قــرب الهــی 
ــان  ــت انس ــن فضیل ــن برتری ــاند بنابرای ــت میرس اس
داشــتن تقــوای الهــی اســت کــه انســان را از خطــرات 

نجــات مــی دهــد 
خطیــب جمعــه بردســیر در ادامــه بمناســبت میــاد 
امــام حســن مجتبــی علیــه الســام در پانزدهــم مــاه 
ــه ســاحت  مبــارک رمضــان ضمــن عــرض تبریــک ب
مقــدس امــام عصــر )عــج( و مقــام معظــم رهبــری و 
نمازگــزاران ومحبیــن اهــل بیــت علیهــم الســام گفت 
ــه الســام روز  ــام حســن مجتبــی علی : روز میــاد ام
ــت و  ــده اس ــذاری ش ــن نامگ ــم ازخیری ــرا م وتکری اک
بــرای بهتــر شناســاندن امــام از کتــب اهــل ســنت و 
از کتــاب کنزالعمــال کــه مــورد تاییــد و اســتفاده اهــل 
ســنت وشــیعه اســتفاده میشــود کــه پیامبرصلــی اهلل 
علیــه وآلــه دربــاره امــام حســن علیــه الســام فرمــوده 
ــل  ــن مث ــی حس ــت یعن ــن اس ــن از م ــت «حس اس
ومانندمــن اســت یعنــی همــه فضائــل اخاقــی مــن 
را دارد یعنــی جامــع تمــام فضائــل پیامبراســت و اگــر 
بخواهیــم فضائــل اخاقــی را یادبگیریــم بایــد از ســیره 
امــام حســن علیــه الســام بهــره ببریــم و باید مــا اهل 
بیــت را بشناســانیم و درزندگیمــان ازســیره انهــا الگــو 
بگیریــم و اســتفاده کنیــم و نیــز پیامبــر خــدا فرمــوده 
اســت :» خداونــد مــن حســن را دوســت مــی دارم تــو 
ــت  ــنم را دوس ــه حس ــدار و هرک ــت ب ــم او را دوس ه

ــی دارد.« ــد او را دوســت م ــدارد خداون ب
حجــت االســام کرمانــی افــزود: دراســتان کرمــان تنها 
یادگارامــام حســن مجتبــی علیــه الســام دربردســیر 
اســت و ســایر امامــزادگان ازنســل امــام کاظــم علیــه 
الســام هســتند ومــا باید جایــگاه وشــان ایــن امامزاده 
ــل  ــا مح ــم ت ــی کنی ــم وانرامعرف ــم را درک کنی کری
زیــارت عاشــقان امــام حســن علیــه الســام بشــود و 
شــهر رابنــام امــام حســن بشناســند و معرفــی کننــد.و 
ایــن توفیقــی اســت کــه نصیــب مــردم بردســیر شــده 

اســت.
خطیب جمعه بمناســبت شــبهای قــدر درمــاه رمضان 
ــی وزد و  ــی م ــت اله ــدر رحم ــبهای ق ــت : در ش گف
ــن کاری  ــم و بهتری ــره ببری ــات به ــن رحم ــد از ای بای
ــر  ــدر انجــام داد تفکراســت تفک ــد درشــب ق ــه بای ک
ــگاه  ــهای و جای ــه ارزش ــه ب ــی و توج ــر زندگ درتغیی
انســان و بــا خداخلــوت کنیــم  و درروایــات امده اســت 
ــده داری  ــک شــب زن ــراز ی ــاعت تفک ــک س :ارزش  ی
بیشــتر اســت ازرســول خداصلــی اهلل علیــه وآلــه نقــل 
مــی کننــد از ایشــان پرســیدند چگونــه تفکــر کنیــم 
فرمود:برویــد بــه خرابــه هــای شــهرتان و ببینیــد کــه 
ســازندگان وســاکنان انهــا کجاینــد سرنوشــت انها چه 
شــده اســت ایــااالن ســازندگان انهــا حــرف مــی زننــد 
ســاکنان انهــا حــرف مــی زننــد بایــد از ســرانجام انهــا 
عبــرت گرفــت و بفکــر زندگــی اصلــی وزندگــی  پــس 
ازمــرگ باشــیم وتــا ازایــن دنیــا زاد و توشــه برداریــم

ــزاران  ــدار کارگ ــون دی ــی پیرام حجــت الســام کرمان
نظــام بــا مقــام معظــم رهبــری گفــت:  ایــن دیدارهــا 
ــد  ــال برگزارمیش ــی س ــدت س ــا 98 بم ــال 68ت ازس
ــی  ــن س ــد وای ــا برگزارنش ــال کرون ــدت دوس و درم
ویکمیــن دیدارســاالنه ایشــان با کارگــزاران نظــام درما 

رمضــان اســت 
ــم  ــاعت ونی ــک س ــدود ی ــری ح ــم رهب ــام معظ مق
توصیــه هایــی در همــه عرصــه هــای اخاقــی معنــوی 
ومعرفتــی ، اقتصــادی و فرهنگی ، اجتماعی و سیاســی 
، موضوعــات داخلــی و خارجــی داشــتند و درواقــع یک 
ــاز  ــی از تمــام مســائل موردنی منظومــه و بســته کامل
ــه  جامعــه رابرشــمردند و راهــکار و توصیــه هایــی ارائ

نمودنــد .
ــری  ــام معظــم رهب ــزود: مق ــه بردســیر اف ــام جمع ام
درایــن دیداربــه مســئولین فرمودند: فرصت مســئولیت 
را مغتنــم شــمارید و زمــان زود ســپری میشــود وانچــه 
ــد و از  ــه انجــام داده ای ــی اســت ک ــد کارهای ــی مان م
مســئولین خواســت کــه نمایشــی و شــعاری کارنکنند 
مردمــی باشــند و بامــردم کارکنند و درمیان انهاباشــند 
وتنهــا بــا ســفر اســتانی ایــن مردمــی محقق نمیشــود 
بلکــه اســتفاده از نظرات مــردم وکارشناســان ونخبگان 

جــوان مــی توانــد نمونــه ای از حضورمــردم باشــد 
 

بهترین کاری که باید درشب 
قدر انجام داد تفکراست که 

منجربه تغییرسبک زندگی شود 

ــداری بردســیر  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
جلســه کارگــروه مقابلــه بافقــر مطلــق بــه ریاســت 
مهنــدس وفایــی سرپرســت فرمانــداری بردســیر و 
باحضــور  اعضــا در دفتــر فرمانــدار  تشــکیل شــد.
مهنــدس وفایــی ضمــن قبولــی طاعــات و عبــادات 
،دســتورالعمل کارگــروه مذکــور درخصــوص اهداف، 
ــن  ــدف وتامی ــای ه ــایی گروهه ــی شناس چگونگ
منابــع مالــی طــرح رامــورد بررســی قــرارداد و  بیــان 
کــرد شناســایی گــروه هــای هــدف توســط کمیتــه 
امداد، بهزیســتی ، بســیج ،خیریه هــا ، اداره تبلیغات 
و نهادهــای مردمــی درشهرســتان انجــام میگیــرد و 
افــراد نیازمنــد فاقــد حداقــل هــای ضروری خــوراک 
و پوشــاک و ســرپناه شهرســتان شناســایی خواهند 
شــد تــا در قالــب طــرح مــد نظــر دولــت خدمتگزار 
ــن  ــت ای ــن وضعی ــوند. وی همچنی ــاماندهی ش س
افــراد را مــورد رســیدگی قــرارداد و بــر برنامــه ریــزی 
صحیــح و هدفمنــد درراســتای  ریشــه کنــی فقــر 
بــا محوریــت  توانمنــد ســازی و ایجاداشــتغال بــرای 
اقشــار محــروم درشهرســتان بااســتفاده از ظرفیــت 
ــد  ــی تاکی ــع و مشــارکت مردم ادارات، نهادها،صنای

ویــژه نمــود

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

برگزاری جلسه کارگروه 
ــان مقابله بافقر مطلق  ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی

گفــت: بــر اســاس آنچــه قانــون مشــخص کــرده 
ســال تحصیلــی تــا پایــان اردیبهشــت مــاه بــوده 
لــذا بایــد از تمــام وقتــی کــه در اختیــار مــا قــرار 
دارد بــرای آمــوزش اســتفاده کنیــم و هیــچ 
آزمونــی طــی ایــن مــدت برگــزار نشــود و تمــام 
آزمون هــا حتــی در مناطــق گرمســیری اســتان 

ــاه برگــزار شــود. در خــرداد م
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، رضایی 
در نشســتی بــا اشــاره بــه حضــوری شــدن 
ــال  ــه س ــول س ــت: در ط ــار داش ــدارس اظه م
تحصیلــی گذشــته کــه کاس هــا به صــورت غیر 
حضــوری برگــزار می شــد همــکاران مــا مجاهدانه 
تــاش کردنــد تــا رونــد آمــوزش مختــل نشــود. 
امــا از آنجــا کــه هیــچ آموزشــی جــای آمــوزش 
ــه تبعــات  ــا توجــه ب ــرد و ب حضــوری را نمی.گی
ــر  ــاوه ب ــوری ع ــر حض ــوزش غی ــات آم و لطم
افــت تحصیلــی، بازمانــدگان از تحصیــل و تــرک 

کالهبرداری میلیاردی با ترفند 
صدور گواهینامه رانندگی  

فرمانــده انتظامــی بردســیر از دســتگیری فــردی کــه بــا 
فریــب متقاضیــان گواهینامــه رانندگــی حدود10میلیارد 

ریــال کاهبــرداری کــرده بــود  خبــر داد
بــه گــزارش خبــر نــگار پایــگاه خبــری پلیــس ســرهنگ 
غضنفــری اظهار داشــت: بدنبــال اطاع پلیــس از اقدامات 
فــردی کــه قبا بــا مجموعــه آموزشــگاه رانندگــی ارتباط 
کاری داشــته و بــا ادعــای ارتبــاط با پلیــس و ســایر ادارات 
توانایــی صــدور گواهینامــه بــدون حضور متقاضــی  و نیز 
ثبــت امــاک را دارد اقــدام بــه اخــذ مبالــغ هنگفتــی از 
افــراد مــی نمــوده اســت و موضــوع بطــور ویــژه تحــت  
رســیدگی قــرار گرفــت و در عملیــات پلیــس دســتگیر و 
پــس از تحقیقــات اولیــه مشــخص گردیــد تــا کنــون از 
ــال  ــارد ری ــراد مبلغــی در حــدود 10میلی چهــل نفــر اف

کاهبــرداری نمــوده اســت.
وی افــزود :متاســفانه افــراد بــدون در نظــر گرفتــن قانــون 
و اصــول شــرعی اقــدام بــه واریــز وجــه بــه حســاب ایــن 
افــراد مــی نماینــد کــه بــدون توجــه بــه آمــوزش هــا و 
هشــدار هــای اعامــی بــرای خــود مشــکاتی را بوجــود 
ــارا  ــات آنه ــتی موضوع ــس بایس ــت پلی آورده و در نهای

رســیدگی و جمــع نمایــد.
ســرهنگ غضنفــری در پایــان از تمامــی افــرادی کــه بــه 
نحــوی مــورد اعمــال ایــن شــخص قــرار گرفتــه انــد بــا 
تقاضــا و بــا تنظیــم شــکوائیه و مرجــع قضائی موضــوع را 

پیگیــری نمایند
دستگیري سارقان سیم وکشف13 فقره سرقت 

ــتگیري  ــیر از دس ــتان بردس ــی شهرس ــده انتظام فرمان
دو ســارق ســیم وکشــف13 فقــره ســرقت در عملیــات 

ــر داد  ــی خب ــس آگاه ــوران پلی مام
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس ، ســرهنگ 
»جعفــر غضنفــری« در تشــریح این خبــر اظهار داشــت : 
در پــي وقــوع چندین فقره ســرقت ســیم و کابل بــرق در 
سطح شهرســتان بررســي موضوع در دســتور کارماموران 

پلیــس آگاهی ایــن فرماندهــی قــرار گرفت.
وبــا تــاش شــبانه روزی دو ســارق را شناســایي و  آنــان را 

ــتگیر کردند. در مخفیگاهش دس
ــگاه  ــه اینکــه از مخفی ــا اشــاره ب ســرهنگ غضنفــری ب
ســارقان مقــدار زیــادی ســیم  و کابــل برق  کشــف شــد، 
بیــان داشــت: در بازجویــي هــاي بــه عمــل آمــده توســط 
مامــوران، متهمــان به 13فقره ســرقت ســیم وکابــل برق  
اعتــراف و پــس از تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضائــی 

ــد. معرفی ش
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیردر پایــان از 
شــهروندان خواســت : در صــورت مواجــه شــدن بــا قطــع 
بــرق  بــه خصــوص در ســاعات پایاني شــب و یا مشــاهده 
افــراد مشــکوک و ناشــناس ، موضــوع را از طریــق مرکــز 

110 بــه پلیــس اطــاع دهنــد

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: 

ــکات  ــی مش ــی و اجتماع ــوزه روان ــل در ح تحصی
ــن رو  ــرد از ای ــت ک ــوزان درس ــرای دانش آم ــادی ب زی
حضــوری شــدن تحصیــل یکــی از مهمتریــن اتفاقات 

آموزشــی در کشــور اســت.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش کرمــان بــا بیــان اینکــه 
اســتقبال بســیار خوبی از آمــوزش حضوری در اســتان 
توســط اولیــا، دانش.آمــوزان و مســئوالن صــورت 
گرفــت، از تعامــل موثــر خانواده ها، نماینــدگان مجلس 
شــورای اســامی، ائمه جمعــه، نیروهای مســلح و نهاد 
هــای دولتــی و غیــر دولتــی بــا آمــوزش و پــرورش در 

زمینــه بازگشــایی مــدارس تقدیــر و تشــکر کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه حفــظ ســامت جســمانی 
فرهنگیــان و دانش.آمــوزان خــط قرمــز مــا در زمینــه 
پیگیــری آمــوزش حضــوری اســت بــر توجــه ویــژه به 
رعایــت مســائل بهداشــتی در مــدارس تاکیــد کــرد و 
ــتان ها  ــرورش شهرس ــوزش و پ ــران ادارات آم از مدی
ــوزش  ــدرت آم ــا ق ــه ب و مناطــق اســتان خواســت ک

ــد. ــری و اجــرا کنن حضــوری را پیگی

ــون مشــخص  ــر اســاس آنچــه قان رضایــی گفــت: ب
کــرده ســال تحصیلی تــا پایان اردیبهشــت مــاه بوده 
لــذا بایــد از تمــام وقتــی کــه در اختیــار مــا قــرار دارد 
بــرای آمــوزش اســتفاده کنیــم و هیــچ آزمونــی طــی 
ایــن مــدت برگــزار نشــود و تمــام آزمون هــا حتــی 
در مناطــق گرمســیری اســتان در خــرداد مــاه برگزار 

شــود.

رسوان مهدی محیاپور رییس پلیس راهور بردسیر :

تردد کامیون ها در بردسیر ساماندهی می شود
رییــس پلیــس راهــور بردســیر بــا بیــان اینکــه تــردد 
ــت:  ــود گف ــاماندهی می ش ــیر س ــا در بردس کامیون ه
بــه دلیــل وجــود تعــداد زیــاد کامیــون و تریلــر در ایــن 
شهرســتان و ایجاد مشــکات متعــدد برای شــهروندان، 
مقرراتــی بــه منظــور ســاماندهی، تــردد و توقــف ایــن 

خودروهــا در ســطح شــهر وضــع شــده اســت.
ســروان مهــدی محیاپــور در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ایرنــا افــزود: مقــررات وضــع شــده بــرای تــردد کامیــون 
ــات  ــن مقام ــی بی ــا هماهنگ ــیر ب ــهر بردس ــا در ش ه
انتظامــی، قضایــی و امنیتی این شهرســتان وضع شــده 
و اطــاع رســانی الزم بــه کامیــون داران از طریــق اداره 
راه و شهرســازی، انجمــن صنفــی راننــدگان و رســانه ها 

انجــام شــده اســت.
ــه محــدوده شــهر  ــون ب وی اظهــار داشــت: ورود کامی
ــتکار،  ــه راه دش ــامل س ــیرها ش ــام مس ــیر از تم بردس
ــان شــهید صانعــی و  ــوار دانشــگاه آزاد، خیاب ورودی بل

ــوع اســت. ــدان پزشــک در شــهر بردســیر ممن می
رییــس پلیــس راهــور بردســیر ادامــه داد: همچنیــن 
تــردد وســایل نقلیــه بیــش از وزن 6 و نیم تن در ســطح 
شــهر مطابــق مقررات ممنــوع اســت و کاربــری این نوع 
وســایل نقلیــه، فقــط بــرای حمل بــار با تناژ ســنگین و 

بــرای تــردد در جــاده هــای بیــن شــهری اســت.

وی توضیــح داد: در صــورت نیــاز بــه ورود هرگونه وســیله 
نقلیــه بیــش از 6 و نیــم تــن، تــردد ایــن وســایل نقلیــه 
بایــد بــا هماهنگــی قبلــی و کســب مجــوز در ســاعات و 
مســیرهای تعییــن شــده توســط راهنمایــی و رانندگی و 

فرماندهــی انتظامی شهرســتان بردســیر باشــد.
ســروان محیاپــور اظهــار داشــت: تخریــب معابر شــهری، 
ــی، آلودگــی هــوا، طــول و عــرض  ایجــاد آلودگــی صوت
نامتناســب بــا معابــر شــهری، وجــود نقــاط کــور، اخــال 
در تــردد شــهری، ایجاد مزاحمــت و لرزش در ســاختمان 
هــای مســکونی و در نهایــت افزایــش خطــر تصادفــات 
فاجعــه بــار از عمــده دالیــل اعمــال قانــون بــرای ایجــاد 

ــا اســت. ــن محدودیت ه ای
ــا شــهرداری و  ــا هماهنگــی انجــام شــده ب وی گفــت: ب
فروشــگاه هــای مصالح ســاختمانی، بــرای راننــدگان این 
نــوع وســایل مجــوز و کارت مخصــوص تــردد صــادر مــی 

شــود. 
رییــس پلیــس راهــور بردســیر افــزود: در صــورت هرگونه 
ناهماهنگــی و بــی توجهــی افــراد بــه مقــررات، ضمــن 
اعمــال قانــون، کامیــون یا تریلــر برابر هماهنگــی قضایی 
انجــام شــده توقیــف و بــا متخلــف برابــر ضوابــط بعــدی 

برخــورد خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه نبــود پارکینــگ مناســب در برخــی از 

شهرســتان هــا گفــت: خوشــبختانه بردســیر از پارکینــگ 
مناســب و بــزرگ بــرای پــارک کامیونهــا برخــوردار اســت 
لــذا شایســته اســت مالــکان و راننــدگان محتــرم ایــن قبیل 
ــه محــدوده  ــت همــکاری از ورود ب ــا نهای ــه ب وســایل نقلی

شــهری پرهیــز کننــد.
ــهروندان  ــان از ش ــیر در پای ــور بردس ــس راه ــس پلی ریی
خواســت هرگونــه ورود، تردد و پارک وســایل نقلیه ســنگین 
در داخــل شــهر را از طریــق شــماره 110 گــزارش و اطــاع 

ــانی کنند. رس

۴۷۴ اثر به جشنواره ملی 
فیلم کرمان ارسال شد

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان گفــت: ۴۷۴ اثــر 
بــه دبیرخانــه دومیــن جشــنواره ملی فیلم کرمان ارســال شــده اســت 
کــه شــامل 3۲۵ اثــر بخــش ملــی و 1۵0 اثــر بخــش اســتانی مــی 

شــود.
محمدرضــا علیــزاده در گفــت و گــو با خبرنــگار ایرنــا افزود: جشــنواره 
ــاه و بلنــد داســتانی،  فیلــم کرمــان در ســه بخــش اصلــی فیلم)کوت
مســتند و انیمیشــن(، فیلمنامه )فیلمنامه اقتباســی و فیلمنامــه آزاد( 
و نوشـتار سـینمایی)نقدسینمایی، گفت و گوی سینمایی، خاطرات و 
گزارش ســینمایی، ســرمقاله و یادداشــت سینمایی، ترجمه سینمایی، 

مقالــه تحلیلــی ســینمایی( برگــزار می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه مهلــت ارســال آثــار بــه جشــنواره تــا امــروز ۲۵ 
ــاتید،  ــط اس ــار توس ــرد: داوری آث ــح ک ــه دارد تصری ــن ادام فروردی
کارشناســان و صاحبنظــران کشــور و اســتان کرمــان در حوزه ســینما  

تــا 1۵ اردیبهشــت انجــام مــی شــود.
ــان اظهارداشــت:  ــتان کرم ــاد اســامی اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
دومیــن جشــنواره فیلــم کرمــان از تاریــخ 31 اردیبهشــت تــا ســوم 
خــرداد در ســینما شهرتماشــای شــهر کرمــان برگــزار مــی شــود.

وی تاکیــد کــرد: امســال و در ایــن دوره از جشــنواره بخــش نوشــتار 
ســینمایی بــا هــدف بهبــود و ارتقــای کیفیــت ســینمای کرمــان و 
بــه منظــور تجلیــل از منتقــدان و نویســندگان برتر ســینمایی اســتان 
کرمــان، شــناخت اســتعدادهای نــو و ارج نهــادن بــه نقــد و نوشــتار 
ســینمایی، جــزو بخــش هــای اصلــی جشــنواره پیــش بینــی شــده 

اســت.
علیــزاده گفــت: جشــنواره فیلــم کرمــان پــس از وقفــه یــک ســاله بــه 
دلیــل شــرایط کرونــا از ســرگرفته مــی شــود تــا ضمــن بــه نمایــش 
درآمــدن آثــار هنرمنــدان و فعــاالن حــوزه ســینما، محلــی بــرای بروز 
اســتعدادهای جوان باشــد.در حاشــیه جشــنواره فیلم کرمــان برگزاری 
ــه نمایــش درآمــده، برپایــی  جلســات نقــد و بررســی فیلــم هــای ب
نمایشــگاه کتــاب، برنامــه کرمانگــردی و معرفــی اماکن دیدنــی کرمان 
بــه هنرمنــدان نیــز پیــش بینی شــده است.نخســتین جشــنواره فیلم 
کرمــان از 30 شــهریور تــا دوم مهــر 1399 بــا نمایــش 6۲ اثر در شــهر 

کرمــان برگــزار شــده بــود.

پیش بینی بانک جهانی از رشد 3.۷ درصدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت:
اقتصاد ایران در 2022/ بهبود وضعیت تورم و 

تراز مالی دولت
بانــک جهانــی پیــش بینــی خــود از رشــد اقتصــادی ایــران در ســال ۲0۲۲ را بــه 3.۷ درصــد 
افزایــش داد و از بهبــود وضعیــت تــورم، تــراز حســاب هــای جــاری و تــراز مالــی دولــت در این 

ســال در مقایســه بــا ســال قبــل از آن خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم، بانــک جهانــی در جدیدتریــن ارزیابــی 
خــود از وضعیــت اقتصــادی کشــورهای خاورمیانــه ای پیــش بینــی خــود از رشــد اقتصــادی 

ایــران در ســال ۲0۲۲ را افزایــش داده اســت.
ایــن نهــاد بیــن المللــی کــه در ژانویــه ۲0۲۲ رشــد اقتصــادی ۲.۴ درصــدی را بــرای ایــران 
در ایــن ســال پیــش بینــی کــرده بــود در گــزارش جدیــد خــود ایــن رقــم را بــه 3.۷ درصــد 

افزایــش داده اســت.
ایــن گــزارش همچنیــن از بهبــود وضعیــت تــورم، تــراز حســاب های جــاری و وضعیــت مالی 

دولــت ایــران در ســال ۲0۲۲ در مقایســه بــا ســال قبــل از آن خبر داده اســت.
در حالــی کــه نــرخ تــورم ایــران در ســال ۲0۲1 بالــغ بــر ۴0.۷ درصــد بــوده پیش بینی شــده 

اســت نــرخ تــورم ایــران در ســال ۲0۲۲ بــه 3۷.6 درصــد کاهــش یابد.
تــراز حســاب هــای جاری ایــران در ســال میادی گذشــته معــادل 1.8 درص تولیــد ناخالص 
داخلــی بــوده کــه بــر اســاس پیــش بینــی بانک جهانــی ایــن رقم در ســال جــاری بــه معادل 

۴.۷ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایران می رســد.
بــر اســاس برآوردهــای ایــن نهــاد بیــن المللــی تــراز مالــی دولــت ایــران در ســال گذشــته 
معــادل منفــی ۵.۵ درصــد جــی دی پــی بــوده و پیــش بینــی مــی شــود ایــن رقــم در ســال 
جــاری بــه معــادل 3.۷ درصــد جــی دی پــی برســد کــه بیانگر کاهش کســری بودجــه دولت 

نســبت به ســال قبــل از آن اســت

ترخیص اینترنتی وسایل نقلیه توقیفي در نرم افزار »پلیس من« 
رئيــس پليــس راهــور شهرســتان بردســير از آغاز ارائــه خدمات ترخيــص اینترنتی انواع وســایل نقليــه توقيفي از 

طریــق نــرم افــزار »پليس مــن« خبــر داد. 
ســروان مهــدی محيــا پــور  در تشــریح ایــن خبــر بيــان داشــت:  از این پس به منظــور تســریع در ارائــه خدمات، 
ارتقــاء رضایــت منــدي ، اصــاح و ســاماندهي فرآینــد ترخيص وســایل نقليــه توقيفي بــا حذف تشــریفات زاید 

و کاهــش هزینــه هــا از طریــق ترخيــص اینترنتی قابــل اجرا خواهــد بود.
وی یــاد یــادآور شــد: بــا توجــه بــه حرکــت پليــس بــه ســوی هوشمندســازي، از ایــن پــس ارائــه خدمــت ثبت 
درخواســت ترخيــص وســایل نقليــه به صــورت غيــر حضــوري )از طریــق برنامه کاربــردي پليس من و ســایت 

پليــس( صــورت مــی گيرد.
ســروان محيــا پــور تصریــح کــرد: شــهروندان جهــت دریافــت خدمــات مــورد نياز، مــي تواننــد با نصــب برنامه 
کاربــردي  اپليكيشــن» پليــس مــن« بر روي گوشــي تلفــن همراه خــود، پــس از ورود بــه برنامه و طــي مراحل 

پيــش بيني شــده نســبت بــه ثبــت در خواســت خــود اقــدام کنند.
رئيــس پليــس راهــور بردســير افــزود: خودروهــا و موتورســيكلت هایــی کــه بــه دليــل ارتــكاب تخلــف توســط 
مامــوران پليــس راهــور توقيــف شــده انــد و منعــي بــراي ترخيــص ندارنــد شــامل ایــن طــرح خواهنــد شــد.
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره فصلت، آیه ۱۶
»لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا«

تا عذاب خوارکننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانیم. 
در این سوره به دنبال گفتار موثری که در زمینه توحید 
وشناسایی خداوند در آیات گذشته آمد. در این آیه مورد 
بحث وآیات قبلی آن مخالفان لجوج را که این همه نشانه 
های روشن وآیات بینات را نادیده می گیرند. شدیدا انذار 
کرده وبه آنان هشدار می دهد. وباالخره تند بادی شدید 
وپر صدا وهول انگیز وسرد وسخت در روزهای شوم وپرغبار 
بر آنها فرستادیم تا عذاب خوار کننده را در زندگی دنیا به 
آنها بچشانیم. در کتب تفاسیر آمده است که این تند باد 
عجیب، چنان آنها را از زمین بلند می کرد وبه زمین می 
کوبید، هم چون تنه های درخت خرما که از ریشه کنده 
شده باشند. این تندباد هفت شب وهشت روز می وزید 
وتمام زندگی این قوم جبار خودخواه مغرور را در هم می 
کوبید. وجز ویرانه ای از آن قصرهای پرشکوه وزندگی مرفه 
واموال سرشار باقی نماند. در پایان همین آیه می گوید: تازه 
این عذاب دنیاست. وعذاب آخرت از آن هم خوار کننده 
تر است به گونه ای که تمام این مجازاتهای دردناک در 
مقابل آن جرقه ایست در برابر دریای آتش. واز همه سختتر 
اینکه هیچ کس به یاری آنها نمی شتابد واز هیچ طرفی 
یاری نخواهد شد. عن ابی بصیر: قال قلت البی عبداهلل )علیه 
(. )عذاب الخزی فی الحیاة الدنیا(. السالم( قول اهلل )عزَّ وجلَّ

ما هو عذاب خزی الدنیا. فقال: وأی خزی اخزی یا ابا بصیر 
من ان یکون الرجل فی بیته وحجاله علی اخوانه وسط 
عیاله. اذ شق اهله الجیوب علیه وصرخوا، فیقول الناس ما 
هذا؟ فیقال مسخ فالن الساعة. فقلت قبل قیام القائم )علیه 
السالم( او بعده، فقال ال، بل قبله. ابو بصیر می گوید: به 
امام صادق )علیه السالم( عرضه داشتم اینکه خدای )عزَّ 
( فرموده: از عذاب خواری در زندگی دنیا )مقصود از  وجلَّ
این عذاب دنیوی چیست؟( امام )علیه السالم( فرمود: ای 
ابوبصیر کدام خواری از این بدتر می شود که مرد در خانه 
وآشیانه اش در کنار برادران ومیان زن وفرزند خود نشسته 
باشد که ناگهان خاندان او گریبانهایشان را چاک زنند وفریاد 
برکشند. مردم بپرسند، چه خبر شده است؟ این سر وصدا 
چیست؟ در جواب گفته شود: فالن شخص همین حاال 
مسخ شد. واز صورت آدمیان برگشت. راوی گوید: عرضه 
داشتم این مسئله )مسخ(: بیش از قیام حضرت قائم )علیه 
السالم( خواهد بود یا بعد از آن فرمود: نه بلکه قبل از آن 

خواهد بود.

ادامه آیه ی 8 سوره  نساء :
3- چرا نسبت به محرومان از ارث دستور به برخورد 

خوب و شایسته می دهد؟
در پایان آیه دستور می دهد که  »به این دسته از محرومان، 
با زبان خوب و طرز شایسته صحبت کنید.« یعنی عالوه بر 
جنبه کمک مادی از سرمایه های اخالقی خود نیز برای جلب 
محبت آنها استفاده کنید تا هیچ گونه ناراحتی در دل آنها باقی 
نماند، این دستور نشانه دیگری بر استحبابی بودن حکم فوق 

است.
4- براساس آیه شریفه هدایای مالی و شیرین زبانی 

چه آثار و برکاتی دارد؟
با هدایای مالی و شیرین زبانی، جلوی کینه ها و حسادت ها را 
بگیرید و پیوند خانوادگی را مستحکم تر کنید.  »فارزقوهم منه 

و قولوا لهم قوال معروفا«
هدایای مادی، همراه با محبت و عواطف معنوی باشد.  »وقولوا 

لهم قوال معروفا«
اسالم، هم قاطعیت در حکم دارد و هم عواطف و نرمش را 

توصیه می کند.  »نصیبا مفروضا_ قوال معروفا«

5-منظور از حاضر بودن قسمت در چیست؟
از ظاهر آیه چنین بر می آید که مراد از  »حاضر بودن قسمت« 
این است که خویشاوندان میت که به خاطر وجود طبقات 
جلوتر ارث نمی برند، اگر در حال تقسیم ارث حاضر باشند، 
ورثه باید چیزی از ارث به آنان بدهند، نه اینکه بعضی پنداشته 
اند که مراد حاضر بودن نزد صاحب مال در هنگام وصیتش و 
یا در هنگام مردنش باشد، چون عبارت آیه خیلی روشن است 

که به معنای حاضر بودن در هنگام قسمت است.

6- آیا این آیه شریفه با آیات ارث نسخ شده است؟ و 
آیا ادا کردن رزق واجب شده یا مستحب است؟

مفسرین در اینکه ادا کردن  »رزق« در آیه مذکور واجب 
است یا مستحب، اختالف کرده اند. چون این بحث مربوط 
به فقه است، متعرض آن نمی شویم. همچنانکه در اصل آیه 
مورد بحث اختالف کرده اند در اینکه آیا محکم است و یا 
به وسیله آیاتی که طبقات ارث را مشخص می کند، فسخ 
گردیده است؟ )زیرا به حکم آیات ارث، با بودن خویشاوند طبقه 
اول، طبقه دوم ارث نمی برد و به حکم آیه مورد بحث به همه 
خویشاوندان در صورتی که در حین تقسیم ارث وجود داشته 

باشند، سهم داده می شود(
لیکن هیچ انگیزه و موجبی برای نسخ در کار نیست، زیرا 
تناقضی بین آن دو وجود ندارد آیات ارث، فریضه و سهم هر 
یک از وارثان را معین می کند و این آیه داللت دارد بر اینکه 
غیر ورثه اجماالً رزقی می برند. اما این معنا را که این ارث 
بردن، به طور وجوب است یا مستحب و یا اندازه آن چه مقدار 
است و... نمی رساند. پس هیچ دلیلي وجود ندارد که آیات ارث 
را ناسخ آن بدانیم. مخصوصا در صورتی که دادن رزق به غیر 
وارث مستحب باشد، همچنانکه آیه نامبرده تا حدی خالی از 

ظهور در این معنا نیست.

آیه 9 سوره نساء :
و آنان که اگر فرزندان ناتوانی از خود بر جای بگذارند بر )آینده( 
آنان بیم دارند باید )از ستم بر یتیمان مردم نیز( بترسند پس 

باید از خدا پروا دارند و سخنی )بجا و( درست گویند.

1- قرآن برای برانگیختن عواطف مردم در برابر وضع 
یتیمان به چه حقیقتی اشاره دارد؟

قرآن برای برانگیختن عواطف مردم در برابر وضع یتیمان اشاره 
به حقیقتی می کند که گاهی مردم از آن غافل می شوند. 
می فرماید :  »شما با یتیمان مردم همان گونه رفتار کنید 
که دوست می دارید با یتیمان شما در آینده رفتار نمایند.« 
منظره کودکان بی پناه و اطفال بی سرپرست خود را که تحت 
سرپرستی انسانی سنگ دل و خائن قرار گرفته اند که نه به 
احساسات آنها پاسخ مثبت می دهد و نه در اموال آنها رعایت 
عدالت می کند را در نظر بگیرید. این منظره دردناک چه اندازه 
شما را ناراحت می کند؟ چقدر به آینده فرزندان خود عالقمند 
هستید؟ همان اندازه نسبت به فرزندان و یتیمان دیگران 
عالقمند باشید و از ناراحتی آنها ناراحت شوید. بنابراین مفهوم 
آیه چنین است : »آنها که از وضع آینده فرزندان خود می 

ترسند باید از خیانت درباره یتیمان و آزار آنها بترسند«
اصوأل مسائل اجتماعی همواره به شکل یک سنت از امروز 
به فردا و از فردا به آینده دور دست سرایت می کند. آنها که 
سنت ظالمانه ای در اجتماع می گذارند و مثال رسم  »آزار به 
یتیمان« را در جامعه رواج می دهند، در حقیقت خود عاملی 
هستند که در آینده با فرزندانشان نیز چنین شود. بنابراین نه 
تنها به فرزندان دیگران ستم می کنند، بلکه راه ستمگری به 

فرزندان خود را نیز هموار می سازند.
2-منظور از  »لیقولوا قوال سدیدا« چیست؟

باید سرپرستان ایتام، از مخالفت با احکام خدا بپرهیزند و 
با یتیمان، با زبان مالیم و عباراتی سرشار از عواطف انسانی 
سخن بگویند، تا ناراحتی درونی و زخم های قلب آنها به 

این وسیله التیام یابد.
این دستور عالی اسالمی که در جمله فوق بیان شد، اشاره 
به یک نکته روانی در مورد پرورش یتیمان می کند که در 
خور نهایت دقت است. نیازمندی کودک یتیم، منحصر به 
خوراک و پوشاک نیست، بلکه پاسخ گفتن به عواطف و 
احساسات قلبی او مهمتر است و در ساختمان آینده او 
فوق العاده موثر می باشد. زیرا طفل یتیم همچون دیگران، 
انسان است و باید از نظر نیازهای عاطفی نیز تغذیه شود. 
باید از محبت ها و نوازش های یک کودک که در دامان 

پدر و مادر است بهره مند گردد.
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بــه گــزارش خبرنــگار گــروه دانشــگاه 
از  جمعــی  تســنیم؛  خبرگــزاری 
دانشــجویان و نمایندگان تشــکل های 
دانشــجویی عصــر روز چهارشــنبه در 
محفلــی صمیمــی میهمــان آیــت اهلل 
ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور 

کشــورمان بودنــد.
در این نشســت جمعی از دانشــجویان 
ــور  ــی را در حض ــکات و دغدغه های ن

رئیــس جمهــور مطــرح کردنــد.
**گشــایش های حاصــل شــده بایــد 

در ســفره مــردم دیــده شــود
ــر کل  ــی، دبی ــین کاظم محمدحس
اتحادیــه جامعه اســالمی دانشــجویان 
در بخشــی از ســخنان خــود در ایــن 
نشســت گفت: خــالء وجــود گفتمان 
واحــد در دولــت جنابعالــی بــه شــدت 
احســاس میشــود گفتمانــی کــه 
ــه  ــا و برنام ــت گذاری ه ــه سیاس کلی
ریزی هــای دولــت در همــه بخش هــا 
و ســطوح بایــد ذیــل آن تعریف شــده 
و مــورد توجــه همــه قــرار گرفتــه و در 

بطــن جامعــه گســترش یابــد.
وی ادامــه داد:  ایــن موضــوع در مــورد 
ســند تحولــی هــم کــه تدویــن شــد 
صــادق اســت. ســند تحولــی دولــت 
چــه در بخش سیاســت خارجــی، چه 
ــان و چــه در  ــواده و زن در بخــش خان
ــای  ــه دارای ضعف ه ــای دیگ بخش ه
در  خصوصــا  و  اســت  بســیاری 
بخــش فرهنگــی ســند بــرای حالــت 
عــادی پاســخگو نیســت چــه برســه 
ــگ  ــه در جن ــی ک ــرایط فعل ــه ش ب
ــم.  ــرار داری ــی ق ــار فرهنگ ــام عی تم
همچنیــن در بحــث فضــای مجــازی 
اســتقالل و حاکمیــت بــر ایــن فضــا 
را بــا دو قطبی هــای الکــی صیانــت و 
غیرصیانــت از دســت داده ایــم و ایــن 
ســند در ایــن بخــش هــم پاســخگو 

نیســت.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع معیشــت و 
اقتصــاد مــردم یــادآور شــد: افزایــش 
قیمــت کاال های اساســی، عــدم ثبات 
ــار  ــدوم مه ــا و ع ــرل قیمت ه و کنت
تــورم باعــث کوچک تــر شــدن ســفره 
مــردم شــده کــه خــالف شــعار های 
انتخاباتــی دولــت مردمــی و انقالبــی 
اســت. افزایــش صــادرات نفــت و 
آن  شــده  حاصــل  گشــایش های 
قطعــا دســتاورد مهم دولت محســوب 
ــن  ــاه ای ــه و رف ــا نتیج ــود، ام می ش
زندگــی  در  مــردم  را  دســتاورد 

ــد. ــاس نمی کنن ــان احس خودش
افــزود:   دانشــجویی  فعــال  ایــن 
انحصــاری بودن تولید خــودرو و وجود 
مافیــا در ایــن بخــش و بعضــا تعارض 
منافــع پنهــان و آشــکاری کــه وجــود 
دارد و همچنیــن عــدم تــوازن عرضــه 
ــی  ــد خودرو های ــث تولی ــا باع و تقاض
بــا قیمــت بــاال، غیــر اســتاندارد و بــا 
کیفیــت پاییــن کــه در نتیجــه منجر 
ــات  ــار تلف ــش آم ــه افزای ــود ب می ش
ــت  ــه می بایس ــود ک ــاده ای می ش ج
انحصــار تولید خودرو شکســته بشــود 

و دولــت حمایــت و نظــارت ویــژه ای در 
ایــن بخــش داشــته باشــد.

وی تصریــح کــرد: مدیریــت ضعیــف و 
ــای  ــع نهاده ه ــول در توزی ــل قب غیرقاب
دامــی و وجــود رانــت و مافیــا در آن 
ــه  ــت ب ــه جــدی دول ــورد توج ــد م بای
ویــژه مســئوالن جهــاد کشــاورزی قــرار 
ــث از  ــف باع ــن ضع ــه ای ــرد نتیج بگی
بیــن رفتــن دام مولــد شــده و ادامــه این 
رونــد در چنــد مــاه آینــده قطعــا باعــث 
ایجــاد بحران هــای غیرقابــل جبــران در 
ــات  ــرغ و لبنی ــت، م ــای گوش حوزه ه

خواهــد شــد.
** تعــدد تصمیــم گیــران منجــر 
ــرا  ــت های واگ ــاذ سیاس ــه اتخ ب

ــد خواهند ش
مجتبــی منگلی، عضــو شــورای مرکزی 
دفتــر تحکیــم وحــدت، نیز در نشســت 
رمضانــی  رئیس جمهورنکاتــی را مطرح 

کرد.
وی در بخشــی از ســخنان خــود گفــت: 
نباید در اســتفاده از »گفتمان کارآمدی« 
ــی  ــن تفکــر تنهــا زمان اغــراق کــرد، ای
منجــر بــه کارآمــدی واقعی خواهد شــد 
ــی  ــما یعن ــت ش ــده ی دول ــه کالن ای ک
ــه  ــاد ب ــام ابع ــودن« را در تم »مردمی ب
همراه داشــته باشــد. چــرا کــه کارآمدی 
واقعــی تنها با مشــارکت همگانــی پایدار 
خواهــد مانــد و تحــول پایــدار تنهــا بــا 
ــاالر  ــاختار های مردم س ــازماندهی س س

محقــق خواهــد گشــت.
وی افــزود: در همیــن چنــد ماهــه 
شــواهدی نظیــر »وعــده ی نابــودی فقر 
مطلــق در عــرض یــک مــاه« دیده ایــم 
کــه بــه نظــر می آیــد ناشــی از همیــن 
ــود  ــه در خ ــه ک ــد؛ البت ــوع باش موض
مفهــوم دولــت مردمی هــم نباید ســاده 
اندیشــی کــرد و آن را بــه صــرف میــان 
مــردم بــودن- کــه البتــه بســیار ســنت 
حســنه ای اســت- خالصــه کرد چــرا که 
تحقــق دولــت مردمــی تنهــا بــا بســط 
و گســترش ســاختار های مشــارکت 

عمومــی اتفــاق خواهــد افتــاد.
ــه  داد: در  ــجویی ادام ــال دانش ــن فع ای
ایــن مــدت تعــدد برخــی سیاســت های 
فــی  اســت.  زده  ذوق  تــوی  واگــرا 
ــی  ــه یک ــل در وزارت اقتصــادی ک المث
ــت  ــد اس ــت از تولی ــش حمای از اهداف
نبایــد بــرای لنج ها انــدازه ی 30 نیســان 
آبــی، ظرفیــت قاچــاق کاال از آن ور آب با 
اســامی غلــط انــدازی نظیــر »ته لنجی« 
در نظــر گرفته شــود! در وزارت اقتصادی 
کــه بــه دنبــال مبــارزه بــا اشــرافی گری 
اســت، نبایــد بیــش از 30 درصــد از 
ــی  ــه گوش ــه ب ــص یافت کل ارز تخصی
ــد لوکــس  ــه یــک برن تلفــن همــراه، ب
آمریکایــی کــه از قضــا قبــال هــم مــورد 
انتقــاد رهبــری هــم قــرار گرفتــه بــود، 
ــه  ــی ک ــود، در حال ــص داده ش تخصی
برنــد مذکــور تنهــا 6 درصــد از نیــاز بازار 

ــد. ــن می کن را تامی
ــه  ــزود: در بحــث خــودرو ک ــی اف منگل
نیازمنــد برنامــه ریــزی و اقدامی صحیح 
بــرای تحــول اســت، بالــغ بــر 29 نهــاد 

ــم  ــی تصمی ــر دولت ــی و غی دولت
ــه  ــت ک ــی اس ــد، طبیع می گیرن
تعــدد تصمیــم گیــران منجــر بــه 
اتخــاذ سیاســت های واگــرا خواهند 
ــن  ــن اصلی تری ــر ای ــه نظ ــد و ب ش
مانــع ترقــی صنعت خــودرو اســت.

**پیشــنهاد بــرای رفــع 
ــی  ــازده زمان ــکالت در ب مش

مشــخص
صالــح ترکمــان، عضــو شــورای 
عدالتخــواه  جنبــش  مرکــزی 
ــی  ــت رمضان ــجویی در نشس دانش
ــجویان   ــا دانش ــور ب ــس جمه رئی
ــوان  ــه عن ــه  ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
دانشــجویان عدالتخواه برخــود الزم 
می بینیــم نکاتــی را کــه نســبت به 
آن هــا نگرانــی داریــم ذیــل 3 عنوان 
خدمــت شــما مطــرح کنیــم اظهار 
ــاه از  ــت 9 م ــد از گذش ــت: بع داش
آغــاز بــه کار دولــت، خبــری از یــک 
ایــده و گفتمــان محــوری واحــد در 
بخش هــای مختلــف دولــت شــما 
نیســت.می بینیم کــه در موضوعات 
مختلف هــر کــدام از وزرا و معاونین، 
ســاز خودشــان را می زننــد و بعضــا 
متناقــض و متضــاد در مــورد یــک 

ــد. ــر می کنن ــراز نظ ــوع اب موض
وی افــزود:  بــی تفــاوت نبودن شــما 
ــه  ــردم و دغدغ ــه درد م ــبت ب نس
قلبــی شــما بــرای وضعیــت آنهــا، 
تــوام بــا مردم داری تــان چیــزی 
اســت کــه مــا را دلگــرم کــرده، ولی 
آقای رئیســی ایــن را بدانیــد اعتماد 
ــه  ــی ب ــد، ول ذره ذره بدســت می آی
ــما  ــی رود و ش ــت م ــاره از دس یکب
هــم خــوب میدانیــد تــا زمانــی که 
ــت اعتمــاد  ــه دول ــد ب مــردم نتوانن
ــود کــه  ــد ب کننــد حاضــر نخواهن
ــرای تولیــد  ســرمایه های خــود را ب
و اشــتغال از زیــر بالشــت در بیاورند.

وی ادامــه داد: اتفاقاتــی از قبیــل 
اینکــه قبــل از عیــد آقــای مخبــر 
حــذف  دارو   4200 ارز  بگویــد 
نمی شــود بعــد مقامــات وزارت 
بهداشــت بگوینــد حــذف میشــود 
و بعــد خبــر بیایــد کــه بانــک 
مرکــزی ارز ترجیحــی را تخصیــص 
داده اســت، باعــث میشــود کــه 
ــرای حــرف دولــت  دیگــر کســی ب
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ــت  ــه صحب ــا اینک ــد. ی ــرد نکن ــم خ ــره ه ت
ــی  ــود، ول ــکن ش ــون مس ــاخت 4 میلی از س
ــاره ای گزارشــات چیــزی  در عمــل بغیــر از پ
نبینیــم، یــا اینکــه وزیــر صمــت وعــده حذف 
قرعــه کشــی، تثبیت قیمــت و افزایــش تولید 
خــودرو را بدهــد و بعــد ببینیــم کــه خبــری 
ــده و  ــی از وع ــا مصادیق ــه این ه نیســت. هم
ــه تنهــا  وعید هایــی از دولــت هســتند کــه ن
دردی را دوا نکــرده انــد، بلکــه مســتمر اعتبــار 

ــد. ــه دار میکنن ــت را خدش دول
ترکتمانــی خاطرنشــان کرد: پیشــنهاد مــا در 
ــت خــود  ــن اســت کــه دول ــن موضــوع ای ای
ــای  ــری بازه ه ــه یک س ــد ب ــف و مقی را موظ
زمانــی کنــد. مثــال خــود را مقید کنــد و اعالم 
ــری در  ــچ تغیی ــه مــدت 3 ســال هی ــد ب کن
قوانیــن و مقــررات تجــارت خارجــی اعمــال 
ــد  ــی می توان ــن اقدامات ــرد، چنی ــد ک نخواه

محقــق کننــده شــعار دولــت قــوی باشــد.
** درخواســت بــرای کمــک دولــت در 

ــات مردمی ــل مطالب ح
ــکل  ــو  تش ــی، عض ــادات کاظم ــه س فاطم
آرمــان عدالتخــواه دانشــگاه تهــران نیــز در این 

نشســت مطالباتــی را بیــان کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مجموعــه مطالباتــی 
ــی  ــدی مردم ــئله ی ج ــه مس ــود دارد ک وج
اســت کــه صدایشــان بــه جایــی نمیرســد و 
الزم دیدیــم در اینجــا برخــی از آن هــا را مطرح 
ــک از  ــردم ده ون ــکالت م ــت: مش ــم، گف کنی
جملــه آنهاســت. الحمــدهلل در ایــن موضــوع 
ــی رسیده اســت،  ــای خوب ــه ج ــا ب پیگیری ه
امــا بــرای حــل و فصــل ایــن موضــوع نیازمند 
ــا  یــک عــزم راســخ و جــدی هســتیم کــه ب
یــک مصوبه هیئــت دولــت این معضــل چند 
ــرانجام  ــه س ــر و خوشــی ب ــه خی ــاله ب ده س

برســد.
کاظمــی بــه مشــکالت ملوانــان کنارکــی نیز 
ــه  ــه ای ک ــرو نام ــه داد:  پی ــرد و ادام اشــاره ک
درمــورد مشــکالت ملوانــان کنارکــی بــه دفتر 
جنابعالــی ارســال گردیــد و پیگیری هایــی که 
از وزارت خارجــه انجــام شــد، متاســفانه جواب 
مشــخصی در رابطه با حل مشــکل داده نشــد 
و انتظــار مــی رود کــه تکلیــف ایــن مســئله 
ــای  هرچــه ســریعتر مشــخص شــده و راه ه
مرتفــع کــردن آن از طرف مســئولین ذی ربط 

طــی شــود.
ــت  ــتار حمای ــجویی خواس ــال دانش ــن فع ای
دولــت در حــل مشــکل شناســنامه دار شــدن 
ــاع  ــر اتب ــی دارای همس ــان ایران ــدان زن فرزن
ــاع خارجــی  خارجــی و مســئله اشــتغال اتب

شــد.

سقف انتصاب دستیار و مشاور 
در دستگاه های دولتی ۵ نفر 
ــور، اســتانداران و  ــر نظــر رئیــس جمه وزرا، رؤســای ســازمان های زی
رؤســای مؤسســات دولتــی سراســری بــا 3 شــرط مجــاز بــه انتخــاب 

حداکثــر ۵ دســتیار یــا مشــاور بــرای خــود شــدند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت ایرنــا، »میثــم لطیفــی« معــاون 
ــور در  ــتخدامی کش ــازمان اداری و اس ــس س ــور و رئی ــس  جمه رئی
بخشــنامه ای به دســتگاه های اجرایی موضــوع مــاده )۵( قانون مدیریت 
خدمــات کشــوری ابــالغ کــرد: وزرا، رؤســای ســازمان های مســتقل زیر 
نظــر رئیس جمهــور، اســتانداران و رؤســای مؤسســات دولتی با گســتره 
کشــوری مجازنــد حداکثــر ۵ نفــر را از طریــق احــکام انشــائی یــا ابالغ 

داخلــی بــه عنــوان »دســتیار« یــا »مشــاور« تعییــن کنند.
ــه  ــان نخب ــت جوان ــری از ظرفی ــور بهره گی ــنامه به منظ ــن بخش ای
ــود  ــا در بهب ــارکت آنه ــه مش ــاد زمین ــن و ایج ــارب متخصصی و تج
ــه بخشــنامه شــماره ۷0۷۸32  ــه ب ــب الحاقی تصمیم ســازی ها در قال
مــورخ ۱۸/۱2/۱39۷ ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور صــادر شــده 
و تصریــح دارد انتصــاب مشــاور و دســتیار در هــر یــک از دســتگاه های 
مشــمول بایــد در چارچــوب قوانیــن و مقــررات مربــوط و بــا رعایــت 

شــرایط ذیــل انجــام شــود:
اول آنکــه »وظایــف تعریــف شــده بــرای افــراد مذکــور عینــاً وظایــف 
جــاری یک پُســت یــا واحد موجــود در نمودار ســازمانی یــا دربرگیرنده 
بخــش عمــده آن نباشــد«؛ دیگــر آنکــه »در خصــوص ایــن دســته از 
افــراد پُســت جدیــدی ایجــاد نشــود« و نکتــه آخــر اینکه »ایــن ابالغیه 
بــه صــورت زمــان دار و بــا تعییــن دقیــق وظایــف و مســئولیت ها صادر 
شــده و متــن ابالغیــه نیــز در صفحــه اصلــی درگاه هــای اطالع رســانی 

مربــوط منتشــر و در دســترس عمــوم قــرار گیــرد«.

رکوردزنی مبادالت تجاری ایران و عامن؛ نتیجه 
حامیت دولت سیزدهم از بخش خصوصی

حجــم مبــادالت تجــاری بیــن ایــران و عمــان در ســال 
ــورد  ــون دالر رک ــارد و 336 میلی ــک میلی ــا ی ۱400 ب

تــازه ای را بــه ثبــت رســاند.
ــا از اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و  بــه گــزارش ایرن
عمــان، آمــار مربــوط بــه حجــم مبــادالت تجــاری ایران 
و عمــان در ســال ۱400 رشــد ۵3 درصــدی نســبت بــه 

ســال قبــل را نشــان می دهــد.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عمــان 
می گویــد در حالــی کــه صــادرات ایــران بــه عمــان در 
ســال 99 چهارصــد و ســی و هشــت میلیــون دالر بــود 
در ســال ۱400 توانســتیم حجــم صــادرات را بــه ایــن 
کشــور بــه ۷۱6 میلیــون دالر برســانیم و ایــن به معنای 
رشــد 63 درصــدی صــادرات ایــران بــه عمان نســبت به 

ســال گذشــته اســت.
محســن ضرابــی با اشــاره بــه اینکــه رشــد ۵3 درصدی 
حجــم مبــادالت ایــران و عمــان در ســال ۱400، در 20 
ــوده اســت  ــط دو کشــور بی ســابقه ب ــر رواب ســال اخی
گفــت: ســال 92 کــه اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و 
عمــان شــکل گرفــت صــادرات بــه عمــان ۱4۸ میلیون 
دالر و کل حجــم مبــادالت بین دو کشــور 22۱ میلیون 

دالر بــود.
ــن موفقیــت  ــل ای ــی در خصــوص دالی محســن ضراب
ــدن  ــد از روی کار آم ــد بع ــته می گوی ــال گذش در س
دولــت ســیزدهم فضــای حمایــت از بخــش خصوصــی 
ــس  ــت و رئی ــر صم ــت و وزی ــرده اس ــدا ک ــود پی بهب
ســازمان توســعه تجارت بیشــترین حمایــت را از بخش 
ــد. ــه عمــان انجــام داده ان ــرای صــادرات ب خصوصــی ب

ــل  ــر از همراهــی متقاب ــی ضمــن تقدی محســن ضراب
مســئوالن و تجــار و فعــاالن اقتصــادی بخش خصوصی 
ــای  ــود در دل تحریم ه ــالش خ ــت و ت ــا هم ــه ب ک
ــورمان  ــادرات کش ــراغ ص ــتند چ ــه نگذاش ناجوانمردان
کم فــروغ شــود و حتــی رکوردهــای تــازه ای را بــه ثبــت 
ــای  ــه همراهی ه ــورت ادام ــد در ص ــاندند می گوی رس
دولــت بخصــوص در زمینه حــذف پیمان ســپاری ارزی، 
ــای  ــری از ممنوعیت ه ــدن ارز و جلوگی ــی ش تک نرخ
صادراتــی و صــدور عــوارض بــر روی کاالهــای صادراتی، 
ادامــه رونــد رو بــه رشــد بــرای صــادرات بــه عمــان در 
ســال ۱40۱ دور از دســترس نبــوده و شــاهد جهــش 

قابــل توجــه دیگــری خواهیــم بــود.

برخورد پژو ۴۰۵ با گاردریل در محور بردسیر به 
سیرجان پنج کشته بر جا گذاشت

رییــس اورژانــس پیش بیمارســتانی و مدیــر مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی کرمــان از برخــورد 
پــژو ۴۰۵ بــا گاردریــل در محــور بردســیر بــه ســیرجان، مصدومیــت یــک نفر و کشــته شــدن پنج نفر 

از سرنشــینان ایــن خودرو خبــر داد.
ســید محمــد صابــری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: ســاعت هشــت و ۲۰ دقیقــه صبــح 
گــزارش برخــورد یــک دســتگاه پــژو ۴۰۵ در کیلومتــر ۲۰ محــور بردســیر بــه ســیرجان بــا گاردریــل 

گــزارش شــد. 
وی بــا بیــان اینکــه بالفاصلــه ۲ آمبوالنــس بــه محــل حادثه اعزام شــد اظهــار داشــت: در ایــن حادثه 

یــک نفــر از سرنشــینان ایــن خــودرو مصــدوم شــد و پنج نفــر نیز جــان باختند.
رییــس اورژانــس پیش بیمارســتانی و مدیــر مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی کرمــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه چهــار نفر از سرنشــینان ایــن خــودرو در صحنه تصــادف و یک نفر نیــز در بیماراســتان جان 
خــود را از دســت دادنــد تصریــح کــرد: مصدومــان ایــن حادثــه توســط اورژانــس بــه بیمارســتان قائــم 

)عــج( بردســیر منتقل شــدند.
وی ادامــه داد: ۲ زن تقریبــا ۳۵ ســاله، یــک مــرد ۴۴ ســاله و پســر بچــه پنــج ســاله در صحنــه حادثه و 

یــک پســر بچه ۱۰ ســاله نیــز در بیمارســتان جــان خــود را از دســت داد.
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رئیس جمهــور، صنایــع بــزرگ را در اولویت 
ایجــاد تحــول دانش بنیــان دانســت و تأکید 
کــرد: وزیــر صمــت موظــف اســت جلــوی 
ــت های  ــرد و دس ــه را بگی ــی روی واردات ب

پنهــان در ایــن عرصــه را قطــع کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت ایرنــا، 
آیــت اهلل »ســید ابراهیــم رئیســی« در 
ــان و  ــا کارآفرین ــی ب ــم اندیش ــت ه نشس
فعــاالن تولیــد دانش بنیــان کــه حــدود دو 
ســاعت بــه طــول انجامیــد، بــا بیــان اینکه 
ــور  ــگاه دســت اندرکاران ام ضــرورت دارد ن
ــول  ــان متح ــوزه دانش بنی ــه ح ــی ب اجرای
ــردان و  ــد دولتم ــروز بای ــت: ام ــود، گف ش
کارآفرینــان در تــاش مجاهدانــه وضعیــت 
ــه وضعیــت مطلــوب نزدیــک  موجــود را ب
ــن کار و ایجــاد تحــول،  ــه ای ــد و الزم کنن

ــت. ــا اس ــر نگرش ه تغیی
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــور ب ــس جمه رئی
مدیریــت در کشــور بایــد دانش بنیــان 
شــود، اظهــار داشــت: بــر ایــن بــاور 
ــمت  ــه س ــت ب ــه حرک ــه الزم ــتم ک هس
اقتصــاد دانش بنیــان ایــن اســت کــه 
ــان  ــت دانش بنی ــال مدیری ــه دنب ــد ب بای
ــذا تحــول در حوزه هــای مدیریتــی  ــود ل ب
از ضرورت هــای جــدی جامعــه اســت.

ــا را  ــول در فرآینده ــه تح ــی در ادام رئیس
ــن گام در ایجــاد تحــول  ــوان دومی ــه عن ب
ــت:  ــرار داد و گف ــد ق ــورد تأکی ــق م موف
ــور  ــزرگ در کش ــای ب ــام کاره ــرای انج ب
الزم اســت فرآیندهــا تغییــر پیــدا کنــد در 
غیــر ایــن صــورت در نظــام پیچیــده اداری 
موجــود، نمی تــوان کاری از پیــش بــرد، از 
ایــن روی الزم اســت فرآینــد شــکل گیری 
ایــده تــا تبدیــل آن بــه محصول متحــول و 

ــود. تســهیل ش
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه نقــش مهــم 
ــت  ــزرگ در تقوی ــع و شــرکت های ب صنای
ــع  ــان، گفــت: صنای شــرکت های دانش بنی
بــزرگ کشــور بایــد فعالیــت و تولیــد خــود 
را دانش بنیــان کننــد و اگــر چنیــن اتفاقــی 
نیفتــد بــدون تردیــد شــرکت های کوچــک 
دانش بنیــان نمی تواننــد رشــد مؤثــری 
داشــته باشــند. ضــروری اســت شــرکت ها 
ــروز  ــزرگ کشــور از همیــن ام ــع ب و صنای
ــت  ــت و حمای ــه فعالی ــف ب ــود را موظ خ

و  بداننــد  دانش بنیــان  محصــوالت  از 
ــام  ــتا انج ــن راس ــات الزم را در ای اقدام

دهنــد.
ــرد:  ــان ک ــر نش ــی خاط ــت اهلل رئیس آی
دادن  قــرار  بــا  دولتــی  دســتگاه های 
صنایــع  می تواننــد  الزم  مشــوق های 
و شــرکت های بــزرگ را بــه ســمت 
حمایــت  و  دانش بنیــان  فعالیت هــای 
از تولیــدات شــرکت های دانش بنیــان 

ــد. ــوق دهن س
ــق  ــرد: تحق ــد ک ــور تأکی ــس جمه  رئی
شــعار ســال صرفــاً وظیفــه معاونــت 
ــه  ــت، بلک ــور نیس ــس جمه ــی رئی علم
ــه  ــن زمین ــتگاه ها در ای ــه دس ــد هم بای

ــد. ــئولیت کنن ــاس مس احس
وی ایجــاد تحــول نهــادی را گام ســوم در 
ــه موفقیــت دانســت  مســیر دســتیابی ب
و اظهــار داشــت: در تحــول نهــادی الزم 
اســت دســتگاه هــا و مجموعه هــای 
مرتبــط بــا شــرکت های دانش بنیــان 
متحــول شــوند و در ایــن راســتا بــه 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــه ش ــای اینک ج
ــد،  ــی برون ــه ســراغ دســتگاه های اجرای ب
ــن دســتگاه های مختلــف باشــند کــه  ای
شــرکت های  مشــکات  و  دغدغه هــا 
دانش بنیــان را بــا جدیــت پیگیــری  

می کننــد.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر رئیس دکت
ــد و  ــانی کارآم ــروی انس ــورمان از نی کش
ظرفیت هــای اقتصــادی، مالــی و تولیــدی 
ارزشــمندی برخــوردار اســت، گفــت: اگــر 
ــازوکارهای  ــا س ــود ب ــای موج ظرفیت ه
ــیاری  ــد، بس ــدا کن ــامان پی ــب س مناس
ــه  از مســایل و مشــکات کشــور از جمل
بیــکاری برطــرف شــده و بــا ایجــاد رشــد 
ــی،  ــول مل ــش ارزش پ ــادی و افزای اقتص
ــی  ــامان م ــر و س ــور س ــکات کش مش

یابــد.
رئیــس جمهــور واردات بی رویــه را از 
و  شــرکت ها  توســعه  جــدی  موانــع 
ــار  ــان دانســت و اظه ــدات دانش بنی تولی
داشــت: مســئولین مربوطــه الزم اســت با 
جدیــت جلــوی اینگونــه واردات را بگیرند 
و اگــر دســت های پنهانــی در ایــن زمینــه 

وجــود دارد، آنهــا را شناســایی کننــد.

آیــت اهلل رئیســی افــزود: وقتــی محصولــی بــا فنــاوری پیشــرفته و 
بــا اســتانداردهای الزم و قابــل رقابــت در کشــور وجــود دارد، نبایــد 
مشــابه آن وارد کشــور شــود و بــه هیــچ عنــوان اجــازه داده نشــود 

افــرادی بــا زد و بندهایــی بــه دنبــال واردات بــی رویــه باشــند.
ــت  ــا محوری ــی ب ــتور داد کارگروه ــه دس ــور در ادام ــس جمه رئی
معاونــت علمــی و مشــارکت وزارتخانه هــای ذیربــط بــرای هدایــت، 
ــان تشــکیل شــود. ــر شــرکت های دانش بنی ــت و نظــارت ب حمای

ــوزش  ــرد: ســاختار نظــام آم ــح ک ــه تصری ــر رئیســی در ادام دکت
عالــی بایــد بــه ســمت مهارت آفرینــی ســوق یافتــه و متناســب بــا 

ــد. ــر یاب ــان تغیی ــای دانش بنی فعالیت ه
ــش و  ــم و دان ــان اینکــه در کشــورمان عل ــا بی ــت اهلل رئیســی ب آی
ــت:  ــار داش ــود دارد، اظه ــی وج ــای فراوان ــا و توانایی ه ظرفیت ه
اگــر دانایــی و توانایی هــای موجــود در کشــور بــا ســاز و کارهــای 
مناســب بــه یکدیگــر ضمیمــه شــوند، می توانــد بســیاری از راه ها را 

همــوار کنــد و ایــن کار بایــد در کشــورمان اتفــاق بیفتــد.
ــش از ۴۰  ــدگان بی ــران و نماین ــه در آن مدی ــت ک ــن نشس در ای
ــر  ــتند، ۱۱ نف ــورحضور داش ــر کش ــان از سراس ــرکت دانش بنی ش
ــه  ــخنان جداگان ــان در س ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــران ش از مدی
ــعه  ــرای توس ــود را ب ــای خ ــکات و راهکاره ــا مش ــه ه ای دغدغ

ــد. ــرح کردن ــور مط ــان در کش ــش بنی ــای دان فعالیت ه
تــاش برای شــکل گیــری اقتصــاد دانش بنیــان در کشــور، تجاری 
ســازی تولیــدات شــرکت هــا، خریــد و صــادرات محصــوالت دانش 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــت از ش ــی در حمای ــاد یکپارچگ ــان، ایج بنی
بنیــان، حمایــت از مالکیــت فکــری معنــوی، تقویــت دیپلماســی 
اقتصادی،تســهیل صــدور مجــوز کســب و کار، حمایــت هــای بیمه 
ای و مالیاتــِی، رفــع موانــع گمرکی، جلوگیــری از واردات محصوالت 
مشــابه و کوچــک ســازی دولــت، از جملــه نکاتــی بــود کــه در ایــن 
جلســه توســط مدیــران شــرکت هــای دانــش بنیــان مطــرح شــد.

چرا »حجاب« ضرورت  دارد ؟ 
»نخســتین وظیفــه آداب و تقالیــد اجتماعی که ســازنده 
قوانیــن اخاقــی هــر اجتماع اســت، آن اســت کــه روابط 
میــان دو جنــس مــرد و زن را بــر پایــه های متین اســتوار 
ســازد. چــه ایــن روابــط پیوســته منشــأ نــزاع و تجــاوز و 
انحطــاط به شــمار مــی رود. اساســی تریــن عمل تنظیم 

ایــن روابــط همــان ازدواج اســت. 
النــدر میگویــد: »در قبیلــه یاریبــا امر زن گرفتــن از طرف 
بومیــان بــا بــی عاقگــی تلقــی مــی شــود ، چنانکــه که 
ــزد  ــدم ن ــه گن ــک خوش ــدن ی ــا چی ــن کار ب ــی ای گوئ
آنــان برابــر اســت ، چــه عشــق و محبــت در میــان آنــان 
وجــود خارجــی نــدارد . چــون ارتباطــات جنســی پیــش 
از ازدواج ممنــوع نیســت ، بــه ایــن جهــت ، مــرد هرگــز 
در مقابــل خــود منعــی نمــی بینــد و عشــقی نمــی تواند 
ــه شــکل میــل  ایجــاد و رفتــه رفتــه تقویــت شــود و ب
شــدید بــرای دســت یافتــن بــه زن معیــن جلــوه کنــد. 
بــه همیــن دلیــل یعنــی بــه علــت آنکه جــوان هــر وقت 
بخواهــد بــا فاصلــه مــی توانــد دفع شــهوت کنــد، دیگر 
علتــی نمــی مانــد کــه جــوان بنشــیند و در ســر ضمیــر 
خــود، نســبت بــه احساســی از وی کــه تحریــک شــده و 
نتوانســته اســت فرو بنشــاند، بیندیشــد و محبوبــه طرف 
میــل خــود را بــزرگ و عالــی تصــور کنــد، و از آن میــان 
عشــق رمانتیــک پیــدا شــود. در ایــن جوامــع، زن و مــرد 
در هنــگام ازدواج نســبت بــه هم ســرد هســتند و توجهی 
بــه حــال یکدیگــر ندارنــد … میــان زن و شــوهر هیــچ 

گونــه آثــار محبــت دیــده نمــی شــود« 
»حجــب، بــرای دختــر، همچــون وســیله دفاعــی اســت 
کــه بــه او اجــازه میدهــد تــا از میــان خواســتگاران خــود 
شایســته تریــن آنــان را برگزینــد، یــا خواســتگار خــود 
را ناچــار ســازد کــه پیــش از دســت یافتــن بــر وی بــه 
تهذیــب خــود بپــردازد. موانعــی کــه حجب و عفــت زنان 
در برابــر شــهوت مــردان ایجــاد کــرده، خود عاملی اســت 
کــه عاطفــه عشــق شــاعرانه را پدیــد آورده و ارزش زن را 
در چشــم مــرد بــاال برده اســت. پیــروی از سیســتمی که 
بــه بــکارت اهمیــت مــی دهــد، آن آســانی و راحتــی را 
کــه در اجــرای آرزوهــای جنســی پیــش از ازدواج داشــته، 
و همچنیــن مــادر شــدن پیــش از موقــع را از میــان برده 
اســت. همیــن طــرز تصــور در بــاره بــکارت، بــدون شــک 
ســبب مــی شــود کــه فــرد از لحــاظ جســمی و عقلــی 
نیرومنــد تــر شــود و دوران جوانــی و تربیــت و کارآموزی، 
طوالنــی تر گــردد و در نتیجه ســطح تربیتــی و فرهنگی 

بشــر باالتــر رود. 
ســر و ســامان بخشــیدن بــه روابــط جنســی همیشــه 
مهمتریــن وظیفــه اخــاق بــه شــمار مــی رفتــه اســت، 
زیــرا غریــزه تولیــد مثــل نــه تنهــا در حیــن ازدواج بلکــه 
قبــل و بعــد از آن نیــز مشــکاتی فراهــم مــی آورد. و در 
نتیجــه شــدت و حــدت همین غریــزه و نــا فرمــان بودن 
آن نســبت بــه قانــون، و انحرافاتــی کــه از جــاده طبیعــی 
پیــدا مــی کنــد، بــی نظمــی و اغتشــاش در ســازمانهای 
اجتماعــی تولیــد مــی شــود. حیــات جنســی حتــی در 
میــان حیوانــات نیــز آزاد و نــا محــدود نیســت و حیــوان 
مــاده جــز در موقــع معیــن، نــر را به خــود نمی پذیــرد .« 
جوامــع انســانی در طــول تاریــخ همــه گونــه پوشــش و 
برهنگــی و روابط جنســی را بعنوان قانون – خود ســاخته 
یــا عرفــی - جامعــه تجربــه کــرده انــد. بــه نظر می رســد 
ریشــه تجربــه و پذیــرش حجــاب در مســیر پیشــرفت 
جوامــع ابتدائــی توجــه بــه مفهــوم »عشــق« باشــد. بــه 
ایــن بیــان کــه وقتــی مــن به کســی عاقه پیــدا کــردم و 
او را دوســت داشــتم، ایــن حــس در مــن تقویــت شــد که 
او بــه مــن تعلــق دارد و دیگــری حــق تصــرف در عشــق 
مــن را نــدارد؛ دیگــری کــه مــی خواســت بــه عشــق من 
چشــم داشــته باشــد مــورد نفــرت من قــرار مــی گرفت؛ 
از آنطــرف عشــق مــن نیــز توقــع داشــت کــه مــن از او 
حمایــت کنــم تــا دیگــران بــه او تعرضــی نکننــد، و همه 
بداننــد و بفهمنــد کــه مــا دوتــا فقــط مــال همدیگریــم؛ 
ایــن احســاس منجــر بــه برخوردهای خشــنی بیــن من 
و مزاحمــان میشــد و ایــن رونــد باعــث شــد دیگــران این 
نــوع رابطــه کــه دو عاشــق بــا هــم دارنــد را بــه رســمیت 
بشناســند و حــدود آنــرا رعایــت کننــد؛ و بدیــن وســیله 
ــرد و  ــدا ک ــمیت پی ــه و رس ــکل گرفت ــث ازدواج ش بح
ــی  ــی قانون ــزم جنســی و ب ــه از کمونی شــخص و جامع
ــوم عشــق  ــی مفه ــا شــد؛ و زیبائ ــرد ره ــط زن و م رواب
کــه همــگان آنــرا بیــن دو عاشــق مشــاهده مــی کردنــد، 
مفهــوم ازدواج – کــه محافــظ حریــم این عشــق بــود - را 

نیــز زیبــا و دوســت داشــتنی کــرد.
در ادامــه ایــن مســیر وقتــی شــخص مــی دید که عشــق 
او قبــل از اینکــه بــا او باشــد بــا دیگــری بــوده، تردیــد و 
دلزدگــی خاصــی در او ایجــاد میشــد، و ایــن رابطه قبلی، 
از شــدت و خلــوص عشــق او کــم مــی کــرد. همیــن امــر 
پیونــد هــای عاشــقانه جدیــد را تحــت تاثیــر قــرار داد و 
افــراد مــی دیدنــد عشــقی کــه بــدون ســابقه رابطــه بــا 
دیگــری اســت زیبــا تــر و روابــط آن دوســت داشــتنی تــر 

ــه دارد ــت،                                              ...ادام اس
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چرا ما باید نماز بخوانیم؟
شرایط قبولی عبادت :

ــح و  ــل صال ــادی : عم ــد اعتق ــف ( در بع  ال
شایســته از کســی کــه مومــن باشــد موجــب حیات 
طیبــه مــی شــود . » َمــن َعَمــَل صالِحــاً ِمــن َذَکــراً 
ــه « )  ــاًه َطَیَب ــُه َحی َن ــٌن َفلَُنحَییَّ ــَو ُموِم اَو اُنثــی َو ُه
نحــل ۹۷ ( هرکــس از زن ومــرد کــه عمــل صالــح 
ــه او  ــد ب ــن باش ــه موم ــی ک ــد در حال ــام ده انج
زندگــی پاکیــزه ای مــی بخشــیم . هــر کــس کفــر 
ورزد و ایمــان را نپذیــرد اعمالــش تبــاه مــی شــود 
ــِه « )  ــَط َعَملِ ــد حِب ــاِن َفَق ــر بِااِلیم ــن یَکُف . » َو َم

ــده ۵ ( مائ
ب ( در بعد سیاسی ) والیت ( :

آنچــه عمــل را در مســیر  صحیــح و خدایــی  قــرار 
مــی دهــد پیــروی از رهبــری آســمانی و شایســته 
اســت و در ســایه رهبــری و والیــت و پیــروی از او 
خــط صحیــح عبــادت کارســاز مــی گــردد و در غیر 
ایــن صــورت یــا بــی خاصیــت و بــی اثــر مــی شــود 
ــمنان  ــداف دش ــتای اه ــم در راس ــادت ه ــا عب و ی

خــدا قــرار مــی گیــرد . 
َّنــا  امــام صــادق ) ع ( مــی فرمایــد : » َو َمــن لـَـم یََتَول
ــی ج ۱ ص ۴٣۰ (  ــًا ) کاف ــه َعَم َ ــُع اهللُ ل ــم یَرَف لَ
ــا  ــری م ــه رهب ــرد و ب ــا را نپذی ــت م ــس والی هرک
گــردن ننهــد خــدا عملــی از او را بــاال نمــی بــرد . 

ج ( در بعد اخالقی : 
َّمــا یََتَقَبــلَّ الُمَتقِیــَن « ) مائــده ۲۷ ( فقــط خــدا  » اِن
ــا  ــدا ب ــی خ ــرد . بندگ ــی پذی ــزگاران را م از پرهی
شــرط تقــوا و تــرک گنــاه قبــول مــی شــود و هــر 
عملــی کــه بــا تقــوا باشــد خــدا مــی پذیــرد . و هــر 
ــد  کــس کــه تقــوای الهــی را پیــش بگیــرد خداون
بــه او قــوه تشــخیص حــق از باطــل را مــی دهــد . 
» اِن تََتُقــوا اهللَ یَجَعــل لَُکــم ُفرقانــاً « ) انفــال ۲۹ ( 

د ( در بعد اقتصادی و رسیدن به محرومان : 
ــددی  ــات متع ــات و روای ــث آی ــرآن و احادی در ق
ــده  ــم آم ــار ه ــاز و زکات درکن ــاره موضــوع نم درب
اســت و از امــام رضــا ) ع ( نقــل شــده اســت : » َمن 
ــُه « ) بحــار ج  ــل َصاتُ ــَزِک لَــم تََقَب َــم یُ ــی َو ل َصلَّ
۹٦ ص ۱۲ ( هــر کــس نمــاز بخوانــد و زکات ندهــد 
ــوَه َو  ل ــوا الصَّ ــود . » َفاَقِیُم ــی ش ــول نم ــازش قب نم
ــم « ) حــج  ــَو َموالُک ِــاهللِ ُه ــوا ب آتُوالَزکــوَه َو اَعَتَصُم
۷۸ ( پــس نمــاز بگذاریــد و زکات بدهیــد و بــه خدا 

توســل جوییــد اوســت مــوالی شــما . 
ذ ( در بعد اجتماعی ) خوشرفتاری ( : 

اســاس جامعــه بــر اخــوت و صفــا و بــرادری میــان 
مســلمانان اســت و هــر چــه کــه ایــن روابــط را بهم 
بزنــد و وحــدت را بشــکند و حرمــت افــراد را زیــر پا 
بگــذارد چنــان ناپســند اســت کــه قبــول عبــادت را 
هــم بــا مشــکل مواجــه مــی ســازد . غیبــت و بهتان 
ــا تفرقــه انگیــزی ونمامــی ، ســوء خلــق و  باشــد ی
ــردم آزاری و قطــع رحــم ،  ــا م ــاری باشــد ی بدرفت
ــا  ــودت ب ــق ، م ــه رحــم ، حســن خل برعکــس صل
ــا دیگــران موجــب رضــای  مــردم و حســن نیــت ب

خــدا و قبــول اعمــال اســت . 
رســول خــدا ) ص ( بــه ابــوذر فرمــود : از هجــران و 
قهــر کــردن بــا بــرادر دینــی خــود بپرهیــز چــرا که 

بــا ایــن تــرک رابطــه ، عمــل قبــول نمــی شــود . 
ــای  ــوق اعض ــت حق ــی و رعای ــد خانوادگ ر ( در بع
ــوق  ــم حق ــه ه ــبت ب ــدان نس ــن و فرزن آن : والدی
متقابــل دارنــد و کســانی کــه ایــن حقــوق را رعایت 
ــی  ــا را نم ــک آنه ــای نی ــاز وکاره ــدا نم ــد خ نکنن
ــن  ــام صــادق ) ع ( درای ــی از ام ــه روایت ــرد . ب پذی
ــِه  ــی اَبَوی ــَر اِل ــن نََظ ــد : » َم ــه فرمایی ــورد توج م
ــدی کــه از  ــی ج ۲ ص ٣۴۹ ( فرزن ــَر ... « ) کاف نََظ
روی خشــم بــه والدیــن خــود نــگاه کنــد هرچنــد 
والدیــن در حــق او کوتاهــی و ظلــم کــرده باشــند 

ــول نیســت .  نمــازش قب
شرایط قبولی عبادت : 

ــن  ــادت را ای ــی عب ــانه قبول ــادق ) ع ( نش ــام ص ام
ــد  ــی خواه ــه م ــر ک ــد : ه ــی کن ــان م ــن بی چنی
بدانــد آیــا نمــازش پذیرفتــه شــده یــا نــه ، ببینــد 
آیــا نمــازش او را از گنــاه و زشــتی بازداشــته اســت 
ــاه و  ــع از گن ــازش مان ــه نم ــدار ک ــر مق ــه ه . و ب
َّــَک  ــد َرب منکــر شــود نمــازش قبــول شــده » َواعُب
ــی و  ــر ۹۹ ( بندگ ــن « ) حج ــَک الَیقِی ــی یَاتِی َحتَّ
ــه  ــه ب ــگاه ک ــا آن ــای ت ــروردگارت را بنم ــادت پ عب

ــن برســی . یقی

جدول شماره : 525
افقی:

۱ افقــی: کارگــر کشــتی - تقویــت کننــده - شــکر خنــده۲ افقــی: اســتان هــا 
- حنــا - اربــاب و ســرور٣ افقــی: عــدد هندســی - ســوراخی در کــوه - مطالعه 
اجمالــی۴ افقــی: برداشــت محصــول - درخــت جنگلــی - نــان مانــده - بخیل 
و ممســک۵ افقــی: کار دشــوار و منکــر - علــت و موجــب - نقاب٦ افقــی: فاقد 
آرامــش و امنیــت - بنــده و غــام - سردســیر۷ افقــی: شــرح پاییــن صفحــه 
کتــاب - غــارت کــردن۸ افقــی: حــرف مشــایعت - از آحــاد زمان - ضربــه پا به 
تــوپ - قــوم غیــور۹ افقی: بلندترین ســوره قــرآن - ترســیده و وحشــت زده۱۰ 
افقــی: نوعــی خواهــر و بــرادر - جوابــش هــوی اســت - شــالوده و اســاس۱۱ 
افقــی: اتحــاد و پیوســتگی - مقابــل پــود - نشــانه مفعولــی۱۲ افقــی: ضمیــر 
اشــاره - ســنگواره - دشــت و صحرا - همراه چفت۱٣ افقی: از مشــتقات شــیر 
- گلــه گوســفند - زنــده۱۴ افقــی: شــهر بادگیرها - پارچــه و منســوج - پرنده 

قمــری۱۵ افقــی: غــذای ظهــر - محافظیــن ویژه - چــاه کن
عمودی::

۱ عمــودی: ابــدی و همیشــگی - بــرادر حضــرت یوســف۲ عمــودی: حــرف 
نــدا - باالپــوش بلنــد - ثبــات و دوام - عقیــم و ســترون٣ عمــودی: کاه لبه دار 
- بــی حیــا - قــرن۴ عمــودی: سرپرســت و کفیــل - آســمان و ســپهر - مقدار 
بســیار زیــاد۵ عمــودی: چــوب ســخت و قیمتــی - نومیــدی - ادا و اطــوار٦ 
عمــودی: دغلــکار - واحــد شــمارش چارپــا - غاف شمشــیر۷ عمودی: ســوپ 
وطنــی - شــعور - از فیلســوفان آلمانــی - تخــم مــرغ فرنگی۸ عمــودی: هوش 
و ذکاوت - خــدای مــن - خداحافظــی بیگانــه - ریســمان دلــو۹ عمــودی: برابر 
و مســاوی - هســتی و وجــود - چیــز - نفــس۱۰ عمــودی: تــوپ و تشــر - 
منحــوس و نامبــارک - آمــاده کــردن۱۱ عمــودی: میــان چیــزی - زود و فوری 
- شــلوار کــش دار۱۲ عمــودی: دیــن دار و متقــی - زشــت و مهیــب - دالور۱٣ 

وزارت صمت دست های پنهان واردات بی رویه را قطع کند
ارسار مناز 

آگهی مزایده اموال منقول  )نوبت اول ( 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده اجرایــی کاســه ۰۰۰۱۴۲۸   اجــرای احکام دادگســتری 
بردســیر در نظــر دارد تعــداد ۲۲۰۰ کیســه مواد شــوینده بــه وزن ۲۲۰۰۰ کیلوگرم 
در کیســه ۱۰ کیلوگرمــی بــا مــارک مــاکان قیمــت هــر کیلوگــرم ۱۸۰/۰۰۰ ریــال 
که جمعاً براســاس نظر کارشــناس رســمی دادگســتری به مبلــغ ۹٦۰/۰۰۰/۰۰۰/٣ 
)ســه میلیــارد و نهصــد و شــصت میلیــون ( ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت. از 
طریــق مزایــده در تاریــخ  ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ )یکشــنبه ( ســاعت ۱۲  ظهــر در محل این 
اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی 
باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت ماحظه امــوال به 
آدرس شــهر گلــزار شــهرک صنعتــی کارخانه کنسروســازی اســکودا مراجعه نمایند 
و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از برگــزاری مزایــده قیمت پیشــنهادی خــود را به 
انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی  بــه ایــن اجــرا 
ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربوطــه برعهــده برنــده مزایــده 
مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده 
نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع 
دولــت ضبــط خواهــد شــد بــه درخواســت هایــی کــه حیــن و بعــد از مزایــده ارائــه 

شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد 
               مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر - بنی اسد/  4 م الف

آگهی انتخابات مسئوالن انجمن صنفی 
کارفرمایی آموزشگاههای آزاد و فنی 

حرفه ای شهرستان بردسیر
بدینوســیله بــه اطــاع مــی رســاند بــه موجــب مــدارک تســلیمی از ســوی انجمــن 
مذکــور اســامی و ســمت هــر یــک از اعضــا اصلــی و علــی البــدل هیــات مدیــره کــه از 
تاریــخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ بــه مــدت ســه ســال و بازرســان بــه مــدت دو ســال انتخــاب شــده 

انــد بــه شــرح ذیــل مــی باشــد
۱- لیلی یاراحمدی رئیس هیات مدیره

۲- احسان قاسم پور نائب رئیس هیات مدیره
٣- فاطمه کیانمهر خزانه دار

۴- فرشته خسروی عضو علی البدل
- اسما خانعلی دخت عضو علی البدل

بازرسان:
۱- مژگان بهزادی بازرس اصلی

۲- صدیقه گرکانی بازرس علی البدل
ضمنــا مطابــق مــاده ۱۲۲ اساســنامه، کلیــه اســناد و اوراق بهــادار بــا امضای مشــترک 

رئیــس هیــات مدیــره و خزانــه دار ممهــور بــه مهــر انجمــن معتبــر خواهــد بود.

حبیب اله کریم زاده - رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بردسیر

عمــودی: محافــظ گل - همــراه بــا عجلــه و شــتاب - پرچــم۱۴ عمــودی: نقش هــا - ســحاب - رود 
مــرزی - پــول چشــم بادامــی هــا۱۵ عمــودی: از ابــزار ژیمناســتیک - علم تشــریح

رئیس جمهودر دیدار با فعاالن تولید دانش بنیان؛
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و شهرســازی  راه  وزیــر  معــاون 
ــت  ــان نهض ــت: آورده متقاضی گف
ملی مســکن بایــد در چهــار مرحله 
ــه اول  ــه مرحل ــود ک ــت ش پرداخ
ــه  ــه مرحل ــام و س ــت ن ــن ثب حی
ــا پیشــرفت کار  ــر متناســب ب دیگ
ــن ســازندگان اجــازه  اســت، بنابرای
ندارنــد خــارج از ایــن فرآینــد، 

ــد. ــت کنن ــی را دریاف وجه
محمــود محمــودزاده در گفت وگــو 
ــت  ــرد: پرداخ ــار ک ــنا اظه ــا ایس ب
آورده از ســوی متقاضیــان نهضــت 
ــه  ــار مرحل ــکن در چه ــی مس مل
انجــام می شــود. یــک مرحلــه 
موقــع ثبــت نــام اســت و ســه 
ــرای  ــن اج ــر در حی ــه دیگ مرحل
پــروژه از متقاضیــان دریافت خواهد 

ــد. ش
وی افــزود: مرحلــه دوم بعــد از 
ــد  ــوم بع ــه س ــیون، مرحل فوندانس
از اســکلت و ســفت کاری و مرحلــه 

آخــر هــم در زمــان نــازک کاری توســط 
ــود. ــی ش ــت م ــان پرداخ متقاضی

ــاره  ــازی درب ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــا  ــه پروژه ه ــهیالت ب ــق تس ــوه تزری نح
واحدهــای  تســهیالت  گفــت:  نیــز 
جهــش تولیــد و تامیــن مســکن در ســه 
ــه اول  ــه پرداخــت می شــود. مرحل مرحل
ــه دوم در  ــیون، مرحل ــان فوندانس در زم
ــه  ــان اســکلت و  ســفت کاری و مرحل زم
ســوم حیــن نــازک کاری اســت. در واقــع 
متقاضیــان یــک مرحلــه پیــش پرداخت 

ــه در تســهیالت نیســت. ــد ک دارن
محمــوزاده تاکیــد کــرد: هیچ ســازنده ای 
اجــازه نــدارد بیــش از آنچــه تعیین شــده 
از متقاضیــان وجهــی دریافــت کنــد. پول 
را بــدون قاعــده نمی تواننــد بگیرنــد 
بلکــه صرفــا بــا پیشــرفت پــروژه منابــع 
تزریــق می شــود. اگــر غیــر از ایــن عمــل 
می شــود متقاضیــان بــه مــا اعــالم کنند.
وی دربــاره قیمــت واحدهای نهضت ملی 
مســکن گفــت: قیمــت بــر اســاس نــرخ 

تمــام شــده اســت. در حــال حاضــر 
می توانیــم یــک عدد تخمینــی اعالم 
ــات  ــا وقتــی قیمــت خدم ــم ام کنی
ــت  ــبه قیم ــت محاس ــح ثاب و مصال
دشــوار اســت. کســی نمی توانــد 
ــت  ــر قیم ــاه دیگ ــش م ــد ش بگوی

ــود. ــد ب ــدر خواه ــح چق مصال
شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
تاکیــد کــرد: حــدود ۷۰ درصــد 
ــح  ــا را مصال ــه ســاخت واحده هزین
ســاختمانی بــه خــود اختصــاص 
می دهــد و ۳۰ درصــد دســتمزد 
اســت. مصوبــه افزایــش ۵۷ درصــدی 
ــا مقــداری  حقــوق کارگــران طبیعت
روی قیمــت تمــام شــده واحدهــای 
نهضت ملــی تاثیــر خواهد گذاشــت. 
ممکــن اســت برخــی دیگــر از هزینه 
ــن  ــود، بنابرای ــر ش دســتخوش تغیی
قیمــت در زمــان اتمام کار مشــخص 

ــد شــد. خواه
محمــودزاده تصریح کــرد: متقاضیان 

آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن باید در چهار مرحله پرداخت شود 

رســول گرامــی )صلــی اهلل علیــه و آلــه( فرمــود 
ــار از  ــزار ب ــد او را ه ــد زن را آفری ــون خداون : چ
حورالعیــن بــه جمــال زیباتر خلــق کرده اســت.

برخورداری از استقالل سیاسی :
قــرآن کریــم مــی فرمایــد : انمــا المومنــون الذیــن امنــوا 
ــم  ــع ل ــر جام ــی ام ــه عل ــوا مع ــوله و اذا کان ــاهلل و رس ب

ــور ،62( ــوا حتــی یســتاذنوه )ن یذهب
مومنیــن راســتین کســانی هســتند کــه بــه خداونــد و 
پیامبــران ایمــان آورده انــد و هر گاه در کاری حضورشــان 
ــه( الزم  ــه و آل ــی اهلل علی ــرم )صل در محضــر رســول اک

باشــد از محضــرش بــدون اجــازه بیــرون نرونــد . 
پــس مومنیــن راســتین کســانی هســتند کــه از نظــر 
عقیــده بــه خــدا و پیامبرش معتقدنــد و هم از نظــر درک 
مســائل اجتماعــی و هوش جمعــی ، جامعــه را خوب می 
شناســند و همــواره در مســائل جمعــی حضــور دارنــد و 
منــزوی نیســتند . و یــا اینکــه قــرآن در ســوره الممتحنه 
آیــه 12 چنیــن مــی فرمایــد : ای پیامبــر گرامــی چــون 
زنــان مومنــه بــرای بیعــت نــزد تــو آیند کــه دیگــر هرگز 
بــه خداونــد هیــچ چیــزی را شــریک نگرینــد و هرگــز 
دزدی نکننــد و زنــا ننماینــد و هیــچ گاه فرزندان خــود را 
نکشــند و بــه احــدی تهمــت و افتــرا میــان دســت و پای 
خــود نبندنــد ) فرزنــد دیگری را بــدروغ بدیگران نســبت 
ندهنــد ( و هرگــز تــو را در انجام نیکیهــا نافرمانی نکنند ، 
پــس بــا آنهــا بیعــت کــن و بــرای ایشــان از خداوند طلب 
آمــرزش کــن بدرســتی کــه خداونــد آمرزنــده و مهربــان 

اســت . 
بنابرایــن دســتور خداونــد در قــرآن بــه پیامبــر اســالم ) 
صلــی اهلل علیــه و آلــه( گرفتــن بیعــت بــا زنــان اســت 
کــه نقــش اساســی و عمــده زنــان را در ابعــاد اجتماعــی 
و سیاســی مشــخص می کنــد و در اینجاســت کــه زنان، 
نیــاز بــه قیــم و سرپرســت ندارنــد و خــود مــی تواننــد 
طــرف بیعت باپیامبــر قرار گیرند بنابراین داشــتن شــعور 
بــاالی اجتماعــی و سیاســی از صفات مومنیــن و مومنات 
ــر ســتمگریهای  ــد همیشــه در براب ــه بای ــی باشــد ک م
جبــاران تاریــخ بــه ســهم خــود قیــام نمایند و حــق خود 
و دیگــران را بســتانند و همــواره مطیــع رهبــر جامعــه 

اســالمی باشــند .
ــور  ــه کــه در آیــه شــریفه 62 ســوره مبارکــه ن همانگون
صریحــاً بیــان شــده بایــد کارشــان بــا آگاهــی و اجــازه 
پیامبــر باشــد و بــا توجــه بــه آیــه شــریفه )اطیعــوااهلل و 
اطیعواالرســول و اولــی االمرمنکــم ( در زمــان غیبــت این 
وظیفــه بــر عهــده ولی فقیــه می باشــد : ماننــد تظاهرات 
علیــه طاغــوت ، حضــور در انتخابــات و اعــالم حمایــت و 
پشــتیبانی از والیت فقیه و مســئولین خدمتگــزار جامعه 
اســالمی و امــر بــه معــروف ونهــی از منکــر ، اینهــا نمونه 
هایــی ازجملــه صدهــا نمونــه ای اســت کــه زنــان مــی 
تواننــد در فعالیتهــای سیاســی حضــور داشــته باشــند و 
مانعــی  بــرای انجــام کارهــای سیاســی طبــق مقــررات و 

موازیــن شــرعی وجــود نــدارد .
در تاریــخ زنــان بســیاری بــوده انــد کــه در برابــر 

ســتمگریهای جبــاران تاریــخ قیــام کــرده انــد 
ــن وراه صــالح و صــواب و  ــت دی ــت از حقانی و در حمای
ــه  ــد. ب والیــت و رهبــری زمانشــان ایســتادگی کــرده ان
یــک نمونــه از زنانــی کــه بــه یــاری دیــن خــدا قیــام کرد 
بســنده مــی کنیــم : عمــه رســول خــدا ) صلــی اهلل علیه 
وآلــه(  دختــر عبــد المطلــب بــن هاشــم کــه او خــود را 
ماننــد حمــزه ســید الشــهدا مســئول می دانســت کــه از 
اســالم و پیامبــر دفــاع کند وتنهــا بــه اســالم آوردن خود 
اکتفــا نکنــد ، اگــر حمزه ســید الشــهدا شــخصاً شــربت 
شــهادت را نوشــید ایــن بانــو فرزنــدش را بــه حضــور در 
جبهــه هــا جهــت یــاری دیــن خــدا تشــویق مــی نمــود 
تــا دیــن پیامبــر را یــاری کنــد ، زیــرا کــه یــاری دیــن در 
صــدر اســالم کار آســانی نبــود و در بعضــی از مــوارد یاری 
زبانــی و خطابــه بــه منزله یــاری و حمایت  جنگــی بود و 
آن روز کــه دشــمنان زیــاد بودنــد و دوســتان انــدک، و به 
تعبیــر قــرآن کریم ، مســلمین در کمال ضعــف بودند که 
: ))تخافــون ان یتخطفکم الناس (( مســلمین هراســناک 
ــی  ــد یعن ــاف کنن ــا را اختط ــگان آنه ــه بیگان ــد ک بودن
همچــون شــاهین و کرکــس آنــان را بربایند ،  اگر کســی 
بــا زبــان ، دیــن خــدا را یــاری مــی کرد مثــل آن بــود که 
بخواهــد مســلحانه از دیــن حمایت کنــد . زنان این قشــر 
عظیمــی کــه نیمــی از پیکــره اجتمــاع را تشــکیل مــی 
دهنــد در طــول تاریــخ اســالم و انقــالب همــواره دیــن 
خــدا را حمایــت کــرده انــد و فرزندانــی را تربیــت نمودند 
کــه در یــاری از دیــن خــدا بــی بــاک و شــجاع بودنــد که 
بایــد بــه ایــن گونــه زنــان کــه در جامعــه امــروز مــا هــم 
کــم نیســتند درود فرســتاد و آفریــن گفــت !!! و بــه فکــر 
ــا بــی خبــری از دســتورات شــرع  انــدک افــرادی کــه ب
مقــدس اســالم و بــا شــعار آزادی و حمایــت زنان ، ســعی 
در بــد جلــوه دادن احــکام انســان ســاز اســالم دارنــد خط 
بطــالن کشــیده و اعــالم داریــم کــه اســالم دینــی جامع 
و شــامل و کامــل در همــه ابعــاد وجــودی انســان اســت و 
بــا طــرح ایــن گونــه شــعارها راه به جایــی نخواهند بــرد .

زیباتر از حورالعین)10(

ــواده، رکــن اساســی هــر جامعــه و نقطــه آغازیــن  خان
زندگــی اجتماعــی انســان ها و نخســتین کانــون تمــدن 
و آرامــش بشــری اســت. اســتحکام ایــن بنــای مقــدس، 
چشــم اندازهای روشــنی را در افــق پیشــرفت اجتمــاع 
ــواده یکــی  ــگاه اســالم، خان ــرد. از ن ترســیم خواهــد ک
از نهادهــای زیربنایــی بنیــاد هســتی و از ســاختارهای 
اصلــی جامعــه اســت؛ زیــرا »جامعــه مطلــوب« بــا وجود 
ــه  ــرد. در منظوم ــکل می گی ــوب« ش ــواده مطل »خان
فکــری مقــام معظــم رهبری؟مــد؟، خانــواده از اهمیــت 
خاصــی برخــوردار اســت؛ زیــرا از نظــر ایشــان خانــواده 
ــاخت های  ــد زیرس ــه می توان ــالمت جامع ــالم و س س
جامعــه ســالم ایجــاد کنــد؛ چنانکــه فســاد جامعــه نیــز 
ــه  ــر فرزان ــره خــورده اســت. رهب ــواده گ ــا فســاد خان ب
انقالب؟مــد؟ در قالــب پیــام، ســخنرانی و نوشــتار، 
ویژگی هــای متعددی ماننــد »قداســت«، »صمیمیت«، 
»معنویــت«، »محبت«، »دینــداری«و »آرامــش« را برای 
خانــواده اســالمی بیــان کــرده اســت؛ بدیــن معنــی کــه 
اگــر خانــواده  ایــن مؤلفه هــا را داشــته باشــد، »خانــواده 
ــد:  ــمار می آی ــه ش ــوب« ب ــواده خ ــا »خان ــوب« ی مطل
ــم  ــا ه ــه ب ــوهری ک ــی، زن و ش ــوب یعن ــواده خ »خان
مهربــان باشــند، بــا وفــا و صمیمی باشــند و بــه یکدیگر 
محبــت و عشــق بورزنــد...«. در ایــن مقالــه بــه برخــی 
از ویژگی  هــای خانــواده اســالمی از نــگاه مقــام معظــم 

ــود. ــاره می ش ــی( اش ــه العال رهبری)مدظل

حفظ قداست خانواده
ــد زناشــویی در زندگــی انســان ها، نقطــه عطفــی  پیون
ــا  ــی ی ــروزی و کامیاب ــا پی ــد صده ــه می توان ــت ک اس
ــال داشــته باشــد. ازدواج شایســته  ــه دنب شکســت را ب
می توانــد اســاس ســعادت و بهــروزی همســران را 
ــن اســت  ــد ممک ــه ازدواج ب ــی ک ــد، در حال ــان نه بنی
منشــأ بزرگ تریــن تیــره روزی همســران را پایه گــذاری 
کنــد؛ از ایــن روســت کــه جوامــع انســانی همــواره نــگاه 
ــواده داشــته و آداب و رســوم  ــه خان ــژه ای ب خــاص و وی
ــد.  ــر اســاس آن اعمــال می کرده ان اجتماعــی خــود را ب
اســتاد شــهید مطهــری; می نویســد: »یــک  پختگــی و 
پویایــی وجــود دارد کــه جــز در پرتــو ازدواج و تشــکیل 
ــدا نمی  شــود،  ــدا نمی شــود، در مدرســه پی ــواده پی خان
در جهــاد بــا نفــس پیــدا نمی  شــود، در نمــاز شــب پیــدا 
نمی  شــود. ایــن کمــاالت را فقــط در تشــکیل خانــواده 
ــکیل  ــز تش ــات نی ــت آورد«.در روای ــه دس ــوان ب می  ت
ــزد  ــه ن ــی تشــبیه شــده ک ــه ســاختن بنای ــواده ب خان
ــول خدا)صلی اهلل  ــه رس ــت؛ چنانک ــوب اس ــدا محب خ
علیــه وآلــه( فرمــوده اســت: »َما بُِنــیَ  بَِنــاءٌ فـِـي  اْلِْســاَلمِ  
ِ  ِمــنَ  التَّْزوِیج ؛بنایــی در اســالم نــزد خــدا،  أََحــبُّ  إِلـَـی  اهللَّ

ــت«. ــر از ازدواج نیس محبوب ت
در منظومــه فکری رهبر معظــم انقالب )مدظلــه العالی( 
، یکــی از ویژگی هــای مهــم خانــواده، شــناخت جایگاه و 
حفــظ قداســت آن اســت؛ آن گونه که هــر گاه حرمت آن 
حفــظ شــود، »جامعــه خــوب« نیــز شــکل می گیــرد؛ از 

همیــن روســت کــه ایشــان فرموده اســت:
مســئله خانــواده، مســئله بســیار مهمــی اســت؛ پایــه 
اصلــی در جامعه اســت، ســلول اصلــی در جامعه اســت؛ 
ــه  ــه اینکــه اگــر ایــن ســلول ســالم شــد، ســالمت ب ن
دیگرهــا ســرایت می کنــد یــا اگــر ناســالم شــد، عــدم 
ســالمت بــه دیگرهــا ســرایت می کنــد؛ بلکــه بــه ایــن 
معناســت کــه اگــر ســالم شــد، یعنی بدن ســالم اســت. 
ــت ...  ــری نیس ــز دیگ ــلول ها چی ــر از س ــه غی ــدن ک ب

مســئله اینقــدر اهمیــت دارد... .
ــت:هم چنانکه  ــوده اس ــری فرم ــای دیگ ــان در ج ایش
بــدن انســان از ســلول ها تشــکیل شــده کــه نابــودی و 
فســاد و بیمــاری ســلول ها به طــور قهــری و طبیعــی، 
معنایــش بیمــاری بــدن اســت و اگر توســعه پیــدا کند، 
بــه جاهــای خطرناکــی بــرای کل بــدن انســان منتهــی 
می شــود؛ همین طــور جامعــه هــم از ســلول هایی 
ــر  ــد. ه ــلول ها، خانواده ان ــن س ــه ای ــده ک ــکیل ش تش
خانــواده ای یکــی از ســلول های پیکــره  اجتمــاع و بدنــه  
ــی  ــد، وقت ــالم بودن ــا س ــی این ه ــت. وقت ــاع اس اجتم
این هــا رفتــار درســت داشــتند، بدنــه  جامعــه یعنــی آن 

پیکــره  جامعــه ســالم خواهــد بــود
ــم ــواده ک ــت خان ــت و قداس ــروزه اهمی ــفانه ام متأس
ــرای آن در  ــزاری جشــن ب ــگ شــده و طــالق و برگ رن
جامعــه شــیوع پیــدا کــرده اســت؛ در حالــی کــه طــالق 
ــام آن  ــا از انج ــود و خانواده ه ــوم ب ــته ها، مذم در گذش
هــراس داشــتند. بــا توجه بــه اهمیت و بایســتگی حفظ 
حرمــت خانــواده اســت که مقــام معظــم رهبری)مدظله 
ــدن  ــگام خوان ــژه هن ــدد و به وی ــوارد متع ــی( در م العال
خطبــه عقــد، همــواره از خانــوده بــه عنوان نعمــت الهی 
ــران  ــد: »دخت ــد کرده  ان ــر قداســت آن تأکی ــاد]۷[ و ب ی
ــویی  ــدس زناش ــد مق ــند از پیون ــد بکوش و پســران بای
پاســداری کننــد. این هــدف، تنهــا وظیفه یکــی از آن ها 
نیســت کــه بگوییــم یکــی از آن هــا همــواره مشــکلی 
پدیــد آورد و دیگــری همیشــه تحمــل کنــد؛ بلکــه باید 

هــر دو بــه هــم کمــک کننــد...«. 

خانواده مطلوب از منظر 
مقام معظم رهبری)1(

جایگاه زن دراسالم

اطمینــان داشــته باشــند تمــام تــالش 
دولــت و وزارت راه و شهرســازی ایــن 
ــای نهضــت  ــه قیمــت واحده اســت ک
ملــی بــه پایین تریــن حد ممکن برســد. 
ــه  ــم در هزین ــالش می کنی ــن ت بنابرای
مصالــح و خدمــات تخفیــف بگیریــم یــا 
معافیتهایــی بــرای متقاضیــان دریافــت 

کنیــم.

10000100005588

تاثیر شرکتهای دانش بنیان بر رشد اقتصادی کشور
ــا و  ــروزه یکــی از جلوه ه ــرمقاله... ام ــه س ادام
ــاد  ــه اقتص ــتیابی ب ــعه، دس ــی توس ــای اصل ویژگی ه
دانش بنیــان اســت. در ایــران نیــز بــا توجــه بــه 
پیشــرفت های علمــی صــورت گرفته فرصتی مناســب 
جهــت حرکــت بــه ســوی اقتصــاد دانش بنیــان ایجــاد 
ــت.  ــده گرف ــا را نادی ــوان آن ه ــه نمی ت شــده اســت ک
بنابرایــن در صــورت برنامه ریــزی صحیــح امــکان ایجاد 
ــه  ــان و در نتیج ــای دانش بنی ــب و کاره ــد کس و رش
ــاد  ــمت اقتص ــه س ــور ب ــاد کش ــری اقتص جهت گی
دانش بنیــان و افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی فراهــم 
خواهــد آمــد. بــه همیــن منظــور تاکیــد بــر ایجــاد و 
راه انــدازی کســب و کارهــای دانش بنیــان و بخصــوص 
حمایــت از آنهــا، آسان ســازی مســیر و تشــویق 

بهره گیــری از تحقیقــات کاربــردی و یافته هــای علمی در 
فراینــد جهانــی شــدن تولیــد و تجــارت، بایــد بــه عنــوان 
تدبیــر عملــی و اساســی جهت رشــد اقتصادی در کشــور 
مــورد توجه حاکمیــت اعم از سیاســتگذاران و مســئولین 
در حوزه هــای اقتصــادی و اجتماعــی و بــازار کار و اشــتغال 

قــرار گیــرد.
عوامــل مختلفــی بــر رشــد و توســعه کســب و کارهــای 
ــه  ــا توجــه ب ــن عوامــل ب ــد. ای دانــش بنیــان تاثیــر دارن
ماهیــت کســب و کارهــای دانش بنیــان متفاوت از ســایر 
کســب و کارهــا مــی باشــند. دانش فنــی، نیروی انســانی 
متخصــص، و حمایــت موثــر دولــت و حکومــت در ابتدای 
تشــکیل ایــن قبیــل از کســب و کارهــا از عوامــل مهــم 

موثــر در بحــث توســعه آن هــا محســوب می شــود.

ــه جهــت ارزش افــزوده باالیــی  شــرکت هــای دانــش بنیــان ب
کــه ایجــاد می کننــد، نقــش ویــژه ای در رشــد کشــور در 
زمینه هــای علمــی، فنــاوری و نیــز اقتصــادی بــر عهــده دارنــد. 
بفرمــوده رهبــر معظــم انقــالب، شــرکت های دانش بنیــان یکــی 
از بهتریــن مظاهــر و مؤثرتریــن مؤلفه هــای اقتصــاد مقاومتــی 
بــه شــمار می رونــد. از ایــن رو از وظایــف بنیــاد ملــی نخبــگان 
اســت کــه از یــک ســو بــه رشــد و شــکل گیــری شــرکت های 
دانــش بنیــان کمــک کنــد و از ســویی دیگــر اســتعدادهای برتر 
و نخبــگان را بــه ســمتی ســوق دهــد و هدایــت کنــد کــه محل 
رشــد آن هــا در مراکــزی ماننــد شــرکت های دانش بنیــان باشــد. 
پــس از طــی ایــن مراحــل و اقدامــات بحــث اصلــی بــه حمایــت 
حاکمیــت از شــرکت های بوجــود آمــده در زمینــه دانش بنیــان و 

ــد ــتغال آفرینی می باش اش

معاون وزیر راه و شهرسازی ترشیح کرد:

به مناسبت هفته سالمت: با شعار »سیاره ما، سالمت ما«
چرا می گویند خوردن فست فود مضر است؟

فســت فــود یــا غــذای فــوری عنوانــی اســت بــرای 
غذاهایــی کــه بــه ســرعت طبــخ و آمــاده می شــوند. 
انــواع ســاندویچ بــه ویــژه همبرگــر از فســت فودهای 
رایج هســتند. فســت فــود در مــورد غذاهــای خانگی 
بــه کار نمــی رود. بلکــه بیشــتر اشــاره بــه غذاهایــی 

ــوند. ــه می ش ــتوران ها تهی ــه در رس ــد ک می کن
مواد تشکیل دهنده فست فودهای رستورانی

رنگ دهنده ها :
در بعضــی از سوســیس و کالباس هــا از نیتریــت بــه 
ــن  ــگ دهنــده اســتفاده می شــود کــه ای عنــوان رن
مــاده باعــث ایجــاد ســرطان سیســتم گوارشــی در 
بــدن می شــود کــه از یــک حــد مصــرف آن ممنــوع 

می باشــد؛ 
ادویه هــای اســتفاده شــده در گوشــت های فــرآوری 

ه شد
ــی  ــواد غذای ــن م ــتفاده شــده در ای ــای اس – ادویه ه
ــراد  ــث ایجــاد حساســیت شــدید در بعضــی اف باع

می شــوند.
ــیار  ــا را بس ــت فوده ــه فس ــا ک ــن بچه ه – همچنی
دوســت دارنــد، مصــرف سوســیس و کالبــاس باعــث 
ــا می شــود و  حساســیت شــدید پوســتی در بچه ه
ــه  ــد و لول ــدا می کن ــر پی ــت کهی ــان حال پوست ش
گــوارش آن هــا هــم تحــت تاثیــر ایــن ادویه هــا قــرار 
می گیــرد و مشــکالتی را بــرای شــان ایجــاد می کند.

– بعضــی ادویه هــا هــم باعــث تحریــک معــده 
ــی  ــی را در پ ــای گوارش ــه ناراحتی ه ــوند ک می ش
ــود؛  ــده می ش ــم مع ــه زخ ــر ب ــی منج ــد و حت دارن

روغن های به کار رفته 
ــی  ــواد غذای ــن م ــه در ای ــی ک ــی و روغن های – چرب
اســتفاده می شــود، بســیار چــاق کننــده هســتند.

سرخ شدن نشاسته در روغن 
یکــی دیگــر از مضــرات فســت فودهــا،  ســرخ شــدن 
نشاســته در روغــن اســت؛ هــر هیدروکربنــی کــه در 
روغــن ســرخ شــود، حــال هــر روغنــی باشــد ایجــاد 
ــمی  ــیار س ــاده ای بس ــه م ــد ک ــل می کن پلی آکری
ــی نشاســته دار را در  ــاده غذای ــک م ــی ی اســت. وقت
روغــن ســرخ می کنیــم زنجیره های نشاســته پشــت 
ســر هــم قــرار می گیرنــد کــه ایجــاد ایــن رشــته ها 
ــث  ــه باع ــی آورد ک ــود م ــه وج ــازه ای ب ــات ت ترکیب

ــدن می شــود. ایجــاد یــک ســری بیمــاری در ب
مضــرات فســت فــود و آثــار مخــرب آن 

روی بــدن چیســت ؟
1- چاقی :

اولیــن مشــکل، ناشــی از مصــرف غذاهــای حاضــری 
اســت. اکثــر ایــن غذاهــا بــرای ســالمت انســان مضر 
اســت و شــانس ابتــالء بــه دیابــت و حملــه قلبــی را 
بــه شــدت افزایــش می دهــد. مصــرف زیــاد فســت 
 فــود ســبب ایجــاد چاقــی بــه خصــوص چاقی هــای 

موضعــی در نواحــی شــکم و پهلوهــا می شــود 
2- افزایش چربی های مضر :

بیشــتر غذاهــای حاضــری ســرخ  شــده هســتند و 
ــد. ــراوان دارن ــن ف روغ

۳- خوردن نوشابه :
یکــی دیگــر از مشــکالت، غذاهــای حاضری اســت. 
نوشــابه های گازدار در کنــار تمــام ایــن غذاهــا عرضه 
و خــورده می شــود. اســید موجــود در نوشــابه های 
ــده و  ــدان ش ــای دن ــایش مین ــب فرس گازدار موج
همچنیــن قند بــاالی این محصــوالت، پوســیدگی 
دندان هــا را تســریع می کنــد. نوشــابه های رژیمــی 
هــم بــه دلیــل داشــتن قنــد مصنوعــی آســپارتام، 
ــک  ــم نم ــرف آب، دوغ ک ــتند. مص ــتهاآور هس اش
ــم  ــم شــیرین و ک ــدون گاز و نوشــیدنی های ک و ب

ــری، ســالم ترین نوشــیدنی ها هســتند. کال
4- کمبود مواد مغذی :

غذاهایــی کــه در فســت فودهــا طبــخ می شــوند، 
دارای ارزش غذایــی پایینــی از نظر ویتامیــن و امالح 
مــورد نیــاز بدن هســتند کمبــود ارزش هــای غذایی 
یکی از مشــکالتی اســت که کــودکان و نوجوانــان را 

در ســن رشــد تهدیــد می کنــد.
اگــر کــودک در ســنین پاییــن از نظــر مــواد مغذی 
کمبــود داشــته باشــد، حتمــاً در دوران نوجوانی نیز 
دچار این مشــکل خواهد بــود. کــودکان و نوجوانانی 
کــه زیــاد از ایــن غذاهــا اســتفاده می کننــد دچــار 

کمبود کلســیم و ویتامین D هســتند.
5- نمک فراوان و فشارخون :

بیشــتر غذاهــای حاضــر از نظــر نمک بســیار بــاال و 
غیــر بهداشــتی اســت. از طــرف دیگــر مصــرف این 
نــوع غذاهــا باعــث تغییــر ذائقــه خصوصــاً در بچه ها 
ــه غذاهــای شــور  ــا ب ــادت بچه ه شــده و باعــث ع
می شــود کــه در آینــده و در ســنین باالتــر ســبب 
ــارخون  ــد فش ــی مانن ــی و عروق ــای قلب بیماری ه
ــوب  ــای خ ــن دوران عادت ه ــر از ای ــردد. اگ می گ
غذایــی ماننــد مصــرف غذاهــای کــم نمــک، کــم 
چــرب و تنــوع غذایــی در بچه هــا شــکل بگیــرد بــه 
حفــظ ســالمت آن هــا و پیشــگیری از بیماری هــای 
غیــر واگیــر از جملــه بیماری هــای قلبــی عروقــی 
ــادی  ــک زی ــالی کم ــاال در بزرگس ــارخون ب و فش

کرده ایــم.
۶- پرخوری :

پرخــوری یکــی دیگــر از مشــکالت این غذاهاســت. 
وعده هــای غذایــی فســت  فــود از نظــر انــدازه 
معمــوال بــزرگ   تــر از یــک وعــده غــذای خانگــی 
اســت. در نظــر داشــته باشــید کــه انــرژی موجــود 
در ایــن غذاهــا بســیار بیشــتر از یــک وعــده غــذای 

خانگــی در همــان حجــم اســت.
۷- افزایش چربی خون تا کبد چرب و سکته :

از آنجــا که بیشــتر فســت فودها بــا غوطه ور شــدن 
در روغــن داغ تهیــه می شــوند، مصــرف مداوم شــان 
میــزان کلســترول بــد یــا همــان چربــی خــون را 

بشــدت افزایــش می دهــد.
ایــن در حالــی اســت کــه احتمــال ابتــال بــه کبــد 
چــرب در کســانی کــه زیــاد فســت فــود می خورند 
بیشــتر اســت؛ چــون ایــن غذاهــای چــرب، بشــدت 

پرکالــری و چــاق کننده انــد.
8– فست فود علیه سیستم دستگاه گوارش

همیشــه متخصصــان تغذیــه بــه افــرادی کــه دچــار 
ــای  ــد غذاه ــه می کنن ــتند توصی ــده هس ــم مع زخ
پرادویــه نخورنــد و همــان طــور کــه می دانیــد فســت 
فودهــا بویــژه انــواع اسپایســی آن هــا سرشــار از ادویــه 
هســتند. بــه همیــن دلیــل طرفــداران پروپاقــرص این 
غذاهــا در معــرض آســیب های گوارشــی مثــل نفــخ، 
ســوء هاضمــه، رفالکــس و از همــه مهمتــر ســرطان 

ــد. ــرار دارن ــزرگ ق معــده و روده ب
ــری از  ــان خب ــودکان و نوجوان ــی در ک ۹- وقت

رشــد نیســت
ــا و گــول  ــود برخــالف ظاهــر زیب غذاهــای فســت ف
زننــده ای کــه دارنــد دارای ارزش غذایــی پایینــی 
هســتند و نــه تنهــا ویتامیــن و امــالح مــورد نیــاز بدن 
را تامیــن نمی کننــد، بلکــه مصــرف مــداوم آن ها باعث 
بــروز اختــالالت رشــد در کــودکان و نوجوانان بویــژه در 

ــوغ می شــود. ســنین بل
10- افسردگی

تحقیقــات دانشــمندان اســپانیایی نشــان داده افــرادی 
کــه زیــاد فســت فــود می خورنــد ۵1 درصــد بیشــتر 

در خطــر ابتــال بــه افســردگی قــرار دارنــد.
بــه غیر از افســردگی فســت فود هــا افــراد را در معرض 
ابتــال بــه اســترس زیــاد و عصبــی شــدن هم قــرار می 
دهنــد.، کــه به دلیــل کربوهیــدرات زیاد و قندی اســت 

کــه وارد خــون مــی کند.
11- زوال عقل

ــث زوال  ــد باع ــوردن، می  توان ــاد خ ــود زی ــت ف فس
ــود در  ــای موج ــم چربی ه ــش ه ــود. دلیل ــل ش عق
فســت فودها اســت کــه کــم هــم نیســتند. همچنیــن 
ایــن چربی هــا احتمــال ابتــال بــه دیابــت نــوع دوم را 

ــد. ــاد می  کنن ــم زی ه
12- اعتیاد

فســت فود شــدیدا اعتیــاد آور اســت و افرادی کــه زیاد 
ــن  ــه خــوردن ای ــا ب ــه تنه ــد ن ــود می خورن فســت ف
نــوع غــذا عــادت می  کننــد، بلکــه اشتیاقشــان  بــرای 

خــوردن هــر نــوع غذایــی هــم بیشــتر می  شــود.

توصیه های طالیی فست فودی :
1 بــه جــای غذاهایــی کــه بــا گوشــت قرمــز تهیــه 
ــی  ــراغ غذاهای ــر( س ــر و چیزبرگ ــوند )همبرگ می ش
برویــد کــه در ترکیباتشــان گوشــت ســفید و ســبزی 
ــه عنــوان مثــال چیکــن برگــر کبابــی  وجــود دارد. ب
بــدون مایونــز، میگــوی کبابــی و ســاالد یــا بشــقاب 
ســبزیجات از جملــه بهتریــن گزینه هــا بــه حســاب 
می آینــد و غذاهــای حــاوی سوســیس و کالبــاس در 

ــد. ــرار می گیرن ــا ق ــدر بدترین ه ص
2 بــه جای ســیب زمینی ســرخ شــده، ســیب زمینی 
تنــوری ســفارش دهیــد تــا میــزان کالــری دریافتــی 
ــه  ــس را ب ــت اســیدهای چــرب تران و احتمــال دریاف

ــانید. حداقل برس
۳ بــه جــای نوشــابه های گازدار، آبمیوه هــای طبیعــی 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بردسیر
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آمده بود دیدن حاجی
دلش گرفته بود، زبانش باز شده بود به حرف،

گفت و گفت و حاجی هم گوش داد.
اصل حرفش این بود،

کسی قدر شما را نمی داند در حالی که شما این همه 
زحمت می کشید!

تمام جواب حاج قاسم همین بود :
شما چرا ناراحتی؟ من یک سربازم! نهایتش به من می گن 
برو یه جای دیگه نگهبانی بده، منم می گم چشم، این که 

ناراحتی نداره!
کسانی که برای منصب و قدرت و شهرت کار می کنند، ذره 

ای که موقعیت خودشان را در خطر ببینند،
تمام وجودشان را حراج می کنند تا جایگاه خودشان را 

حفظ کنند!
اما کسانی که برای خدا کار می کنند،

ذره ای از وظیفه و تکلیفشان کم نمی گذارند!
چه سرباز باشند، چه سردار،

آن ها تنها خدا را می بینند و انجام وظیفه می کنند!
نه رنج ها، نه تلخی ها، نه حرف و گفت ها، نه موقعیت ها، 

آن ها را به تردید نمی اندازد!
فرازی از وصیت نامه حاج قاسم را بخوانید :

خواهران و برادران مجاهدم در این عالم،
ای کسانی که سرهای خود را برای خداوند عاریه داده اید،

و جان ها را بر کف دست گرفته و در بازار عشق بازی به 
سوی فروش آمده اید، عنایت کنید،

جمهوری اسالمی، مرکز اسالم و تشیع است.
امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است.

بدانید جمهوری اسالمی حرم است و این حرم اگر ماند، 
دیگر حرم ها می مانند.

اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، 
نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی صلی اهلل علیه و آله.

 خیلی با وفا بود،
نه اینکه به خاطر رفاقتش، این خصلت را داشته باشد، به 

خاطر هم عهدیشان بود!
همین هم می شد، اولین فرصتی که برایش پدید می آمد،
می رفت سراغ دوستانش تا نشان دهد، بر عهدش سر دفاع 

از والیت و انقالب مانده است!
آن روز هم مثل بقیه موارد در گلزار کرمان قدم می زد،

که خانمی با حجاب نامناسب آمد و حاج قاسم را شناخت.
شروع کرد به گریه کردن و می خواست برود پیش حاجی!

به حاجی که گفتیم، جواب داد :
بگو نگران نباشه، من هستم !

وقتی که در حسینیه مستقر شد، آن خانم خدمت حاجی 
رسید، پرسید:

چی می خوای خواهرام؟
زن هنوز اشک می ریخت. کتابچه ای در آورد و گفت:

یه چیزي برام بنویسید که عمل کنم!
حاج قاسم خودکار را برداشت و گفت:

به یه شرط! من می نویسم اما شما این جا باز نکن، ببر 
خونه بخون!

زن قبول کرد و حاج قاسم مطلبی نوشت که ندیدیم!
زن بیرون که رفت طاقت نیاورد، کنار پله ها ایستاد و خواند.
چند لحظه نگذشته بود که زانوانش خم شد و روی پله ها 

نشست و زار زار گریه کرد!
همان لحظه خانم محجبه ای هم آمد و خواست تا حاج 

قاسم را ببیند، حاجی قرار داشت و قبول نکرد!
علت تفاوت رفتاری را که پرسیدیم گفت:

محجبه از خودمونه، ما باید آن ها را همراه کنیم!
لذت شیرینی دارد آداب مسلمانی!

مؤمن که باشی، اخالق محمدی که داشته باشی،
مردم ببینند تو مثل حضرت زهرا علیهاالسالم زندگی ات را 

خرج خدا می کنی و به فکر مردمی،
ببینند مثل علی )ع( عادل و خوش رفتار و یتیم نوازی،

خواه ناخواه تو را الگو می کنند،
به اسالم عالقمند می شوند،

اگر حرفی هم بزنی، از تو می پذیرند!
دیگر بد حجاب و با حجاب ندارد...!

راستش عیب از ناخالصی و بد دین داری کردن ماست!

رئیــس مجمع نماینــدگان اســتان کرمان 
گفــت: ســرمازدگی روزگار باغــداران را 
تبــاه کــرده و صنــدوق بیمــه محصــوالت 
کشــاورزی پاســخگوی عمــق خســارات 
نیســت و برطــرف کــردن مشــکالت 
حوزه کشــاورزی کشــور نیازمنــد اقدامات 

ــت. ــی اس اساس
شــهباز حســن پور در گفت وگــو بــا 
ــان  ــا بی ــان، ب ــنیم در کرم ــگار تس خبرن
اینکــه اســتان کرمــان چند ســالی اســت 
کــه دچــار خشکســالی های پیاپــی بــود 
و تنــش آبــی در اســتان یــک معضــل و 
ــار داشــت:  مشــکل اساســی اســت اظه
متاســفانه عــالوه بــر خشکســالی ظــرف 
چنــد روز قبل ســرمازدگی نیز در اســتان 
ــده  ــارت وارد ش ــه خس ــاد ک ــاق افت اتف
بــه محصــوالت باغــی اســتان در شــمال 
ــی  ــا جای ــود ت ــان بیشــتر ب اســتان کرم
روزگار برخــی از کشــاورزان را تبــاه کــرده 

آنهــا را بــه روز ســیاه نشــاند.
وی بــا اشــاره بــه تالش مســئوالن اســتان 
بــرای جبــران گوشــه ای از خســارات وارد 
شــده بــه کشــاورزان اســتان بیــان کــرد: 
در جلســه اســتاندار کرمان و پورابراهیمی 
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس با 

ــر جهــاد کشــاورزی ایــن مشــکالت  وزی
بررســی و مــن هــم جلســه ای را بــا وزیــر 
اقتصــاد و دارایــی داشــتم و ایــن مبحــث 
ــرح  ــه صــورت مفصــل و مشــروح مط ب

شــد.
رئیــس مجمع نماینــدگان اســتان کرمان 
بــا بیــان اینکــه عمق خســارت وارد شــده 
بــه باغــداران اســتان کرمــان بــه انــدازه ای 
کــه کســی کــه ســه روز قبــل از حادثــه 
یکی از کارآفرینان و ســرمایه داران اســتان 
بــود روز بعــد از ایــن اتفــاق کنار بــاغ خود 
ــه می کــرد و  نشســته و بلنــد بلنــد گری
ــده  ــارت وارد ش ــران خس ــت "نگ می گف
نیســتم، نگــران ایــن هســتم کــه جــواب 
ــم"  ــه بده ــکاران را چگون ــا و طلب بانک ه
افــزود: آیــا دولــت حاضــر اســت صــدای 
خســته کشــاورزانی کــه ســرمازدگی 
حاصــل دســترنج یــک ســال تــالش آنها 

را بــر بــاد داد، بشــنود؟
ــی  ــر اقتصــاد و دارای ــرد: وزی ــان ک وی بی
ــد  ــکاری دادن ــول هم ــه ق ــن جلس در ای
کــه نــه تنهــا بــه بانــک کشــاورزی بلکــه 
ــتورالعمل  ــم دس ــا ه ــایر بانک ه ــه س ب
اســتمهال وام هــای کشــاورزان خســارت 

ــود. ــال ش ــده ارس دی

حســن پور بــا اشــاره بــه دیــدار بــا رئیــس 
جمهــور بیــان کــرد: در این دیــدار مباحث 
ــه صــورت  و مشــکالت اســتان کرمــان ب
مکتــوب تقدیــم آیــت اهلل رئیســی شــده و 
در حاشــیه این دیدار خواســتار رســیدگی 
بــه مســائل و  مشــکالت اســتان کرمــان از 
جملــه خســارات وارده بــه کشــاورزان بــه 
دلیــل ســرمازدگی محصــوالت، کــم آبــی 
و تامیــن آب شــرب شــهرها و روســتاهای 
تســهیالت  امهــال  کرمــان،  اســتان 

کشــاورزان و ... شــدم.
ــی  ــت اهلل رئیس ــه از آی ــان اینک ــا بی وی ب
جهــت ســفر بــه اســتان کرمــان دعــوت 
به عمــل آمــد و درخواســت شــد کــه بــه 
اســتان کرمان ســفری داشــته باشــند چرا 
ــر و  ــفر، بهت ــات س ــث مصوب ــه در بح ک
ســریع تر بــه مســائل رســیدگی می شــود 
گفــت: براســاس آخریــن اطالعاتــی کــه 
داریــم ریاســت جمهــور دســتور دادند که 
بــه مشــکالت کشــاورزان خســارت دیــده 

رســیدگی شــود.
رئیــس مجمع نماینــدگان اســتان کرمان 
بــا اشــاره بــه اینکــه مــا ایــن تجربــه تلــخ 
ــه  ــدوق بیم ــم صن ــل داری ــال قب را از س
محصــوالت کشــاورزی بدقولــی کــرد و بــا 

ــل خســارت ها را پرداخــت  ــر حداق ــک تاخی ی
کــرد افــزود: امســال هــم همین وضعیت اســت 
و واقعیــت ایــن اســت کــه پیگیــری و اقدامــات 
ــدگان و وزارت  همــه مســئوالن اســتان، نماین
جهــاد کشــاورزی و دولــت، کمتــر از 10 درصــد 
ــران  ــاورزان جب ــه کش ــده ب ــارت وارد ش خس

می شــود.
ــا  ــات ب ــا واقعی ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
مــردم صحبــت کنیــم گفــت: چیــزی بیــش 
از 10 درصــد خســارات بــه دســت کشــاورزان 
خســارت دیــده نرســید و کشــاورزانی هــم کــه 
محصــوالت و باغــات خــود را بیمه نکــرده بودند 

هیــچ کمکــی بــه آنهــا نشــد.

ــن اســت  ــان ای ــی فرزندم ــی ادب ــع ب اولیــن گام در رف
کــه اعتیــاد بــه اینترنــت و فضــای مجــازی را می تــوان 
پدیــده ای رایــج در زندگی هــای امروزی دانســت. شــاید 
ــوع اعتیــاد دچــار باشــید  ــه ایــن ن خــود شــما نیــز ب
ــا چنــد نفــر از اطرافیانتــان ســراغ  ــا آن را در یــک ی ی
داشــته باشــید. بــر خــالف آن چیــزی کــه اکثــر افــراد 
فکــر می کننــد، اعتیــاد بــه اینترنــت از اهمیــت زیادی 
برخــوردار اســت، زیــرا توانایــی فــرد در انجــام کارهــای 
روزانــه را کاهــش می دهــد و باعــث می شــود تــا 
زمــان زیــادی را در طــول روز از دســت بدهــد. اعتیــاد 
بــه اینترنــت قابــل درمــان اســت، ولــی ابتــدا قبــل از 
اقــدام بــرای درمــان بایــد در مــورد نشــانه های اعتیــاد 
بــه اینترنــت و پیامدهــای منفــی کــه بــر روی زندگــی 

شــما می گــذارد اطالعاتــی کســب کنیــد

استفاده از اینترنت  آری یا خیر؟
در دســترس بــودن اینترنــت در دنیــای امــروز مزایــای 
ــوی  ــر الگ ــه پیشــرفت و تغیی ــادی دارد و منجــر ب زی
زندگــی بســیاری از خانواده هــای امــروزی شــده اســت. 
علــی رغم تمام مزایایــی که اســتفاده از اینترنت، فضای 
مجــازی و تکنولوژی هــای جدید ارتباطــی فراهم کرده 
ــات و  ــد تبع ــت از آن می توان ــتفاده نادرس ــت، اس اس
پیامدهــای ســنگینی بــه همــراه داشــته باشد.اســتفاده 
ــی  ــد تبعــات و پیامدهای ــت می توان ــه از اینترن ناآگاهان
ماننــد مــورد ســرقت، تهدیــد و اخــاذی قــرار گرفتــن، 
ــی،  ــوای نامناســب )پورنوگراف ــا محت مواجــه شــدن ب
آســیب بــه خــود، خشــونت، تبعیــض نــژادی(، و دچــار 
شــدن بــه عالئــم اعتیــادی را در پــی داشــته باشــد.  به 
همیــن دلیــل بهتر اســت قبــل از اســتفاده از اینترنت و 
فضــای مجازی ماهیت آن را بهتر بشناســید و اطالعات 
کافــی در مــورد مزایــا و معایــب آن را بــه دســت آوریــد

  اعتیاد به اینترنت چیست؟
ــاری  ــاد رفت ــواع اعتی ــی از ان ــت یک ــه اینترن ــاد ب اعتی
اســت کــه در آن فــرد وابســتگی شــدیدی بــه اینترنت 
و اســتفاده از دســتگاه هــای آنالیــن پیــدا می کنــد تــا 
ــترس های  ــا و اس ــا تنش ه ــد ب ــق بتوان ــن طری از ای
زندگــی مقابله کنــد. فعالیــت در اینترنت روزانــه بین ۸ 
تــا 10 ســاعت یــا بیشــتر بــه خصــوص زمانی کــه فرد 
بــرای انجــام کارهای غیــر ضروری خــود از آن اســتفاده 
ــه عنــوان اعتیــاد شــناخته می شــود. ایــن  می کنــد ب
اعتیــاد تعــداد زیــادی از افــراد را در دنیــا تحــت تاثیــر 
ــان  ــرار داده اســت و شــیوع آن در کــودکان و نوجوان ق
بیشــتر اســت. این مســئله در کشــورهای پیشــرفته به 

یــک نگرانــی تبدیــل شــده اســت.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اعتیــاد بــه اینترنــت تنهــا 
بــه ســاعت هایی کــه فــرد در اینترنــت صــرف می کنــد 
محــدود نمی شــود بلکــه ایــن مســئله میــزان زمانــی 
رخ می دهــد کــه فــرد در اینترنــت فعالیت هــای غیــر 
ضــروری می کنــد و کنترلــی بــر آن نــدارد. اســتفاده از 
اینترنــت بــرای انجــام تکالیف مدرســه، وظایف شــغلی، 
ــه اینترنــت  کســب و کار، تحقیــق و ... جــزء اعتیــاد ب

محســوب نمی شــود. 
 دالیل اعتیاد به اینترنت

ــکل  ــن مش ــرای ای ــخصی ب ــل مش ــچ دلی ــوز هی هن
مشــخص نشــده اســت امــا متخصصیــن معتقدنــد که 
ایــن شــکل از اعتیــاد نیــز ماننــد ســایر انــواع اعتیــاد 
ــی  ــی و ناتوان ــکالت درون روان ــی از مش ــد ناش می توان
در حــل و فصــل کــردن آن هــا باشــد. بــرای مثــال در 
بســیاری از مــوارد افــراد بــه دالیلــی ماننــد افســردگی، 
ــرار از موقعیــت  ــرای ف ــا ب ــراری و ی ــی ق اضطــراب و ب
هــای ناخوشــایند و واقعیــت هــای زندگــی به اســتفاده 

ــد. افراطــی از اینترنــت روی مــی آورن
انواع اعتیاد به فضای مجازی و اینترنت

وابســتگی بــه اینترنــت انــواع مختلفــی دارد. در ادامه 4 
مــورد از شــناخته شــده تریــن انــواع آن اشــاره کرده ایم.

-اعتیاد به بازی های کامپیوتری
-اعتیاد به دیدن وب سایت های غیر اخالقی

-اعتیاد به قمارهای آنالین
-اعتیاد به شبکه های اجتماعی آنالین

عالئم و نشانه ها
 بــه طــور کلــی می تــوان از مولفه هــا و عالئم وابســتگی 

بــه اینترنــت به مــوارد زیر اشــاره داشــت.
- گذارندن زمان بیش از حد در اینترنت

ــرای اســتفاده از  - مشــغولیت ذهنــی بیــش از حــد ب
اینترنــت

- ناتوانی در کنترل کردن میزان استفاده 
- بی قرار بودن در زمان عدم دسترسی

اعتیاد به اینرتنت و 
فضای مجازی 

کودک ونوجوان

مکتب حاج قاسم 
درس سوم

 رشکــت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه » تامیــن مصالــح مــورد نیــاز )بــدون میلگــرد( و اجــرای دو )2( بــاب 

فضــای آموزشــی در شهرســتان بردســیر » از طریــق برگــزاری مناقصــه فراخــوان عمومــی یــک مرحلــه¬¬ای اقدام منایــد. لــذا از رشکت 

هــای واجــد صالحیت)حداقــل گریــد 5 ابنیــه( دعــوت بــه عمــل مــی آیــد حداکــر تــا ظــرف مــدت ده روز)10( کاری از تاریــخ چــاپ 

آگهــی، نامــه اعــالم آمادگــی خــود راه بــه همــراه مــدارک زیــر بــه آدرس Techinfo@Canymes.com ارســال مناینــد.

حسن پوررئیس مجمع منایندگان استان کرمان گفت: 

برطرف کردن مشکالت حوزه کشاورزی کشور نیازمند اقدامات اساسی است

آگهی مناقصه فراخوان عمومی یک مرحله ای

 انتخاب پیمانکار )شماره 1401/76(
  

 (76/1401)شماره  انتخاب پیمانکار مرحله ای یکراخوان عمومی فآگهی مناقصه 

فضای ( باب 2تامین مصالح مورد نیاز )بدون میلگرد( و اجرای دو ) "نسبت به  در نظر دارد سیرجان شرکت مجتمع جهان فوالد 
. لذا از شرکت های واجد ای اقدام نمایداز طریق برگزاری مناقصه فراخوان عمومی یک مرحله " ریبردسآموزشی در شهرستان 

خود  اعالم آمادگی نامهاز تاریخ چاپ آگهی،  کاری (10ده روز)ظرف مدت دعوت به عمل می آید حداکثر تا  ابنیه( 5)حداقل گرید صالحیت
 ارسال نمایند. Techinfo@Canymes.comراه به همراه مدارک زیر به آدرس 

 76/1401 شماره مناقصه

 ریواقع در شهرستان بردس یآموزش ی( باب فضا2در ساخت دو )شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان مشارکت  شرح مناقصه

 رجانیمجتمع جهان فوالد سدر وجه شرکت (  میلیارد ریال دو)  ریال 2,000,000,000به مبلغ ضمانت نامه معتبر بانکی یک فقره  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
 می باشد.

اعالم آمادگی و آخرین مهلت 
 اسناد مناقصهارسال 

 می باشد. روز10از زمان درج آگهی در روزنامه به مدت 

تلفن  -141553358صندوق پستی  /1514643711کدپستی  /32پالک (, کوچه ششم, ریاحمد قصخیابان بخارست)تهران,  آدرس و تلفن مناقصه گذار
 شرکت فنی و مهندسی کانی مس - 84335000

 جهت دریافت مدارک مناقصه به دفتر تهران به آدرس فوق مراجعه فرمائید. محل دریافت اسناد

 ایمیل,شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است(درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس  -1 شرایط عمومی مناقصه گران
 نیآخر یثبت,گواه یگواه ,یو شناسه مل یمنطبق با موضوع مناقصه)شماره اقتصاد یاساسنامه و مدارک ثبت  -2

 یمانکاریو پ یمنیا تیصالح یگواه, عامل و صاحبان امضا مجاز ریمد ره,یمد اتیه یدر خصوص اعضا راتییتغ
 و ....(. ساختمان وابنیهرشته   5پایه حداقل 

 و نمونه قراردادها و توافق نامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه اجراییرزومه سوابق  -3
 مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته -4
 گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه -5

واحد بازرگانی دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت  -طبقه دوم-32(, کوچه ششم, پالک ریاحمد قصخیابان بخارست)تهران,  محل تحویل موضوع مناقصه
 کانی مس

 شرایط:
در قبول یا  مجتمع جهان فوالد سیرجانشرکت و  ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند -1

 رد هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
  آقای ضیاءزاده( تماس حاصل فرمایید. -114)داخلی 021-88505623-30تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  -2
 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.  -3
 واگذار نماید. مناقصه گذار می تواند بخشی از کار یا موضوع مناقصه را به شرکت دیگری -4
 مناقصه گذار می تواند نسبت به تجدید مناقصه اقدام نماید و شرکت کنندگان در مناقصه حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. -5
 در صورتی که برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند، سپرده آنان ضبط خواهد شد. -6
 والله زار می باشد.محل اجرای موضوع آگهی شهرستان های بردسیر   -7
 

 مس کانی شرکت بازرگانی واحد
 )سیرجان فوالد جهان مجتمع های پروژه طرح )مدیریت

 

 

شرایط:
1- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد منیکند و رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد 

هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.

2- جهت کسب اطالعات بیشرت با شامره تلفن 30-88505623-021)داخلی 114- آقای ضیاءزاده( متاس حاصل فرمایید. 

3- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

4- مناقصه گذار می تواند بخشی از کار یا موضوع مناقصه را به رشکت دیگری واگذار مناید.

5- مناقصه گذار می تواند نسبت به تجدید مناقصه اقدام مناید و رشکت کنندگان در مناقصه حق هیچ گونه اعرتاضی ندارد.

6- در صورتی که برندگان اول، دوم و سوم حارض به انعقاد قرارداد نگردند، سپرده آنان ضبط خواهد شد.

7-   محل اجرای موضوع آگهی شهرستان های بردسیر والله زار می باشد.

واحد بازرگانی شرکت کانی مس
)مدیریت طرح پروژه های مجتمع جهان فوالد سیرجان(

خداوندا ! تو را شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمینی 

عزیز، مرا در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش 

اعظم است بر صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسالم و 

تشّیع و ایران و جهان سیاسی اسالم است، خامنه ای عزیز 

ــ که جانم فدای جان او باد ــ قرار دادی.
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ــی از  ــراز نارضایت ــا اب ــور ب رئیس جمه
افزایــش قیمــت کاالهــای اساســی 
ــتگاه های  ــه دس ــر، ب ــای اخی در روزه
ــرده  ــا پشــت پ ــتور داد ت ــی دس نظارت
ایــن گرانی هــا را بررســی و عوامــل آن را 
شناســایی کننــد و بــه وزرای اقتصادی 
دولــت تأکیــد کــرد اقدامــات الزم بــرای 
تنظیــم بــازار و کنتــرل قیمت هــا را در 

دســتور کار قــرار دهنــد.
بــه گــزارش حــوزه دولــت ایرنــا، آیت اهلل 
»ســیدابراهیم رئیســی« روز چهارشنبه 
در نشســت هیــأت دولــت، بر ضــرورت 
تقویــت نظارت هــا به منظــور جلوگیری 
از نوســان قیمــت کاالهــا در بــازار تأکید 
کــرد و گفــت: نبایــد اجــازه داد برخــی 
افــراد بــا گرانفروشــی و ســوداگری بــه 

مــردم اجحــاف و آنهــا را ناامیــد کنند.
را  بی قاعــده  گرانــی  رئیس جمهــور 
غیرقابــل توجیه دانســت و تصریح کرد: 
ــه قیمــت کاال، نیازمنــد  تغییــر هرگون
بررســی همــه جوانــب و اطالع رســانی 

مناســب بــه مــردم اســت و اینکــه یــک 
شــرکت یــا کارخانــه بخــش خصوصی 
ــت  ــی قیم ــورت ناگهان ــد به ص بخواه
کاالی خــود را افزایــش دهــد، غیرقابــل 

پذیــرش اســت.
مســئوالن از کاری کــه باعــث ناامیــدی 

ــد  مــردم می شــود بپرهیزن
ــری  ــش دیگ ــی در بخ ــت اهلل رئیس آی
ــات روز  ــه بیان ــا اشــاره ب از ســخنانش ب
گذشــته مقام معظــم رهبــری در دیدار 
ــه  ــزم ب ــت را مل ــام، دول ــزاران نظ کارگ
اجــرای فرامین ایشــان دانســت و تأکید 
ــد  ــی بای ــئوالن اجرای ــه مس ــرد: هم ک
ــع و  ــات به موق ــا اقدام ــد ب ــالش کنن ت

کارآمــد، مــردم را امیــدوار کننــد.
وی ایــن نکتــه را هــم متذکــر شــد کــه 
ــأس و  ــاد ی ــث ایج ــه باع ــر کاری ک ه
ناامیــدی در جامعه شــود، نبایــد صورت 
گیــرد و ایــن مســأله باید بیــش از همه 

مــورد توجــه همــکاران دولــت باشــد.
رئیس جمهــور بــه ضــرورت جلوگیــری 

از واردات کاالهــای دارای مشــابه داخلــی 
ــت:  ــزی زد و گف ــم گری ــور ه ــه کش ب
بــه  به طــور قطــع  واردات بی رویــه 
تولیــد آســیب می زنــد و اقتصــاد ملــی 

ــد. ــف می کن را تضعی
ــه  ــه گالی ــه ب ــی در ادام ــت اهلل رئیس آی
بســیاری از شــرکت های دانش بنیــان از 
واردات کاالهایــی کــه امــکان تولیــد آنها 
در کشــور وجــود دارد اشــاره کــرد و بــه 
دســتگاه های دولتــی اکیــداً دســتور داد 
کــه تحــت هیــچ شــرایطی کاالیــی که 

مشــابه داخلــی دارد را وارد نکننــد. 
یــک ســاعت تعلــل هــم در جلوگیــری 
ــز  ــروری جای ــای غیرض از واردات کااله

نیست
ــاعت  ــک س ــی ی ــور، حت رئیس جمه
تعلــل در اجــرای این دســتور را غیرقابل 
پذیــرش خواند و از دســتگاه های اجرایی 
خواســت رونــد جلوگیــری از واردات 
ــابه  ــروری و دارای مش ــای غیرض کااله

داخلــی را پیگیــری کننــد.

کوزه کهنه
 در افســانه ای هنــدی آمــده اســت کــه مــردی هــر روز دو 
کــوزه بــزرگ آب بــه دو انتهــای چوبــی مــی بســت… چوب 
را روی شــانه اش مــی گذاشــت و بــرای خانــه اش آب مــی 
برد.یکــی از کــوزه هــا کهنــه تــر بــود و ترک هــای کوچکی 
داشــت. هربــار کــه مــرد مســیر خانــه اش را مــی پیمــود 

نصــف آب کــوزه مــی ریخــت.
مــرد دو ســال تمــام همیــن کار را مــی کــرد. کــوزه ســالم 
و نــو مغــرور بــود کــه وظیفــه ای را کــه بــه خاطــر انجــام 
آن خلــق شــده بــه طورکامــل انجــام مــی دهــد. امــا کــوزه 
کهنــه و تــرک خــورده شــرمنده بــود کــه فقــط مــی توانــد 

نصــف وظیفــه اش را انجــام دهــد.
هــر چنــد مــی دانســت آن تــرک هــا حاصــل ســال هــا کار 
اســت. کــوزه پیــر آنقــدر شــرمنده بــود کــه یــک روز وقتــی 
مــرد آمــاده مــی شــد تــا از چــاه آب بکشــد تصمیــم گرفت 
بــا او حــرف بزنــد : “از تــو معــذرت مــی خواهم. تمــام مدتی 
کــه از مــن اســتفاده کــرده ای فقــط از نصــف حجــم مــن 
ســود بــرده ای… فقــط نصــف تشــنگی کســانی را کــه در 

خانــه ات منتظرند فــرو نشــانده ای. ”
مــرد خندیــد و گفــت: “وقتــی برمــی گردیــم بــا دقــت بــه 
ــع برگشــت کــوزه متوجــه شــد  ــگاه کــن.” موق مســیر ن
کــه در یــک ســمت جــاده… ســمت خــودش… گل هــا و 

گیاهــان زیبایــی روییــده انــد.
مــرد گفــت: “مــی بینــی که طبیعــت در ســمت تــو چقدر 
زیباتــر اســت؟ مــن همیشــه مــی دانســتم کــه تــو تــرک 

داری و تصمیــم گرفتــم از ایــن موضــوع اســتفاده کنــم.
ایــن طــرف جــاده بــذر ســبزیجات و گل پخــش کــردم و تو 
هــم همیشــه و هــر روز بــه آنهــا آب مــی دادی. بــه خانــه ام 
گل بــرده ام و بــه بچــه هایــم کلــم و کاهــو داده ام. اگــر تــو 

تــرک نداشــتی چطــور مــی توانســتی ایــن کار را بکنی؟
ثروتمند یا فقیر!

 روزی یــک مــرد ثروتمنــد، پســر بچــه کوچکــش را بــه ده 
بــرد تــا بــه او نشــان دهــد مردمــی کــه در آنجــا زندگی می 

کنند، چقــدر فقیر هســتند.
آن دو یــک شــبانه روز در خانــه محقر یک روســتایی مهمان 
بودنــد. در راه بازگشــت و در پایــان ســفر، مــرد از پســرش 
پرســید: نظــرت در مــورد مســافرتمان چه بود؟پســر پاســخ 
داد:عالــی بــود پــدر! پــدر پرســید آیــا بــه زندگی آنهــا توجه 
کردی؟پســر پاســخ داد: بلــه پــدر! و پدر پرســید: چه چیزی 

از ایــن ســفر یــاد گرفتی؟
پســر کمــی اندیشــید و بعــد بــه آرامــی گفــت: فهمیــدم 
کــه مــا در خانــه یــک ســگ داریــم و آنهــا چهــار تــا. مــا در 
حیاطمــان یــک فــواره داریــم و آنهــا رودخانــه ای دارنــد که 
نهایــت ندارد.مــا در حیاطمان فانــوس های تزیینــی داریم و 

آنهــا ســتارگان را دارنــد.
حیــاط مــا بــه دیوارهایــش محــدود مــی شــود امــا بــاغ آنها 
بــی انتهاســت! بــا شــنیدن حرفهــای پســر، زبــان مــرد بند 
آمــده بــود. بعــد پســر بچــه اضافه کــرد : متشــکرم پــدر، تو 

بــه مــن نشــان دادی کــه مــا چقــدر فقیــر هســتیم…!!
مردی که در خانه داخل شعله آتش نشسته بود

مســافری زیــر بــاران از دهکــده کوچکی می گذشــت. خانه 
ای را دیــد کــه در حــال ســوختن بــود و مــردی در وســط 

شــعله هــا در اتــاق نشــیمن نشســته بود.
مسافر فریاد زد : هی! خانه ات آتش گرفته است!

مــرد جــواب داد : مــی دانم.مســافر گفــت: پــس چــرا بیرون 
نمــی آیی؟مــرد گفــت: آخــر بیــرون بــاران مــی آید. مــادرم 
همیشــه مــی گفــت اگــر زیــر بــاران بــروی ، ســینه پهلــو 
مــی کنی!»خردمنــد کســی اســت که وقتــی مجبور شــود 

بتوانــد موقعیتــش را تــرک کتد«
بیماری العالج وامید به زندگی

 ســه نفــر جــواب آزمایش هایشــان را در دســت داشــتند. 
بــه هــر ســه، دکتــر گفتــه بــود که بــر اســاس آزمایشــات 
انجــام شــده بــه بیمــاری هــای العالجــی مبتال شــده اند 
بــه صورتــی کــه دیگــر امیــدی بــه ادامــه زندگــی بــرای 
ــه  ــدارد. در آینــده ای نزدیــک عمرشــان ب آنهــا وجــود ن
ــاره صحبــت  پایــان مــی رســد .آنهــا داشــتند در ایــن ب
مــی کردنــد که مــی خواهنــد باقیمانــده عمرشــان را چه 

کار کننــد .
نفــر اول گفــت :» مــن در زندگــی ام همیشــه مشــغول 
ــگاه مــی کنــم  ــوده ام و حــاال کــه ن کســب و تجــارت ب
ــه تفریــح و اســتراحت  حتــی یــک روز از زندگــی ام را ب
ــا حــاال کــه متوجــه شــده ام بیــش از  ــه ام . ام نپرداخت
ــده مــی خواهــم تمــام  چنــد روزی از عمــرم باقــی نمان
ثروتــم را در ایــن چنــد روز خــرج کامجویــی و لــذت از 
دنیــا کنــم. مــی خواهــم جاهایــی بــروم کــه یــک عمــر 
خیــال رفتنــش را داشــتم . چیزهایــی را بپوشــم کــه دلم 
مــی خواســته امــا نپوشــیده ام . کارهایــی انجــام دهــم 
کــه بــه علــت مشــغله زیــاد انجــام نــداده ام و چیزهایــی 

بخــورم کــه تــا بــه حــال نخــورده ام .«
ــر  ــر درگی ــک عم ــز ی ــن نی ــد :» م ــی گوی ــر دوم م نف
ــن  ــوده ام . اولی ــل ب ــم غاف ــوده ام و از اطرافیان تجــارت ب
کاری کــه مــی کنــم اینســت کــه مــی روم ســراغ پــدر و 
مــادرم و آنهــا را بــه خانــه ام مــی آورم تــا ایــن چنــد روز 
را در کنــار آنهــا و همــراه بــا همســر و فرزندانــم ســپری 
کنــم . در ایــن چنــد روز مــی خواهــم بــه تمــام دوســتان 
و فامیلــم ســر بزنــم و از بــودن بــا آنهــا لــذت ببــرم . در 
ایــن چنــد روز باقــی مانــده مــی خواهــم نصــف ثروتــم را 
صــرف کارهــای خیــر خواهانــه و عــام المنفعــه بکنــم . و 
نیمــی دیگــر را بــرای خانــواده ام بگــذارم تا پــس از مرگ 

مــن دچــار مشــکالت مالــی نشــوند .«
ــا شــنیدن ســخنان دو نفــر اول لحظــه ای  نفــر ســوم ب

ــد و اندیشــید و ســپس گفــت: ســاکت مان
» مــن مثــل شــما هنــوز نــا امیــد نشــده ام و امیــدم را از 
زندگــی از دســت نــداده ام . مــن مــی خواهــم ســالهای 
ســال عمــر کنــم و از زنــده بودنم لــذت ببرم اولیــن کاری 
کــه مــن مــی خواهــم انجــام بدهــم اینســت کــه دکتــرم 
را عــوض کنــم مــی خواهــم ســراغ دکترهــای بــا تجربــه 
ــی  ــده م ــم و زن ــده بمان ــن مــی خواهــم زن ــروم م ــر ب ت

. نم ما

داستان  های آموزنده دستور رئیس جمهور به دستگاه های نظارتی: پشت پرده گرانی ها شناسایی شود

ــه ضــرورت  ــا اشــاره ب ــان ب وی در پای
توجــه ویــژه بــه موضــوع اشــتغال زایی 
و رفــع بیــکاری گفــت: امضــای 
ــرای  ــتگاه ها، ب ــن دس ــه بی تفاهم نام
ایجــاد اشــتغال کافــی نیســت؛ بلکــه 
ایــن کار آغــاز حرکــت اجرایــی بــرای 
اشــتغال زایی اســت کــه بایــد بــا 

ــل شــود. ــر تکمی ــات مؤث اقدام

رییــس پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمان 
در خصــوص ترفند کالهبــرداران موســوم به »»پانــزی«« به 

شهروندان هشــدار داد.
بــه گــزارش ایرنا بــه نقل از پایــگاه خبری پلیس،  ســرهنگ 
یــداهلل حســن پورگفــت: در ترفنــد پانــزی، افرادی بــا هویت 
نامعلــوم یــا اســامی مســتعار تحــت عنــوان شــرکت هــای 

ســرمایه گــذاری فعالیــت می کنند.
بــه گفتــه وی ایــن افــراد بــا تبلیغــات گســترده در فضــای 
مجــازی، شــبکه هــای اجتماعــی یــا تبلیغــات چهــره بــه 
چهــره بــا دادن قول ســودهای نجومــی و تضمینی اقــدام به 
کالهبــرداری از شــهروندان و بخصــوص افــراد ناآگاه و ســاده 
لــوح مــی کننــد و فعالیــت اینگونــه شــرکت هــا بــه هیــچ 
وجــه شــفاف نیســت و هیچ گونــه توضیحی نیز به ســرمایه 

گــذاران خــود )افــراد جــذب شــده( نمــی دهنــد.
وی ادامــه داد: ایــن شــرکت هــا فاقــد مکان خاصی هســتند 
یــا آدرس هــای اعالمــی برای تبلیغــات خود در شــبکه های 
اجتماعــی کامــال واهــی اســت و صحــت ندارنــد؛ از طرفــی 
هیچگونــه مجــوزی از ســوی ســازمان هــای دولتــی بــرای 

آنهــا صــادر نمــی شــود.
رییــس پلیــس آگاهــی اســتان تصریــح کــرد: ایــن شــرکت 
هــا هیچگونه فعالیت اقتصــادی و تجاری ندارند و ســودهای 
پرداختــی بــه ســرمایه گــذاران قدیمــی را از طریــق دریافت 
پــول از ســرمایه گــذاران مغفــول جدیــد جذب مــی کنند و 
عمــر فعالیــت آنهــا تا زمانی اســت کــه افــراد ناآگاه ســرمایه 
ــدازه کافــی وجــود داشــته باشــند و از میــزان  ــه ان گــذار ب

کالهبــرداری و پــول به دســت آورده راضــی باشــند.
ایــن مقــام انتظامــی بیــان کــرد: فعالیت ایــن گروه هــای به 
اصطــالح فعــال اقتصــادی، ولــی در واقــع کالهبردار و شــیاد 
شــامل چهــار مرحله تبلیغــات فریبنــده به هــر نحو ممکن 
در فضــای واقعــی یــا مجازی،کســب و جــذب ســرمایه افراد 
ســرمایه گــذار نــاآگاه و ســاده لــوح،  پرداخــت ســود از پــول 
اعضــای جدیــد بــه منظــور جلــب اعتمــاد و جذب ســرمایه 
ــت  ــی و در نهای ــذاران قدیم ــرمایه گ ــه س ــد ب ــذار جدی گ

کالهبــرداری و فــرار اســت.
 ســرهنگ حســن پــور گفــت: چنــد نشــانه از فعالیــت ایــن 
گونــه کالهبــرداران کــه بــه طــرح پانــزی معــروف اســت را 
می تــوان پرداخت ســودهای نجومی و تضمین شــده، معلوم 
نبــودن هویت گردانندگان،شــفاف نبــودن فعالیت هــا، نبود 
اطالعــات تمــاس یــا آدرس دفاتــر محــل فعالیت،روش های 
عجیــب دریافت پــول و نداشــتن مجوزهای قانونی دانســت.

وی از شــهروندان خواســت قبــل از فعالیــت در هر حــوزه ای 
،خصوصــا در فضــای مجازی، نســبت بــه مطالعــه و افزایش 
دانــش و آگاهــی خــود در خصــوص موضــوع مربوطــه اقدام 

. کنند
وی همچنیــن افــزود : شــهروندان تنهــا بــه ظاهــر مطالــب 
پیرامــون مجوزهــا و نظــارت مراکــز معتبــر بــرای کســب و 
ــرای راســتی  ــا نکننــد و حتمــاً ب کارهــای اینترنتــی اکتف
آزمایــی بــه صــورت مســتقیم از ایــن مراکــز و دربــاره ایــن 
وب ســایت هــا اعتبارســنجی و بــه تبلیغــات وسوســه انگیز 
و غیرمنطقــی شــک کننــد و تحقیقــات گســترده ای بــرای 

اطمینــان از صحــت ایــن تبلیغــات انجــام دهنــد.

10000100005588

هشدار پلیس آگاهی کرمان در 
مورد ترفند »پانزی« کالهبرداران 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــاک 47 از 3433   اصلــی واقــع در  بخــش 20 کرمــان مــورد تقاضــای 
محمدرســول کاظمی نــژاد فرزنــد قنبــر طبــق رای شــماره 1400960319011002146 مــورخ 1400/10/28 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در 
مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3   و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و 
مــورد واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانون 
ثبــت میســر نمــی باشــد لــذا  حســب تقاضــای  شــماره 246 - 1401   مــورخ 1401/1/22 مالک بدینوســیله 
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد  تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامــه 
آن منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز سه شــنبه 1401/2/20  در محــل شــروع و بعمــل 
خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک )مالکیــن( و صاحبــان امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعــد 
مقــرر در ایــن اعــان در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عدم مراجعــه مجاورین عملیــات تحدیدی 
بــا معرفــی مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانون ثبت 
انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئیــن نامــه قانون ثبت 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته شــده و معتــرض باید ظرف مدت یکمــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصاح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پس از گذشــت مهلت 
یــک ماهــه و عــدم تســلیم دادخواســت برابر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.تاریخ انتشــار : دوشــنبه 1401/1/29

                                        حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بردسیر /م الف 8

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــاک 2 فرعــی از 561   اصلــی واقــع در  بخــش 21 کرمــان مــورد 
تقاضــای محمدامین ســعید فرزنــد علــی طبــق رای شــماره 1400960319011001594 مــورخ 1400/8/18 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در 
مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3   و مــاده 13 آئیــن نامه قانــون مذکور منتشــر و مورد 
واخواهــی ســپری گردیــده اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبت 
میســر نمــی باشــد لذا  حســب تقاضــای  شــماره 198 - 1401   مــورخ 1401/1/21 ، مالک بدینوســیله آگهی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی آن باســتناد  تبصــره ذیل مــاده 13 قانون مذکــور و مــاده 13 آئین نامه آن منتشــر 
و عملیــات تحدیــدی آن از ســاعت 9 صبــح روز دوشــنبه 1401/2/19  محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمد لذا 
بــه مالــک )مالکیــن( و صاحبــان امــاک مجــاور رقبه مزبــور اخطــار می گــردد در موعد مقــرر در ایــن اعان 
در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالک 
یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت انجــام و اعتراض 
اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیم 
صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفتــه شــده و معتــرض بایــد ظرف مــدت یکماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد واال پــس از گذشــت مهلت یــک ماهه و 

عــدم تســلیم دادخواســت برابر مقــررات اقــدام خواهد شــد.تاریخ انتشــار : دوشــنبه 1401/1/29
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آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 140000055 
نظــر بــه اینکــه بدهــکاران پرونــده اجرایــی نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود در مهلــت تعییــن شــده اقــدام ننمــوده لــذا در اجــرای مقــررات مــاده واحــده قانــون اصــاح 

مــاده 34 اصاحــی قانــون ثبــت مــوازی ششــدانگ عرصــه و اعیــان خانــه دارای پــاک 21 فرعــی از 3428 اصلــی واقــع در بردســیر بخــش 20 کرمــان، دارای ســند مالکیــت اصلــی 

دفرچــه ای بــا شــاره چاپــی 539876 رسی الــف ســال 83 کــه در صفحــه 169 دفــر امــاک جلــد 66 ذیــل شــاره 15170 بــه نــام آقــای علــی رمضانــی رسبنــدی ثبــت شــده 

اســت. و طبــق ســند رهنــی بــا شــاره 32990 _ 1398/12/27 تنظیمــی دفرخانــه اســناد رســمی شــاره 152 بردســیر در رهــن پســت بانــک مدیریــت شــعب کرمــان )شــعبه 

ــا کاربــری  ــه ب ــوار امامــزاده، کوچــه امامــت 4 بــوده و طبــق گــزارش کارشــناس رســمی دادگســری، ملــک مذکــور خان بردســیر( قــرار گرفتــه اســت. آدرس ملــک بردســیر، بل

مســکونی، مســاحت عرصــه آن 327 مــر مربــع، پایــان کار آن در تاریــخ 98/12/13 صــادر گردیــده، مطابــق پایانــکار مســاحت اعیانــی ملــک در طبقــه همکــف 166/8 مــر 

مربــع بــا مصالــح آجــری و فلــزی بــوده، اضافــه بنــا در طبقــه اول نیــز بــا مســاحت 166/8 مرمربــع و بــا ســقف شــیروانی ســبک احــداث گردیــده، منــای شــالی ترکیــب ســنگ 

و ســفال و منــای جنوبــی آجــری میباشــد، کــف ســازی بــا موزائیــک، سیســتم گرمایشــی بخــاری و سیســتم رسمایشــی کولــر آبــی میباشــد. دارای امتیــازات آب، بــرق و گاز اســت 

و حــدود اربعــه ملــک طبــق ســند مالکیــت عبارتســت از شــاال : بطــول 12/10 مــر درب و دیواریســت بــه کوچــه، رشقــا : اول بطــول 27/90 مــر دیــوار بــه دیــوار پــاک 5 

فرعــی از 3368 اصلــی، دوم در دو قســمت کــه قســمت اولــی جنوبــی اســت بطولهــای 0/30 مــر و 0/95 مــر بــه دیــوار خانــه جــزء پــاک 3428 اصلــی، جنوبــا بطــول 11/5 

مــر دیواریســت بــه زمیــن جــزء پــاک 3428 اصلــی، غربــا بطــول 27 مــر دیــوار بــه دیــوار شــالوده ســاختان جــزء پــاک 3428 اصلــی همگــی واقــع در بخــش 20 کرمــان بــوده 

و تاکنــون منجــر بــه تثبیــت نقشــه در بانــک کاداســر و صــدور ســند مالکیــت کاداســری نشــده اســت، حــدود ســند بــا حــدود اعــام شــده توســط کارشــناس دارای مغایــرت 

جزیــی مــی باشــد و حســب اعــام بســتانکار ملــک بیمــه منــی باشــد طبــق ارزیابــی کارشــناس رســمی دادگســری )قطعــی شــده( ششــدانگ عرصــه و اعیــان ملــک مذکــور، بــه 

مبلــغ 12600000000 ریــال )یــک ميليــارد و دویســت و شــصت میلیــون تومــان ( ارزیابــی شــده اســت. پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز شــنبه مــورخ 1401/2/10  در اداره 

ثبــت اســناد و امــاک بردســیر واقــع در خیابــان معلــم از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد. رشکــت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت 10 درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه 

حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا مناینــده قانونــی ایشــان در جلســه مزایــده اســت. برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت 5 روز 

از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده ثبــت تودیــع منایــد و در صورتیکــه ظــرف مهلــت مقــرر، مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد،  مبلــغ مذکــور )ســپرده( 

قابــل اســرداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه دولــت واریــز خواهــد شــد و در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد می گــردد. الزم بــه ذکــر 

اســت پرداخــت بدهــي هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز و تلفــن اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــراک و مــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز 

بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در 

صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــي بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســرد خواهــد شــد، نیــم عــر و حــق مزایــده نیــز در روز مزایــده نقــدا 

وصــول مــی گــردد. ضمنــاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در هــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
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روندصعودی مصرف کود دراستان 
کرمان، با کاهش 45 درصدی 

قیمت، از ابتدای سال جاری
بنــا به اعــالم روابــط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان کرمــان، محمدمحســن قاســمی مدیرشــرکت 
خدمــات حمایتــی کشــاورزی اســتان کرمان گفــت: با 
کاهــش ۴۵ درصدی قیمت کودهای فســفاته و پتاســه 
از ابتــدای ســال جــاری رونــد صعــودی توزیــع کودهای 

فســفاته وپتاسه را  شــاهد هستیم.
قاســمی افــزود: از ابتــدای ســال جــاری، مقــدار ٢٩٨تن 
کــود فســفاته وپتاســه بیــن کارگــزاران اســتان، توزیــع 
شــده کــه ایــن میــزان در مدت مشــابه ســال قبــل، ١٦ 

تــن بــوده اســت.
ــزان  ــود می ــی می ش ــه پیش بین ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  مصــرف کــود فســفاته و پتاســه در ســال جــاری ب
ــنهادی  ــزان پیش ــان و می ــتاندارد در جه ــرف اس مص
موسســه تحقیقــات خــاک و آب نزدیک تر شــود، افزود: 
در ســال جــاری بــه دلیــل اســتفاده از این کودها ســال 
پرمحصولــی را از نظــر کمــی و کیفــی در محصــوالت 

کشــاورزی شــاهد خواهیــم بــود.
قاســمی عنــوان کرد:کشــاورزان می توانند بــا تماس ویا 
مراجعــه بــه مرکــز خدمات جهاد کشــاورزی نســبت به 
صدور حواله الکترونیــک اقدام و از نزدیکترین کارگزاری، 

کودهــای مــورد نیــاز خــود را دریافت نمایند.

آگهی اعالم  مفقوداالثر
بــه حکایــت محتویــات پرونــده 140021920002779925که دراین شــعبه دادگاه تحت رســیدگی 
مــی باشــد اعــام گردیــده متوفــی فــوت فرضــی آقــای مهــدی کدخــدازاده فرزنــد رضــا از تاریخ 
1392/09/17 غایــب و ناپدیــد شــده و هیچگونــه خبــری از نامبــرده دردســت نیســت لــذا بدیــن 
وســیله ضمــن اعــام مراتــب از کلیه کســانی کــه خبــری از غایــب یادشــده دارند دعوت میشــود 
اطاعــات خــود را بــه نحــو مقتضــی دراختیــار ایــن دادگاه قراردهنــد تاحقــی از کســی تضییــع 
نگــردد ایــن اگهــی ســه نوبــت متوالــی هریک بــه فاصلــه یــک مــاه دراجــرای مــاده 1023قانون 
مدنــی درامــور مدنــی منتشــر مــی گــردد بدیهی اســت چنانچــه یک ســال ازتاریــخ اولیــن اعان 

)نشــر آگهــی( حیــات غایــب ثابــت نشــود حکم مــوت فرضــی او صــادر خواهدشــد 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان بردسیر - زهرا محمودی 

استان کرمان - شهرستان بردسیر - بلوار 22بهمن - دادگستری شهرستان بردسیر -کدپستی 
7841666115تلفن 03433522209

    

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــاک 24 فرعــی از 685   اصلــی واقــع در  بخــش 20 کرمــان 
مــورد تقاضــای امین قلنــدری پامزاری فرزنــد علــی طبــق رای شــماره 1400960319011002038 
مــورخ 1400/10/13 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3   و مــاده 13 
آئیــن نامــه قانــون مذکــور منتشــر و مــورد واخواهی ســپری گردیده اســت و نیــاز به تحدیــد حدود 
دارد و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15 قانــون ثبــت میســر نمــی باشــد لذا  حســب تقاضای  شــماره 
334 - 1401   مــورخ 1401/1/24 ، مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حدود اختصاصی آن باســتناد  
تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون مذکــور و مــاده 13 آئیــن نامه آن منتشــر و عملیــات تحدیــدی آن از 
ســاعت 9 صبــح روز ســه شــنبه 1401/2/20  محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک 
)مالکیــن( و صاحبــان امــاک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار می گــردد در موعد مقــرر در ایــن اعان 
در محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاورین عملیــات تحدیــدی با معرفی 
مالــک یــا نماینــده قانونــی وی وفــق مقــررات مــواد 14 و 15 قانــون و 70 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
انجــام و اعتــراض اشــخاص بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفته شــده و معترض باید 
ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیم 
نمایــد واال پــس از گذشــت مهلــت یــک ماهــه و عــدم تســلیم دادخواســت برابــر مقــررات اقــدام 

خواهد شــد.تاریخ انتشــار : دوشــنبه 1401/1/29
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بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                                  

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید ابوالقاســم قاســمپور فرزند محمــد و مادرطاهره متولــد: دیمــاه ۱۳۳۸ومتأهل،تحصیالت: 
دبیرستان)ناتمام(وشــغل: کارمند جهادتاریخ شــهادت:  62/۱2/2۱ عملیات خیبرومحل شــهادت: 

محــور طالئیه، مــزار: گلزار شــهدای شــهرنگار
زندگینامه:

شــهید ابوالقاســم قاســمپور در شــهر نــگار در میــان خانــواده ای مذهبــی و زحمتکــش بــه دنیا 
آمــد. در کنــار درس خوانــدن، بــه ورزش مخصوصــا فوتبــال عالقه ای خــاص داشــت و یکی از 

مشــوقین واقعــی جوانــان و نوجوانــان روســتا بــه تفریح ســالم بود.
بخاطــر ارتبــاط بــا علمــا ) همچون حــاج آقا طاهــری قمــی و حــاج آقــا الّل وردی( وشــرکت در 
مجالــس مذهبــی و انقالبــی، از انقالبیــون اصلــی نــگار به حســاب مــی آمــد؛ در همین راســتا 

مدتــی هــم بعنــوان طلبــه در حــوزه علمیــه قم مشــغول بــه تحصیل شــد...
بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی، مــدت هــا در بنیــاد ۱۵ خــرداد بعنــوان مســئول خریــد بــه 
کار و فعالیــت مشــغول بــود... امــا همــه اینهــا چیــزی نبــود کــه ابوالقاســم را راضــی کنــد. از آن 
جــا کــه مــدت هــا بدنبــال راهــی بــرای حضــور در جبهــه مــی گشــت، توانســت بــا ورود بــه 
جهــاد ســازندگی بــه هــدف خــود برســد و در تاریــخ 62/۱۱/۱9  عــازم جبهــه شــود؛ و در تاریــخ 
62/۱2/2۱ در عملیــات خیبــر، در محــور طالئیــه بــه آرزوی خــود کــه شــهادت در راه خــدا بــود، 

برسد.
صحبتــش رو بــا ایــن آیــه قــرآن شــروع مــی کــرد: » وال تحســبّن الذین قتلــوا فی ســبیل الّل 

امواتــا بــل أحیــاء عنــد ربهم یرزقــون «
                                                      راوی: آقای منصور کریم زاده)دوست و همکالسی شهید(

فوتبــال بــازی مــی کردیــم و ایشــون دروازه بــان بــود؛ بهتریــن دروازه بــان نــگار. عجیب عالقه 
بــه فوتبــال داشــت./موقع برگشــت از مســابقه، اینقــد روحیه شــادی داشــت که حتــی اگر باخته 
بودیــم احســاس ناراحتــی نداشــتیم ... / در اوج ناراحتــی بــا یک جمله جــو رو عوض می کــرد ...
تــو زمیــن چمــن مشــغول بــازی بــودم، دیــدم یکــی بــه ســمتم ســنگ پرتاب مــی کنــه. نگاه 
مــی کــردم مــی دیــدم کســی نیســت جــز یــک نفــر کــه ســرش پایینــه داره میــره ...  چیــزی 
نگذشــت کــه یکــی با صــدای شــیرین گفتنش توجــه مو جلــب کرد، مطمئن شــدم خودشــه؛ 
مــن و ابوالقاســم گاهــی بــه شــوخی همدیگــه رو بــه اســم مادربزرگهامــون صــدا مــی کردیم. 
اومــده بــود خداحافظــی کنــه بره جبهــه ...  بعــد از صحبتــاش، گفت: مطمئــن باش رفتنــی ام، 

اومــدم ازت حاللیــت بگیــرم ...راوی: آقــای منصور کریم زاده)دوســت و همکالســی شــهید(
شــهید ابوالقاســم اولیــن و تنهــا شــهید داوطلــب و بســیجی نــگار بــود کــه اولیــن کتابخونــه 
کوچــک نــگار رو بــا یــک قفســه کتــاب امانتــی راه انــدازی کــرد. در کنــار کتاب هــا، عــالوه بر 
فــروش لــوازم التحریــر، وســایل ورزشــی هــم مــی فروخت. البته اســمش خریــد و فــروش بود؛ 
در واقــع مکانــی بــود بــرای فعالیت هــای انقالبــی)در زمان شــاه ملعــون( و زمینه ای برا تشــویق 

جوانــان بــه اســتفاده درســت از اوقات فراغــت ...
                              راوی: دوستان شهید، از جمله آقایان: منصور کریم زاده، غالمرضا قاسمپور

اگــه دعوایــی پیــش مــی آمــد بیــن دوســتان، ابوالقاســم دعوت مــی کرد بــه کوتــاه اومــدن .../
شــب زنــده دار بــود. شــب هایــی کــه با رفقــا دور هم جمع میشــدیم قرائــت قــرآن و ... هــم دور 
هــم داشــتیم.                        راوی: آقــای محمدرضــا رضایــی )هــم محلــه ای و دوســت شــهید(
بابــام مریــض بــود. بیســکویت هایــی که تــو مدرســه بهــش مــی دادن، نمی خــورد، مــی آورد 

بــرا بابــام. مــی گفــت: عمــو بــرا شــما آوردم که مریضــی ...
6 ســاله بــودم کــه یتیم شــدم. ابوالقاســم حــدود ۱2 ســالش بــود. مثل بــرادر بــزرگ بود بــرام.../
در حــد توانــش کمــک مالــی مــی کــرد بــه مــادرم. تــو کار کشــاورزی، آوردن علوفــه بــرا دام 
هــا، بــار هیــزم بــرا ســوخت خونــه تــو زمســتون و ... از جملــه کمــک های ابوالقاســم بــه خونه 
مــا بــود... مــادرم هنــوز بعــد ســال هــا وقتــی یــادش مــی افتــه، گریــه مــی کنــه میگــه: اگــه 

پسرعموتون)ابوالقاســم( نبــود، بخاطــر ســختی زندگــی شــاید بچه هــا رو رها کــرده بــودم ...
                                                              راوی: آقای غالمرضا قاسمپور، پسرعموی شهید

بــا خوشــحالی و ســر و صــدا اومــد خونــه. گفــت: زنعمــو! اســم بابــا و عمــو رو زنــده کردم. اســم 
بچــه رو گذاشــتم محمــد حســین.           راوی: خواهــر شــهید، خانــم معصومه قاســمپور

یــه دوربیــن داشــت هــر جــا مــی رفتیــم بــا خــودش مــی آورد. رو ســه پایــه ش تنظیمش می 
کــرد و بــا هــم عکــس دوتایی مــی گرفتیــم ...

                                                            راوی: آقای غالمرضا قاسمپور، پسرعموی شهید 
برادر بزرگش بودم. گاهی که دعواش می کردم، هیچی جواب نمی داد ...

                                                                      راوی: برادر شهید، آقای احمد قاسمپور
مــا بردســیر مدرســه بودیــم، ابوالقاســم کارمنــد بــود. مــی آمــد بهمــون ســر مــی زد. موقــع غذا 
مــی گفــت: چــی بخوریــم؟ مــی گفتیــم: هــر چــی تــو بخــوری. می گفــت: مــن زهــر بخورم 

... شــما هــم مــی خوریــن؟! ...
ســر اینکــه کــی بــره خریــد، گل یــا پــوچ می کردیــم. هیــچ وقت بــه ابوالقاســم نمــی افتــاد ... 

بعــد مدتــی فهمیدیــم ســرکار بودیــم ... هــر دو دســتش گل بــوده موقع بــازی ...
                                           راوی: آقای محمدرضا رضایی )هم محله ای و دوست شهید(

هــر وقــت مــادر مــی آمــد بنیــاد ۱۵ خــرداد، مــی گفــت: مــادر هــر چــی مــی خواهــی بــردار ... 
وقتــی مــادر مــی رفــت، پولشــو از جیــب خــودش مــی انداخــت تــو صنــدوق بنیاد.

                                                               راوی: خواهر شهید، خانم معصومه قاسمپور
بــا اینکــه بچــه بودیــم برامــون ۳ تــا پنکــه از تهــران گرفتــه بود.بــه مــادر می گفــت: بــرا جهاز 

دختــرا نگــران نباشــی! مــن جهــاز هــر ســه تــا رو تهیــه می کنــم...
                                                                      راوی: خواهر شهید، خانم معصومه قاسمپور

یــک مــادر شــهید میــره بنیــاد. باطری مــی خواســته. بخاطر اینکــه حســاب نداشــته و ... بهش 
نمــی دادنــد. وقتــی ابوالقاســم متوجــه میشــه، ناراحــت میشــه، چنــد تــا باطــری به مادر شــهید 
میــده و پولشــو هــم خــودش حســاب مــی کنــه .../مــادر شــهید تعریــف مــی کــرد: تــا مــدت 
هــا باطــری هــا رو داشــتم ...                          راوی: خواهــر شــهید، خانــم معصومــه قاســمپور
دیــد از بنیــاد ۱۵ خــرداد بــه جبهــه نمــی رســه، از شــرکت تعاونــی بــه جبهــه نمی رســه، رفت 

جهــاد و از اونجــا خــودش رو رســوند بــه جبهــه و بــه آرزوش رســید ...
      مــی گفــت: مــن هدفــم رو پیــدا کــردم، مــن شــهادت رو انتخــاب کــردم ... باهاش شــوخی 
مــی کردیــم: مــا هــم بــرا مراســمت ســنگ تمــوم مــی گذاریــم! مــی گفــت: اینــا بــه درد من 

نمــی خــوره، بــرام حاللیــت جمع کنیــد، این بــرام مانــدگار هســت ...
                                            راوی: آقای محمدرضا رضایی )هم محله ای و دوست شهید(

از جبهــه بــرام نامــه مــی فرســتاد. آخریــن نامــه ش وصیــت کرده بــود که قبــرم بین قبــر پدرم 
و شــهید منصــور نگارســتانی باشــه. بدهکاریــاش رو نوشــته بود که براش تســویه کنــم. مثال 2 
تومــن) 2تــا تــک تومــن( به پــدر؛ فالن مقــدار بــه مــادر ... مبالغی ناچیــز؛ حتی قــرض نزدیکان 

.../طلبکاریــاش بیشــتر از بدهــی یــاش بــود ...  راوی: آقای رضا بنی اســدی، دوســت شــهید
خــواب دیــدم جایی بســیار سرســبز و زیبا هســت کــه نظیــرش رو در دنیــا ندیده بــودم. بهترین 
و باالتریــن نقطــه ایــن مــکان متعلــق بــه ابوالقاســم بــود و ما در حواشــی ایــن جای سرســبز ...                                                                                                                                              

                                       راوی: آقــای منصــور کریــم زاده، دوســت و همکالســی شــهید
بعــد از شــهادتش،  خانــواده هایــی محــروم از قلعــه عســکر سراغشــو مــی گرفتنــد. تــازه باخبر 
شــده بودنــد کســی کــه تــو ایــن مــدت بهشــون رســیدگی مــی کــرده،  مدتــی هســت کــه 

شــهید شــده ...                 راوی: آقــای منصــور کریــم زاده، دوســت و همکالســی شــهید

شهید معظم   ابوالقاسم قاسمپور 
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ای تو امان هر بال ما همه در امان تو
جان همه خوش است در سایه لطف جان تو
شاه همه جهان تویی اصل همه کسان تویی

چونک تو هستی آن ما نیست غم از کسان تو
ابر غم تو ای قمر آمد دوش بر جگر

گفت مرا ز بام و در صد سقط از زبان تو
جست دلم ز قال او رفت بر خیال او

شاید ای نبات خو این همه در زمان تو
جان مرا در این جهان آتش توست در دهان

از هوس وصال تو وز طلب جهان تو
نیست مرا ز جسم و جان در ره عشق تو نشان

ز آنک نغول می روم در طلب نشان تو
بنده بدید جوهرت لنگ شده ست بر درت

مانده ام ای جواهری بر طرف دکان تو
شاد شود دل و جگر چون بگشایی آن کمر

بازگشا تو خوش قبا آن کمر از میان تو
تا نظری به جان کنی جان مرا چو کان کنی

در تبریز شمس دین نقد رسم به کان تو

اشعار موالنا درباره خدا: 
مناظره  خدا و موسی
گفت ای موسی ز من می جو پناه

با دهانی که نکردی تو گناه
گفت موسی من ندارم آن دهان
گفت ما را از دهان غیر خوان
از دهان غیر کی کردی گناه
از دهان غیر بر خوان کای اله
آنچنان کن که دهانها مر ترا
در شب و در روزها آرد دعا
از دهانی که نکردستی گناه

و آن دهان غیر باشد عذر خواه
یا دهان خویشتن را پاک کن

روح خود را چابک و چاالک کن
ذکر حق پاکست چون پاکی رسید

رخت بر بندد برون آید پلید
می گریزد ضدها از ضدها

شب گریزد چون بر افروزد ضیا
چون در آید نام پاک اندر دهان

نه پلیدی ماند و نه اندهان

ــه  ــاره ب ــا اش ــالب اســالمی ب ــم انق ــر معظ رهب
اینکــه در برنامه ریزی هــای کاری مطلقــاً معطــل 
مذاکــرات هســته ای نشــوید،فرمودند:در مذاکرات 
ــی پیــش مــی رود و هیئــت  ــه خوب ــه گون کار ب
ــورای عالی  ــور و ش ــده، رئیس جمه ــره کنن مذاک
امنیــت ملــی و دیگــران را در جریــان می گذارنــد 

ــد. ــم می گیرن و تصمی
بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگزاری تســنیم، 
رهبــر معظم انقالب اســالمی در دیدار مســئوالن 
و کارگــزاران نظــام همــه مســائل کشــور را قطعاً 
قابــل حــل خواندنــد و بــا تبییــن ابعــاد مختلــف 
ــدرت  ــه ق ــد: منظوم ــد کردن شــعار ســال، تأکی
ــون  ــتاوردهای گوناگ ــالمی و دس ــوری اس جمه
آن در بخش هــای مختلــف، ایــران را بــه الگویــی 
جــذاب بــرای ملتهــا تبدیل کــرده اســت و ناامید 
کــردن مــردم و القــای حــّس بن بســت، جفــا بــه 

مــردم و انقــالب اســت.
ایشــان بــا تمجیــد از بیــداری و تحــرکات جوانان 
ــد:  ــغالی گفتن فلســطینی در ســرزمین های اش
ــرکات نشــان داد فلســطین برخــالف  ــن تح ای
تــالش امریــکا و پیروانــش زنــده اســت و به فضل 
ــطین  ــردم فلس ــی از آن م ــروزی نهای ــی پی اله

خواهــد بــود.
ابتــدای  در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
سخنانشــان و در بیــان توصیه هــای معنــوی، بــا 
ــه، اســتغفار را  ــی و ادعی ــات قرآن ــه آی اســتناد ب
همــراه بــا نیــت صادقانــه، موجب صفــا و طهارت 
روحــی و جلــب رحمــت الهــی در زندگــی فردی 
و همچنیــن در میدان هــای ملــی و عرصه هــای 

بــزرگ اجتماعــی خواندنــد.
ایشــان، اســتغفار را، هــم از ارتــکاب عمــل ممنوع 
ــرک  ــف و ت ــه وظای ــردن ب ــل نک ــم از عم و ه
فعــل، ضــروری دانســتند و گفتنــد: خیلــی از مــا 
ــرک فعــل  ــه ت ــف ب ــل مختل ــه عل مســئوالن ب
ــه  ــتیم ک ــال هس ــف مبت ــدادن وظای ــام ن و انج
ــخت گیرانه  ــان را س ــاره انس ــن ب ــد در ای خداون

ــد. ــرار می ده ــذه ق ــورد مؤاخ م
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای مســئولیت در نظام 
ــودن  ــؤال ب ــورد س ــای م ــه معن ــالمی را ب اس
ــی  ــای سیاس ــد: در نظام ه ــمردند و افزودن برش
جهــان مســئوالن مــورد ســؤال مــردم هســتند 
امــا در نظام اســالمی مســئوالن عــالوه بر مــردم، 
در معــرض ســوال و مؤاخذه مهمتر و ســنگین تِر 

خداونــد نیــز هســتند.
ایشــان بــا ابــراز خرســندی از حضــور گســترده 
ــه  ــام، هم ــی نظ ــه مدیریت ــان در مجموع جوان
مســئوالن را بــه مراقبــت کامل از دو آســیب مهم 
یعنی »غــرور« و »انفعــال« فراخواندنــد و افزودند: 

غــرور بخاطــر پســت و مقــام، موفقیت هــا، َغّره شــدن 
بــه لطــف پــروردگار و هــر منشــأ دیگــری، »طلیعــه 
ــی  ــی و اجتماع ــه ســقوط درون شکســت« و »مقدم
ــم و  ــاد توه ــا ایج ــود و ب ــد ب ــان خواه و کاری« انس
ــد. ــردم دور می کن ــرد مســئول را از م ــی، ف بزرگ بین
ــال«  ــیب دوم را »انفع ــالمی آس ــالب اس ــر انق رهب
ــه معنــای احســاس  برشــمردند و گفتنــد: انفعــال ب
بن بســت در امــور، نقطــه مقابــل غــرور و خطرنــاک 
ــای  ــا روش ه ــد ب ــالش دارن ــمنان ت ــه دش ــت ک اس
گوناگــون آن را در جامعــه و در میــان مســئوالن القــاء 
کننــد کــه البته بــر اســاس وعــده تخلف ناپذیــر الهی، 
راه مقابلــه بــا ایــن طراحی دشــمن، »صبــر« و »تقوا« 
اســت. صبــر یعنــی خســته نشــدن و از میــدان خارج 
نشــدن، و تقــوا نیــز یعنــی مراقــب حرکــت خــود و 

دشــمن بــودن.
ــر اینکــه دایــره  ــا تأکیــد ب رهبــر انقــالب اســالمی ب
تقــوا وســیع اســت و در حــوزه های مختلــف از جمله 
اقتصــاد، دیپلماســی و امنیــت، معنــای خــاص خــود 
را دارد، گفتنــد: امــروز ناامیــد کــردن مــردم و القــای 
حــس بــن بســت در جامعــه، جفــا بــه مــردم، کشــور 

و انقــالب اســت.
ایشــان بــا اشــاره بــه برخــی شــاخص های منفــی در 
زمینــه اقتصــادی گفتنــد: مســائل و مشــکالت وجود 
ــی و  ــل حــل هســتند و مبنــای ارزیاب ــد امــا قاب دارن
ــاره شــرایط کشــور و موفقیت هــای آن،  قضــاوت درب
نبایــد فقــط شــاخص های اقتصــادی باشــد بلکــه باید 
شــاخص های دیگــر را نیــز در نظــر گرفــت و همــه 

مــوارد را بــا هــم ســنجید.
ــوارد  ــود م ــا وج ــد: ب ــالمی افزودن ــالب اس ــر انق رهب
منفــی در اقتصــاد، در همیــن حــوزه نیــز نشــانه های 
موفقیــت وجــود دارد کــه یــک نمونــه آن تــاب آوری 
اقتصــاد کشــور در برابــر تحریم هــای بی ســابقه اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، رســیدن بــه خودکفایی 
در برخــی مــوارد از جملــه تولیــد شــش نــوع واکســن 
ــر کشــور،  ــه صف ــک ب ــا، بدهــی خارجــی نزدی کرون
و پیشــرفت های علمــی و صنعتــی و فنــاوری در 
ــت  ــر موفقی ــانه های دیگ ــف را نش ــای مختل حوزه ه
برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد: یــک نمونــه دیگــر 
از موفقیت هــا، پیــش رفتــن صحیــح و رواِن جریــان 
مدیریــت کشــور اســت و برخــالف برخی کشــورهای 
دیگــر و بــا وجــود همــه دشــمنی ها، مدیریت کشــور 
بــه صــورت قانونــی و بــدون نیــاز بــه اقدامات خــارج از 

ــه دســت شــده اســت. روال، دســت ب
ــر  ــوارد دیگ ــتاوردها و م ــن دس ــد: ای ــان گفتن ایش
همچــون گســترش عمــق راهبــردی و نفــوذ معنــوی 
ایــران در منطقــه، جمهوری اســالمی را بــه یک نمونه 

جــذاب تبدیــل کــرده اســت.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: دشــمن براســاس 
ــان  ــأس آوری را بی ــای ی ــود، حرفه ــای خ طمع ورزی ه
ــان  ــب بی ــه مطال ــم از اینگون ــالً ه ــه قب ــد ک می کن
ــه  ــا ب ــب بعده ــه آن مطال ــتی هم ــا نادرس ــد ام می ش
اثبــات رســید مانند ســخنان صــدام هنــگام آغــاز جنگ 
تحمیلــی و وعــده فتــح یک هفته ای تهــران و یا ســخنان 
چنــد ســال قبــل یــک دلقــک امریکایــی کــه گفتــه بود 

ــم. ــران جشــن می گیری کریســمس را در ته
اینکــه  کردنــد:  تأکیــد  اســالمی  انقــالب  رهبــر 
ــه  ــد ک ــراف می کنن ــرور صریحــاً اعت ــای مغ امریکایی ه
فشــار حداکثــری علیــه ایران شکســت خفت بار خــورده، 
موضــوع بســیار مهمــی اســت کــه نبایــد فراموش شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه جهت گیــری 
خوب دیپلماســی کشــور تأکید کردند: مســئوالن مطلقاً 
معّطــل مســئله هســته ای نشــوند و بــر اســاس واقعیــات 
ــرای حــل مشــکالت  ــه برنامه ریــزی و اقــدام ب کشــور ب

بپردازند.
ایشــان مســئوالن مذاکــرات را، انقالبــی، متدیـّـن و پر جّد 
و جهــد خواندنــد و افزودنــد: وزیر امور خارجه و مســئوالن 
مذاکره کننــده گزارش هــای دقیقــی را بــه مراکــز داخلــی 
مــی دهنــد. نقــد و اظهــار نظــر دربــاره عملکــرد آنها هم 
ایــرادی نــدارد بــه شــرط اینکــه از ســوءظن و بدبینــی به 
دور باشــد و همچنانکــه بارهــا گفتــه ام موجــب تضعیــف 

عناصــر میــدان و ناامیــدی مردم نشــود.
ــأت  ــراز خرســندی از مقاومــت هی ــا اب ــر انقــالب ب رهب
ــا  ــا و زیاده خواهی ه ــل زورگویی ه ــده در مقاب مذاکره کنن
گفتنــد: طــرف مقابــل کــه بدعهــدی کــرد و از برجــام 
ــت  ــن بس ــی و ب ــاس درماندگ ــد االن احس ــارج ش خ
می کنــد امــا نظــام اســالمی کــه بــا اتــکای بــه مــردم از 
مشــکالت زیــادی عبــور کــرده، از ایــن مرحلــه هــم عبور 

خواهــد کــرد.

*باســالم ورودی شــهر از طرف ســیرجان مثــل ورود 
بــه شــهرارواح اســت درایــن بلــوار نــه درختــی اســت 
ونــه میــدان زیبایــی وســط بلــوار باایــن عــرض هیچ 
درختــی نکاشــتند ومیــدان پزشــک هــم که ســوت 
وکوراســت دراکثــر شــهرها ســعی کردنــد ورودیهــا 
را زیبــا کننــد امــا درایــن شــهراینکار نشــده باتشــکر                                                                                                                                           
9132----71                                                   

ــن  ــض اوکرای ــت و تبعی ــی عدال ــای ب ــن دنی *درای
ــه  ــتندکه هم ــوازن هس ــه نامت ــطین دوکف وفلس
غربیهــا بدنبــال حمایــت وکمک بــه اوارگان هســتند 
درفلســطین هــم مــردم رامــی کشــند زنــدان 
وشــکنجه مــی دهنــد و هیــچ کــس نمــی بینــد این 
یعنــی نژادبرتــرو نژادپرســتی و درفلســطین یعنــی 

نســل کشــی                           11----9132
*باســالم ترافیــک وشــلوغی میدان معلــم مخصوصا 
درزمــان شــروع وتعطیلــی مــدارس نیــاز بــه بازنگری 
دارد کــه میــدان تبدیــل بــه چهارراه شــود و یــا چراغ 
ــدان ومســیرها ی  ــن می ــر روز درای نصــب شــود ه
منتهــی به میدان تصــادف میشــود      90----9135

*بــا قرمزشــدن اکثــر شهرســتانها ی اســتان خطــر 
اغــاز مــوج هفتــم دور از انتظارنیســت همشــهریان 
محتــرم لطفــا رعایــت کنیــد دیــده میشــود خیلیها 
ماســک نمــی زننــد ودورهمی هــم برگزارمــی کنند 
ــاره  ــد دوب ــد ) ایکــس وی(  بیای ــوی جدی ــر آن ن اگ

تعطیلــی وفراگیــری ومبتــال و.... رعایــت کنیــد 
9285----17                                                    

* باســالم وتشــکر از شــهردار و شــورای شــهر ایــن 
ــد  ــه دهی ــد ادام ــال جدی ــفالت را در س نهضــت اس
علــی رغــم کارهایــی کــه شــده  بســیاری از کوچــه 
هــا ومعابــر نیــاز بــه ترمیــم و روکــش اســفالت دارند 
مثــال بخشــی از بوســتان شــورا کــه بــه بلــورا وصــل 

ــرقی                       73----9131 ــه باندش میش
*ســالم همچــون گذشــته بــا پایان ســال قبــل واول 
هرســال جدیــد گرانــی بیــداد میکنــد ووقتــی علــت 
را میپرســیم میگویندحقوقهــا افزایــش یافتــه اســت 
ــن  ــا بدی ــم اینه ــوق نمــی خواهی ــش حق ــا افزای آق
بــه انهایــی کــه بــزور  و بــه هزاربهانــه انــرا میگیرنــد 
قیمتهــا را بــه 6مــاه قبــل برگردانیــد اصــال کنترلــی 
برقیمتهــا دربــازار نیســت                  77----9162

* بردســیر زمینه تاســیس شــرکتهای دانش بنیان را 
دارد فقــط همت مســئوالن را میخواهــد که نخبگان 
را جمــع کننــد ومســاعدت کنندبــا کمــک فوالدهــا 
فعــال و اشــتغالزایی کننــد               34-----9033

*بــا ســالم درایــن مــدت 40ســال از انقالب بردســیر 
ــن شــهرکارورزی و  ــوده درای ــت مدیرب ــوت تربی پایل
امــوزش مــی بیننــد و خداحافظ به ســمتهای بــاال و 
درشــهرهای بزرگتــر ومرکز اســتان و افــراد غیربومی 
کــه اکثــر مدیــران بردســیر را تشــکیل مــی میدهند 
پســتها را اشــغال کردنــد و بــا کلــی هزینــه ایــاب و 
ذهــاب روزانــه بــرای شــهر و دولــت مــی تراشــند بــا 
ماشــین دولتــی و... دولــت بــرای کــم کــردن هزینــه 
هــا بومــی گــری را بهــا بــده یــا حداقــل غیربومیهــا 

ــوند                           9136----15 ــاکن بش س
فرازهایی از خطبه  امام علی  علیه السالم

 در آستانه ماه مبارک رمضان

کشور مطلقاً معطل مذاکرات نشود/ مذاکرات هسته ای کار به گونه 
خوبی پیش می رود / مذاکره  کنندگان انقالبی، مؤمن و پر جّد و جهدند

هــان ای روزه دار، جایــگاه خــود را بــه دقــت بررســی کــن، تــو در ایــن مــاه در ضیافــت 

پــروردگار هســتی، نیــک بیندیــش کــه شــب و روزت چگونــه ســپری می شــود و اعضــا و 

جــوارح خــود را از گنــاه چگونــه محافظــت می کنــی؟ مبادا شــب ها را بــا خــواب و روزها 

را بــه غفلــت ســپری کنــی! و مــاه رمضــان بــه پایــان برســد، در حالی که بــار گناه بــردوش 

تــو ســنگینی کنــد و هنگامــی کــه روزه داران پاداش هــای خــود را دریافــت می کنند تــو از 

زیانــکاران باشــی، آن هــا تــاج کرامــت بــر رس بگذارند و تو محــروم گــردی، آن هــا در جوار 

رحمــت پروردگارشــان ســعادمتند شــوند و تــو از رانده شــده ها باشــی!

هــان ای روزه دار، اگــر از درگاه آقــای خــود رانــده شــوی بــه کدامیــن درگاه روی خواهــی 

کــرد؟ اگــر پــروردگارت تــو را محــروم ســازد، چــه کســی بر تو احســان خواهــد کرد؟ اگــر او 

تــو را خــوار ســازد، چــه کســی تــو را گرامــی خواهــد داشــت؟ اگــر او تــو را ذلیــل کنــد، چه 

کســی بــه تــو عــزت خواهــد داد؟ اگــر او تــو را وانهد، چه کســی تــو را یاری خواهــد منود؟ 

اگــر او تــو را در میــان بندگانــش جــای ندهــد، طوق بندگی چه کســی را بر گــردن خواهی 

آویخــت؟ اگــر او از رِس تقصیرهــای تــو نگذرد، از چه کســی امید آمرزش خواهی داشــت؟ 

اگــر او حقــوق خــودش را از تــو طلــب کند، چه پاســخی خواهــی داد؟

هــان ای مردمــان، آفتاب هــای مــاه رمضــان و مهتاب هــای آن بــا رحمــت پــروردگار بــر 

شعر مولوي در مورد خدا

طنز در جبهه  )بخش  دوم(
 ماجرای کباب دزدی در فاو و شبیخون 

دشمن بعثی به چادر تدارکات!
ســاعت 11 آمــاده شــدیم و با مرتضی مشــغول قــدم زدن بین ســنگر خودمان 
و ســنگر بعدی شــدیم. کــم  و بیش صــدای تیراندازی شــنیده می شــد. گاهی 
صــدای ویــژ گلولــه ای را کــه از کنــار گوشــمان رد می شــد، می شــنیدیم. بــا 
اینکــه چهــار چشــمی نگاهمــان بــه نخلســتان بــود تــا نیروهــای دشــمن به 
ــاز هــم فکــر کباب هــا مــرا رهــا نمی کــرد. بــه  مواضــع مــا نفــوذ نکننــد، ب

تقی یــار گفتــم: مرتضــی، می دونــی بعــد از ظهــر چــه اتفاقــی افتــاد؟
ـ آره، بگو.ماجــرای کباب هــا و کل کل  ـ می خــوای بــرات تعریــف کنــم؟ - نــه.
کردنــم بــا راننــده تــدارکات را بــا آب وتاب برایــش تعریــف کردم.مرتضی گفت: 
حــاال ایــن همــه تعریــف کــردی، حــرف دلــت رو بــزن. دقیقــاً بگــو ببینم چه 

فکــر پلیــدی تــوی َکلته؟
ـ من که هنوز حرفی نزدم. ـ باریکال، قربون آدم چیزفهم.

ـ حــرف نــزدی، امــا می دونــم تــو هــم مثــل مــن دلــت غــش میــره کــه یــه 
دســت چلوکبــاب دبــش بزنی تــو رگ!

ـ معلومه که  ـ یعنی تــو کبــاب دوســت نــداری؟ ـ اصــالً هــم ایــن طــور نیــس.
دوس دارم.

ـ پــس بیــا بریــم تــوی ســنگر تــدارکات، چند تا بســته غذایــی بیاریــم، ببریم 
تــوی ســنگر بــا بچه هــا بخوریم.

ـ یعنی بریم دزدی؟
ـ دزدی کدومــه مــرد حســابی؟ ایــن غذاهــا مــال رزمنده هــاس، ماهــم کــه 

ــم. نیســتیم؟ رزمنده ای
ـ چــرا مــا هــم رزمنده ایــم، ولــی هــر چیــزی قــرار و قانــون خــودش رو دارد. 

معلومــه کــه رزمنده هــای خــط مقــدم بایــد غــذای بهتــری بخــورن.
ـ مــا کــه بالفاصلــه غذاهــا رو نمی خوریــم تــا صبــح صبــر می کنیــم، صبــح 
میریــم ســنگر تبلیغــات از حــاج آقــا ســؤال می کنیــم، اگه گفــت حرومــه، بر 

می گردونیــم تــدارکات.
ـ تــا پنــج دقیقــه مانــده بــه ســاعت ســه، آن قــدر روی مــخ مرتضــی راه رفتم 

تــا باالخــره گــول خــورد و راضــی بــه همکاری شــد.
ــه ســنگر تــدارکات نزدیــک شــدیم. ســنگر یــک در پلیتــی داشــت کــه  ب
بســته بــود. پنجــره کوچکــی هــم داشــت کــه یــک انســان می توانســت بــه 
زور خــودش را وارد ســنگر کنــد. بــه مرتضــی گفتــم: مــن زیــر پنجــره قــالب 
می گیــرم، تــو بــرو بــاال، از پنجــره بپــر تــوی ســنگر، چنــد تــا غــذا بــده بــه  
مــن، بعــد هــم خــودت بیــا بیــرون. اســلحه اش را بــه مــن داد. وقتی رفــت باال 
و جفت پــا پریــد تــوی ســنگر، من صــدای گوپــی آن را شــنیدم. بالفاصله قیل  
و قــال و بزن بــزن شــروع شــد! مــا غافــل بودیــم کــه مســؤول غذاهــا تخــت 
خــودش را زیــر پنجــره گذاشــته و خوابیــده، مرتضــی دقیقــاً روی شــکم آن 

بنــده خــدا پریــده بــود!
اصــالً پیش بینــی چنیــن اتفاقــی را نمی کــردم. واقعــاً  نمی دانســتم چــه کار 
بایــد بکنــم. همــان طــور کــه آن هــا همدیگــر را می زدنــد، مــن بــه ســمت 
ـ چهــل متــر بیش تــر بــا ســنگر  ســنگر خودمــان دویــدم. ســنگر مــا ســی 
تــدارکات فاصلــه نداشــت. آقاپــور مشــغول قرائــت قــرآن بــود. اســلحه ها را 
گوشــه ســنگر پــرت کــردم. روی زمین نشســتم. پاهایــم را بــا زاویه بــاز کردم. 
دودســتی روی پاهایــم مــی زدم و می خندیــدم. از فــرط خنــده اشــکم جــاری 
شــده بــود. آقاپــور تعجــب کرده بــود! بــا آن لهجه زیبای کاشــانی اش پرســید: 

آقاجــو، چــه شــده؟
ـ معلوم هس چه می کنی؟ ـ نمی دونم. ـ مرتضی  کو؟ ـ نمی دونم.

                                                                       ... ادامه دارد 

رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار رمضانی مسئوالن و کارگزاران نظام؛


