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بمناسبت شهادت اولین مظلوم عالم واولین مومن باهلل 
وعادلی که درمدت کوتاه امامت ووالیتش تالش کرد 
حکومت واقعی اسالم را درجهان بگستراند اما مخالفان 
عدالت و مادیگرایان نتوانستند رواج وگسترش عدالتش 
را تحمل کنند ضمن سد کردن راه و ایجاد عواملی که 
می توانست آن امر را تحقق بخشد بدست دژخیمان 
عدالت به شهادت رسید اما در دوره کوتاه زمامداری 
برای  را  خوبی  عملی  سیره  توانست  قریب 5سال 
بازماندگان وپیروانش به ارث بگذارد و با گرداوری خطابه 
ها و نامه های آن حضرت در مجموعه نهج البالغه 
یادگارنفیسی از خودبجا گذاشت و تا به امروز هنوز به 
واقعیات مطالب ومفاهیم آن بدرستی پی نبردند و به 
علت جامعیت مطالب ومفاهیم و فصاحت وبالغت بی 
نظیر به )اخ القران( نامیده شده است و امروزه می تواند 
گره گشای همه مسائل مختلف سیاسی ، اجتماعی 

واقتصادی و... باشد 
یکی از ویژگیهای مهم حکومت علوی تحقق عدالت 
همه جانبه بویژه تحقق عدالت اجتماعی بوده است 
قبل از ورود به موضوع ابتدا تعریف وبیانی از عدالت از 

گفتارامام علی علیه السالم داشته باشیم 
امیرالمومنین علیه السالم درفرازی  در نامه 51 نهج 
البالغه، این چنین می فرماید:)... و لو لم یکن فیها نهي 
اهلل عنه من البغي و العدوان عقاب یخاف، لکان في ثواب 
اجتنابه ما ال عذر في ترك طلبه؛اگر خداوند براي ستم 
و بیداد کیفري که از آن بترسند نمي نهاد ثوابي که در 
پرهیز از ستم مي باشد عذري براي نخواستن آن باقي 
نمي گذارد، زیرا عدالت جان جامعه و حیات قانون و 

رستگاري و کرامت همگان است(
به  را  بر خالف نظریه قرارداد اجتماعي که عدالت 
دلیل گره گشایي و راه گریز از بن بستهاي اجتماعي 
و همچون دارویي تلخ و غیرمطبوع، ضروري و الزم 
مي پندارد در بیان حضرت امیر عدالت، زیبا و جذاب 

و دوست داشتني است:
اماعدالت در زندگي اجتماعي بشر قوي ترین پایه و 
اساس و براي رفاه و آسایش میداني گسترده است و هر 
جامعه اي که نتواند از این زمینه مساعد بهره گیرد قطعاً 
در تنگناي ستم راه به جایي نخواهد برد. به عبارتی دیگر 
:عدالت چهره سیاست را زیبایي و ثبات و قامت رعیت را 
استقامت و قوام و حریم مدیریت را شکوه و جمال مي 

بخشد.                                    ادامه صفحه 5

 امــام علــی علیــه الســام فرمود:مــردن نــه خــوار شــدن! و بــی باکی نــه خــود باختــن! روزگار دو 
روز اســت، روزی بــه نفــع تــو، و روزی بــه ضــرر تــو! چــون به ســودت شــد شــادی مکــن، و چون 

بــه زیانــت گردیــد غم مخــور، کــه بــه هــر دوی آن آزمایــش شــوی.  » بحــار األنــوار,  جلــد۷5  ,  صفحــه۴۴«

10 دلیل محکم برای پافشاری دولت 
بر مصوبه افزایش 57 درصدی 

حداقل دستمزد کارگران در 1401

نایــب رئیــس کمیســیون اقتصادی 
مجلــس تعامــالت اقتصــادی و 
تجــاری بیــن ایــران و ارمنســتان را 
در شــرایط کنونــی رو بــه کاهــش 
ارزیابــی کــرد و گفــت: حضــور 
اتاق هــای  و  بخــش خصوصــی 
بازرگانی دو کشــور, لــزوم دیدارهای 
تجــار و بازرگانــان دو کشــور در روند 
پیشــبرد تعامــالت ضــروری و حائز 

اهمیــت اســت.
ــا  ــدار ب ــور در دی شــهباز حســن پ
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــفیر ارمنس س
اشــتراکات تاریخــی میــان دو ملت 
ــدار  ــط پای ــی رواب ــت: دیرینگ گف
دو همســایه تاریخــی ارمنســتان و 
جمهــوری اســالمی ایــران قدمــت 

ــخ دارد. تاری
وی در همیــن راســتا افــزود: همواره 
ارتباطــات میان جمهوری اســالمی 
ایــران و ارمنســتان بــر مبنــای 
ــاص دو  ــالت خ ــا و تعام ضرورت ه
کشــور همســایه بــوده و جریانــات 
و تحــوالت جهانی نتوانســته اســت 
خللــی در توســعه روابــط فیمابیــن 

داشــته باشــد.
نماینــده مردم ســیرجان و بردســیر 
مجلــس شــورای اســالمی با اشــاره 
بــه جایــگاه ویــژه اقلیمــی اســتان 

کرمــان گفت:طبیعــت چهارفصــل اســتان کرمــان با وجــود معادن مختلــف در 
ایــن اســتان بــه عــالوه محصــوالت منحصــر بــه فــرد کشــاورزی، زمینــه ایجاد 
فضــای ســرمایه گذاری و تعامــل بــا دیگر کشــورها بــه ویــژه ارمنســتان را فراهم 

ســاخته اســت.
وی بــا اشــاره بــه وجــود معــادن غنــی مــس و فــوالد در این اســتان تاکیــد کرد: 
اســتان کرمــان آمادگــی کامــل بــرای همــکاری در پیشــبرد مــراودات در زمینه 

واردات و صــادرات فیمابیــن جمهوری اســالمی ایــران و ارمنســتان را دارد.
ــا اشــاره بــه ظرفیــت بــاالی ایــن اســتان در مبحــث  حســن پــور بیگلــری ب
کشــاورزی خاطــر نشــان کــرد: تولیــد ۸۰ درصــد پســته ایــران در کنــار دیگــر 
محصــوالت معدنــی و صنعتــی بــا وجــود چهــار فــرودگاه فعــال در این اســتان، 
ــراودات فیمابیــن جمهــوری  ــت مناســبات و م ــرای تقوی بســتری مناســب ب

اســالمی ایــران و ارمنســتان را فراهــم کــرده اســت.
حســن پور بیگلــری بــا اســتقبال از خواهرخواندگی میان شــهرهای ارمنســتان 
و شــهری در اســتان کرمــان عنــوان داشــت: قدمــت همجــواری و مناســبات 
ــه هــم نزدیــک کنــد و  ــا دالیــل مختلفــی دو ملــت را ب ــد ب تاریخــی می توان
امضــای تفاهم نامــه خواهــر خواندگی، نقطه عطفی در مســیر مناســبات اســت. 

ضرورت تحقق سیره علوی 
در جامعه اسالمی 

در روزهــای اخیــر خبرهایــی مبنــی بــر بازنگــری حداقــل دســتمزد کارگــران در ســال 
جــاری مطــرح شــده؛ حتــی اگــر فــرض کنیــم میــزان افزایــش مــزد 1۴۰1 بــا شــرایط 
برخــی کارفرماهــا متناســب نبوده اســت، عقــب نشــینی شــورای عالــی کار از این مصوبه 

اشــتباه بزرگــی اســت.
ــر حواشــی در  ــای اخی ــزاری تســنیم، در روزه ــگار اقتصــادی خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
خصــوص برگــزاری مجدد جلســات شــورای عالــی کار بــرای بازنگــری در مصوبــه افزایش 
دســتمزد کارگــران در ســال 1۴۰1 مطــرح شــده اســت. برخــی صاحبــان کســب و کار و 
کارفرماهــا اعتقــاد دارنــد، افزایــش 5۷ درصــدی حداقــل مزد و 3۸ درصدی ســایر ســطوح 
مــزدی بخــش تولیــدی و اقتصــاد ایــران را بیشــتر بــه چالــش می کشــد. در ایــن بیــن 
بازخوانــی رونــد طــی شــده در خصــوص افزایــش حداقل حقــوق در ســال جــاری و تذکر 
چنــد نکتــه مهــم در نــوع جهــت گیــری دولــت در ایــن مقطــع زمانــی ضــروری اســت.

نکته اول:افزایش حداقل مزد متناسب با افزایش حداقل حقوق کارمندان
بــر اســاس قانــون برنامــه ششــم توســعه دولــت  مکلــف بــه تعییــن حقــوق کارکنــان 
متناســب بــا تــورم اســت. هرچنــد در پایــان ســال 1۴۰۰ بــه گــواه آمارهــای مرکــز آمــار 
ایــران تــورم در کانــال ۴۰ درصــدی قــرار داشــت، قانــون بودجــه 1۴۰1، حداقــل حقــوق 
کارگــران مشــمول دســتگاه های اجرایــی )کارمنــدان( را 5۷,۴ درصــد افزایــش داد. بــر این 
اســاس تقریبــا همیــن نســبت افزایش حقــوق در شــورای عالــی کار برای کارگــران بخش 
خصوصــی نیــز تصویــب شــد. نکتــه جالــب توجــه اینکــه بــا وجــود اشــاره حکــم قانــون 
برنامــه ششــم توســعه، بــه افزایــش )دســتمزد( حقوقهــا متناســب بــا تــورم، بســیاری از 
کارشناســان بــا توجــه بــه وضعیــت تورمــی در اقتصــاد، ایــن شــاخص را بــرای شــرایط 
فعلــی اقتصــاد بــه عنــوان معیار افزایــش حقوق و دســتمزد، متناســب ارزیابــی نمی کنند.

نکته دوم:فاصله قابل توجه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با حداقل حقوق 1401
بــر اســاس اعــالم  شــورای عالــی کار، هزینــه ســبد معیشــت خانوارهــای کارگــری بــه 
حــدود 9 میلیــون تومــان در مــاه افزایــش یافتــه اســت. در واقــع در حالــی کــه ســبد 
معیشــت در ســال گذشــته بــه 9 میلیــون تومــان رســیده،  حداقــل دســتمزد 5 میلیــون 
تومانــی فاصلــه قابــل توجهــی بــا ایــن شــاخص دارد. الزم به ذکر اســت، تعیین دســتمزد 
از تکالیفــی اســت کــه بــر مبنــای مــاده ۴1 قانــون کار بــر عهــده شــورای عالی کار اســت، 
بــر اســاس ایــن مــاده یکــی از معیارها هزینه ســبد معیشــت اســت. بــر مبنــای اطالعات 
آمــاری دولــت، وزارت اقتصــاد و وزارت صمــت بــرای یــک خانــواده 3,3 نفری هزینه ســبد 
معیشــت رقمــی نزدیــک بــه 9 میلیــون تومــان تعییــن شــد. در نهایــت تامین 55 تــا 6۰ 

درصــد هزینــه معیشــت کارگــران بــا دســتمزد 1۴۰1 انجــام شــده اســت.

نکته سوم: سهم 10 درصدی حقوق و دستمزد در هزینه بنگاههای تولیدی
بررســی صورتهــای مالــی بســیاری از شــرکتهای بورســی نشــان می دهد هزینه حقــوق و 
دســتمزد حــدود 1۰ درصــد هزینه هــای بنگاههــای مختلــف تولیــدی را در بــر می گیرد. 
بــر ایــن اســاس عمــده هزینــه هــای بنگاههــای تولیــدی مربــوط بــه هزینــه دریافــت و 
تامیــن مــواد اولیــه اســت.  بر این اســاس ســطح دســتمزدی مصــوب در شــورای عالی کار 
بــر خــالف آن چیــزی کــه در برخــی محافــل ادعــا می شــود نمی توانــد بــه رونــد حرکتی 

واحدهــای تولیــدی آســیب جــدی وارد کند.

نکته چهارم:کاهش مجدد قدرت خرید کارگران با تورم 1401
بــه اعتقــاد برخــی کارشناســان پیــش بینی می شــود بــا تــداوم روند تورمــی پیــش رو در 
ســال جــاری، بــه زودی شــاهد کــم اثر شــدن مصوبــه افزایــش حداقــل مــزد 5۷ درصدی 
کارگــران باشــیم، ضمــن اینکــه ایــن تــورم، بخشــی از هزینه هــای افزایش مــزد صاحبان 
ــر اســاس برخــی پیــش بینی هــا دولــت  کســب و کار را پوشــش خواهــد داد. حتــی ب
مجبــور خواهــد شــد در ســال آتــی بــرای جبــران ایــن اثــرات تورمــی، مجــددا بیــش از 

نــرخ تــورم ســال 1۴۰1 حداقــل حقــوق کارگــران را افزایــش دهــد.

نکته پنجم:خط فقر در ایران و افزایش حداقل حقوق کارگران
ــتمزد  ــرارِی »دس ــزوم برق ــر ل ــدت ب ــه ش ــی کار ب ــازمان جهان ــر، س ــال های اخی در س
شایســته« یــا همــان Decent Wage بــرای کارگــران کشــورهای مختلف جهان تاکیــد دارد؛ 
اولیــن مولفــه ی دســتمزد شایســته، میــزان و مبلــِغ عــددِی آن اســت که بایســتی حتماً 
از »خــط فقــر« یــا Poverty Line باالتــر باشــد. »خــط فقر جهانی« براســاس اســتانداردهای 
بانــک جهانــی، اکنــون بیــش از 1,9 دالر در هــر روز اســت؛ ایــن رقــم، خــط فقــر جهانــی 
بــرای یــک نفــر در هــر روز اســت؛  پیشــتر خط بین المللــی فقر یــک دالر آمریــکا در نظر 
گرفتــه می شــد امــا در ســال 2۰۰۸ بانــک جهانی ایــن رقــم را 1,25 دالر بر اســاس برابری 
قــدرت خریــد ســال 2۰۰5 تغییــر داد. ایــن ســطح در ســال 2۰11 دوبــاره به روزرســانی 
شــد و بــه 1,9 دالر در یــک روز رســید. بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه بعــد خانــوار 3 تــا ۴ 

نفــری در ایــران، حداقــل حقــوق یــک کارگر بــه عنوان سرپرســت خانــواده با احتســاب 
نــرخ دالر 25 هــزار تومانــی بایــد رقمــی بیــن 6 تــا ۷ میلیــون تومان باشــد.

نکته ششم:اختاف نظر در افزایش حقوق سایر سطوح مزدی
بــر اســاس  متــن قانــون کار،  بایســتی حقــوق و دســتمزد متناســب کارگــران و حقــوق 
بگیــران بخــش خصوصــی، متناســب بــا نــرخ تــورم افزایش پیــدا کند. نــرخ تورم ســال 
ــه جــز حداقــل بگیــران  ــوده ایــن درحالــی اســت کــه ب 1۴۰۰ باالتــر از ۴۰ درصــد ب
میــزان افزایــش حقــوق ســایر ســطوح مــزدی 3۸ درصــد بــوده اســت. در واقــع متــن 
قانــون بــرای ســایر ســطوح حقــوق بگیــران رعایــت شــده اســت و از این منظــر به هیچ 
عنــوان نمی تــوان بــه مصوبــه شــورای عالــی کار شــبهه ای وارد کــرد. بحث افزایــش مزد  
5۷ درصــدی حداقــل بگیــران نیــز تصمیمــی از ســر اجبار و در راســتای پوشــش فاصله 
بســیار زیــاد دســتمزد و هزینــه معیشــت،  ایــن بخــش از جامعــه کارگــری کشــور بوده 

است.

نکته هفتم:رابطه واحدهای تولیدی؛ مصوبه افزایش حقوق و تورم 1400
هــر چنــد واحدهــای  تولیدی اجــازه ندارنــد به بهانــه افزایــش 5۷ درصــدی حداقل مزد 
کارگــران قیمــت محصــوالت نهایــی خــود را  افزایــش دهند، اما متاســفانه ایــن موضوع 
در برخــی قیمتهــا اعمــال شــده اســت. توجــه داشــته باشــیم کــه  ایــن میــزان افزایش 
در حقــوق کارگــران از محــل تورمــی اســت کــه شــرکتها در ســال گذشــته در قیمــت 
کاالهــای خــود اعمــال کرده انــد،  یعنــی تــورم ایــن افزایــش مــزد، قبــال در تــورم بخش 
تولیــد پیــش خــور شــده اســت. از ســوی دیگــر همانطــور کــه اشــاره شــد بــه اســتناد 
صورتهــای مالــی بســیاری از شــرکتهای تولیــدی ســهم حقــوق و مزایــای کارمنــدان 

حداکثــر 1۰ تــا 15 درصــد کل هزینه هــای بنــگاه اســت.

نکته هشتم:برخی کارفرمایان با هر مصوبه شورای عالی کار، از اهرم قرارداد سفید 
امضا استفاده می کنند

در فروردیــن مــاه امســال، نــرخ تــورم ماهیانــه بــا رشــد 2 درصــدی بــه بیــش از 3 درصد 
رســیده اســت. بــر اســاس آمارهــای مرکــز آمــار، نــرخ تــورم ماهانــه فروردیــن 1۴۰1 
بــه 3,3 درصــد رســیده کــه در مقایســه بــا همیــن اطــالع در مــاه قبل)اســفند مــاه(، 
2 واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت. بــر ایــن اســاس بــه نظــر می رســد اثــر تورمــی 
افزایــش حداقــل حقوق ودســتمزد در فضــای  کالن اقتصــادی و قیمت نهایــی کاالهای 
مختلــف اعمــال شــده اســت. در واقــع بــه نوعی بــا افزایــش قیمتها، بحــث آثــار افزایش 
مــزد کارگــران، در قیمــت نهایــی کاال و خدمــات لحــاظ شــده اســت. از ســوی دیگــر 
امــروز برخــی از شــرکتها بــا بهانــه افزایــش حقــوق، بحــث تعدیــل نیــروی کار را مطرح 
می کننــد، همیــن مــوج خبــری، برخــی مســئوالن دولتی را نســبت بــه  اصــالح مصوبه 
حداقــل حقــوق ترغیــب کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت که تجربه ســنوات گذشــته 
نشــان میدهــد ایــن دســته از کارفرمایــان بــا هــر میــزان افزایش حقــوق کارگــران بحث 
قراردادهــای ســفید امضــا و فشــار بــه نیــروی کار را در دســتور کار خــود قــرار می دادند و 
امــروز نیــز بــا نکتــه جدیــدی مواجــه نیســتیم که منجر بــه طــرح بحث اصــالح مصوبه 

افزایــش حقــوق 1۴۰1 شــود.

نکته نهم:  لزوم متناسب سازی وضعیت معیشتی کارمندان و کارگران
بــر اســاس آمارهــای مرکــز آمــار ایران تقریبــا 2۴ میلیــون نفر در ایران شــاغل هســتند. 
از ایــن رقــم 2۰ میلیــون نفــر در بخــش خصوصــی و حــدود ۴ میلیون نفر در بخشــهای 
لشــگری و کشــوری )دولــت و بخشــهای عمومــی( مشــغول بــه فعالیــت هســتند. از 
جمعیــت شــاغل در بخــش خصوصــی تقریبــا 1۴ میلیــون نفــر دفترچــه بیمــه تامین 
اجتماعــی دارنــد و مشــمول مصوبــات حداقــل حقــوق شــورای عالــی کار خواهند شــد. 
در ایــن بیــن ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه همــواره در راســتای بحــث عدالــت 
اجتماعــی موضــوع متناســب ســازی وضعیت معیشــتی کارگران نســبت بــه کارمندان 
دولــت مطــرح بــوده اســت، بــا ایــن وجــود ایــن رقــم 5 میلیــون تومانــی حداقــل مــزد 
کارگــران کفــاف ســبد هزینــه هــای یــک خانــواده معمولــی را نمــی دهــد. بــا لحــاظ 
تمــام ایــن حواشــی هنــوز فاصلــه قابــل توجهی در ســطح متوســط معیشــتی کارگران 
و کارمنــدان وجــود دارد. در ایــن بیــن دولــت بایســتی از مصوبــه شــورای عالــی کار در 
جهــت حرکــت بــه ســمت متناســب ســازی وضعیــت معیشــتی کارگــران و کارمندان 
کــه صــورت مســتقیم از درآمدهــای مالیاتــی و نفتــی دولــت منتفــع می شــوند، دفــاع 

. کند
نکته دهم و  پایانی: صاحبان کسب و کار  و سرمایه، منتفع بزرگ تورم

نگاهــی بــه بازارهــای مختلف نشــان میدهــد، برخــی کاالهای ســرمایه ای مثــل زمین، 
مســکن، تجهیــزات تولیــدی و ... بــا افزایــش 1۰۰۰ درصــدی قیمــت در طی ســه ســال 
اخیــر مواجــه شــده انــد. در واقــع هرچنــد تــورم بــه صــورت کلــی در جامعــه منجــر به 

کاهــش قــدرت خریــد عمومــی شــده اســت امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــه هــر حــال صاحبــان ســرمایه یکــی از ذی نفعــان اصلی 
تــورم در ســالهای اخیــر بــوده انــد. افزایــش شــکاف طبقاتــی بــه خوبــی مویــد ایــن ادعاســت که هرچنــد بخشــهای بزرگــی از جامعه 
بــا چالشــهای مختلــف رو بــه رو شــده انــد، امــا بســیاری از صاحبــان کســب و کار ذی نفــع ایــن شــرایط تورمــی هســتند. در این بین 
تنهــا بخشــی از ایــن منافــع تــورم در قالــب مصوبــه افزایــش حقــوق بــه کارگــران منتقــل می شــود. از ســوی دیگــر دولــت باید ضمن 

پافشــاری بــر مصوبــه شــورای عالــی کار، بــر مباحثــی مثــل تهدیــد اخــراج کارگــران نظارت جدی داشــته باشــند.
حتــی اگــر فــرض کنیــم میــزان افزایــش حقــوق 1۴۰1  با شــرایط برخــی کارفرماها متناســب نبوده اســت، بــا توجه به اینکــه حداقل 
حقــوق کارمنــدان دولــت بیــش از 5 میلیــون تومــان شــده و کارگــران هــم حقــوق فروردیــن 1۴۰۰ را با افزایــش 5۷ درصــدی دریافت 
کــرده و بــرای ادامــه دخــل و خــرج خــود بــا ایــن ســطح مــزد برنامــه ریــزی کرده انــد،  عقب نشــینی شــورای عالــی کار از ایــن مصوبه 
اشــتباه بزرگــی اســت. هرگونــه تغییــر و عقــب نشــینی از ایــن مصوبــه میتواند تبعــات بیشــتری از مصوبه اولیه داشــته باشــد. بــر این 
اســاس هرچنــد شــورای عالــی کار بــه لحــاظ قانونــی مســئولیت و مجــوز بازنگــری در ایــن مصوبــه را دارد، امــا دولــت بــه عنــوان یک 
رکــن مهــم در شــورای عالــی کار بایســتی بــه صــورت تمــام قــد از مصوبــه اولیه شــورا مبنــی بــر افزایــش 5۷ درصدی حداقــل حقوق  

ــتیبانی کند. دفاع پش

تصاویر از عزاداری سالروز شهات امام علی علیه السام دربردسیر

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
بستر مناسب برای توسعه مراودات بین ایران 

و ارمنستان وجود دارد
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بردسیر نیازمند   توسعه زیرساخت های انتظامی است  

ــه  ــام جمع ــی ام ــر کرمان ــی اکب ــام عل حجــت االس
بردســیر ضمــن تســلیت ایــام شــهادت امیرالمومنیــن 
علــی علیــه الســام گفــت: شــبهای قــدر قلــب مــاه 
ــم و  ــن شــبها را بدانی ــدر ای ــد ق رمضــان اســت و بای
شــکرگزار خداونــد باشــیم کــه امســال نیــز این شــب 

هــای پربرکــت را درک مــی کنیــم.
وی افــزود: ایــن شــبها از همــان شــب هایــی اســت 
کــه مــی شــود ره صدســاله را در یــک شــب پیمــود 
بنابرایــن مومنــان بایــد در بهــره بــردن از ایــن شــب 
هــا دقــت کننــد و ایــن لحظــات را غنیمت بشــمارند.
ــرازی از خطبــه  ــت ف خطیــب جمعــه بردســیر باقرائ
44 صحیفــه ســجادیه امــام ســجادعلیه الســام 
ــن  ــام درای ــت : ام ــاه رمضــان گف ــه م ــگام ورود ب هن
ــد یکــی از شــبهایش را  ــد: خداون ــه مــی فرمای خطب
ــبی  ــت ش ــب قدراس ــری  داد و ان ش ــاه برت از هزارم
کــه فرشــتگان و روح در آن شــب، بــه دســتور 
پــروردگارش، بــرای تعییــن سرنوشــت ها و آوردن هــر 
خیــر و برکتــی و حســاب هــر کاری، نــازل می شــوند. 
شــبی اســت آکنــده از ســامت و رحمــت، برکتــش تا 
ســپیده دم بــر هــر کــس از بندگانــش کــه بخواهــد، از 
طریــق قضایــش کــه محکــم و اســتوار کرده، پیوســته 
و دائمــی اســت وشــب قــدر ســبب رحمــت ، برکــت 
و شــبی بســیاربافضیلت اســت یایــد ارزش ایــن شــبها 

ــم  را درک کنی
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــم م ــاص روز نوزده وی ازاختص
بــه عنــوان روزنهــج الباغــه  گفــت: درشــورای عالــی 
انقــاب یکــروز در تاریــخ کشــور بنــام روز نهــج 
الباغــه نامیــده شــده ســخنان نهــج الباغه ســخنانی 
اســت کــه بازبــان خلیفــه اهلل بیــان شــده و امــروز دنیا 
تشــنه و نیازمندمعــارف اســامی اســت ومــا معتقدیم 
ســخنان امــام ســخنان الهیســت و نهــج الباغــه هــم 
ــن معــارف عمیــق اســامی  ــران از مهمتری بعــد از ق
ــه  ــج الباغ ــری نه ــم رهب ــام معظ ــول مق اســت وبق
تالــی و دنبالــه و ادامــه  قــرآن کریــم اســت .لذابایــد 
بــه محتــوای نهــج الباغــه وآشــنای وکاربــردی کردن 
ــی  ــد معتزل ــی الحدی ــن اب ــای اب ــم اق ــدام کنی آن اق
)ســنی ( درشــرح ایــن کتــاب گفتــه من خطبــه 221 
ــن  ــم ازای ــارف ودرک ــار برمع ــدم وهرب را هزاربارخوان
ــی  ــیعیان حت ــا ش ــرا م ــد و چ ــزوده میش ــه اف خطب
یــک مرتبــه ایــن کتــا ب را نخواندیــم ؟ چــون انهــا 
ایــن کتــاب را شــناختند و نامگــذاری روزی بــه نــام 
نهــج الباغــه فرصتــی اســت تــا نســبت بــه قرائــت، 
حفــظ، تشــریح و بزرگداشــت و بهــره بــرداری عملــی 
و  کاربــردی  ایــن کام عزیــز و احیــاء نهــج الباغــه 

اهتمــام ویــژه داشــته باشــیم.
وی ســپاه پاســداران را یــک شــجره مقــدس و 
باقیــات صالحــات امــام راحــل معرفــی کــرد و افــزود: 
کارکــرد یــک نهــاد وقتــی مشــخص مــی شــود کــه 
ــی  ــل توجــه م ــاد قاب ــه آن نه حساســیت دشــمن ب
ــم دشــمن چقــدر  شــود و  همانطــور کــه مــی بینی
نســبت بــه ســپاه واکنــش نشــان مــی دهــد و از ایــن 
نهــاد هــراس دارد و همیــن امــر بیانگــر اهمیت ســپاه 
در حفــظ امنیــت کشــور و پاســداری از ارزش هــای 

انقــاب اســامی اســت.
ــس  ــه طب ــدا در واقع ــف خ ــرد: لط ــح ک وی تصری
شــامل حــال کشــور مــا شــد و لکــه ننگــی شــد برای 
ــه  ــت ک ــاهدی اس ــه  ش ــن حادث ــا و ای ــمنان م دش
مملکــت مــا صاحــب دارد و  دســت خداونــد  بــاالی 
ســر کشــور مــا اســت تــا دســت متجــاوزان از خــاک 

مــا کوتــاه شــود.
ــردم  ــوت از م ــن دع ــیر ضم ــه بردس ــب جمع خطی
بــرای حضــور پرشــور در راهپیمایــی روز قــدس گفت: 
ــی  ــل شــرایط کرونای ــه دلی ــدس ب ــی روز ق راهپیمای
ــی شــود  ــزار م ــه دو ســاله امســال برگ ــک وقف ــا ی ب
ــن  ــردم در ای ــور م ــور پرش ــا حض ــم ب ــه امیدواری ک
راهپیمایــی روحیــه مقاومــت و بــاور پیــروزی در 
جبهــه مقاومــت فلســطین بیشــتر و زوال اســرائیل را 

ــیم.   ــاهد باش ــه زودی ش ب
ــی تاکیــد کــرد: وجــود یــک  حجــت االســام کرمان
ــد یــک منطقــه را تحــت  ــی متعهــد مــی توان روحان
تاثیــر قــرار دهــد همانطــور کــه رشــد معنــوی 
شهرســتان بردســیر مرهــون تــاش هــا و مجاهــدت 
ــا  ــن ب ــت بنابرای ــی اس ــری قم ــت اهلل طاه ــای آی ه
ــه از  ــای علمی ــام حــوزه ه ــت ن ــاز ثب ــه  آغ توجــه ب
افــراد مســتعد، عاقمنــد و اصیل بردســیر تقاضــا دارم 
ــد و  ــی نگذارن ــا ســربازخانه امــام زمــان عــج را خال ت
ــی  ــی و دین ــت علم ــرای تربی ــه ب ــن فرصــت ک از ای
ــتفاده  ــده اس ــم ش ــتان فراه ــن شهرس ــدان ای فرزن

کننــد.

سپاه پاسداران یک شجره 
مقدس و باقیات صالحات 

امام راحل است ــی  ــت غذای ــامت و امنی ــاء س ــورای ارتق ــه ش جلس
شهرســتان بردســیر بــا محوریــت مشــکات آب 
شهرســتان، بیماری ســرخک و ماالریــا، 27 فروردین ماه 
در ســالن اجتماعــات فرمانــداری ایــن شهرســتان برگزار 

شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان 
شهرســتان بردســیر، در ابتدا دســتور کار جلســه توســط 

سرپرســت فرمانــداری عنوان شــد.
در ادامــه مدیــر شــبکه بــه بیــان مشــکات مربــوط بــه 
تامیــن آب آشــامیدنی در مناطق روســتایی شهرســتان، 
تصفیه فاضاب اردوگاه، تشــدید مراقبت و واکسیناسیون  
بیمــاری ســرخک و اقدامــات مراقبتــی در مبارزه با پشــه 

آئــدس و آنوفــل پرداخت.
پیگیــری احداث و تکمیل تصفیه خانه صنعتــی اردوگاه، 
همــکاری ادارات مرتبــط در زمینــه کنتــرل ســگ هــای 
ولگــرد در خصــوص کاهــش مــوارد حیــوان گزیدگــی 
ــکاری  ــازی، هم ــم س ــری و عقی ــده گی ــق زن از طری
شــهرداری، محیــط زیســت و اداره حمــل و نقــل جــاده 
ای در بهســازی محیــط پارکینــگ هــا و مراکــز باربــری 
جهــت کنتــرل رشــد و تکثیــر پشــه آئــدس و آنوفــل، 
ــل  ــری تکمی ــن پیگی ــا و همچنی ــت ه تشــدید مراقب
واکسیناســیون ســرخک اتبــاع، پیگیــری نصــب حفاظ 
اســتخرها و حوضچــه هــای آب در تلمبه ها توســط اداره 
جهــاد کشــاورزی از مهمتریــن محورهای مــورد بحث در 

ایــن نشســت بــود.

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

برگزاری شورای ارتقاء 
سالمت و امنیت غذایی 

شهرستان بردسیر
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: الزم اســت 
توســعه زیرســاخت ها و ایجاد تاسیســات و تجهیزات 
هوشــمند )برای هوشمندســازی پلیس( در بردســیر 
ایجــاد شــود تا مــردم بتواننــد بــدون نیاز بــه مراجعه 
بــه مرکز اســتان، خدمــات انتظامــی مورد نیــاز خود 

را دریافــت کنند.
بــه گــزارش خبرنگار ایرنــا، ســردار عبدالرضــا ناظری 
در آییــن معرفــی فرمانــده جدیــد نیــروی انتظامــی 
بردســیر افــزود: بــا توجــه بــه آغاز توســعه صنایــع در 
بردســیر، قطعــا در کنار توســعه اقتصــادی، مــردم به 

خدمــات انتظامــی بیشــتری نیــاز دارند.
وی اظهــار داشــت: بردســیر یکی از شهرســتان هایی 
اســت کــه بیشــترین تعــداد کامیــون های ســنگین 
ــتان  ــن شهرس ــادی از ای ــدگان زی ــت و رانن را داراس
در حــوزه حمــل و نقــل جــاده ای کشــور مشــغول 

ــتند. فعالیت هس
ــا بیــان اینکــه  فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان ب
شــرکت در آزمــون هــای رانندگــی پایــه یــک، اخــذ 
بــرگ معاینــه فنــی و آزمایشــات راننــدگان بــه ناچار 
ــود و الزم  ــی  ش ــام م ــان انج ــتان کرم ــز اس در مرک
اســت توســعه زیرســاخت هــا و ایجــاد تاسیســات و 
تجهیزات هوشــمند )برای هوشــمند ســازی پلیس( 
در شــان مــردم بردســیر فراهــم شــود تا آنهــا بتوانند 
بــدون نیــاز بــه مراجعــه بــه مرکــز اســتان، خدمــات 

انتظامــی مــورد نیــاز خــود را دریافــت کننــد.
وی در ادامــه گفــت: بــرای ارتقــای رده و مقر انتظامی 
بردســیر،  ابتدا باید زیرســاخت های موجود بهســازی 
شــده و مورد اســتفاده قرار بگیرد و زیرســاخت هایی 
کــه نیازمنــد خدمت رســانی بــه مــردم در عرصه های 
مختلــف اســت ماننــد ســتاد انتظامــی، پاســگاه هــا 
و کانتــری هــا بایــد توســعه و گســترش یابــد لــذا 
ــر در  ــی باالت ــر انتظام ــت رده و مق ــرای درخواس ب
ایــن شهرســتان، الزم اســت زیرســاخت هــای قبلی 

بهســازی شــود. فاضالب    مهمانشهر بردسیر، 
ساماندهی میشود

اولیــن روز اردیبهشــت، بــا مدیریــت دکتــر آیــت اللهی 
موســوی معــاون عمرانــی اســتاندار کرمــان و بــا حضور 
ــاع و  ــور اتب ــر کل ام ــی مدی ــو ترکمان ــدس مهدل مهن
ــی از  ــان و جمع ــتانداری کرم ــی اس ــن خارج مهاجری
ــرای  مدیــران اســتانی و محلــی، جلســه هماهنگــی ب
ســاماندهی فاضــاب مهمانشــهر بردســیر برگزار شــد. 
معــاون اســتاندار با اشــاره به مشــکات محیط زیســتی 
و خطرات بهداشــتی در مهمانشــهر بردســیر بــر اجرای 
طــرح فاضــاب بــا کمک بخــش خصوصی تاکیــد کرد 
و افزود:مهمانشــهر با فاصله 7 کلیومتری از بردســیر و با 
جمعیــت۵ هزارنفر از اتباع افغانســتانی،طبق امــار اعام 
شــده ۵ لیتــر بر ثانیــه پســآب دارد که میتواند نیــاز آب 

شــرکتهای متقاضی  را بــرآورده کند
وی بــر ســرعت عمــل در اجــرای ایــن طــرح، بــا نظارت 
آب و فاضــاب تاکیــد کــرد و مقــرر شــد ایــن طــرح بــا 
پیگیــری فرمانــدار و مدیران آب وفاضــاب و آب منطقه 

ــود ای اجرایی ش

سرما ۳۰ درصد گل محمدی 
الله زار را از بین برد

مدیــر جهــاد کشــاورزی بردســیر گفــت: بر اثر ســرمای 
دو شــب گذشــته ۳۰ درصــد محصــول گل محمــدی 

اللــه زار خســارت دیــده اســت.
حیدر آبادی گفت:متاســفانه ســرمای دو شــب گذشــته 
ــه  ــه زار باعــث خســارت ۳۰ درصــدی ب در بخــش الل

باغ هــای گل محمــدی شــد.
او می گویــد: در بخــش اللــه زار دوهــزار و ۵۰۰ هکتــار 
ــا  ــت و گل ه ــدی اس ــت گل محم ــر کش ــطح زی س

ــتند. ــک داش ــای کوچ غنچه ه
بــه گفتــه حیــدر آبــادی در بخــش میوه هــای 
ســردرختی و گــردو ۸۰ درصــد محصــول ایــن درختان 
ــده اســت و حــدود  ــر ســرمازدگی خســارت دی ــر اث ب
2هــزار هکتــار ســطح زیــر کشــت ایــن بــاغ هــا بــود.

رسدار عبدالرضا ناظری در آیین معرفی فرمانده جدید نیروی انتظامی بردسیر گفت: 

مقــام عالــی انتظامی اســتان کرمان تاکید کــرد: اکنون 
کــه بــا همــت مســئوالن، بســتری در این شهرســتان 
فراهم شــده و دولتی شایســته و مردمی ســر کار آمده، 
وظیفــه ما توســعه شایســته زیرســاخت هــای امنیتی 

در شهرســتان بردســیر است.
وی از مســئوالن بردســیر خواســت بــا توجه به شــروع 
ســرمایه گــذاری هــای صنایع و معــادن و روند توســعه 
ایــن شهرســتان، از ظرفیــت خیرین امنیت ســاز برای 

توجه بیشــتر به بردســیر اســتفاده شــود. 
وی قــول داد، برابــر ســهمی کــه خیریــن امنیت ســاز 
بــه شهرســتان بردســیر مــی آورنــد، از ســهم اســتانی 
و کشــوری حــوزه انتظامــی در اختیــار این شهرســتان 
قــرار گیــرد تــا بتوانیــم بردســیر را در ایــن حــوزه نیــز 

بــه ســطح شهرســتان های دیگــر برســانیم.
ســردار ناظــری گفت: بردســیر بــه دلیل فعالیــت های 
ارزشــمند ارکان امنیتی شــامل نیروی انتظامی، ســپاه، 
ســربازان گمنــام امــام زمان )عــج( و بــا مدیریت خوب 
فرمانداران، پشــتیبانی دســتگاه قضایی، راهنمایی های 
ائمــه جمعــه و همراهــی خــوب مــردم در ســال های 
گذشــته بــه ضریــب باالیــی از امنیــت رســیده و آماده 

توســعه صنایع مختلف شــده اســت.
ســردار ناظــری بــا اشــاره بــه خدمــت در بردســیر طی 
ســال هــای گذشــته افــزود: آن زمــان بــه مســئوالن 
ــل  ــه دلی ــیر ب ــه بردس ــدم ک ــی ش ــر م ــت متذک وق
نزدیکــی بــه مرکــز اســتان کرمــان و شــرایط اقلیمــی 
و جغرافیایــی، ظرفیــت توســعه صنایــع و معــادن را در 
کنــار کشــاورزی دارد و شایســته هرگونــه توســعه در 

ابعــاد مختلــف اســت.
وی افزود: خوشــبختانه شهرســتان بردســیر نسبت به 
ســالهای گذشــته در حــوزه هــای مختلــف اجتماعی، 
اقتصــادی و امنیتــی توســعه خوبــی یافتــه بــه طــور 
مثــال در حــوزه امنیــت ترافیکــی بــه جایــی رســیده 
ــروز دو  ــان ام ــه کرم ــیر ب ــر بردس ــاده پرخط ــه ج ک
بانــده شــده و خطــر تصــادف و تبعــات ناشــی از آن به 

ضریــب بســیار پایینــی رســیده اســت.
ــرد:  ــد ک ــان تاکی ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
همانطــور کــه بارهــا در جلســات مختلف گفتــه ام به 
دلیــل داشــتن مردمــی نجیــب و شــریف و جوانانــی 
بصیــر و انقابــی و پرتــاش، بهتریــن و پربرکت ترین 
ــن  ــوده کــه در ای دوران خدمــت مــن ســه ســالی ب

شهرســتان خدمــت کــردم.
وی حضــور صنایــع و توســعه ای کــه در این بردســیر 
در حــال رخ دادن اســت را در ســایه امنیــت بــه 
واســطه ارکان انتظامــی و ایثارگــری شــهدا دانســت 
و یــاد شــهید امنیــت، شــهید معظــم ســلمان رهنما 
کــه دی مــاه ۹7 در منطقــه گلــزار بردســیر هنــگام 
ــید را  ــهادت رس ــه ش ــرار مســلح ب ــا اش ــری ب درگی

گرامــی داشــت.
در ایــن اییــن کــه مقامــات انتظامــی اســتان کرمــان 
ــور  ــردم حض ــیر و م ــتان بردس ــئوالن شهرس و مس
داشــتند از خدمات ســرهنگ جعفر غضنفــری تقدیر 
و منصــور رمضــان نــژاد بــه عنــوان فرمانــده جدیــد 
نیــروی انتظامی بردســیر معرفــی و از خانواده شــهید 

معظــم ســلمان رهنمــا تجلیــل و دلجویــی شــد. 

مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر در 
جلســه مدیــران مــدارس بــا موضــوع تبییــن آیین 
نامــه اجرایــی نظــام رتبــه بنــدی معلمــان، گفــت: 
هــدف از رتبــه بندی معلمان، رضایتمندی شــغلی 

و افزایــش کیفیــت آموزشــی و پرورشــی اســت.
ــرورش  ــوزش و پ ــی آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان بردســیر، در ابتدای جلســه، جواد ادیبی 
نیــا مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر 
ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات وعبــادات و تســلیت 
ایــام شــهادت امیرالمومنیــن علــی )ع(، از تــاش 
مدیــران مــدارس در بازگشــایی حضــوری مــدارس 
و پایــان دوگانگــی تحصیــل حضــوری یــا مجــازی  

دانــش آمــوزان تقدیــر وتشــکر کــرد.

ــا  ــال، ب ــن س ــس از چندی ــت: پ ــار داش وی اظه
هماهنگــی دولــت ونماینــدگان مجلــس شــورای 
ــب  ــدی معلمــان تصوی ــه بن اســامی، طــرح رتب
ــی  ــرا م ــم و اج ــال تنظی ــه آن درح ــن نام و آیی
باشــد،که هــدف از اجــرای رتبــه بنــدی فرهنگیان؛ 
نخســت رضایــت شــغلی معلمــان و دوم باالبــردن 
کیفیــت آموزشــی و پرورشــی دانش آموزان اســت.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسیر:

هدف از رتبه بندی معلمان، رضایتمندی شغلی و افزایش 
کیفیت آموزشی و پرورشی است

حذف شرط گواهی سوء پیشینه از مجوزهای کسب و کار
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت: شــرط گواهــی 
ســوء پیشــینه از بیــش از ۹۰ درصــد مجوزهــای کســب 
ــرادی کــه مرتکــب  و کار حــذف شــد و بســیاری از اف
جرمــی شــده و پــس از طــی دوره زنــدان بــه آغــوش 
جامعــه بازمــی گردنــد، مــی تواننــد از این فرصــت برای 

کســب مجــوز و اشــتغال اســتفاده کننــد.
ــان  ــید احس ــاد، س ــا از وزارت اقتص ــزارش ایرن ــه گ ب
ــا شــب  ــان ب ــه( همزم ــروز )جمع ــدوزی عصــر دی خان
ســالروز شــهادت مــوالی متقیان حضــرت علــی )ع(، با 
حضــور در کانــون اصالح و تربیت اســتان تهــران از این 

مرکــز بازدیــد و بــا مددجویــان آن گفتگــو کــرد.  
وزیــر اقتصــاد در ایــن بازدیــد کــه حیات اللهــی مدیرکل 
زندان هــای اســتانهای تهــران نیــز وی را همراهــی می 
ــوی  ــان مددج ــع نوجوان ــخنانی در جم ــی س ــرد، ط ک
کانــون اصــالح و تربیــت، از کمک هــای نقــدی وزارت 
اقتصــاد بــه افــرادی کــه بــرای اولین بــار به ایــن کانون 
آمــده و حــد جرائــم آنهــا نیــز زیــاد نیســت خبــر داد و 
اظهارداشــت: مــن نماینــده ای را از طــرف وزارت اقتصاد 
بــه عنــوان رابــط اختصاصــی وزارتخانه بــا کانون تعیین 
مــی کنــم، تــا بتوانیــم هــر چــه ســریع تــر هماهنگــی 

جــواد ادیبــی نیــا بــا اشــاره بــه جزئیــات آیین نامــه 
رتبه بنــدی معلمــان گفــت: ایــن آیین نامــه مطابــق 
بــا شایســتگی های عمومــی، تخصصــی، حرفــه ای و 
ــه  ــا ب ــن مؤلفه ه ــت و ای ــده اس ــم ش ــی تنظی تجرب
ترتیــب حائــز اهمیــت قــرار گرفته انــد و علــت اینکــه 
ــه  ــه ب ــرار گرفت ــدر ق ــی در ص ــتگی ها عموم شایس
دلیــل جامعیت و ســهل الوصول بــودن اخــذ امتیازات 

آن توســط معلمــان اســت.
وی بــا بیــان اینکه همه معلمــان می تواننــد امتیازات 
شایســتگی عمومــی را اخذ کننــد، عنوان کرد: اساســا 
ایــن شــاخص ها بــه نحــوی اســت کــه فقــط افــرادی 
ــا محاکــم قضایــی رأی  کــه در هیــأت تخلفــات و ی
محکومیــت داشــته  باشــند یــا برخــی مــوارد خــاص 
دیگــر ممکــن اســت امتیازاتــی از ایــن قســمت را از 

دســت دهنــد.
مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر بیــان 
داشــت: در رتبه بنــدی معلمــان پــس از احراز شــرایط، 
ــد و ۵ ســال در آن  در رتبه هــای خــود قــرار می گیرن
رتبــه خواهنــد بــود و پــس از گذشــت ایــن مــدت،  
هیأت هــای ممیــزی تشــکیل شــده دربــاره ارتقــای 

رتبــه معلمــان تصمیم گیــری خواهنــد کــرد.

ــدارس  ــان م ــه، معلم ــاس آیین نام ــر اس ــزود: ب وی اف
روســتایی، عشــایری، ابتدایــی و اســتثنایی هــر 4 ســال 
ــرکت  ــه ش ــای رتب ــد ارتق ــد در فرآین ــار می توانن یکب

. کنند
ــران  ــرد: مدی ــئول تاکیدک ــام مس ــن مق ــان، ای در پای
مــدارس توضیحاتــی را کــه درایــن جلســه داده شــد را 
بــه اطــاع همــکاران برســانند و از آنجایــی کــه مدیران 
در ارزشــیابی آییــن نظــام رتبــه بنــدی معلمــان نقــش 
مهــم و تاثیرگــذاری را دارنــد، در بحــث امتیــاز دهــی به 
معلمــان تمــام زوایــا را در نظر بگیرند و از ســخت گیری 

و ســهل گیــری بــی مــورد بپرهیزنــد.

اختصاص 11 میلیارد دالر برای 
واردات در فروردین 14۰1

مدیــر کل روابــط عمومــی بانــک مرکــزی بــا بیــن اینکــه، 
تامیــن ارز ۵ برابــر شــد از اختصــاص ۱۱ میلیــارد دالر بــرای 

ــر داد. ــن ۱۴۰۱ خب واردات در فروردی
ــا،  ــی قمری وف ــنیم،  مصطف ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــس  ــت: پ ــزی گف ــک مرک ــی بان ــط عموم ــرکل رواب مدی
ــزات  ــرای واردات دارو و تجهی ــارد دالر ب از اختصــاص ۱ میلی
پزشــکی و 3 میلیــارد دالر بــرای واردات کاالهــای اساســی، با 
تخصیــص 7 میلیــارد دالر دیگــر بــرای واردات ســایر اقــالم، 
مجمــوع ارز اختصــاص یافتــه از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ تاکنون 
بــه ۱۱ میلیــارد دالر رســید؛  ایــن رقــم تقریبــا معــادل ۵ برابر 

مــدت مشــابه پارســال اســت.
مجمــوع کل ارز تخصیصــی یافته در فروردین ســال گذشــته 
)شــامل ترجیحی و غیرترجیحــی( حدود 2.3 میلیــارد دالر بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خرب داد:

هــای الزم را در ایــن ارتبــاط بــه عمــل آوریــم.
ــا قــول مســاعد در خصــوص کمــک  ــر اقتصــاد ب وزی
بــرای تأمیــن بخشــی از هزینه هــای مــورد نیــاز بــرای 
رفــع نیازمنــدی هــای کانــون اصــالح و تربیــت اظهــار 
داشــت: در همیــن ارتبــاط خبــر هــای خوشــی را تــا عید 

ســعید فطــر خواهید شــنید.
وی در ادامــه خطــاب بــه مددجویــان کانــون اصــالح و 
تربیــت، بــا بیــان اینکــه نبایــد کار را بــرای خــود تمــام 
شــده فــرض کننــد و در همیــن نقطــه توقــف نماینــد، 
گفــت: حضــور در کانــون نبایــد باعــث ایــن تصور شــود 
کــه در همیــن ســطح متوقــف بمانیــد، بلکــه بایــد از 
فرصــت هایــی کــه در ادامــه توســط خداونــد بــه شــما 
اعطــاء مــی شــود، نهایــت اســتفاده  را ببریــد و انســان 
هــای مفیــدی باشــید کــه جامعــه به شــما افتخــار کند.
ســید احســان خانــدوزی گفــت: مســئله بلنــد مدتی که 
بایــد در فکــر و ذهــن خــود اصــالح کنیــد این اســت که 
از میــان همیــن جمــع مــی شــود بــه نقطــه ای رســید 
کــه جامعــه و اطرافیــان بــه شــما افتخــار کننــد، کمــا 
اینکــه مصادیــق زیــادی داریــم، افــرادی را از میــان جمع 
هــای ایــن چنینــی کــه مرتکــب خطــا هایــی نیز شــده 

بودنــد امــا بــا پــی بــردن بــه قابلیــت هــای خــود، بــه دســت 
آورد هــای درخشــانی رســیده انــد.

وی همچنیــن بــا توصیه مددجویــان کانون اصــالح و تربیت 
بــه آموختــن فــن و حرفه هــای مــورد نیاز جامعــه، این امــر را 
نیــز در جــذب هــر چــه ســریع تــر و بازگشــت موفق تــر آنها 

بــه دامــان جامعه بســیار مؤثــر عنــوان کرد.
وزیــر اقتصــاد همچنیــن به  مصوبه ای ســال گذشــته هیئت 
مقــررات زدایــی و تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و کار 
اشــاره کــرد و گفــت : شــرط گواهی ســوء پیشــینه از بیــش از 
۹۰ درصــد مجوزهــای کســب و کار حذف شــد و بســیاری از 
افــرادی کــه مرتکــب جرمی شــده و پــس از طــی دوره زندان 
بــه آغــوش جامعــه بازمــی گردنــد، می تواننــد از ایــن فرصت 

برای کســب مجــوز و اشــتغال اســتفاده کنند.
خانــدوزی بــا تعبیــر روزه داری بــه آزمونــی الهــی بــه منظــور 
تقویــت توانایــی انســان بــرای کنتــرل و مهــار هــوا و هــوس 
هــای نفســانی، اظهار داشــت: درســی که شــما می توانیــد از 
روزه داری در مــاه مبــارک. رمضــان بــرای ایــام پــس از خروج 
از کانــون بگیریــد، ایــن اســت کــه اگــر در برابر خواســته های 
دل خــود ایســتادگی کنیــد، حتمــاً بــه رســتگاری و موفقیــت 

دســت خواهیــد یافت.



او خواهدآمد 
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره فصلت، آیه 17
»واما ثمود فهدیناهم، فاستحبوا العمی علی 
الهدی فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما 

کانوا یکسبون«
اما قوم ثمود را هدایت کردیم ولی آنها نابینایی را بر هدایت 
ترجیح دادند. لذا صاعقه ی آن عذاب خوارکننده به خاطر 
اعمالی که انجام می دادند آنها را فرو گرفت. بعد از توضیحی 
که در آیات گذشته پیرامون قوم عاد آمده در آیه ی مورد 
بحث وآیه بعدی بحث از قوم ثمود می باشد ومی فرماید: 
اما ثمود را هدایت کردیم )پیامبر خود صالح را با دالئل 
روشن به سوی آنها فرستادیم( ولی آنها نابینایی وگمراهی 
را بر هدایت ترجیح دادند. لذا صاعقه ی عذاب خوارکننده 
به خاطر اعمالی که انجام می دادند دامان آنها را فرو گرفت 
آنها گروهی بودند که در سرزمین )وادی القری( )منطقه 
ای میان مدینه وشام زندگی می کردند( خداوند زمینهایی 
آباد وخرم وسرسبز وباغهایی پر نعمت به آنها داده بود در 
کشاورزی ابتکار وقدرت فراوان به خرج می دادند. عمرهای 
اندامهای قوی ونیرومند داشتند. در ساختن  طوالنی، 
بناهای محکم وپیشرفته چنان ماهر بودند که قرآن در آیه 
۸۲ سوره حجر می گوید: )در دل کوهها خانه های امن 
وامان می ساختند(. پیامبر بزرگشان با منطق نیرومند وتوأم 
با محبت فراوان وهمراه با معجزه ی الهی به سراغ آنان 
آمد. اما این قوم مغرور واز خود راضی نه تنها دعوت او را 
نپذیرفتند بلکه برای او ویاران اندکش، ناراحتیهای فراوان به 
وجود آوردند. در نتیجه خداوند این مغروران را به عذابی 
سخت وخوار کننده گرفتار ساخت. در سوره ی اعراف آیه 
۷۸ می خوانیم: زمین لرزه ای شدید آنها را فرو گرفت 
وصبحگاهان جسمهای بی جانشان در خانه هایشان باقی 
مانده بود. ودر سوره حاقه آیه ۵ آمده است: که قوم ثمود 
به وسیله یک عامل ویرانگر نابود شدند. ولی از آنجا گروهی 
هر چند اندک به صالح )علیه السالم( ایمان آورده بودند 
وممکن است کسانی سوال کنند، پس سرنوشت آنها در 
میان امواج وحشتناک صاعقه چه شد؟ آیا آنها نیز به آتش 
دگران سوختند؟ قرآن در آیه بعد می فرماید: کسانی را که 
ایمان آوردند وتقوی پیشه ساختند، نجات بخشیدیم برخی 
از مفسرین گفته اند: از میان آن همه جمعیت تنها یکصد 
وده نفر به صالح ایمان آوردند. وخداوند آن گروه اندک را 
حفظ کرد وبه موقع نجات داد. ناگفته نماند که هدایت بر 
دو گونه است: ۱- هدایت تشریعی: که همان ارائه طریق 
ونشان دادن راه با تمام نشانه هاست. ۲- هدایت تکوینی: 
که عبارت است از )ایصال به مطلوب( ورسانیدن به مقصود. 
در آیه مورد بحث وآیه بعد از آن از هر دو هدایت یکجا بحث 
شده است. نخست می گوید: ما قوم ثمود را هدایت کردیم 

واین همان هدایت تشریعی است.
آنگاه می فرماید: آنها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند واین 
همان هدایت تکوینی وایصال به مقصود است. به این ترتیب 
هدایت به معنای اول که وظیفه ی مسلم انبیای الهی است 
حاصل شد اما هدایت به معنای دوم که به اراده واختیار 
هر انسانی بستگی دارد. از سوی این قوم مغرور وخودخواه 
حاصل نشد، چرا که گمراهی را بر هدایت ترجیح دادند 
واین خود دلیل روشن وبارزیست بر مسأله )آزادی اراده 
انسان( وعدم اجبار او در اعمالش. عن ابی عبداهلل )علیه 
السالم( قال: قوله )کذبت ثمود بطغواها( قال: ثمود رهط 
من الشیعة. فان اهلل سبحانه یقول: )واما ثمود فهدیناهم، 
فاستحبوا العمی علی الهدی. فاخذتهم صاعقة العذاب 
الهون(. فهو السیف اذا قام القائم )علیه السالم(. امام صادق 
)علیه السالم( در این روایت می فرماید: منظور خداوند از 
اینکه فرموده: )قوم ثمود از روی سرکشی حقائق وحی را 
تکذیب کردند(. ثمود: گروهی از شیعه است: که خداوند 
سبحان می فرماید: )واما قوم ثمود را هدایت کردیم، پس 
آنان کوری وگمراهی را بر هدایت برگزیدند. پس صاعقه 
عذاب خواری آنان را گرفت( واین عقوبت شمشیر است. 

هرگاه حضرت قائم )علیه السالم( بپا خیزد.

ادامه آیه ی 9 سوره  نساء :
3-  چرا خداوند مجازات عمل کسی را بر دیگری روا 

می دارد؟
یکی از یاران امام صادق )علیه السالم( نقل می کند روزی امام 
ششم )علیه السالم ( فرمود : »هر کس ظلمی به کسی کند 
خداوند فردی را مسلط می کند که نسبت به او و بر فرزندان 
او همان ظلم و ستم را انجام دهد.« من در دل با خود گفتم : 
»عجبا! پدر ظالم است، ولی فرزند باید نتیجه ظلم او را ببیند؟« 
قبل از اینکه من سخن خود را بیان کنم امام فرمود :قرآن می 
گوید  »ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه...، 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.«
همان سوال که برای راوی حدیث پیدا شده، برای بسیاری پیدا 
می شود که چگونه خداوند مجازات عمل کسي را بر دیگری 
روا می دارد و اصوال کودکان شخص ستمگر چه گناهی کرده 

اند که گرفتار ستم شوند؟
پاسخ این سؤال را از توضیحی که در باال بیان کردیم می توان 
دریافت و آن اینکه کارهایی که افراد در اجتماع مرتکب می 
شوند، تدریجاً شکل یک سنت به خود می گیرد و به نسل 
های آینده منتقل می شود. بنابراین آنها که اساس ظلم و 
ستم بر ایتام را در اجتماع می گذارند، باالخره روزی این بدعت 
غلط، دامان فرزندان خود آنها را خواهد گرفت و در حقیقت 
این موضوع یکی از آثار وضعی و تکوینی اعمال آنها است و 
اگر به خداوند نسبت داده می شود به خاطر آن است که تمام 
آثار تکوینی و خواص علت و معلول به او منسوب است و به 
هیچ وجه ظلم و ستمی از ناحیه خداوند بر کسی نخواهد شد. 
خالصه هنگامی که پای ظلم و ستم در اجتماع باز شد، گریبان  

»ظالم« و فرزندان او را هم خواهد گرفت.
4- منظور از واژه های  »خشیت« و  »سداد« چیست؟

کلمه  »خشیت« به معنای  »تاثر قلبي« از چیزی است که 
انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد، البته تاثری که همراه با 
اهمیت باشد. یعنی آن امر در نظر انسان امری عظیم و خطری 

بزرگ جلوه کند.
کلمه  »سداد« که مصدر کلمه  »سدید« است وقتی در مورد 
سخن استعمال شود، به معنای سخن صواب و مستقیم است.
5- منظور از  »قول« آیا سخن است یا روش عملی و 

رفتاری؟
 »قول« کنایه از اتخاذ روش صحیح عملی در مورد ایتام و 
ترک طریقه ناصحیح است. سخن ساده تر اینکه :منظور از  
»قول« روش عملی است نه سخن. می فرماید : باید این طریقه 
را )یعنی طریقه محروم کردن ایتام و خوردن اموال و پایمال 

کردن حقوق آنان را( ترک کنند.
می توان قول را کنایه از  »رفتار« گرفت، برای آنکه غالباً بین 
گفتار و رفتار مالزمه هست. گاهی از  »قول« به  »رفتار« 
تعبیر می شود، همچنانکه در جای دیگر قرآن نیز این تعبیر 
آمده است. آنجا که فرموده :  »وقولوا للناس حسنا« در این 
آیه  »رفتار نیک با مردم« را تعبیر  »به قول نیک« کرده و 
مؤید اینکه منظور از قول در آیه »رفتار« است، این است که 
آن را با کلمه  »سدید« توصیف کرد، با اینکه ممکن بود با 
کلماتی مثل  »معروف« و  »نرم« )لین( توصیف کند. چون 
کلمه :  »قول« اگر با صفت  »سدید« توصیف شود. ظاهر در 
این معنا خواهد بود که چنین قولی قابل آن هست که به آن 
معتقد شوند و بر طبقش عمل کنند و اگر با صفت  »معروف« 
و یا  »نرم« توصیف شود ظهور در این خواهد داشت که قول 
معروف و قول لین قابل آن هست که کرامت و حرمت انسان 

ها را حفظ کند

آیه 10 سوره نساء :
در حقیقت کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند جز 
این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند و به زودی در 

آتشی فروزان در آیند.
1- چرا خوردن مال یتیم به خوردن آتش تشبیه شده 

است؟
در آغاز سوره گفتیم که آیات این سوره به منظور پی ریزی یک 
اجتماع سالم نازل شده است. به همین دلیل رسوبات دوران 
جاهلیت و خالفکاری های آن زمان را که در دل بعضی از تازه 
مسلمان ها وجود داشت، از میان می برد تا زمینه ایجاد یک 

اجتماع سالم را فراهم آورد.
چه عمل زشتی بدتر از خوردن مال یتیمان است؟ لذا در آغاز 
این سوره، تعبیرات شدیدی پیرامون تصرف های ناروا در اموال 
یتیمان دیده می شود که صریح ترین آنها آیه فوق است. این 
آیه می گوید :  »کسانی که اموال یتیمان را به ناحق تصرف 

می کنند در حقیقت آتش خورده اند.«
نظیر این تعبیر در سراسر قرآن مجید، تنها در یک مورد دیگر 
دیده می شود و آن درباره کسانی است که با کتمان حقایق و 
تحریف آیات الهی، منافعی به دست می آورند که درباره آنها 
نیز می فرماید : »ان الذین یکتمون ما انزل اهلل من الکتاب و 
یشترون به ثمنا قلیال اولئک ما یاکلون فی بطونهم اال النار، 
کسانی که آیات خدا را کتمان می کنند و به وسیله آن درآمد 

ناچیزی فراهم می نماید آنها جز آتش چیزی نمی خورند.«
2-  منظور از  »وسیصلون سعیرا« چیست؟

 »سیصلی« در اصل از ماده  »صلی« به معنی داخل شدن 
در آتش و سوختن است و  »سعیر« به معنی آتش شعله ور 
می باشد.در این جمله، قرآن می گوید : عالوه بر اینکه آنها در 
همین جهان در واقع آتش می خورند، به زودی در جهان دیگر 
داخل آتش برافروخته ای می شوند که آنها را به شدت می 

سوزاند و عذاب می دهد.
3- اعمال چند چهره دارند؟

از این آیه استفاده می شود که اعمال ما عالوه بر چهره ظاهری 
خود، یک چهره واقعی نیز دارند که در این جهان از نظر ما 
پنهان است. اما این چهره های درونی، در جهان دیگر ظاهر 

می شوند و مسأله تجسم اعمال را ایجاد می کنند.
قرآن در این آیه می گوید : آنها که مال یتیم می خورند گرچه 
چهره ظاهری عملشان بهره گیری از غذاهای لذیذ و رنگین 
است، اما چهره واقعی این غذاها آتش سوزان است و همین 

چهره است که در قیامت آشکار می شود.

                     تفسیر سوره آل عمران - قسمت 423بسوی نور

و  ترانزیــت  ۶۸درصــدی  رشــد 
افزایــش ۲برابــری ترانزیــت جــاده ای 
ــک  ــه ی ــال ۱۴۰۰ ک ــی س کاال ط
رکــورد کم ســابقه در اقتصــاد ایــران 
ــد  ــان می ده ــی رود، نش ــمار م به ش
راهبــرد  بــا  و  تحریم هــا  اوج  در 
می تــوان  تحریــم  خنثی ســازی 
اقتصــاد را بــدون شــرطی کــردن به 

ــرد. ــوی ک ــرات ق مذاک
ــادی  ــگار اقتص ــزارش خبرن ــه گ ب
خبرگــزاری تســنیم، اقتصــاد ایــران 
طــی ســالهای گذشــته تحــت 
بــوده  تحریم هــا  شــدیدترین 
ــا  ــن تحریم ه ــه شــدت ای اســت ک
ــل  ــت قب ــی دول ــراه بی عمل به هم
در حــوزه اقتصــاد و شــرطی کــردن 
آن بــه مذاکــرات هســته ای موجــب 
تضعیــف بســیاری از حوزه هــای 

ــود. ــده ب ــران ش ــادی ای اقتص
ــت رئیســی  ــدن دول ــا روی کار آم ب
کــه یکــی از مهمترین شــعارهایش، 
قطــع وابســتگی اقتصــاد بــه بحــث 
ــود،  مذاکــرات هســته ای و برجــام ب
ــی  ــای اجرای ــت ها و برنامه ه سیاس
حــوزه اقتصــاد به جــای تمرکز اصلی 
ــر خنثی ســازی  ــم ب ــع تحری ــر رف ب
تحریــم متمرکز شــد و بــدون اینکه 
دولــت اقتصــاد را معطــل مذاکــرات 
برجامــی کنــد، اقداماتی در راســتای 
ــت  قوی ســازی اقتصــاد انجــام گرف
ــی از  ــرات آن در بخش های ــه تأثی ک
ــت  ــا گذش ــادی ب ــای اقتص حوزه ه
حــدود یــک ســال از دولــت جدیــد 
ــوزه  ــه ح ــت ک ــده اس ــان ش نمای
ترانزیــت یکــی از این بخش هاســت، 
ایــن در حالــی اســت کــه طــی یک 
ســال گذشــته از شــدت تحریم هــا 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه علی

کاســته نشــده اســت و فشــارهای 
تحریمــی همچنــان ادامــه دارد.

مطابــق آمــار رســمی از وزارتخانه هــای 
اقتصــاد و راه و شهرســازی، طــی ســال 
۱۴۰۰ بیــش از ۱۲ میلیــون و ۶۴۱ 
هــزار تــن کاالی ترانزیتــی از قلمــروی 
جمهــوری اســالمی ایــران عبــور کرده 
که نســبت بــه مدت مشــابه ســال 99 
بــا ۷ میلیــون و ۵3۰ هــزار تــن بالــغ 
بــر ۶۸ درصــد رشــد داشــته اســت که 
این میزان رشــد در شــدیدترین فشــار 

تحریمــی قابــل مالحظه اســت.
گمرک جمهوری اسالمی ایران , 

بررســی جزئیــات وضعیــت آمــار 
ــدت  ــد، در م ــان می ده ــت نش ترانزی
یادشــده ترانزیــت کاال در منطقــه 
ویــژه اقتصــادی بنــدر شــهید رجایــی 
۴ میلیــون و 3۷ هــزار تــن، باشــماق 
مریــوان یک میلیــون و ۷3۶ هــزار 
ــوی  ــان رض ــرخس در خراس ــن، س ت
تــن،  هــزار   ۶33 و  یک میلیــون 
پرویزخان قصرشــیرین یک میلیــون و 
۲9۲ هــزار تــن، بــازرگان در آذربایجان 
غربــی یک میلیــون و ۱9۷ هــزار تــن، 
جلفــا در آذربایجــان شــرقی ۴۱۸ هزار 
تــن و بیله ســوار در اردبیــل ۴۰9 هــزار 

ــوده اســت. ــن ب ت
همچنیــن ترانزیــت کاال لطف آبــاد در 
ــا کشــور  ــرز ب خراســان رضــوی هم م
ترکمنســتان 3۲۴ هــزار تن، بندرلنگه 
در هرمــزگان ۲۲۸ هــزار تــن، میرجاوه 
در سیســتان و بلوچســتان ۲۱۰ هــزار 
ــرک  ــن ۱۰ گم ــت. ای ــوده اس ــن ب ت
مبــدأ اصلــی ورود کاالی ترانزیتــی 
ــوند. در  ــوب می ش ــور محس ــه کش ب
ــن  ــت کاال از ای مجمــوع ورودی ترانزی
مبــادی ۱۱ میلیــون و ۴۸۴ هــزار تــن 
بــوده اســت و ســهم ســایر گمــرکات 

نیــز یک میلیــون و ۱۵۷ هــزار تــن 
ــوده اســت. در ســال ۱۴۰۰ ب

طــی ســال ۱۴۰۰، مطابق آمــار 3۷ 
ــا  ــی از دری ــد از کاالی ترانزیت درص
و  ۶3 درصــد خشــکی وارد کشــور 
شــده اســت کــه شــامل حــدود ۲۴ 
ــرز  ــی از م ــد از کاالی ترانزیت درص
عــراق،  ۱۵.۵ درصــد آســیای میانی 
)CIS(، ۱۶ درصــد نیــز از ســمت 
اروپــا و مابقــی )۷.۵  درصد( از ســایر 
مبــادی رســمی، وارد کشــور شــده 

اســت.
 ۱۴۰۰ ســال  مــاه  اســفند  در 
تــن  یک میلیــون و 3۴3 هــزار 
کاالی ترانزیتــی از مســیر ایــران 
ــی  ــه بررس ــت ک ــرده اس ــور ک عب
آمارهــا نشــان می دهد طی ۸ ســال 
اخیــر یــک رکــورد جدیــد به شــمار 

ــی رود. م
همچنیــن بــر اســاس آمار ســازمان 
راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای 
نیز میــزان ترانزیــت جــاده ای کاال از 
قلمــروی جمهــوری اســالمی ایران 
طــی ســال ۱۴۰۰ بــه 9 میلیــون و 
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۴3۶ هــزار تــن رســید.
ــردد کامیون هــای ترانزیتــی از مرزهــای  ت
جــاده ای کشــور طــی ســال گذشــته 
نســبت بــه ســال 99 بالــغ بــر 9۸ درصــد 
افزایــش یافــت، همچنیــن طی اســفندماه 
ــل  ــای حام ــردد کامیون ه ــال ۱۴۰۰ ت س
ــتگاه  ــزار دس ــه ۴3 ه ــی ب کاالی ترانزیت
رســید کــه یــک حدنصــاب جدیــد در این 
شــاخص ثبت شــده اســت. میانگیــن تردد 
کامیون هــای ترانزیتــی در ســال گذشــته 
ــوده  ــزار و ۶۵۰ دســتگاه ب ــه( 33 ه )ماهان

اســت.
در نمــودار زیــر رشــد میــزان ترانزیت ریلی 
در ســال ۱۴۰۰ در مقایســه بــا ســال 99 را 

ببینید.
تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــم  ــادی در اوج تحری ــتاوردهای اقتص دس
تنهــا بــه بخــش رشــد ترانزیــت خالصــه 
دیگــر  بخش هــای  بلکــه  نمی شــود، 
اقتصــاد مثــل تجــارت غیرنفتــی، فــروش 
ــرای  نفــت و برخــی مذاکــرات خارجــی ب
قراردادهــای جــذاب به نفــع اقتصاد ایــران را 
هــم شــامل می شــود کــه در گزارش هــای 

ــم پرداخــت. ــا خواهی ــه آنه بعــدی ب

وام ۲00 میلیون تومانی مسکن 
برای خانواده های دارای 3 فرزند

بانــک مرکــزی طــی بخشــنامه ای دســتورالعمل وام قرض الحســنه ۲۰۰ 
میلیــون تومانــی مســکن بــه خانوارهــای دارای فرزنــد ســوم را بــا یــک 

شــرط ابــالغ کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم، در بخشــنامه بانک 
مرکــزی کــه براســاس جــزء )3( بنــد )الــف( تبصــره )۱۶( قانــون بودجــه 
ســال ۱۴۰۱ کل کشــور بــه بانک هــای عامل مســکن، تجــارت، صــادرات، 

کشــاورزی، توســعه تعــاون و پســت بانــک ابــالغ شــده، آمــده اســت:
»بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران مکلــف اســت از محــل ۱۰۰ 
ــای  ــپرده ه ــد س ــنه و ۵۰ درص ــپرده های قرض الحس ــده س ــد مان درص
قرض الحســنه جــاری شــبکه بانکــی، تســهیالت موضــوع جــزء )3( بنــد 
)الــف( تبصــره )۱۶( قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور  را بــا اولویــت 
نخســت از طریــق بانــک هــای عامــل تأمیــن کنــد. بانــک هــا مکلفنــد 
مبتنــی بــر اعتبارســنجی متقاضیان، بــا أخذ ســفته از متقاضــی و یا یک 
ضامــن معتبــر بــه پرداخــت تســهیالت اقــدام کننــد. مســئولیت حســن 
اجــرای حکــم ایــن بنــد به عهــده بانــک مرکــزی و بانکهای عامــل و همه 
مدیــران و کارکنــان ذی ربــط اســت. عــدم اجــرا یــا تأخیــر در پرداخــت 
تســهیالت تخلــف محســوب شــده و قابل پیگیــری در مراجــع ذی صالح 

اســت.
تســهیالت قرض الحســنه ودیعــه یــا خریــد یــا ســاخت مســکن )بنــا بــه 
درخواســت خانــواده( بــا بازپرداخــت حداکثــر ۲۰ ســاله بــرای خانواده های 
فاقــد مســکن کــه در ســال 99 بــه بعــد صاحــب فرزنــد ســوم یــا بیشــتر 
شــده یــا مــی شــوند بــه میــزان ۲۰۰ میلیــون تومــان اقــدام کنــد. در 
راســتای اجــرای جــز )3( بنــد )الــف( تبصــره )۱۶( قانــون بودجــه ســال 
۱۴۰۱ کل کشــور، ســهمیه هــر بانــک بــرای اعطای تســهیالت یاد شــده 

مبلــغ ۱۵۰ میلیــارد تومــان تعیین شــده اســت.
بــه گــزارش تســنیم، بــه ایــن ترتیــب ۶ بانــک عامــل در مجمــوع 9۰۰ 
میلیــارد تومــان وام ودیعــه، خرید یا ســاخت مســکن ۲۰۰ میلیون تومانی 
ــود،  ــتر می ش ــا بیش ــوم ی ــد س ــب فرزن ــه صاح ــی ک ــه خانواده های را ب

پرداخــت خواهنــد کــرد.

با اهمال دستگاه ها در ایجاد دولت 
الکترونیک برخورد خواهد شد

رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه کشــور را نمی شــود بــا رودربایســتی اداره کــرد، گفــت: اگــر 
دســتگاهی در ایجــاد دولــت الکترونیــک و تجمیــع داده هــا و اطالعــات کشــور کوتاهــی کنــد، 

برخــورد خواهیــم کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت ایرنــا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در دومین جلســه شــورای 
عالــی اداری در دولــت ســیزدهم کــه صبــح روز چهارشــنبه )۳۱ فروردیــن( همزمــان بــا یازدهمین 
ســالروز ابــالغ سیاســت های کلــی نظــام اداری برگــزار شــد، اظهــار داشــت: اگــر دســتگاهی در 
ایجــاد دولــت الکترونیــک و تجمیــع داده هــا و اطالعــات کشــور کوتاهــی کنــد، برخــورد خواهیم 

. کرد
مأموریت رئیسی به سازمان های اداری و برنامه و بودجه

رئیــس جمهــور ســازمان امــور اداری و اســتخدامی و ســازمان برنامــه و بودجــه را موظــف دانســت 
کــه »انضبــاط مالــی و اداری« در کشــور را جایگزیــن نظــام »چانه زنــی« و »ضابطه منــدی« و 

»قانون گرایــی« را جایگزیــن »توصیــه و ســفارش« کننــد.
آیــت اهلل رئیســی بــا بیــان اینکــه کشــور را نمی شــود بــا رودربایســتی اداره کــرد، افــزود: بســیاری 
ــه خاطــر عــدم ضابطه منــدی و برخــی روی دربایســتی ها  از عقب ماندگی هــای اداری کشــور ب

بــوده اســت.
زمینه نظارت مردم بر عملکرد کارکنان دولت فراهم شود

ــر  ــردم« ب ــرد زیرســاخت »نظــارت م ــه وزارت ارتباطــات را موظــف ک ــور در ادام ــس جمه رئی
ــنجی« از  ــت س ــات« و »رضای ــزارش تخلف ــور و »گ ــی کش ــتگاه های اجرای ــازمان ها و دس س

عملکــرد کارکنــان دولتــی را فراهــم کنــد.

رسعت غیرمجاز در بردسیر بازهم حادثه آفرید/ 
یک کشته و یک مجروح در واژگونی خودرو تیبا  

بــه گــزارش معاونــت اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی 
بردســیر  ســرعت غیــر مجــاز  تیبــا در ســطح شــهر 

بردســیر حادثــه آفریــد.
در ایــن حادثــه کــه راننــده خانــم بــه دلیــل تخطــی از 
ســرعت مطمئنــه و عــدم توانایــی در کنترل خــودرو و 
واژگونــی وســیله نقلیــه  در دم جان ســپرد و دختر وی 

دچــار مجروحیت شــد.
منصــور رمضــان نــژاد فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
ــه گفــت:  ــن حادث ــراز تاســف از ای بردســیر ضمــن اب
ــطح  ــداردهنده در س ــم هش ــود عالئ ــم وج ــی رغ عل
شــهر، متاســفانه  بعضــی از راننــدگان بــا عــدم توجــه  
بــه عالئــم و تخطــی از ســرعت مطمئنــه موجــب بروز 

حادثــه مــی شــوند.
وی از همشــهریان خواســت تــا ضمــن رعایت ســرعت 
مطمئنــه و قوانیــن راهنمایــی و رانندگی بــه  خصوص 
در ســطح شــهر بــه    حفــظ جــان خــود و دیگــران 

ــک کنند. کم

رئیس جمهور در نشست شورای عالی اداری کشور؛

در جلسه شورای عالی هامهنگی اقتصادی رسان قوا مطرح شد؛

ارائه تخفیف های مالیاتی به بنگاه ها با هدف 
بازسازی و اصالح ساختار آن ها

اعضــای شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی ســران قــوا پیشــنهادهای وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی بــرای ســاماندهی صندوق های بازنشســتگی و تامین اجتماعی کشــور را 
بــا هــدف حفــظ و پایــداری مالــی و کاهــش وابســتگی ایــن صندوق هــا بــه منابــع مالی 

دولــت و اســتمرار مطلــوب ارائــه خدمــات به بازنشســتگان مــورد بررســی قــرار دادند.
بــه گــزارش حــوزه دولــت ایرنــا، در جلســه امــروز شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی 
کــه بــا حضور ســران ســه قــوه و ســایر اعضــا برگــزار شــد، پیشــنهادهای وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت در زمینــه رفــع موانــع و ایجــاد تســهیالت الزم بــرای بهبــود و رونــق 

تولیــد بــه تصویب رســید.
بــر اســاس ایــن مصوبــات بــرای کمــک بــه بنگاه هایــی کــه بازســازی و اصــالح ســاختار 

انجــام دهنــد، تخفیف هــای مالیاتــی خاصــی در نظــر گرفته شــده اســت.
اعضــای شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی همچنیــن بــه منظــور تشــویق بنگاه های 

تولیــدی بــه تامیــن مالــی ارزان تصمیــم هایــی اتخــاذ کردند.
در ادامــه جلســه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا، موضــوع ســاماندهی 
صندوق هــای بازنشســتگی و تامیــن اجتماعــی مطــرح شــد و وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی گزارشــی از وضعیــت کنونــی و بــرآورد منابع و مصــارف آینده ایــن صندوق ها 
ارائــه کــرد.در این جلســه همچنین پیشــنهادهایی برای حفــظ و پایداری مالــی و کاهش 
وابســتگی صندوق هــای بازنشســتگی و تامیــن اجتماعــی به منابــع مالی دولــت با هدف 
اســتمرار مطلــوب ارائــه خدمــات بــه بازنشســتگان مطــرح و مقرر شــد این پیشــنهادها 
پــس از بررســی های بیشــتر در جلســه آینــده شــورای عالــی هماهنگی اقتصادی ســران 

قوا بررســی شــود.

حمله سایبری به رژیم صهیونیستی، 
به وقت ترور سردار سلیمانی

ــری  ــع خب ــنیم، مناب ــزاری تس ــل خبرگ ــروه بین المل ــزارش گ ــه گ ب
ــم  ــری رژی ــی و خب ــه ســایت های دولت ــه ســایبری ب ــان از حمل عبری زب
ــد. ــر دادن ــرور ســردار ســلیمانی )۰۱:۲۰( خب ــت ت ــه وق صهیونیســتی ب
پیــش از حملــه، در شــبکه های اجتماعــی نزدیــک بــه گروه هــای مقاومت 
عراقــی، ســاعت ۱:۰۲ را بــه نمایــش در آمــد؛ رمــزی که نشــان مــی داد قرار 
اســت اتفــاق جدیــدی در ایــن ســاعت رخ دهــد؛ ســاعتی کــه بــه گفتــه 

فعــاالن عراقــی، لحظــه شــهادت حــاج قاســم و ابومهــدی بود.
شــبکه های اجتماعــی عراقــی گــزارش دادنــد کــه این حملــه با دو عبــارِت 

»نــه فرامــوش می کنیــم و نــه می بخشــیم«، همــراه بوده اســت.
منابــع عبری زبــان می گوینــد کــه در نتیجــه این حملــه ســایبری، کانال 9 
تلویزیون رژیم صهیونیســتی و شــبکه اســرائیلی »کان« از دســترس خارج 
شــده و ســاعت دقیــق ایــن حملــه )۰۱:۲۰(، بــا زمــان شــهادت شــهیدان 

ســلیمانی و ابومهدی مصــادف بوده اســت.
برخــی منابــع خبــری رژیــم صهیونیســتی عنــوان کردنــد کــه منشــا این 

حملــه کشــور عــراق بــوده اســت
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ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه رئی
جهــاد تبییــن و رهنمودهــای مقــام معظم 
رهبــری، گفــت: امــروز هــر کــس امــکان 
ســخن گفتــن و نوشــتن دارد بایــد در 
عرصــه جهــاد تبییــن فعــال باشــد. امــروز 
ــمن  ــار دش ــری در اختی ــوری خب امپراط
ــل را  ــل و باط ــق را باط ــرر ح ــت و مک اس

ــد. ــوه می دهن ــق جل ح
ــزاری  ــت خبرگ ــوزه دول ــزارش ح ــه گ ب
فــارس، آیــت اهلل ســیدابراهیم رئیســی 
رئیــس جمهــور در اجتمــاع شــب زنده داران 
دومیــن شــب قــدر مــاه مبــارک رمضــان و 
مولی الموحدیــن  شــهادت  ســوگواران 
ــی حضــرت  ــه الســام ( در مصل علی)علی
ــه ســنت و  ــا اشــاره ب امــام خمینــی)ره( ب
وعــده الهــی دربــاره حمایت از مســتضعفان 
و حق جویــان، به مســئله فلســطین اشــاره 
و خاطرنشــان کــرد: روزی تصــور می شــد 
ــای  ــت فلســطین دور میزه سرنوشــت مل
ــروز  ــا ام ــورد، ام ــد خ ــم خواه ــره رق مذاک
سرنوشــت فلســطین بــه دســت و اراده 
مجاهدیــن در حــال رقــم خــوردن اســت.
رئیســی بــا اشــاره بــه فرازهایــی از وصیــت 
ــار  ــام( اظه ــه الس ــی )علی ــام عل ــه ام نام
داشــت: امیرالمومنیــن )علیــه الســام( در 
ــه  ــد ک ــد می کن ــه خــود تاکی ــت نام وصی
همــواره در جانــب مظلومیــن و مقابــل 
ــم  ــروز شــاهد ۲ ظل ظالمــان بایســتید. ام
و جنایــت بــزرگ علیــه مســلمانان؛ یکــی 
علیــه  صهیونیســتی  رژیــم  جانــب  از 
نمازگــزاران فلســطینی و دیگــری جنایــات 

و ســتم داعــش بــه عنــوان جریانــی 
دست ســاخته غــرب و صهیونیســت ها، 
علیــه مــردم مظلــوم افغانســتان هســتیم.

رئیــس جمهــور بــا اشــاره روشــنگری چند 
ســال قبــل رهبــر معظــم انقاب مبنــی بر 
اینکــه داعــش دســت پرورده ســرویس های 
غربــی و صهیونیســم اســت، گفــت: امــروز 
ــی ها  ــابه داعش ــات مش ــاهد جنای ــه ش ک
ــم صهیونیســتی علیــه مســلمانان و  و رژی
ــجداالقصی و  ــوم در مس ــزاران مظل نمازگ
مســاجد افغانســتان هســتیم، جهــان بیش 
از هــر زمــان دیگــر بــه حقانیت روشــنگری 

مقــام معظــم رهبــری پــی بــرده اســت.
وی حفاظــت از جان همه مردم افغانســتان 
از جملــه شــیعیان ایــن کشــور را وظیفــه 
حاکمــان فعلــی ایــن کشــور دانســت 
و تاکیــد کــرد: از حاکمــان افغانســتان 
می خواهیــم کــه از جــان مــردم مســلمان 
ایــن کشــور کــه بــا زبــان روزه در مســاجد 
ــرده و  ــاع ک ــند، دف ــهادت می رس ــه ش ب
ــه  ــه ناجوانمردان ــی را ک ــوی گرگ های جل
بــه جــان و امنیــت آنهــا حملــه می کننــد، 

ــد. بگیرن
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــور در ادام ــس جمه رئی
ــتگی  ــزود:  پیوس ــدس اف ــیدن روز ق فرارس
و همبســتگی امــت اســامی کــه یکــی از 
نمادهــای آن روز قــدس اســت، بــه لطــف 
خــدا و بــه اعتبــار اخــاص امــام راحــل)ره( 
ــم  ــود و امیدواری ــه روز بیشــتر می ش روز ب
منتهــی  زودی  بــه  همبســتگی  ایــن 
رســیدن  و  شــریف  قــدس  آزادی  بــه 

ــه  ــه توصی ــک ب ــه حــق ۷۰ ساله شــان شــود. لبی فلســطینیان ب
امیرالمومنیــن علــی )علیــه الســام( در دفــاع از مظلــوم ان شــاءاهلل 

ــاد. ــد افت ــاق خواه ــدس اتف در روز ق
ــاد  ــت جه ــه اهمی ــود، ب ــخنان خ ــی س ــش پایان ــی در بخ رئیس
تبییــن و رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری در ایــن زمینه اشــاره 
و تصریــح کــرد: امــروز هــر کــس امــکان ســخن گفتــن و نوشــتن 
دارد بایــد در عرصــه جهــاد تبییــن فعــال باشــد. امــروز امپراطوری 
خبــری در اختیــار دشــمن اســت و مکــرر حــق را باطــل و باطل را 

ــد. ــوه می دهن حــق جل
رئیــس جمهــور اهتمــام بــه جهــاد تبییــن و ایســتادگی در برابــر 
ــا  ــات ب ــمن را در مناف ــانه ای دش ــازمان یافته رس ــای س هجمه ه
طــرح انتقــادات و پیشــنهادات بــا هدف بهبــود حکمرانی ندانســت 
ــا  ــن معن ــه ای و خاطرنشــان کــرد: مشــارکت در جهــاد تبییــن ب
ــه معنــای بیــان  نیســت کــه مــا هیــچ کاســتی نداریــم،  بلکــه ب

ــل اســت. ــق از باط ــازی ح ــای امیدبخــش و جداس واقعیت ه

چرا »حجاب« ضرورت  دارد ؟ 
در ادامــه ایــن مســیر وقتــی شــخص مــی دیــد کــه 
عشــق او قبــل از اینکــه بــا او باشــد با دیگــری بوده، 
ــد، و  ــاد میش ــی در او ایج ــی خاص ــد و دلزدگ تردی
ــق او  ــوص عش ــدت و خل ــی، از ش ــه قبل ــن رابط ای
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 اســت، 
ــن  ــود را از ای ــق خ ــه عش ــان ک ــه زن ــس اینگون پ
خلــوص خالــی مــی دیدنــد ســفیر ترویــج بــکارت 
ــادا  ــه مب ــان هــم جنســهای خــود شــدند ک در می
قبــل از اینکــه کســی بــه شــما عشــق بــورزد تــن 
بــه رابطــه بــا کســی دهیــد چراکــه ایــن کار، شــما 
ــن  ــرد؛ ای ــر خواهــد ک ــان حقی را در نظــر عشــق ت
ــان  ــمند نش ــری ارزش ــکارت را ام ــوم ب ــاق مفه اتف
داد، و زیبائــی مفاهیــم عشــق و ازدواج بــه مفهــوم 
بــکارت نیــز نفــوذ کــرد. در ادامــه ایــن رونــد دختــر 
کــه مــی خواســت باکــره بمانــد تــا بــه عشــق نــاب 
در حــد کمــال دســت پیــدا کنــد، خــود را از تعرض 
نــگاه و رفتــار دیگــران در امــان نمــی دیــد و روزگار 
ــود را  ــد خ ــا بتوان ــرد ت ــی ک ــپری م ــختی را س س
ــه  ــد ک ــن دی ــس راه چــاره را در ای ــد؛ پ ــظ کن حف
ــود را و  ــدام خ ــای ان ــی ه ــاند، زیبائ ــود را بپوش خ
دلفریبــی هــای کام خــود را در حجــاب قــرار دهــد 
تــا دســت تعــرض غیــر بــه او نرســد. اینگونــه شــد 
کــه مفهــوم حجــاب شــکل گرفــت، و زیبائــی هــای 
ــرد،  ــکارت را کســب ک ــم عشــق، ازدواج، و ب مفاهی
و حجــاب صدفــی شــد بــرای دســتیابی بــه گوهــر 

ــاب.  ــکارت ، ازدواج ، و عشــق ن هــای ب
ــی  ــط اجتماع ــاک، رواب ــق پ ــورت عش ــن ص ــه ای ب
بیــن زن ومــرد را ســر و ســامان داده و بــر اصولــی 
اســتوار کــرد کــه هــر عقــل ســلیمی بــه برتــری آن 
ــوع عشــق  ــر روشــهای دیگــر اذعــان دارد. ایــن ن ب
ــه در آن  ــت ک ــت اس ــرفت مدنی ــره پیش ورزی ثم
ــه  ــل خشــنود ســاختن شــهوت انســانی، ب در مقاب
ــیده  ــی کش ــد هائ ــی س ــتورات اخاق ــیله دس وس

شــده.

نتیجه منطقی نفی حجاب
نفــی حجــاب دامــن زدن و توســعه دادن قــوه 
شــهوت اســت، و تحریــک و ارضــای بــی حــد و مرز 
ایــن قــوه ) و یــا خفــه کــردن آن در همــه حــال ( 
آنــرا یاغــی و ســرکش مــی کنــد و نتیجــه آن مــی 
شــود کــه قــوه عقــل انســان را آلــوده مــی کنــد و 

ــی دارد. ــاز م شــخص را از طــی مســیر کمــال ب
ــه  ــد و ب ــی کن ــش م ــه خــود را آرای آن خانمــی ک
ــدام خــود را  ــای ان ــی ه ــد و زیبائ ــی آی ــان م خیاب
ــره  ــه چه ــد ک ــد بدان ــذارد  بای ــی گ ــش م ــه نمای ب
او محــرک شــهوت جنــس مخالــف اســت؛ تحریــک 
ــق اوســت؛ کســی  ــه ح ــاوز ب ــری تج ــهوت دیگ ش
حــق دارد دیگــری را تحریــک کنــد کــه بعــد 

ــد.  ــخ ده ــک او پاس ــه تحری ــد ب بتوان
خــب، حــاال فــرض مــی کنیــم شــما خانــم محتــرم 
1۰ نفــر ؛ 1۰۰ نفــر را بــا چهــره خــودت، بــا انــدام 
خــودت، بــا موهــای خــودت تحریــک کــردی، 
یعنــی در وجودشــان هــوس ایجــاد کــردی؛ تیــپ 
زدی دلبــری کــردی ! و میــل بــه خــود را در آنهــا 
ایجــاد کــردی؛ ) ایــن حالت بــرای او طبیعی اســت، 
ــک  ــد و تحری ــج ببین ــره مهی ــد منظ ــی توان او نم
نشــود؛ امــا تــو مــی توانــی خــود را بپوشــانی ( دو 
ــه  ــه هم ــد ب ــه بای ــا اینک ــدارد، ی ــتر ن ــت بیش حال
پاســخ دهــی !!، اینکــه مــی شــود روســپی گــری؛ 
و گمــان نمــی رود همــه اینهائــی کــه بــی حجــاب 
ــه  ــه کســانی باشــند. ) ب بیــرون مــی آینــد، اینگون
اســتثنائات کاری نداریــم ( اکثــرا انســانند، بــا 
خانــواده انــد، بــا نجابتنــد؛ بعضــا متدیــن انــد، اهــل 

خــدا و نمــاز هــم ممکــن اســت باشــند. 
اگــر نمــی توانــی و نبایــد پاســخ دهــی؛ پــس حــق 
نــداری تحریــک کنــی، و بــه حریــم شــخصی 
ــت؛  ــردان اس ــق م ــن ح ــی. ای ــاوز کن ــران تج دیگ
نمــی شــود بــه آنهــا گفــت چشــم بســته راه برویــد 
امــا بــه زنــان مــی شــود گفــت زیبائیهــای خــود را 

ــد. ــر نکنی ــت خــود را ظاه بپوشــانید؛ و زین
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چرا ما باید نماز بخوانیم؟
انجام نماز در کمال نشاط و قّوت اراده

در آیه ۴۳ سوره ی نساء می خوانیم:
ــْم  ــَاَة َوأَنُْت ــوا الصَّ ــوا اَل تَْقَربُ ــَن آَمُن َِّذی ــا ال َُّه ــا أَی »یَ

ــوَن ... ــا تَُقولُ ــوا َم ــی تَْعلَُم ــَکاَری َحتَّ ُس
ــه  ــی ک ــد، در حال ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک ای کس
ــا  ــوید، ت ــک نش ــاز نزدی ــه نم ــتید ب ــت هس مس

بدانیــد چــه می گوییــد«.
 شرح کوتاه:

ایــن آیــه بیانگــر آن اســت که انســان بایــد در کمال 
ــه بی حوصلگــی و  هشــیاری و نشــاط، دور از هرگون
ــا آنچــه در  ــد، ت ــاز بخوان خســتگی و کوفتگــی، نم

نمــاز می گویــد بفهمــد، و بــه آن آگاه باشــد.
بنابرایــن نبایــد در حــال مســتی و سســتی و چــرت 
و غفلــت نمــاز خوانــد، و از جملــه ی »تــا بدانیــد چه 
ــدن  می گوییــد« فهمیــده می شــود کــه نمــاز خوان
در هــر حالــی کــه انســان از هشــیاری کامــل 
ــت  ــواه حال ــت، خ ــوع اس ــت ممن ــوردار نیس برخ
ــواب.  ــت خ ــده ی حال ــا باقیمان ــد، ی ــتی باش مس
بنابرایــن یــک مؤمــن حقیقــی نمــاز را از روی 
هوشــیاری و نشــاط و توّجــه کامــل می خوانــد، نــه 
از روی بی حالــی و کســالت، از ایــن  رو در آیــه 1۴۲ 
ــانه های  ــه نش ــاره ب ــن اش ــاء در ضم ــوره ی نس س

منافقــان، می فرمایــد:
َاةِ َقاُموا ُکَسالَی. »َوإَذا َقاُموا إلَی الصَّ

ــد، از روی  ــاز برخیزن ــه نم ــه ب ــان، هنگامی ک منافق
ــد«. ــی برخیزن ــالت و بی حال کس

ــه  ــوره ی توب ــه ۵۴ س ــی در آی ــن معن ــه ای چنانک
ــان  ــف منافق ــه در وص ــا ک ــت، آنج ــده اس ــز آم نی

می فرمایــد:
َاَة إاَلّ َوُهْم ُکَسالَی. »َواَل یَْأتُوَن الصَّ

ــالت و  ــا کس ــر ب ــد مگ ــاز نمی خوانن ــان، نم منافق
بی حالــی«.

بنابرایــن، بایــد نمازهــای منافق گرانــه را از نمازهــای 
مؤمنــان راســتین باز شــناخت، و یکــی از فرق هــای 
منافــق و مؤمــن را، از نمــاز خوانــدن آن هــا دریافت.

نماز علی)علیه السام( در جبهه ی درگیری
ــب  ــاگرد مکت ــه الســام( نخســتین ش ــام علی)علی ام
پیامبــر اســام)صلی اهلل علیــه وآلــه( در جبهــه ی جنگ 
صّفیــن همــراه یارانــش بــا ســپاه معاویــه می جنگیــد، 
ــگ،  ــری جن ــّدت درگی ــد: در ش ــاس می گوی ــن عّب اب
نــاگاه نــگاه کــردم دیــدم امــام علی)علیــه الســام( بــه 
آســمان می نگــرد، عــرض کــردم: »ای امیرمؤمنــان! چرا 

ــری؟«. ــمان می نگ ــه آس ب
فرمــود: »می خواهــم ببینــم آیــا ظهــر شــده تــا نمــاز 

بخوانیــم؟«.
گفتــم: »بــا ایــن درگیــری شــدید، آیــا در جســتجوی 

وقــت نمــاز هســتی؟« فرمــود:
اَةِ. ََّما نَُقاتُِلُهْم َعلَی الصَّ »َعلَی َما نَُقاتُِلُهْم إن

مــا بــرای چــه می جنگیــم؟ همانــا مــا بــا آن هــا بــرای 
بپــاداری نمــاز می جنگیــم«.

ابــن عّبــاس می گویــد: امــام علی)علیــه الســام( هرگــز 
ــر«  ــُة الَْهری ــی در »لَْیلَ ــرد حّت ــرک نک ــاز شــب را ت نم
)یعنــی در شــب های ســرد و ســخت درگیــری با ســپاه 
معاویــه کــه بســیار دشــوار بــود و تلفات بســیار داشــت(.

جدول شماره : 526
افقی:

1 افقــی: اثــری از قطــب الدیــن شــیرازی ۲ افقــی: زه کمــان - جشــنواره 
ســینمایی فرانســه - بانــگ شــغال ۳ افقی: خاک صنعتــی - ســخن دانان - 
ماهــی عــرب ۴ افقــی: شــیخ اشــراق ۵ افقی: محبــوب - انصــاف - صاحب 6 
افقــی: نوعی دســتگاه نمایشــی - مســطح ۷ افقــی: جلوه گــری - دوســتدار 
- وزن موســیقی 8 افقــی: از بنــادر مهــم یمــن 9 افقــی: ناپــاک - دودمــان 
کــدر - گــذرگاه رود 1۰ افقــی: کینــه تــوزی و انتقــام - تــازه و جدید - بخش 

متحــرک میــز 11 افقی: اختیــار از دســت داده
عمودی::

1 عمــودی: اثــری از عامــه دهخــدا ۲ عمــودی: تــرش و شــیرین - لغزنــده 
- از اعمــال ریاضــی ۳ عمــودی: حــرف ربــط - زنبیــل - ماننــد-۴ عمــودی: 
ــان باســتان ۵ عمــودی: آزردگــی خاطــر - یگانگــی 6  شــیطان - از خدای
عمــودی: چشــمه - دریایــی در شــمال اقیانــوس آرام۷ عمــودی: نوعی حلوا 
- فیلمــی از بهــروز افخمــی 8 عمــودی: دختــر ترکــی - افســرده و ملــول 9 
عمــودی: خاکســتری رنگ - پایتخت کشــور اتریــش - باالپــوش مردانه 1۰ 
عمــودی: مجلــس مهمانی - فطرت - حشــره مــوذی 11 عمودی: نویســنده 

فرانســوی کتــاب بــی خانمان

امروز امپراطوری خبری در اختیار دشمن است و حق 
را باطل و باطل را حق جلوه می دهد

ارسار مناز 

ــت:  ــت گف ــکایات وزارت بهداش ــه ش ــخگویی ب ــی و پاس ــرکل بازرس مدی
مــردم عزیــز مــی تواننــد هرگونــه اضافــه پرداختــی و یــا درخواســت بــرای 
مبلــغ اضافــی را بــه ســامانه 19۰ اطــاع دهنــد، و مطمئــن باشــند کــه ما 

پیگیــری مــی کنیــم.
دکتــر علیرضــا رحیــم نیــا در گفــت و گــو بــا وبــدا، در پاســخ بــه مطلبــی 
در مــورد پدیــده زیرمیــزی و تخلــف معــدودی از پزشــکان، بیــان کــرد: 
تعــداد پزشــکانی کــه ممکــن اســت درخواســت زیــر میــزی کنند، نســبت 
بــه جمعیــت جامعــه پزشــکی، بســیار محــدود اســت و توســط معاونیــن 
درمــان دانشــگاه هــا و ســازمان نظــام پزشــکی بــا آنهــا برخــورد قانونــی 

خواهــد شــد.
ــا بیــان اینکــه یکــی از خطــوط قرمــز وزارت بهداشــت بحــث زیــر  وی ب
میــزی اســت، افــزود: پدیــده زیرمیــزی بیشــتر بــه همکارانــی مربــوط می 
شــود کــه جراحــی هــا را انجــام مــی دهنــد؛ مــردم عزیزمــان بایــد بداننــد 
کــه بهتریــن راهــکار، محــدود کــردن فعالیــت ایــن افــراد اســت. مــا در 
ــا  اکثــر رشــته هــا پزشــکان خوشــنامی داریــم کــه اعمــال جراحــی را ب
تعرفــه هــای دولتــی انجــام مــی دهنــد و بیمــار هزینــه اضافــی پرداخــت 

نمــی کنــد. 
مدیــرکل بازرســی و پاســخگویی بــه شــکایات وزارت بهداشــت در ادامــه 
تصریــح کــرد: هموطنــان عزیــز مــی توانند گــزارش مــوارد را بــه داخلی ۵ 
ســامانه 19۰ اطاع دهند. این ســامانه توســط اداره بازرســی و پاســخگویی 
بــه شــکایات وزارت بهداشــت و اداره نظــارت بــر درمــان معاونــت درمــان، 
رصــد مــی شــود. لــذا مــردم عزیــز مــی تواننــد هرگونــه اضافــه پرداختــی 
و یــا درخواســت بــرای مبلــغ اضافــی را بــه ایــن ســامانه اطــاع دهنــد، و 
مطمئــن باشــند کــه مــا پیگیــری مــی کنیــم، خاطیــان عــاوه بــر اینکــه 
هزینــه اضافــی را بــاز مــی گرداننــد، بــه تعزیــرات نیــز معرفــی مــی شــوند 

و طبــق قانــون بــا آنهــا برخــورد خواهــد شــد

قابل توجه کارفرمایان 
شهرستان   بردسیر

به اطــاع کلیه مدیــران و کارفرمایان واحدهای شهرســتان 
بردســیر می رســاند مجمــع مدیــران و کارفرمایــان جهت 
انتخــاب نماینــدگان کارفرمایــی در هیــات حــل اختــاف 
اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی ســاعت 11:30 روز شــنبه 
مــورخ 1401/2/17 در محــل اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرســتان بردســیر واقــع در میــدان امام حســین )علیه 
الســام( بلــوار شــهید پوررضــا کوچــه بهــار 4 برگــزار می 
گــردد لــذا از کلیــه مدیــران و کارفرمایــان دعــوت بعمــل 
مــی آید بــا ارائــه مــدارک مربوطه )لیســت بیمــه و تصویر 
مجــوز یــا آخریــن تغییــرات( در ایــن جلســه حضــور بهم 
رســانند ضمنــا اســامی داوطلبــان نمایندگــی کارفرمایان 
در هیــات حــل اختــاف اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 

بردســیر بــه شــرح ذیــل اعــام مــی گــردد.
1- غامحســین نقــوی 2-علیرضــا نجــارزاده 3- حســین 
کاظمــی 4- امین حیدرابــادی 5- امیر کیانمهر 6- فرشــته 

یاوری

رئیس جمهور در اجتامع شب زنده داران دومین شب قدر ماه مبارک رمضان:

اهدای 52 هزار سی سی خون به 
نیت حاج قاسم در کرمان

بــه گــزارش خربگــزاری فــارس از کرمــان، هــادی ســلطانی رئیــس جمعیــت 
هالل احمــر شهرســتان کرمــان اظهــار کــرد: ۱۱۷ نفــر از اعضــای جوانــان، 
داوطلبــان و امدادگــران جمعیت هالل احمر شهرســتان کرمــان، ۵۲ هــزار و 
۶۵۰ سی ســی خــون بــه نیــت حاج قاســم در قالــب پویــش ملــی چلچــراغ 

بــه بیــامران نیازمنــد اهــدا کردند.
وی افــزود: ایــن برنامــه بــا حضــور اعضــای داوطلــب کانون هــای جوانــان، 
دانشــجویی، امدادگــران، داوطلبــان و هم چنیــن اعضــای داوطلــب خانــه 

هــالل شــهید حــاج یونــس زنگی آبــادی برگــزار شــد.
ســلطانی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مراســم در شــب های قــدر اجــرا شــده 
اســت، خاطرنشــان کــرد: جمعیت هالل احمــر در کنــار انجام رســالت های 
ذاتــی، به دنبــال ترویــج هــر چــه بیشــر فرهنــگ انسان دوســتی اهــدای 

خــون اســت.
وی ترصیــح کــرد: شــیوع ویــروس کرونــا ســبب شــده تــا بســیاری از افــراد 
از تــرس ابتــال بــه بیــامری، مراجعــه کمــری بــه مراکــز انتقــال خون داشــته 
باشــند کــه ایــن امــر بــر ذخیره ســازی گروه هــای خونــی تاثیــر گذاشــته 
اســت، در حالــی کــه مراکــز انتقــال خــون ضمــن رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی تاکیــد دارنــد، کرونــا یــک بیامری تنفســی اســت و اهــدای خون 

خطــری را بــرای افــراد اهــدا کننــده نخواهــد داشــت
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مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت:

زیر میزی، یکی از خطوط 
قرمز وزارت بهداشت است
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ــادی  ــگار اقتص ــزارش خبرن ــه گ ب
خبرگزاری تســنیم، رســتم قاسمی 
وزیــر راه و شهرســازی در جلســه بــا 
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای سرپرســت س
امــام )ره( اظهــار کــرد: در شــهرهای 
ــای  ــتفاده از زمین ه ــا اس ــد ب جدی
تخصیــص یافتــه بــه ســاخت 
مســکن در نهضــت ملــی مســکن، 
عــاوه بــر ســاخت مســکن از 
طریــق تبدیــل زمین هــا بایــد خلق 
درآمــد شــده و درآمدهــای حاصــل 
در راســتای پیشــبرد نهضــت ملــی 

مســکن صــرف شــود.
ــد در  ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
شــهرهای جدیــد 600 هــزار واحــد 
ــزود:  ــود، اف ــاخته ش ــکونی س مس
احــداث 30 تــا 40 شــهر جدیــد در 
کل کشــور در دستور کار وزارت راه و 

ــرار دارد. ــازی ق شهرس
ــهریورماه  ــنیم، ش ــزارش تس ــه گ ب
ــابق  ــل س ــته مدیرعام ــال گذش س

جدیــد  شــهرهای  عمــران  شــرکت 
ایــران  بــا تشــریح جزئیــات ســاخت 40 
شــهرک مســکونی در 14 اســتان کشــور 
ــا  ــکونی ب ــهرک مس ــود: 2 ش ــه ب گفت
جمعیت پذیــری 55 هــزار نفــر در تهــران 

احــداث می شــود.
حبیــب اهلل طاهرخانی با اشــاره بــه برنامه 
ــاخت  ــن س ــن زمی ــرای تامی ــزی ب ری
مســکن در سراســر کشــور، اظهــار کــرد: 
در ایــن راســتا شــرکت عمران شــهرهای 
جدیــد در 14 اســتان کشــور احــداث  40 
شــهرک را در دســتور کار و مطالعــه دارد.

ــا  در اســتان تهــران تعــداد 2 شــهرک ب
ــری 55  ــت پذی ــاحت 1438 جمعی مس
هــزار نفــر و  واحــد پذیــری 16670 واحد 

در دســتور کار قــرار دارد.
وی بــا بیــان این کــه در اســتان البــرز نیز 
یــک شــهرک بــه مســاحت 300 هکتار و 
جمعیــت پذیــری 26 هــزار نفــر بــا تعداد 
واحــد 7880 در دســتور کار اســت، افزود: 
ــه  ــهرک ب ــک ش ــان ی ــتان اصفه در اس

ــت  ــار، جمعی ــاحت 1459 هکت مس
پذیــری 29 هــزار نفــر و پذیــری 
8790 واحــد، در اســتان های فــارس 
و خراســان جنوبــی نیــز بــه ترتیــب  
7 و یــک شــهرک در دســت مطالعــه 

قــرار دارد.
ــران  ــل ســابق شــرکت عم مدیرعام
شــهرهای جدیــد ایــران بــا یــادآوری 
ــک  ــتان ی ــتان کردس ــه در اس این ک
ــا مســاحت  شــهرک )نیشــتیمان( ب
جمعیت پذیــری  هکتــار   403
 8180 واحدپذیــری  و   27000
ــی شــده اســت، گفت:  واحــد عملیات
در اســتان مازنــدران 10 شــهرک 
بــرای شــش شهرســتان با مســاحت 
ــر  ــزار و 100 نف ــار، 60 ه 737 هکت
ــری و 18210 واحــد در  جمعیت پذی

ــرار دارد. ــتور کار ق دس
طاهرخانــی بیــان کــرد: در گلســتان 
7 شــهرک در 7 شهرســتان ایــن 
اســتان بــه مســاحت 1820 هکتــار، 

از برنامه وزارت راه برای احداث ۳۰ تا ۴۰ شهر جدید در کشور 

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.

استقالل در انتخاب سرنوشت  
 همانگونــه کــه دســتور دیــن مبیــن اســام در مــورد 
ــی و اجتماعــی و برخــورداری از اراده  مســائل حقوق
ــاب راه و  ــاً در انتخ ــده ، طبع ــادر گردی ــار ص و اختی
شــیوه زندگــی و انتخــاب همســر ،زن را آزاد و مختار 
دانســته بشــرط اینکــه بــه رشــد فکــری الزم رســیده 
ــف و  ــل از اســام و در بعضــی طوائ ــه قب باشــد البت
قبائــل تــا بــه امــروز هــم حــق انتخــاب سرنوشــت را 
بــه خــود زن نســپرده انــد ، بلکــه پــدر و مــادر بــرای 
آنهــا تعییــن تکلیــف     مــی کننــد و در بــاره آنهــا 
تصمیمــم مــی گیرنــد و آن را حــق مطلــق خــود می 
داننــد و دختــر حــق هیچگونــه اعتراضــی را نــدارد . 
امــا اســام در ایــن مســئله زن را صاحــب اختیــار و 
اراده دانســته و بــه او اجــازه داده کــه شــریک زندگی 
خــود را انتخــاب کنــد  حتــی پیــش از ظهــور اســام 
ــاپیش  ــوند پیش ــد ش ــران متول ــه دخت ــل از اینک قب
آنهــا را بــه عقــد مــردان در مــی آوردنــد . دختــری 
ــی اهلل  ــدا ) صل ــزد رســول خ ــران  و مضطــرب ن نگ
ــا رســول اهلل ! از  ــه( آمــد و عــرض کــرد ی علیــه وآل
دســت ایــن پــدر ... ! رســول خــدا ) صلــی اهلل علیــه 
وآلــه( فرمــود: مگــر پــدرت بــا تــو چــه کــرده اســت 
ــدون  ــرادر زاده ای دارد کــه ب ــدرم ب ؟ پاســخ داد : پ
آن کــه قبــًا نظــر مــرا بخواهــد بــه عقــد او در آورده 
اســت . پیامبــر فرمــود : حــاال کــه او ایــن کار را انجام 
ــه  ــن کار صح ــن ، برای ــت نک ــم مخالف ــو ه داده ، ت
ــرض  ــر ع ــاش . دخت ــت ب ــر عموی ــذار و زن پس بگ
کــرد یــا رســول اهلل ! مــن پســر عمویــم را دوســت 
ــتش  ــه دوس ــوم ک ــی بش ــه زن کس ــدارم ، چگون ن
نــدارم ! پیامبــر اســام فرمــود: اگــر دوســتش نــداری 
، هیــچ ! اختیــار بــا خــودت ! بــرو و هــر کــس را کــه 
ــر  ــن . دخت ــاب ک ــوهری انتخ ــه ش ــت داری ب دوس
ــز او  ــت دارم  و ج ــی دوس ــا او را خیل ــت : اتفاق گف
کســی را دوســت ندارم وزن کســی غیــر از او نخواهم 
شــد . امــا چــون پــدرم بــدون آنکــه نظــر مرا بپرســد 
ســر خــود هــر تصمیــم کــه خواســته گرفتــه و مــن 
ــم و جــواب  ــت شــما ســوال کن ــدم خدم ــدا آم عم
بشــنوم تــا بــه همــه زنــان اعــام کنــم کــه از ایــن 
ــد ســرخود هــر تصمیمــی  ــدران حــق ندارن پــس پ
کــه مــی خواهنــد بگیرنــد ودختــران را بــه هــر کس 
کــه دلشــان مــی خواهــد شــوهر دهنــد .)برگرفتــه 
ــخص  ــام ، ص67( ش ــی زن در اس ــام حقوق از نظ
پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( چنــد دختــر 
داشــت و هیچــگاه اراده و اختیــار آنهــا را ســلب نکرد 
ــه  ــی )علیــه الســام( ب و هنگامــی کــه حضــرت عل
ــام اهلل  ــه )س ــش فاطم ــر گرامی ــتگاری دخت خواس
ــا  ــود ت ــام فرم ــی اع ــه عل ــر ب ــد ، پیامب ــا( آم علیه
کنــون چنــد نفــر دیگــر بــه خواســتگاری زهــرا آمده 
ــان گذاشــتم و او  ــا وی در می ــد و مــن شــخصاً  ب ان
ــر  ــه عامــت نارضایتــی ســر خــود را ب هــر دفعــه ب
مــی گردانــد و اکنــون خواســتگاری تــو را بــه اطــاع 
ــزد زهــرا رفــت و مطلــب  او مــی رســانم . پیامبــر ن
را بــا دختــرش در میــان گذاشــت و وی بــر خــاف 
دفعــات قبلــی چهــره خــود را برنگردانــد و با ســکوت 
خــود رضایــت خــود را اعــام داشــت و پیامبــر تکبیر 
گویــان از نــزد زهــرا بیــرون رفــت .  پــس بایســتی 
ــی و  ــهای قرآن ــیوه و روش ــر از ش ــاب همس در انتخ
پیامبــر الهــام گرفــت و از ســخت گیــری هــای بــی 
مــورد و بــکار بــردن تعصبــات قومــی و قبیلــه ای و 
آداب و رســومات و خرافــات پرهیــز کــرد و والدیــن 
بیشــتر نقــش راهنمــا را داشــته باشــند تــا تصمیــم 
گیرنــده ، زن بایــد زیــرک و دانــا باشــد و در انتخــاب 
همســر بــا شــناخت کامــل و بررســی جوانــب 
مختلــف موضــوع ، مشــورت بــا بزرگتــران نســبت به 
ایــن مســئله مهــم تصمیــم گیــری نمایــد. تصمیــم 
ــران  ــرای پس ــر ب ــاب همس ــن در انتخ ــری والدی گی
هــم  نهــی شــده اســت ) ابــن ابــی یغفــور گفــت : 
بــه امــام صــادق )عیــه الســام( عــرض کــردم : مــی 
خواهــم بــا زنــی ازدواج کنــم ولی پــدر و مــادرم ، زن 
دیگــری را بــرای مــن در نظــر دارنــد  . امــام صــادق 
)علیــه  الســام( فرمــود: همــان زنــی را کــه خــودت 
ــی  ــن ، و زن ــه همســری برگزی ــی داری ب دوســت م
کــه پــدر و مــادرت برایــت دوســت مــی دارنــد رهــا 

کــن .   ) ســفینة البحــار، ج2،ص586(

زیباتر از حورالعین)11(

دینداری:
ــای  ــی ترین نیازه ــن و اساس ــی از مهم تری ــن، یک دی
ــه  ــت؛ ب ــون اس ــا کن ــته ت ــری از گذش ــه بش جامع
ــده  ــن پدی ــارج از ای ــچ گاه خ ــر هی ــه بش ــه ای ک گون
ــه  ــوخ ب ــا رس ــن ب ــرا دی ــت؛ زی ــرده اس ــی نک زندگ
درون انســان در همــه لحظــات، در خلــوت و آشــکار، 
در جمــع و تنهایــی، در آرامــش و ســختی، اندیشــه و 

ــت. ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــل وی را تح عم
بــر ایــن اســاس هــر انــدازه دینــداری آدمــی قوی تــر 
ــر و  ــرعی کامل ت ــدود ش ــد و ح ــت ح ــد، رعای باش
ــود  ــواده بیشــتر خواهــد ب ــه اصــول خان پای بنــدی ب
و بالعکــس هــر چــه دینــداری ضعیف تــر باشــد، بــه 
ــداری  ــتحکام و پای ــه اس ــد ب ــدازه می توان ــان ان هم
ــه  ــت ک ــن روس ــاند. از همی ــیب برس ــواده آس خان
ــی؛ نقــش  ــای دین ــردن دســتورات و آموزه ه اجــرا ک
ــیب ها  ــواده از آس ــی خان ــی در مصونیت بخش بنیادین
دارد و مؤثرتریــن عامــل اســتحکام خانــواده و تربیــت 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــمار می آی ــه ش ــدان ب فرزن
کــه نادیــده گرفتــن آموزه  هــای دینــی در خانواده هــا، 
و  خانــواده  در  بــروز مشــکات جــدی  موجــب 
تحقیقــی  حاصــل  می شــود.  فرزنــدان  تربیــت 
ــان دهنده  ــراری، نش ــران ف ــای دخت ــاره پرونده ه درب
بی دینــی خانواده هــای آنــان و یــا التــزام بــه دینــداری 
ــنجی  ــک نظرس ــوده اســت.نتیجه ی ــر ب ــد صف در ح
ــتی  ــده در بهزیس ــداری ش ــراری نگه ــر ف از 70 دخت
تهــران نیــز گویــای آن اســت کــه 94 درصــد آن هــا 
ــطح  ــه س ــد ک ــی می  کرده ان ــی زندگ در خانواده های
اعتقــاد و آگاهی شــان از مذهــب و التــزام عملــی بــه 

ــن، در حــد بســیار پایینــی اســت. دی
ــداری  ــامی، دین ــواده اس ــای خان ــی از ویژگی ه یک
ــب  ــواده، موج ــام در خان ــکام اس ــرای اح ــت. اج اس
کاهــش آســیب های وارد شــده بــه آن و ایجــاد 
ــه  ــود؛ چنانک ــدان می ش ــرای فرزن ــر ب ــط  امن ت محی
رهبــر معظــم انقاب)مدظلــه العالــی( فرمــوده اســت:
ــکام  ــد اح ــظ آن، بای ــواده و در حف ــکیل خان در تش
اســامی را رعایــت کــرد تــا خانــواده، ســالم و در اوج 
ــن رو در خانواده هــای دینــدار کــه  ــد. از ای باقــی بمان
ــد،  ــت می دهن ــدود اهمی ــن ح ــه ای ــوهر ب زن و ش
ســال های متمــادی بــدون ناخرســندی بــا هــم 
ــامی رواج  ــای اس ــر روش ه ــد... اگ ــی می کنن زندگ
یابــد، خانواده هــا مســتحکم تر خواهــد شــد؛ چنانکــه 
در گذشــته های مــا زمانــی کــه هنــوز ایمــان مــردم 
ــدار و  ــی پای ــواده، کانون ــود، خان ــر ب ــالم تر و کامل ت س
مطمئــن بــود. زن و شــوهر بــه هــم عاقمندتــر بودند. 
ــرورش  ــالم تری پ ــن و س ــای ام ــدان در محیط ه فرزن

ــت. ــن اس ــم راه همی ــاال ه ــد. ح می یافتن
همــواره میــان دینــداری خانــواده و رضایتمنــدی زن 
ــته و دارد؛  ــود داش ــاداری وج ــه معن ــوهر، رابط و ش
ــر  ــراد قوی ت ــی اف ــرش دین ــدازه نگ ــر ان ــی ه یعن
باشــد، رضایــت آنــان از زندگــی افزایــش می  یابــد. بــه 
عبارتــی هــر انــدازه اعتقــاد بــه خداونــد و دســتوراتش 
محکم تــر باشــد، زندگــی زناشــویی از ثَبــات بیشــتری 
ــم  ــواده حاک ــتری در خان ــش بیش ــوردار و آرام برخ

ــود. خواهــد ب
عرصه هــای  در  کــه  دارد  نشــانه هایی  دینــداری 
مختلــف زندگــی و از جملــه رعایــت بیت المــال، نمود 
ــه  ــواده دینــدار ب ــه کــه خان پیــدا می کنــد. همان گون
رعایــت حــال و حــرام بســیار پایبنــد اســت؛ آحــاد 
ــت  ــد در رعای ــژه مســئولین بای ــه و به وی ــراد جامع اف
بیت المــال دقــت کننــد؛ زیــرا امانــت دار امــوال مــردم 
ــواره  ــاب هم ــم انق ــر معظ ــه رهب ــتند. چنانک هس
ــژه ای  ــت وی ــال حساســیت و دق ــه بیت الم نســبت ب

ــد. دارن
آیــت اهلل جــوادی آملــی ضمــن نقــل خاطــره ای در این 

بــاره می گویــد:
ــد  ــودم. فرزن ــری ب ــم رهب ــام معظ ــان مق روزی مهم
ایشــان آقــا مصطفــی نیــز نشســته بــود کــه ســفره 
گســترده شــد. آیــت اهلل خامنــه ای بــه وی نگاهــی کرد 
و فرمــود: شــما بــه منــزل برویــد. مــن خدمت ایشــان 
عــرض کــردم: اجــازه بفرماییــد آقــازاده هــم باشــند. 
ــا هــم باشــیم.  مــن از وی درخواســت کــرده ام کــه ب
ــما  ــال اســت، ش ــذا از بیت الم ــن غ ــد: ای ــا فرمودن آق
هــم مهمــان بیت المــال هســتید. بــرای بچه هــا جایــز 
نیســت کــه بــر ســر ایــن ســفره بنشــینند. ایشــان به 
منــزل برونــد و از غــذاي خانــه میــل کنند. مــن در آن 
لحظــه فهمیــدم کــه خداونــد چــرا ایــن همــه عــزت 

بــه حضــرت آقــا عطــا فرمــوده اســت.

خانواده مطلوب از منظر 
مقام معظم رهبری)2(

جایگاه زن دراسالم

ــرای  ــر ب ــری 88500 نف ــت پذی جمعی
ســاخت 26 هــزار و 820 واحــد احــداث 
ــرقی 2  ــان ش ــد. در آذربایج ــد ش خواه
شــهرک احــداث می شــود، در ایــن 
اســتان یــک شــهرک در دســت مطالعه 
اســت و شــهرک دیگــر با مســاحت 269 
هکتــار ، جمعیــت پذیــری 25800 نفــر 
و واحدپذیــری 7820 واحــد احــداث 

می شــود.
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ضرورت تحقق سیره علوی در جامعه اسالمی 
ــرمقاله.... همچنیــن عدالــت، الفــت  ــه س ادام
زندگــي و تنهــا راه اصــاح جامعه و گل سرســبد ایمان 

بــه خــدا و گنجینــه فضیلــت و احســان اســت.
بــرای تحقــق ســیره علــوی در جامعــه اســامی ،جلوه 

هایــی از عدالــت در ســیره علــوي بیــان میشــود.
 امــام در آغازیــن روزهــای  زمامــداری  حکومــت مــی 
فرمایــد: ) اگــر حکومتــي نتوانــد حــق را اقامه کنــد و بر 
باطــل یــورش برد و در برابرفشــار ســتم و فریــاد مظلوم 
بــر خــود نلــرزد و بــر پــاي نخیــزد به انــدازه عطســه بز 

و یــا کفــش وصلــه داري ارزش نــدارد(
و بــه همیــن دلیــل دو اقدام مهــم و انقابي را ســرلوحه 
اقدامــات حکومــت عدل خویــش قــرار داد:1- مصــادره 
و بازپــس گیــري اموال غاصبــان؛2- احیاء ســنت برابري 

و مســاوات در بهــره منــدي از بیــت المال.
او نــه تنهــا تصمیم گرفته بــود تــا در حکومتش حقوق 
مــردم پایمــال نشــود و در بیــت المــال حیــف و میلــي 
صــورت نگیــرد، بلکــه مــي خواســت حقــوق پایمــال 
ــرایطي  ــه در ش ــد. او ک ــز برگردان ــته را نی شــده گذش
ویــژه و حســاس حکومــت را پذیرفتــه بود، مي دانســت 
پاســخ مناســب بــه قیــام و انقــاب خودجــوش مردمي 
کــه در اثــر تبعیــض و ســتم حکومــت بــه ســتوه آمده 
و ســر بــه شــورش برداشــته و آن را واژگــون کــرده انــد، 
جــز بــا تأکیــد بــر اصــول عدالــت و قاطعیــت در برابــر 
بــي عدالتي هــاي گذشــته و عوامل آن ممکن نیســت. 

و اگــر حضــرت امیــر از ایــن شــرایط ویــژه بهــره بــرداري 
نمــي کــرد و تحــوالت اساســي مــورد نظــر خــود را عملــي 
نمــي ســاخت بــا فروکش نمــودن شــور و احســاس انقابي 
مــردم زمینــه اي بــراي دســت زدن بــه اقدامــات اصاحــي 

ــي ماند. نم
آن حضــرت بــا اینکــه مــي دانســت از ســوي عزیــز دردانــه 
هایــی بــي جهــت جامعــه و حواشــي انحصارطلــب قــدرت 
چــه جنجالــي در بــاره سیاســتهاي او بــه پــا خواهــد شــد 
و چــه مشــکاتي در راه اجــراي اهدافــش پیــش خواهنــد 
آورد، در اولیــن ســخنراني پــس از بیعــت برنامــه هــاي خود 
را  کــه در واقــع اصــول عدالــت اجتماعــي و راهکارهــاي آن 
ــرد و فرمود:»مــن همچــون یکــي از شــما  ــود  اعــام ک ب
هســتم، آنچــه بــه ســود شماســت ســود مــن نیــز هســت 
و آنچــه بــه ضــرر شماســت ضــرر مــن اســت. بــي تردیــد، 
در ِپیــکار میــان شــما و اهــل قبلــه را خــدا گشــوده و فتنــه 
هــا چــون ســیاهي شــبهاي تــار روي آورده اســت و ایــن بار 
ســنگین را جــز صاحبــان صبــر و بصیــرت کــه بــر مواضــع 
و موقعیتهــا آگاهــي داشــته باشــند نمــي تواننــد بــر دوش 
کشــند. مــن جــز بــه راه پیامبرتــان نخواهم بــرد و بــه آنچه 
مأمــور شــده ام اقــدام خواهــم کــرد. مشــروط بر اینکه شــما 
نیــز اســتقامت کنیــد. یقینــاً دیدگاههــا و موضع مــن امروز 
همــان موضعــي اســت کــه در حیــات پیامبــر داشــته ام.«

ــر معظــم انقــاب در جمــع کارگــزاران نظــام  ــرا رهب اخی
ســخن  از تعــارض منافــع در تصمیــم گیری هــای حاکمان 

زدنــد و بــه مســئوالن هشــدار دادنــد کــه مبــادا بــرای منافعی 
شــخصی در پــی تصویــب قانــون یــا انجــام تصمیمــی یــا رد 
قانــون و تصمیمــی دیگــر برآییــد . در ادامــه بیــان داشــتند که 
تعــارض منافــع چندیــن و چند الیه اســت که آشــکارترین آن 
منافــع مــادی اســت؛ عیــن آن کــه فــردی شــرکت واردات دارو 
یــا نهــاده هــای دامــی داشــته باشــد و تصمیمــی هــم راســتا 
بــا ســود بیشــتر خــود اتخــاذ کنــد و حــال آن کــه مصلحــت 
و منفعــت عمومــی چیــزی دیگــر اســت. گاه فــردی فــارغ از 
منافعشــان مالــی و مــادی بــرای حفــظ جایــگاه مدیریتــی یــا 
شــخصیت اجتماعــی خــود بــا  تصمیمــی خــوب مخالفــت 
مــی کنــد و یــا بــر تصمیمــی بــد صحــه مــی گــذارد. شــخصا 
مــواردی را شــاهد بــودم کــه عزیــزی مــی گویــد اگــر فــان 
کار بشــود یــا نشــود آبــروی مــن در حــوزه انتخابیــه مــی رود و 
جایگاهــم تضعیــف مــی گــردد . فــان آدم را کــه رقیــب مــن 
بــوده اســت چــرا مــی خواهنــد مثــا فرمانــدار بگذارند ایــن در 
حالــی اســت کــه بــه شایســتگی او بــرای ایــن پســت معترف 
اســت وایــن ســخنان رهبــری حکیــم انقاب ریشــه در ســیره 
علــوی  دارد لــذا بــرای تحقــق عدالت اجتماعــی که مهمترین 
انگیــزه بعثــت پیامبــران ورســوالن الهــی بــوده اســت نیازمند 
منظومــه کاملــی از بایدهــا ونبایدهاســت کــه در ســیره علوی 
امــام متقیــان علــی علیــه الســام و تربیــت شــده آن ســیره 
مقــام معظــم رهبــری مــی توانــد نظــام اســامی رابــه جایگاه 
واقعــی خودبرســاند و درایــن راه همــت وعــزم مســئولین وبــه 

عینــه قــراردادن آن منظومــات اســت 

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی خربداد :

اصالحیه آگهی مناقصه فراخوان عمومی یک 
مرحله ای انتخاب پیمانکار )شماره 1۴۰1/76(

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

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 راه  اعالم آمادگی نامهاز تاریخ چاپ آگهی،  (7روز)هفت ظرف مدت دعوت به عمل می آید حداکثر تا  ابنیه( 5)حداقل گرید صالحیت
 ارسال نمایند. Techinfo@Canymes.comبه 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 (  ریال پانصد میلیون)  ریال500,000,000به مبلغ بانکی چک صیاد شرکتی یک فقره  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
 می باشد.

اعالم آمادگی و آخرین مهلت 
 اسناد مناقصهارسال 

 می باشد. روز7آگهی در روزنامه به مدت اصالحیه  از زمان درج 

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

, تحویل  دبیرخانه  بلوار نماز )بلوار سید جمال الدین اسدآبادی(, رو به روی اداره ارشاد اسالمی, جنب گلفروشیان, سیرج محل تحویل موضوع مناقصه
 گردد.کمیسیون معامالت  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

 شرایط:

 می باشد. 29/01/1401سایر شرایط مناقصه همانند شرایط مندرج در آگهی روز دوشنبه مورخ 

  آقای ضیاءزاده( تماس حاصل فرمایید. -114)داخلی 021-88505623-30تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

 

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

 

 

 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 اقــدام منایــد. لــذا 

از رشکــت هــای واجــد صالحیت)حداقــل گریــد 5 ابنیــه( دعــوت بــه عمــل مــی آیــد حداکــر تــا ظــرف مــدت هفــت روز)7( از 

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

شــرایط: ســایر شــرایط مناقصــه هماننــد شــرایط منــدرج در آگهــی روز دوشــنبه مورخ 
ــد. 1۴۰1/۰1/29 می باش

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

واحد بازرگانی شرکت کانی مس
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حاج قاسم دائم در مأموریت 
خارج از کشور بود!

شاید هیچ کس باور نکند اما او برای هیچ کدام از این 
مأموریت هایش حقوق نمی گرفت! 

یک بار مشکل مالی برایش پیش آمد.
یار و همراه همیشگی دنیا و آخرتش، پورجعفری متوجه 

مشکل مالی حاجی شد. 
بدون آنکه ایشان متوجه شود، با سردار قاآنی قضیه را مطرح 
کرد. او هم به معاونت مالی دستور داد که یکی از ماموریت 
های خارج از کشور حاج قاسم را حساب کنند و هزینه را 

واریز کنند! 
به  برگرداندن پول  اولین کارش  وقتی که متوجه شد، 

حساب سپاه بود، بعد هم توبیخ هر سه نفر... 
به آن ها گفت :

شما اشتباه می کنید در زندگی شخصی من دخالت می 
کنید، به شما ربطی ندارد که من مشکل مالی دارم یا ندارم، 

بعد از این دیگر از این کارها نکنید! 
حسین پورجعفری که سی و چند سال همراه حاج قاسم 

بود می گفت :
به یاد ندارم ریالی بابت ماموریت های خارج از کشور گرفته 

باشد... ریالی... ریالی...!!! 
تنها منتظر بود تا آقا امر کنند و او بدون هیچ حرفی و 

توقعی اطاعت امر کند! 
ریالی از حکومت نگرفت بابت جهانی کردن حکومت حق! 
خدا هم ذره ای در او تردید نگذاشت برای کار کردن در 

جبهه حق! 
تمام وجودش را پر کرد از بصیرت، تقوا، مجاهدت! 

او تربیت شده مکتب امام بود! 
در وصیت نامه اش می نویسد :

بدانید که می دانید مهمترین هنر خمینی عزیز این بود، 
که اول اسالم را به پشتوانه ایران آورد! 

وسپس ایران را در خدمت اسالم قرار داد. 
اگر اسالم نبود و اگر روح اسالمی بر این ملت حاکم نبود، 

صدام چون گرگ درنده ای این کشور را می درید. 
آمریکا چون سگ هاری همین عمل را می کرد، 

اما هنر امام این بود که اسالم را پشتوانه آورد! 
عاشورا و محرم و صفر و فاطمیه را به پشتوانه این ملت آورد، 

انقالب هایی در انقالب ایجاد کرد! 
به همین دلیل در هر دوره، هزاران فداکار جان خود را سپر 

شما و ملت و خاک ایران و اسالم نموده اند، 
و بزرگ ترین قدرت های مادی را ذلیل خود نموده اند. 

فرمانــده ســپاه اســتان کرمــان گفــت: در 
ــی  ــد خط کش ــردم، نبای ــه م ــت ب خدم
سیاســی داشــته باشــیم و نمی شــود 
بگوییــم ما پیرو مکتب شــهید ســلیمانی 
ــل  ــرای ح ــم ب ــا نمی توانی ــتیم ام هس
ــز جمــع  ــک می ــردم دور ی مشــکالت م

شــویم.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان ، 
یــادواره شــهید حاج حســین بادپــا دردانه 
کرمــان، همــرزم حاج قاســم ســلیمانی و 
از شــهدای مدافــع حــرم اســتان کرمــان 
ــا حضــور حجت االســالم والمســلمین   ب
ــده  ــلیمانی نماین ــدادی س ــن علی حس
ولی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
کرمــان، محمدرضــا پورابراهیمــی رئیس 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس و نماینده 
مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســالمی، سردار حســین معروفی فرمانده 
ــردار  ــان، س ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث س
عبدالرضــا ناظری فرمانده انتظامی اســتان 
کرمــان، دادخــدا ســاالری دادســتان 
عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان و 
ــان  ــدم از فرمانده ــم نوعی اق ســردار رحی
8 ســال دفــاع مقــدس و فرمانــده جنــگ 
ــزار  ــری در گل ــت های تکفی ــا تروریس ب

ــد. ــزار ش ــان برگ شــهدای کرم
ســردار حســین معروفــی فرمانــده ســپاه 
ــن  ــن آیی ــان در ای ــتان کرم ــاراهلل اس ث

ــه شــهدا محــور وحــدت  ــان اینک ــا بی ب
و شناســنامه حقیقــی انقــالب اســالمی 
ــهدا  ــت: ش ــار داش ــتند اظه ــران هس ای
جــان و آبــروی خــود را بــرای دفــاع از کور 

گذاشــتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهید بادپــا در 
دوران دفــاع مقــدس و بعــد از آن در جبهه 
مقاومــت، ســختی های زیــادی را متحمل 
شــد امــا در ایــن راه خســته نشــد و بــه 
آرزوی خــود رســید گفــت: شــهدای مــا 
بــر ســر کالس درس عباس )ع( حســینی 

شــدند و بــه دیــدار معبود شــتافتند.
ــان  ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
بــا بیــان اینکــه نامــوس پرســتی شــیعه 
برگرفتــه از گــودال قتلــگاه اباعبــداهلل 
ــزود:  ــت اف ــورا اس ــین )ع( و از عاش الحس
همچنان کــه حضــرت اباعبداهلل الحســین 
)ع( در لحظــات آخــر شــهادت فریــاد زد 
تــا مــن زنــده هســتم بــه ســمت حریــم 
و خیمــه هــا نرویــد و اگــر دیــن نداریــد 
ــا  ــز ت ــهدا نی ــید ش ــرد باش ــل آزادم الاق
ــن  ــوس ای ــون از نام ــره خ ــن قط آخری

ــد. ــاع کردن کشــور دف
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهدای مدافــع 
حــرم مــا، در جبهــه مقاومــت هــم وقتــی 
حــرم حضــرت زینــب )س( را در خطــر 
ــام  ــی ام ــوان شــیعه واقع ــه عن ــد ب دیدن
علــی)ع( بــه میــدان شــتافتند بیــان کرد: 

ــواده خــود را  شــهدای مدافــع حــرم، خان
نیــز همــراه کردنــد و زینــب وار بــه کمک 

بقــای دیــن خــدا آمدنــد.
ســردار معروفــی بــا بیــان اینکــه شــهید 
بادپــا ویژگی هــای بزرگــی از جملــه 
ــرت، والیتمــداری و اخــالص  ــر، بصی صب
در عمــل داشــت افــزود: دشــمن شناســی 
و امــام شناســی بســیار اهمیــت دارد کــه 
شــهدای مدافــع حــرم بــه خوبــی از ایــن 
ــوردار  ــری برخ ــت بخی ــای عاقب ویژگی ه

ــد. ــی کردن ــد و آن را عملیات بودن
ــرای  ــهدا ب ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اجــرای فرمــان ولی فقیــه، زمــان و مــکان 
نشــناختند و مطابــق میــل ولــی و حجت 
خــدا کار می کردنــد گفــت: حســین بادپــا 
در والیــت ذوب شــد و در مســیر والیــت 

فــداکاری کــرد.
ــان  ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
بــا توصیــه بــه خوانــدن وصیت نامــه 
شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی اظهــار 
داشــت: حــاج قاســم چهــار مــاه قبــل از 
شــهادت در وقــف نامــه بیــت الزهــرا)س( 
ــه  ــکان موقوف ــن م ــد ای ــد می کن تاکی
حضــرت زهــرا )س( اســت و هر کــه در آن 
ســخنرانی و مداحــی می کنــد باید محب 
امــام خمینــی)ره( و امام خامنه ای باشــند 
ــهید  ــن ش ــداری ای ــان از والیتم ــه نش ک

ــام اســت. واالمق

ــش  ــم و یاران ــاج قاس ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــواده  ــه داد: خان اخــالص در عمــل داشــتند ادام
شــهدا در مســیر فرزندان شهیدشــان ثابــت قدم 
هســتند و به آنهــا در پیگیــری جهــاد در راه خدا 

ــم. ــک می گویی تبری
ســردار معروفــی بــا اشــاره بــه اینکه شــهید حاج 
حســین بادپــا مریــد و عاشــق حاج قاســم بــود و 
دلــش نمی خواســت جنــازه او برگــردد چــرا کــه 
اعتقــاد داشــت نبایــد مقابــل حــاج قاســم کــه او 
را بســیار دوســت داشــت شــرمنده شــود و حــاج 
قاســم غصــه بخورد گفــت: امــروز اجرایــی کردن 
مکتــب حــاج قاســم نکتــه اصلــی بــرون رفــت از 

مشــکالت کشــور است.

با نوجوانان بدزبان چطور برخورد کنیم
 خیلــی از کــودکان و نوجوانــان در دوران رشــد و ارتباط 
بــا همســاالن و رســانه هــا و ارتباط بــا اعضــای فامیل و 
دوســت و آشــنا جمالتــی را یــاد مــی گیرنــد که شــاید 
اصــال معنــی اش را هــم نداننــد امــا در موقعیــت هــای 
مرتبــط یــا مرتبــط آن را تکــرار مــی کننــد و موجبــات 
ناراحتــی خانــواده را فراهــم مــی کننــد. گاه پیــش مــی 
آیــد حتــی بــرای لجبــازی بــا مــادر و  پــدر بیشــتر از 
ایــن لغــات اســتفاده مــی کننــد و بنابرایــن خیلــی پدر 
مادرهــا بــه ایــن بچــه ها لقــب بددهــن هم مــی دهند.
کــودک ســه تــا چهــار ســاله کــم کــم متوجــه مــی 
ــات  ــات و کلم ــی لغ ــه برخ ــادرش ب ــدر و م ــود پ ش
ــه برخــی حــرف هایــش  حســاس هســتند و بقیــه ب
انعــکاس نشــان مــی دهنــد همیــن باعــث مــی شــود 
کــودک بــه دنبــال امتحــان مجــدد بــر بیایــد و حســن 
شــوخ طبعــی اش بــه عبارتی گل کنــد. طــرف برخورد 
بــا بچــه ای کــه بــد صحبــت مــی کنــد اگــر بــا همــان 
بــد صحبــت کــردن باشــد، نهایتا به تشــدید رفتــار می 

انجامد.
پــدر و مادرهــا در ایــن موقعیت باید بیاد داشــته باشــند 
کــه اوال از صحبــت بچــه هایشــان در ایــن طــور مواقــع 
خشــمگین نشــوند و بداننــد حرفــی کــه یک بچــه زیر 
ســن پیــش دبســتانی مــی زنــد، نمــی دانــد  و اطالعی 
از معنــی آن نــدارد بنابرایــن بچــه را نبایــد بــه خاطــر 

برخــی کلمــات و لغــت هــا مواخــذه کنند. 
** تکنیک های مقابله با بددهنی

بچــه هــای کوچــک معنــی لغــات بــد را نمــی داننــد 
حتــی وقتــی تکــرار می کننــد، اگــر فرزندتــان کوچک 
اســت و لغــات زشــت را تکــرار مــی کنــد کــه بــه تقلید 
از دیگــران اســت، فقط بگوییــد: »آدم هــای خوب نباید 
چنیــن کلماتــی را بــه کار ببرنــد« و بــه جــای آن کلمه 
قابــل قبولــی را جایگزیــن کنیــد البتــه بهتــر اســت بــا 
لحــن و تــن صــدای متناســب ســن بچــه ایــن کار را 
انجــام دهیــد نــه بــا عصبانیــت و ناراحتی ســن و ســال 

خودتان.
برخــی والدیــن هســتند کــه در برابر بــکار بــردن حرف 
ــی  ــش منف ــان بچــه خردسالشــان واکن زشــت از ده
نشــان نمــی دهنــد، بهتــر اســت بــه خاطــر شــیرین 
زبانــی او شــادمانی نکنیــد و احساســات خــود را کنترل 
ــه او بگوییــد کــه ســخنش  کنیــد و همــان لحظــه ب

نادرســت اســت.
اگــر فرزنــد شــما بزرگتر اســت و معنی حــرف هایش را 
مــی دانیــد می توانیــد بــا آرامش بــه او بگویید کــه این 
نــوع حــرف زدن قابــل قبول نیســت ، تو بچه باهوشــی 
هســتی و بهتــر اســت بــه جــای ایــن کلمــات ، کلمات 

ــری جایگزین کنید. بهت
بهتــر اســت در برابــر بدزبانــی نوجــوان فقــط روتــرش 
ــا او  ــی ب ــب عاطف ــت مناس ــک موقعی ــد و در ی کنی

صحبــت کنیــد کــه تاثیرگــذار باشــد
نکتــه دیگــر در مقابل بدزبانــی و بددهنــی نوجوان بهتر 
اســت فقــط رو ترش کنیــد و در یک موقعیت مناســب 
بــا ســخن آرام او را از نــوع رفتــارش برحــذر کنیــد. ایــن 
صحبــت کــردن هــم بهتــر اســت در موقــع عاطفــی و 
رابطــه خــوب بچه با شــما صــورت بگیــرد زمانی کــه او 
را در آغــوش گرفتــه ایــد و بــه او ابراز محبــت می کنید. 
ایــن زمــان بهترین موقعیــت برای نهــی فرزنــد از رفتار 
نادرســت اســت چــرا کــه مقاومتــش کمتر اســت. بهتر 
اســت بــه او بگوییــد که فحــش و بددهنی،  احساســات 
دیگــران را تحــت تأثیــر منفــی قــرار می دهد، دوســتی 

هــا را از بیــن بــرده و آنهــا را متنفــر مــی کند.
ــن  ــر اولی ــا در براب ــواده ه ــه خان ــواالتی ک ــی از س یک
حــرف بــد فرزندشــان دارنــد، ایــن اســت کــه چطــور 
واکنــش نشــان دهنــد. پاســخ ایــن اســت کــه وقتــی 
بچــه ای بــرای اولیــن بــار حــرف بــدی را مــی گویــد 
پــس از گفتــن آن منتظر واکنــش والدینش اســت. اگر 
خانــواده ای باشــیم که برایمــان در فرهنگمــان این نوع 
حــرف زدن مهــم نباشــد قطعــا مــا هم عکــس العملی 
نشــان نمــی دهیــم، امــا در مقابــل خانــواده ای دیگــر 
بــه ســرعت عکــس العمــل نشــان مــی دهنــد. در هــر 
حالتــی کــه هســتید دربــاره ارزش هــای مثبــت با بچه 
هایتــان صحبــت کنیــد و کلمــات آزاردهنــده را منــع 
کنیــد بنابرایــن بهتــر اســت کــه از همــان اول واکنــش 

مناســب نشــان دهیــد.
ــر اســت  ــی کــودک بهت ــار بددهن ــرای بررســی رفت ب
کــه رســیدگی کنیــد از کجــا آموختــه و کجــا بــه کار 
ــوس  ــاله از اتوب ــک بچــه شــش س ــر ی ــرد ، اگ ــی ب م
یــک کلمــه زشــت شــنیده و تکــرار مــی کنــد، خیلــی 
متفــاوت از بچــه پانزده ســاله ای اســت کــه به معلمش 
فحــش مــی دهــد. پــس از آن بــه دلیــل بــه کار بــردن 
آن رســیدگی کنیــد، گاهــی بچــه هــا بــه خاطــر عــدم 
مهــارت بــا دیگــران بــد صحبت مــی کنند بهتر اســت 
ــت  ــارت درس ــا مه ــه آنه ــت ، ب ــالف وق ــای ات ــه ج ب
اجتماعــی را آمــوزش دهیــد وگرنــه ممکــن اســت در 
آینــده نــوع صحبــت کردنشــان عواقــب بــدی داشــته 
ــل  ــه دلی ــه ب ــتند ک ــاالن هس ــد.خیلی از بزرگس باش
رفتارهــای ناشایســت و بددهنــی در بزرگســالی از محل 
کارشــان اخــراج مــی شــوند، ایــن افــراد اگــر در کودکی 
و نوجوانــی مهارت کســب کــرده بودنــد، در روابطشــان 
ــاس  ــر احس ــدند.بنابراین اگ ــی ش ــکل نم ــار مش دچ
میکنیــد کودکتــان بــه خاطر عــدم کنترل خشــم نمی 
توانــد درســت صحبــت کنــد، بهتــر اســت ایــن مهارت 

ــه دارد ــه او آمــوزش دهیــد.             ... ادم را ب

راهکارهای مقابله با 
بددهنی کودک و نوجوان

کودک ونوجوان

مکتب حاج قاسم 
درس چهارم

سفر خواهرم به ترکیه 
خالف مشی پدرم بود/ 

عذرخواهی می کنیم
ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل ــد رئی فرزن
ســفر خواهــرم و همســرش بــه ترکیــه حتمــا غلــط 
اســت و بــه ســهم خــودم از همــه مــردم عذرخواهی 

می کنــم.
ــاف  ــاس قالیب ــر، الی ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــاد  ــر و دام ــری از ســفر دخت ــی انتشــار تصاوی در پ
محمدباقرقالیبــاف رئیــس مجلس شــورای اســالمی 
بــه هنگام به بازگشــت از ترکیــه، در حســاب کاربری 
خــود در توئیتــر، نوشــت: خواهرم و همســرش کاری 
انجــام دادنــد که حتمــاً غلط اســت؛ آنها بــرای خرید 
سیســمونی نرفتــه بودنــد امــا ایــن ســفر آن هــم در 
ایــن شــرایط اقتصــادی مــردم یقینــاً اشــتباه اســت.
وی در ادامــه ایــن مطلــب آورده اســت: ایــن رفتــار 
حتمــاً مخالــف نظــر و مشــی و مــرام پــدرم اســت؛ 
ایــن کار از قبــل مــورد مخالفــت ایشــان قــرار گرفته 

بــود، امــا متاســفانه نادیــده گرفتــه شــد.
ــد  ــالمی تاکی ــورای اس ــس ش ــس مجل ــد رئی فرزن
کــرد: بــه ســهم خــودم از همــه مــردم عذرخواهــی 
می کنــم و آنهــا هم حتمــاً بایــد عذرخواهــی نمایند.

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002536 - 1400/12/9 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتی اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملك بردســير تصرفــات مالكانــه بال معــارض متقاضــی آقــای محمدرضا 
خراســانی پــور فرزنــد عليمــراد  بشــماره شناســنامه 451  صــادره از بردســير درششــدانگ دکاکيــن 
مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 50 مترمربــع پــالک 14  فرعــی از 787  اصلــی واقــع در 
بردســير بلــوار شــهيد کالنتــری روبــروی کوچــه امــداد 16 بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك 
رســمی آقــای حميــد ســعيد محــرز گردیده اســت لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت 
متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم 
اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 

مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/1/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                                      حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالک/1 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002538 - 1400/12/9 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضــی آقای مســلم 
رضائــی پــور مشــيزی فرزنــد درعلــی  بشــماره شناســنامه 23  صــادره از بردســير درششــدانگ یك 
بــاب خانــه  به مســاحت 352/78 مترمربع پــالک 85 فرعــی از 3576  اصلی واقع در بردسيرشــهرک 
دانشــگاه بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی خانــم مهــوش بهــادر بردســيری محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكيــت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم 
وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                               حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالک/2 م الف

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002537 - 1400/12/9 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضــی خانم تــوران 
ســنجری رودبــار فرزنــد علی  بشــماره شناســنامه 722  صــادره از رودبار درششــدانگ یــك باب خانه  
بــه مســاحت 236/47  مترمربــع پــالک 5 فرعــی از 1488 اصلــی واقع در بردســير روســتای طاهرآباد 
کوچــه عــدل 7 بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای عزیزالــه خســروی محــرز 
گردیــده اســت.  لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكيــت متقاضی اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم 
وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                                 حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالک/3 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002535 - 1400/12/8 
هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بال معــارض متقاضــی آقای 
حســين علــی شــيخ مظفــری چتــرودی فرزند علــی اکبــر  بشــماره شناســنامه 31 صــادره از کرمان 
درششــدانگ یــك بــاب خانــه  بــه مســاحت  639/71 مترمربــع پــالک 1 فرعــی از 710  اصلــی 
واقــع در بردســيرگلزار خيابــان امــام بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای حبيب اله 
ســعيد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                              حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالک/4 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002534 - 1400/12/8 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضــی آقــای اميــن 
رضائــی گزکــی  فرزنــد محمــد  بشــماره کدملــی 3170057944  صــادره از بردســير درششــدانگ 
یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 374/75  مترمربــع پــالک 180  فرعــی  از 395  اصلــی واقــع در 
بردســير گلــزار خيابــان فرهنــگ کوچــه 9 بخــش 21 کرمــان خریــداری از مالــكان رســمی آقایــان 
منوچهــر و رســتم هــر دو کيانيــان محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكيــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولين آگهــي به مــدت دو ماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم 
اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 

مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                                 حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالک/5 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002533 - 1400/12/8 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضی آقــای مهدی 
خســروی مشــيزی فرزنــد خيرالــه بشــماره شناســنامه 287  صــادره از بردســير در ششــدانگ یــك 
بــاب خانــه بــه مســاحت 303/51 مترمربــع  پــالک 4 فرعــی از 191 اصلــی واقــع در بردســير بلــوار 
شــهيد صانعــی کوچه بنفشــه 11 بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالك رســمی آقــای احمد بيرمی 
نيــا محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                                   حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالک/6 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002532 - 1400/12/8 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضــی خانــم طيبه 
فخرابــادی  فرزند غالمحســين بشــماره شناســنامه 3  صادره از بردســير درششــدانگ یــك باب خانه 
بــه مســاحت 245/85 مترمربــع پــالک 3  فرعــی از 1302  اصلــی واقــع در بردســير خيابــان شــهيد 
صانعــی بلــوار مــدرس کوچــه مــدرس 11 بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالكيــن رســمی رضــا، 
محمد، حســين، مســلم، علــی و زهــرا همگی فخرابــادی )به نســبت مســاوی( محرز گردیده اســت 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــي 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ 
رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابه مراجــع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالكيــت صادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/1/22-تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/2/5

                                                               حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالک/7 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002529 - 1400/12/4 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــال معــارض متقاضی آقــای مهدی 
عالــم زاده فرزنــد علــی رضــا بــه شــماره شناســنامه 381 صــادره از بردســير درششــدانگ یــك بــاب 
خانــه بــه مســاحت 572/86 مترمربــع پــالک 54 فرعــی از 543  اصلــی واقــع در بردســير خيابــان 
شــهيد گرکانــی کوچــه 20 متــری بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای اهلل قلــی 
ســتوده نــژاد محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                            حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادوامالک/8 م الف

رسدار معروفی فرمانده سپاه استان کرمان: 

خط کشی سیاسی را باید در خدمت به مردم کنار گذاشت
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ــازمان  ــره س ــج و عم ــور ح ــاون ام مع
ــن  ــه آخری ــاره ب ــا اش ــارت ب حــج و زی
برنامه ریزی هــا و اقدامــات حــج تمتــع 
ــن  ــازه تری ــاس ت ــت: براس ۱۴۰۱ گف
ــره  ــج و عم ــمی وزارت ح ــام رس اع
ــه  ــاص یافت ــداد اختص ــتان، تع عربس
بــه جمهــوری اســامی ایــران در حــج 
ــت. ــر اس ــزار و ۶۳۵ نف ــال ۳۹ ه امس

ــارت  ــگار حــج و زی ــزارش خبرن ــه گ ب
ایرنــا، اکبــر رضایــی در خصــوص 
موضــوع حــج تمتــع ۱۴۰۱ اظهــار 
داشــت: تعــداد یــاد شــده شــامل 
حجــاج و عوامــل اجرایــی هســتند کــه 
همــه ســاله بــه میــزان ســهمیه اولیــه 
ــه در  ــت ک ــی یاف ــش م ــدادی افزای تع
ــت  ــن درخواس ــز ای ــاری نی ــال ج س
انجــام خواهــد شــد و علیرغــم ضیــق 
وقــت برنامــه ریــزی بــرای اعــزام میزان 

تخصیــص یافتــه بــا ســرعت و بــه طور 
ــی شــود. جــد انجــام م

ــی  ــرایط اعام ــه ش ــن ب وی همچنی
وزارت حــج و عمــره عربســتان مبنی بر 
پذیــرش زائــران در حــج تمتــع امســال 
گفــت: شــرط پذیــرش زائــران زیــر ۶۵ 
ســال، تزریــق کامــل واکسیناســیون و 
داشــتن تســت منفی کرونا ۷۲ ســاعت 
قبــل از اعــزام از جملــه موارد مهــم بوده 
کــه بــر همیــن اســاس برنامــه ریــزی 
خواهیــم کــرد و از میــان متقاضیانی که 
ــام خــود را انجــام  در ســال ۹۹ ثبــت ن
داده انــد بنابــر اولویــت آنــان تــا ســقف 

ســهمیه اقــدام مــی کنیــم.
ــازمان  ــره س ــج و عم ــور ح ــاون ام مع
ــرد: کســانی  ــه ک ــارت توصی حــج و زی
کــه علیرغــم ثبــت نــام اولیــه در ســال 
۹۹ بــا توجــه بــه شــرایط ســنی تعیین 

ــور در  ــازه حض ــاری اج ــال ج ــده س ش
حــج تمتــع امســال را ندارنــد، بــه هیــچ 

عنــوان انصــراف ندهنــد.
ــه گفتــه وی، ایــن انصــراف و عــودت  ب
ــداری  ــزی و پای ــه هــای واری دادن هزین
ســند ، بــه منزلــه انصــراف از اســتفاده 
از امتیــاز تثبیــت نــرخ ارز تعییــن شــده 
ــال ۹۹  ــی س ــت نام ــاج ثب ــرای حج ب
اســت . بنابرایــن توصیــه مــی شــود که 

ــه چنیــن اقدامــی مبــادرت نکننــد. ب
رضایــی تصریــح کــرد: متقاضیانــی کــه 
امســال مشــرف نمی شــوند امتیاز خود 
را حفــظ کننــد تــا انشــااهلل ســال آینده 
در اولویــت تشــرف بــه ســرزمین وحــی 
ــودت  ــراف و ع ــورت انص ــند. در ص باش
مبالــغ، این دســته از متقاضیــان در روند 
عــادی و اولویــت اولیــه اعــزام هــا قــرار 

مــی گیرنــد.

در رکاب خلیفه
علــی )علیه الســام( هنگامــي کــه بــه ســوی 
ــه  ــد ک ــار ش ــهر انب ــد، وارد ش ــه می آم کوف
مردمــش ایرانی بودنــد. کدخدایان و کشــاورزان 
ایرانــی خرســند بودنــد که خلیفه محبوبشــان 
از شــهر آنهــا عبــور مي کنــد، بــه اســتقبالش 
شــتافتند، هنگامــي کــه مرکــب علــی بــه راه 
افتــاد، آنهــا در جلــو مرکــب علــی )ع( شــروع 
ــد و  ــا را طلبی ــی آنه ــدن. عل ــه دوی ــد ب کردن
پرســید: »چــرا می دویــد، ایــن چــه کاری 

اســت کــه مــي کنیــد؟«
ایــن یــك نوعــی احتــرام اســت کــه ما نســبت 
بــه امــراء و افــراد مــورد احتــرام خــود می کنیم. 
ایــن ســنت و یــك نــوع ادبــی اســت کــه در 

میــان مــا معمول بــوده اســت.
ــدازد و  ــج می ان ــه رن ــا ب اینــکار شــما را در دنی
در آخــرت بــه شــقاوت می کشــاند. همیشــه از 
ایــن گونــه کارهــا کــه شــما را پســت و خــوار 
می کنــد خــودداری کنیــد. به عــاوه ایــن 
کارهــا چــه فایــده ای بــه حــال آن افــراد دارد؟

شکایت همسایه
شــخصي آمــد حضــور رســول اکــرم و از 
ــت  ــرا اذی ــه م ــرد ک همســایه اش شــکایت ک
می کنــد و از من ســلب آســایش کرده. رســول 
اکــرم فرمــود: »تحمــل کن و ســر و صــدا علیه 
ــود را  ــه روش خ ــداز، بلک ــایه ات راه نین همس
تغییــر دهــد.« بعــد از چنــدی دومرتبــه آمــد 
و شــکایت کــرد. ایــن دفعــه نیــز رســول اکــرم 

فرمــود: »تحمــل کــن.«
بــراي ســومین بــار آمــد و گفــت: یــا رســول اهلل 
ایــن همســایه مــن، دســت از روش خویــش بر 
نمــی دارد و همــان طــور موجبــات ناراحتی من 

و خانــواده ام را فراهــم می ســازد.
ــود: »روز  ــه او فرم ــرم ب ــه رســول اک ــن دفع ای
جمعــه که رســید، بــرو اســباب و اثــاث خودت 
را بیــرون بیــاور و ســر راه مــردم کــه می آینــد 
ــو  ــردم از ت ــذار، م ــد بگ ــد و می بینن و می رون
خواهنــد پرســید کــه چــرا اثاثت اینجــا ریخته 
اســت؟ بگو از دســت همســایه بد و شــکایت او 
را بــه همــه مــردم بگــو.« شــاکی همیــن کار را 

. کرد
همســایه مــوذی کــه خیــال می کــرد، پیغمبر 
ــاری  ــل و بردب ــتور تحم ــه دس ــرای همیش ب
ــع  ــای دف می دهــد، نمی دانســت آنجــا کــه پ
ظلــم و دفــاع از حقــوق بــه میــان بیاید، اســام 
حیثیــت و احترامی برای متجاوز قائل نیســت. 
لهــذا همین کــه از موضــوع اطــاع یافــت، بــه 
التمــاس افتــاد و خواهــش کــرد کــه آن مــرد، 
اثــاث خــود را برگردانــد بــه منــزل. در همــان 
وقــت متعهــد شــد کــه دیگــر بــه هیــچ نحــو 
موجبــات آزار همســایه خــود را فراهــم نســازد.

خواهش دعا
شــخصی بــا هیجــان و اضطــراب بــه حضــور 
امــام صــادق علیــه الســام آمــد و گفت:»درباره 
ــن  ــه م ــد ب ــا خداون ــد ت ــی بفرمایی مــن دعای
وســعت رزقــی بدهد،کــه خیلــی فقیــر و 
تنگدســتم.«امام:»هرگز دعــا نمــی کنم.«-چرا 
دعــا نمــی کنید؟!»بــرای اینکــه خداونــد راهی 
بــرای ایــن کار معیــن کــرده اســت.خداوند امر 
کــرده کــه روزی را پــی جویــی کنیــد و طلــب 
ــود  ــه خ ــی در خان ــی خواه ــو م ــا ت نمایید.ام
ــود  ــه خ ــه خان ــا روزی را ب ــا دع بنشــینی و ب

بکشــانی!« 

بستن زانوی شتر
قافلــه چندیــن ســاعت راه رفتــه بود.آثــار 
خســتگی در ســواران و در مرکبها پدید گشــته 
بود.همینکــه بــه منزلــی رســیدند کــه آنجــا 
آبــی بود،قافلــه فــرود آمد.رســول اکــرم نیــز که 
همــراه قافلــه بــود شــتر خویــش را خوابانیــد 
و پیــاده شــد.قبل از همــه چیز،همــه در فکــر 
بودنــد کــه خــود را بــه آب برســانند و مقدمات 

نمــاز را فراهــم کننــد.
رســول اکــرم بعــد از آنکه پیاده شــد،به آن ســو 
کــه آب بود روان شــد،ولی بعــد از آنکه مقداری 
ــا احــدی ســخنی بگویــد  رفت،بــدون آنکــه ب
بــه طــرف مرکــب خویــش بازگشــت.اصحاب 
و یــاران بــا تعجــب بــا خــود مــی گفتنــد آیــا 
اینجــا را بــرای فــرود آمــدن نپســندیده اســت 
و مــی خواهــد فرمــان حرکــت بدهد؟چشــمها 
مراقــب و گوشــها منتظر شــنیدن فرمــان بود.
تعجــب جمعیت هنگامی زیاد شــد کــه دیدند 
همینکــه بــه شــتر خویــش رســید،زانو بنــد را 
برداشــت و زانوهــای شــتر را بســت و دو مرتبــه 

بــه ســوی مقصــد اولــی خویــش روان شــد.
ــول  ــد:»ای رس ــد ش ــراف بلن ــا از اط فریاده
خدا!چــرا مــا را فرمــان نــدادی کــه ایــن کار را 
ــه خــودت زحمــت دادی و  برایــت بکنیــم،و ب
برگشــتی؟ما کــه با کمــال افتخــار بــرای انجام 

ــم.« ــاده بودی ــت آم ــن خدم ای
ــران در  ــز از دیگ ــا فرمود:»هرگ ــواب آنه در ج
کارهــای خــود کمــك نخواهیــد،و بــه دیگــران 
ــرای یــك قطعــه چــوب  ــو ب ــکا نکنیــد و ل ات

مســواک باشــد.« 

داستان  های آموزنده اعزام ۳۹ هزار و ۶۳۵ ایرانی به حج تمتع ۱۴۰۱

وی همچنین تاکید کــرد: متقاضیانی 
کــه تاکنــون واکســن کرونای خــود را 
بــه طــور کامــل تزریــق نکــرده انــد در 
اســرع وقــت مبــادرت بــه ایــن مهــم 
کننــد تــا در رونــد اعزام آنان مشــکلی 

ــود نیاید. بوج

معــاون اجتماعــی پلیس فتــا به تشــریح اقداماتــی پرداخت 
ــای  ــاوی لینك ه ــای ح ــال پیامك ه ــال ارس ــه دنب ــه ب ک
ــد  ــکایت جدی ــت ش ــون »ثب ــی همچ ــا عناوین ــی ب جعل
علیــه اشــخاص« و نصــب بدافزارهــا ایــن لینك هــا صــورت 

می گیــرد.
ــنیم؛  ــزاری تس ــی خبرگ ــگار اجتماع ــزارش خبرن ــه گ ب
ــا  ــی ب ــترده  و جعل ــای گس ــر پیامك ه ــد روز اخی در چن
هــدف کاهبــرداری از هموطنــان، توســط کاهبــرداران از 
شــماره های شــخصی ارســال شــده کــه حــاوی یــك لینك 

جعلــی و تنهــا بــه قصــد کاهبــرداری اســت.
در تازه تریــن ایــن نــوع پیامك هــا کاهبــرداران بــا عناوینی 
همچــون ثبــت شــکایت جدیــد علیــه اشــخاص یــا »مأمور 
ــزار را  ــه بداف ــوده ب ــی«، لینك هــای آل ــوه قضای ــه ق اطاعی

بــرای هموطنــان ارســال می کننــد.
ــا  ــور ب ــی مذک ــای جعل ــه پیامك ه ــد ک ــر ش ــد متذک بای
ــا  عناوینــی همچــون ســامانه »ثنــا« نیــز پیــش از ایــن ب

ــد. ــال می ش ــرداری ارس ــدف کاهب ه
کاهبــرداران در ایــن پیامك هــا از فــرد می خواهنــد بــرای 
اینکــه متوجــه شــوند چــه شــخصی از وی شــکایت کــرده 

اســت، اقــدام بــه بارگیــری آن پیونــد یــا لینــك کننــد!
ــاون  ــایی؛ مع ــن پاش ــا ســرهنگ رامی ــه ب ــن رابط در همی
فرهنگــی و اجتماعــی پلیس فتــا گفت وگــو کردیــم. وی در 
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه هموطنــان در صــورت بــاز کردن 
عمــدی یــا ســهوی لینك هــای مذکــور و نصــب بدافــزار بــر 
روی گوشــی چــه اقدامــی بایــد انجــام دهنــد، اظهــار کــرد: 
اگــر خــدای نکــرده لینك هــای مذکــور به هــر دلیلــی روی 
گوشــی نصــب شــد، گوشــی فــرد بــه اصطــاح »زامبــی« 

می شــود.
ــه  وی افــزود: پــس از زامبــی شــدن گوشــی، دسترســی ب
صنــدوق پیامکــی بــرای فــرد هکــر فراهــم می شــود و وی 
از طریــق گوشــی تلفن همــراه فــرد قربانــی، پیامك هایــی را 
بــا همــون مضمــون قبلــی بــرای ســایر افــراد می فرســتد.

ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد: البتــه اگــر فــرد قربانــی 
ــز شــود و تراکنــش بانکــی  ــی بانکــی نی وارد لینــك جعل
داشــته باشــد، اطاعــات کارت بانکــی وی نیــز بــه ســرقت 
رفتــه و هکــر با داشــتن اطاعــات بانکــی آن شــخص، اقدام 
بــه تراکنش هــای بانکــی خواهــد رفــت و بــه ایــن ترتیــب 
موجــودی کارت بانکــی مالباختــه نیــز خالــی خواهــد شــد.

پاشــایی خاطرنشــان کــرد: تنهــا و مطمئن تریــن راه پــس از 
نصــب ایــن بدافزارها این اســت کــه در آن لحظه دسترســی 
هکــر قطــع شــود بــه ایــن نحــو اســت کــه حتمــاً گوشــی 
بایــد ریســت فکتــوری یــا همــان بازگشــت بــه تنظیمــات 
ــره  ــس از پشــتیبان گیری و ذخی ــرد پ ــه شــود و ف کارخان

اطاعــات خــود بایــد اقــدام بــه ریســت فکتــوری کنــد.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی پلیــس فتــا بــا بیــان اینکــه 
نصــب هر نرم افــزار یك ســری مقدمــات دارد، گفــت: برخی 
از هموطنــان می گوینــد تنهــا نرم افــزار را بــاز کــرده و اقــدام 
بــه نصــب نکرده انــد و بایــد بگویــم تــا مادامــی کــه لینــك 
مذکــور روی گوشــی نصب نشــود، اتفاقــی نخواهد افتــاد اما 
اگــر بــدون اختیــار فــرد، در صنــدوق پیامــك گوشــی وی، 
پیامــك ارســال شــود، بایــد اطمینان پیــدا کند که گوشــی 

وی هــك شــده اســت.
وی بــا ابــراز تأســف از عــدم توجــه برخــی از هموطنــان بــه 
هشــدارهای پلیســی دربــاره این نــوع کاهبرداری ها، یــادآور 
شــد: پلیــس فتــا در ۶ مــاه بالــغ بــر ۵۰۰ اطاعیه آموزشــی 
از راه هــای مختلــف همچــون اطاع رســانی توســط رســانه 
ملــی، خبرگزاری هــا، نماهنــگ و ... در ایــن رابطــه داشــته 
امــا واقعــاً جــای تعجــب دارد کــه چــرا برخــی از هموطنــان 
مجــدداً بــه ایــن هشــدارها توجهــی نکــرده، این قــدر راحت 
ــل  ــا تحمی ــد و پرونده ه ــرار می گیرن ــرداران ق در دام کاهب

پلیــس و دســتگاه قضائــی می شــود.

10000100005588

توصیه پلیس درباره لینک های 
جعلی شکایات قضائی

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002519 - 1400/12/4 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بــا معــارض متقاضی آقــای مرتضی 
سيســتانی بدوئــی  فرزند یداهلل  بشــماره کدملــی 3170018884  صادره از بردســير درششــدانگ یك 
بــاب خانــه بــه مســاحت 237/36  مترمربــع پــاک 12  فرعــی از 684  اصلــی واقــع در بردســير بلوار 
ميــرزا اقاخــان کوچــه 10 بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای اميــر گرکانــی نــژاد 
مشــيزی محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                                  حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/9 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقد سندرســمي  برابر رای شــماره 140060319011002337 - 1400/11/11 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــا معــارض متقاضی خانــم فاطمه 
بيرمــی نيــا فرزنــد قربانعلی بشــماره شناســنامه 184 صــادره از بردســير درششــدانگ یك بــاب خانه 
بــه مســاحت 314/15 مترمربــع پــاک 339  فرعــی از 534  اصلــی واقــع در بردســيرميدان معلــم 
کوچــه تربيــت 2 بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای عبــاس بهــادر بردســيری 
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                              حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/10 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002266 - 1400/11/3 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفات مالكانــه با معــارض متقاضــی آقای ماشــاءاله 
مــرادی دشــتكار فرزنــد اصغــر  بشــماره شناســنامه 141  صــادره از بردســير درششــدانگ یــك بــاب 
خانــه بــه مســاحت 1084/5 مترمربــع پــاک 12 فرعــی مجــزی شــده از 4  فرعــی از 3943  اصلــی 
واقــع در بردســيراراضی باقرابــاد بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای اصغــر مرادی 
دشــتكار محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                            حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/11 م الف

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي  برابــر رای شــماره 140060319011002528 - 1400/12/4 هيات 
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد سندرســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بــا معــارض متقاضــی آقای نعمــت اله 
معمارزاده ســيرجانی فرزند غامحســين بشــماره شناســنامه 200  صادره از ســيرجان در ششــدانگ 
یــك درب بــاغ بــه مســاحت 296/64 مترمربــع پــاک 406 فرعــی مجــزی شــده از 245  فرعــی از 
872  اصلــی واقــع در بردســير روســتای مــادون بخــش 21 کرمــان خریــداری  از مالك رســمی آقای 
حســن صانعــی محــرز گردیده اســت لذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت متقاضــی اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود 
رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور وعــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/1/22-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/5

                                                               حسين تقی زاده- رئيس ثبت اسنادواماک/12 م الف

پس از نصب بدافزار موبایل را 
"ریست فکتوری" کنید

اجرای پویش کاهش مرصف 
دخانیات در روستای هجین

ــا دود  ــه ب ــردم در مواجه ــت از م ــور محافظ ــه منظ ب
دخانیــات و کاهــش عــوارض آن در روســتای هجیــن 
از توابــع شهرســتان بردســیر، به همت مرکز بهداشــت 
و بــا همــکاری بخشــداری مرکــزی ، شــورای اســامی 
، دهیــار ی و خانــه بهداشــت پویــش کاهــش مصــرف 

دخانیــات اجــرا شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمان 
شهرســتان بردســیر، اقدامــات انجام شــده در راســتای 
کاهــش مصــرف دخانیــات در روســتای هجین شــامل 
آمــوزش و اطاع رســانی عمومــی، دیوارنویســی، نصب 
تابلــو و بنــر مــی باشــد.با توجــه بــه گســترش مصــرف 
ســیگار و قلیــان در بیــن جوانــان و نوجوانــان و اهمیت 
پیشــگیری از مصــرف دخانیــات در جامعــه ضــرورت 
دارد تمامــی ارگان هــا، نهادهــا و ســازمان هــای دولتــی 
و غیــر دولتــی در پیشــگیری از ســوء مصــرف دخانیات 

همکاری داشــته باشــند.

مدیرکل مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه: 

مشکالت ۴۰7 نفر از مراجعه کنندگان در ۳۰ جلسه دیدار مردمی رسیدگی شد
مدیــرکل ارتباطــات مردمــی قــوه قضاییــه گفــت: در 
ســال گذشــته  ۳۰ جلســه دیــدار مردمــی باحضــور 
رئیــس قــوه قضاییــه و دیگــر مقامــات عالــی قضایــی 
ــزار  ــه برگ ــوه قضایی ــی ق ــات مردم ــز ارتباط در مرک
شــد کــه در ایــن دیدار هــا بــه مشــکات ۴۰۷ نفــر از 
مراجعــه کننــدگان رســیدگی و دســتورات الزم برای 

رفــع مشــکات آنــان صــادر شــد.  
علــی اصغــر رفاهــی در گفت وگــو بــا میــزان، با اشــاره 
ــه حضــور مقامــات و مســئوالن عالــی قضایــی در  ب
مرکــز ارتباطــات مردمــی قــوه قضاییــه، اظهــار کــرد: 
ارتبــاط مســتقیم بــا مــردم و مراجعــه کننــدگان بــه 
قــوه قضاییــه یکــی از اصلی تریــن رویکرد هــا در دوره 
تحــول و تعالــی اســت کــه مــورد تاکید مؤکــد رئیس 

ــوه قضاییه اســت. ق
مدیــرکل ارتباطــات مردمــی قــوه قضاییــه در ادامه با 
تاکیــد بــر ۴ بــار حضــور پرثمــر رئیــس قــوه قضاییه 
در مرکــز ارتباطــات مردمــی گفــت: حجت االســام 
والمســلمین محســنی اژه ای رئیــس قــوه قضاییــه در 
ــر از  ــا ۶۱ نف ــی ب ــی صمیم ــا در فضای ــن دیدار ه ای
مراجعــه کننــدگان به گفت وگو نشســت و دســتورات 
الزم در خصــوص رفــع مشــکات آنــان را صــادر کرد.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بر اینکه در ســال گذشــته  ۳۰ 
جلســه دیــدار مردمــی باحضــور رئیــس قــوه قضاییه 
و دیگــر مقامــات عالــی قضایــی در مرکــز ارتباطــات 
مردمــی قــوه قضاییــه برگــزار شــد، تاکیــد کــرد: در 
ــه  ــر از مراجع ــکات ۴۰۷ نف ــه مش ــا ب ــن دیدار ه ای
ــع  ــرای رف ــتورات الزم ب ــیدگی و دس ــدگان رس کنن

مشــکات آنــان صــادر شــد.  
رفاهــی بــا بیــان اینکــه معــاون اول قــوه قضاییــه، بــا 
هــدف رفــع مشــکات حقوقــی و قضایــی مراجعــه 
کننــدگان  ۲نوبــت در مرکــز ارتباطــات مردمــی قــوه 
قضاییــه حضور داشــته اســت، گفت: حجت االســام 
ــر از  ــا ۱۴نف ــت ب ــر نوب ــدق در ه ــلمین مص والمس
مراجعــه کننــدگان دیــدار و گفت وگو داشــته وجهت 
رفــع مشــکات مراجعــه کننــدگان دســتورات الزم را 

صــادر کــرده اســت.
ــا بیــان اینکــه  معــاون قضایــی قــوه  وی در ادامــه ب
قضاییــه نیــز ۵ نوبــت در مرکــز ارتباطــات مردمــی 
ــرد:  ــد ک ــه حضــور داشــته اســت، تاکی ــوه قضایی ق
حجــت االســام والمســلمین رحیمــی در نوبــت اول 
بــا ۹ نفــر، در نوبــت دوم بــا ۶ نفــر، نوبــت ســوم بــا 
۱۴ نفــر، نوبــت چهــارم بــا ۲۲نفــر و در نوبــت پنجــم 
بــا ۱۷ نفــر از مراجعــه کننــدگان دیــدار کــرده و بــه  
مشــکات آن هــا رســیدگی و دســتورات الزم را صادر 

کــرده اســت.
مدیــرکل ارتباطــات مردمــی قــوه قضاییه بیــان کرد: 
حســن بابایــی رئیــس ســازمان ثبــت اســناد و اماک 
کل کشــور در ۲ نوبــت حضــور در مرکــز ارتباطــات 
بــا ۹ نفــر از مراجعــه کننــدگان دیــدار کــرده اســت. 
ایــن دیــدار هــا مربــوط بــه پرونــده  کثیرالشــاکی و 
ــت  ــازمان ثب ــس س ــه رئی ــوده اســت ک ــا ب تجمع ه
اســناد و امــاک کل کشــور پــس از بررســی پرونده ها 

دســتورات الزم را در خصــوص آنهــا صــادر کــرد.
رفاهی تصریح کرد: در راســتای تاکید رئیس دســتگاه 
قضــا تمامــی مقامــات عالی قضایــی از جملــه رئیس 
دیــوان عالــی کشــور، دادســتان کل کشــور، رئیــس 
ســازمان زنــدان هــا، معــاون حقوقــی قــوه قضاییــه، 
ــتان  ــران، دادس ــتان ته ــتری اس ــس کل دادگس رئی
عمومــی و انقــاب تهــران، معــاون منابــع انســانی قوه 
قضاییــه و رئیــس کل محاکم تهــران، رئیس ســازمان 
زنــدان هــا، اقدامــات تامینــی و تربیتی، رئیــس مرکز 
حفاظــت و اطاعــات دســتگاه قضــا، رئیس ســازمان 
قضایــی نیرو هــای مســلح، معــاون اجتماعــی و 
پیشــگیری از وقوع جــرم قوه قضاییه، رئیس ســازمان 
بازرســی کل کشــور، رئیس ســازمان پزشــکی قانونی 
کشــور، دادســتان انتظامــی قضــات، رئیــس دیــوان 
عدالــت اداری، رئیــس مرکــز توســعه حــل اختــاف 
ــور در  ــتان کل کش ــی دادس ــاون قضای ــور و مع کش
مرکــز ارتباطــات مردمــی قــوه قضاییــه حضــور یافته 
ــیدگی و  ــدگان رس ــه کنن ــای مراجع ــه پرونده ه و ب

ــد. دســتورات الزم را صــادر کردن
مدیــرکل ارتباطــات مردمــی قــوه قضاییــه بــا اشــاره 
ــال  ــاکی در س ــای کثیرالش ــت پرونده ه ــه وضعی ب
۱۴۰۰، گفــت: در ســال گذشــته در مرکــز ارتباطــات 
ــورد بررســی  ــده کثیرالشــاکی م ــی ۱۰۶ پرون مردم
ــز  ــن مرک ــوی ای ــات الزم از س ــت و اقدام ــرار گرف ق
ــا اتخــاذ شــد.  ــن پرونده ه ــع مشــکات ای ــرای رف ب
ایــن پرونده هــای کثیرالشــاکی پرونده هــای مرتبــط 
ــروش  ــد و ف ــق، خری ــکن، وثای ــای مس ــا تعاونی ه ب
ــرد. ــی گی ــز ارز رادر برم ــرداری و رم ــودرو، کاهب خ

وی تاکیــد کــرد: پرونده هــای کثیــر الشــاکی در 
مرکــز ارتباطــات مردمــی قوه قضاییــه در پوشــه های 
جداگانــه و بــه صــورت ویــژه پیگیــری می شــوند. در 
ــا تجمــع همــراه اســت  ایــن پرونده هــا کــه گا هــا ب
۲یــا ۳ نماینــده از طرف شــکات و مالباختگان معرفی 
می شــوند و ایــن نماینده هــا در فاصلــه زمانــی ۱۵ روز 
یکبــار بــه مرکــز ارتباطــات مردمــی مراجعــه و رونــد 

ــده را پیگیــری می کننــد. پرون
مدیــرکل ارتباطــات مردمــی قــوه قضاییــه بــا بیــان 
ــران  ــك ته ــاکی اصطل ــر الش ــده کثی ــه پرون اینک
رســیدگی شــده اســت، گفــت: همچنیــن ۹۰ درصد 
ــی مســکن شــهریار رســیدگی شــده  ــده تعاون پرون
اســت و پرونــده اراضــی منابــع طبیعی ســرخه حصار 
ــد. ــی را طــی می کن ــال حاضــر مراحــل نهای در ح
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ــد :  ــده ، متول ــادر: گل نســاء روهن ــام م ــر ون ــد اکب ــدی محمــودی فرزن شــهید مه
ــگار ــهدای ن ــزار ش ــزار: گل ــرد، م 43/۱/۱0ومج

زندگینامه: 
شــهید مهــدی محمــودی در شــهر نــگار به دنیــا آمــد. از جمله بچه هایــی بود 
کــه در کنــار درس بــه کار کــردن هــم مشــغول بــود. طوری کــه در کشــاورزی، 
جوشــکاری، رانندگــی بــا تراکتــور مهــارت پیدا کــرده و کمــک کار پــدر و مادر، 

خواهــر برادرهــا، فامیل و غریبه بــود ...
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی، بــه مدرســه نمــی رفــت و اصــرار بــه رفتــن بــه 
جبهــه داشــت. ۱۶ ســاله بــود کــه موفــق شــد خواســته خــود را عملــی کند و 
بــا شناســنامه ای کــه ۲ســال بزرگتــر از ســنش بود، بــه بهانه خدمت ســربازی، 

خــود را بــه خطــوط مقــدم جبهه رســاند.
آخریــن نامــه ای کــه خانواده از شــهید دریافــت کردنــد، در تاریــخ ۶7/۱/۲3 بود 
کــه از حضــور خــود در عملیاتــی واقــع در بنــدر فــاو، خبــر داده بــود ... پــس از 
ایــن نامــه دیگــر اطالعــی از شــهید مهــدی محمودی نشــد تــا اینکــه در تاریخ 
75/۱۱/۲3 پــس از ۸ ســال بیخبــری، پیکــرش بــه میهــن بازگشــت و پــس از 

تشــییع باشــکوه مــردم، در گلــزار شــهدای نــگار بــه خاک ســپرده شــد.
بچــه بــود. وقتــی می رفتــم بیــرون از خونــه بــرا کار کشــاورزی و ... درِ خونه می 

نشســت تــا مــن بیــام...               راوی: مــادر شــهید، خانــم گل نســاء روهنده
فقــط نــون نمــی تونســت بــرام بپــزه. دیگــه تــو هــر کاری کمــک مــی داد. آب 
بــرا گوســفندا، کار کشــاورزی، کار بــا تراکتــور و ... نــه فقــط بــه مــن، بــه همــه 

کمــک مــی کــرد.
بــرا خــودش چیــزی نمــی خریــد؛ اما کمبــودی تــو خونــه داشــتیم فراهم می 
کــرد. یــک تلویزیــون ســیاه ســفید برامــون خریــد. گفــت: همــه دارنــد، شــما 

نداریــد ...                              راوی: مــادر شــهید، خانــم گل نســاء روهنــده
قبــل انقــالب بــود. پشــت ســر حــاج آقــا الّل وردی نمــاز مــی خونــد. مکبــر 
مســجد میشــد. تــا حــاج آقــا نمــی رفــت، از مســجد بیــرون نمــی آمــد. وقتی 
مــی آمــد خونــه، اول ســراغ غــذا رو نمــی گرفت، مــی گفــت: مــادر کاری داری 

بگــو انجــام بــدم ...                     راوی: پــدر شــهید، آقــای اکبــر محمــودی
اهــل چونــه زدن بــا مشــتری نبــود. هــر چــی مــی داد قبــول مــی کــرد. یــه 
وقــت کــه رو حــالل خــوری تأکیــد مــی کــرد، مــی گفتــم: از کــی حــالل خور 

شــدی؟ مــی گفــت: از وقتــی کار مــی کنــم 
وقتــی تــو خونــه روضــه بــود، هــر کار مــی کردنــد تــو قســمت خانمــا بــرا 
پذیرایــی و ... نمــی رفــت. اگــه کاری داشــت، خواهراشــو صــدا مــی زد بــه اون 

هــا مــی گفــت.
پابرهنــه تــو دســته عــزاداری بــود. می گفتم:چــرا ایــن کار میکنــی؟! می گفت: 

ایــن کار در مقابــل آزاری کــه اهــل بیــت)ع( دیدند، چیزی نیســت...
                                                             راوی: پدر شهید، آقای اکبر محمودی
هــر طوریــش مــی شــد بــه مــن نمــی گفــت. مریــض مــی شــد نمــی گفــت. 

ترکــش بــه دســتش خــورده بــود، چیــزی نگفــت ...
                                                راوی: مادر شهید، خانم گل نساء روهنده

ــود کــه مــی  شناســنامه شــو ۲ســال بیشــتر از ســنش گرفتــم. ۱۶ ســاله ب
خواســت بــره جبهــه. گفتــم: تو ســنت کمه. گفــت: شناســنامه ام میگــه وقت 

ســربازیمه ... قبــول نمــی کــرد نــره جبهــه ...راوی: پــدر و مــادر شــهید
مــی گفــت: اگــه ســربازی جــای نزدیــک افتــادم، میــام تــو کارای کشــاورزی و 
... کمکــت مــی کنــم.                    راوی: پــدر شــهید، آقــای اکبــر محمــودی
اومــدم بردســیر، دیــدم روی میــدون داره بــا دوســتش مســعود رســتمی بــازی 
مــی کنــه. گفتــم: مگــه مدرســه نمــی ری؟! گفــت: یــه مدرســه ای میریــم که 
احتیاجــی بــه ایــن مدرســه نداشــته باشــیم ... همــون روز بــا دوســتش عــازم 

شــدند. هــر دوتاشــون هــم بــه شــهادت رســیدند...
گفتــم: بابــا ده روزی بمــون نــرو. رفــت بیــرون. گریــه مــی کــرد و اشــک مــی 
ریخــت. بوســیدمش. گفتــم: چرا؟ گفــت: بابــا ... کــی دو دفعه جونــش رو فدای 
امــام حســین کــرد؟! گفتــم: نمــی دونــم. )داســتان رو بهــش تعریــف کــرده 
بــودم( گفــت: مــی دونــی. گفتــم: حبیب بــن مظاهــر ... گریه شــد و گفــت: بابا 
مــن شــکایتتو بــه امــام حســین)علیه الســالم( مــی کنــم ... بعــد ازظهــر راهی 

شــد رفــت ...                             راوی: پــدر شــهید، آقــای اکبــر محمــودی
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شب بود و اشک بود و علی بود و چاه بود
 فریاد بی صدا، غم دل بود و آه بود

 دیگر پس از شهادت زهرا به چشم او
 صبح سفید هم چو دل شب سیاه بود
 دانی چرا جبین علی را شکافتند؟
 زیرا به چشم کوفه عدالت گناه بود

 خونش نصیب دامن محراب کوفه شد
 آن رهبری که کعبه بر او زادگاه بود

 یک عمر از رعیت خود هم ستم کشید
 اشک شبش به غربت روزش گواه بود
 دستش برای مردم دنیا نمک نداشت
 عدلش به چشم بی نگهان اشتباه بود

 هم صحبتی نداشت که در نیمه های شب
 حرفش به چاه بود و نگاهش به ماه بود
 موال پس از شهادت زهرا غریب شد
 زهرا نه یار او که بر او یک سپاه بود

 وقتی که از محاسن او می چکید خون
 عباس را به صورت بابا نگاه بود

 »میثم!« هزار حیف که پوشیده شد ز خون
 رویـی کـه بهـر گمشـدگان شمـع راه بود

********
خون جبین به گلشن حسنش گالب شد
 چون شمع سوخته نور پراکند و آب شد
 از خون او به دامن محراب، نقش بست
 بر این شهید، ظلم و ستم بی حساب شد

 شمشیر، گریه کرد به زخم سر علی
 حتی به غربتش جگر خون کباب شد

 محراب! ناله از دل خونین کشید و گفت:
 یا فاطمه! دعای علی مستجاب شد
 مویی که شد سفید زهجران فاطمه

 جرمش مگر چه بود که از خون خضاب شد؟
 هرکس گرفت سهم خود از دست روزگار

 سهم تراب، خون سر بوتراب شد
 فرق علی دو تا شد و جبریل صیحه زد
 ای وای! چار رکن هدایت خراب شد
 هر پادشه ستم به رعیت کند ولی
 پیوسته بر علی ز رعیت عذاب شد

 هم شیر حق برای شهادت شتاب داشت
 هم خصم بهر کشتن او در شتاب شد

 »میثم!« سرشک دیده و خون جگر کم است
 بــر رهبــری کـه پیـر به فصل شباب شد

ِ صلــی الل علیــه و آلــه: َعلـِـی َمَع  َقــاَل رَُســوُل اللَّ
ــا َحّتــی  َــْن یْفَترَِق ــَع َعلِــی وَ ل الَحــقِّ وَ الَحــقُّ َم
یــرَِدا َعلـَـی الَحــْوِض یْوِم الِقیاَمــِة. وَ َقــاَل صلی الل 
علیــه و آلــه: َعلـِـی َمــَع الُقــْرآِن وَ الُْقْرآُن َمــَع َعلِی 

لـَـْن یْفَترَِقــا َحتَّــی یــرَِدا َعلـَـی الَحْوِض
پیامبــر اکــرم صلــی الل علیــه و آلــه مــی فرماید: 
ــا علــی اســت و از هــم  ــا حــق و حــق ب علــی ب
جــدا نمــی شــوند تــا در کنــار حــوض کوثــر در 

قیامــت بــر مــن وارد شــوند.
و آن حضــرت مــی فرمایــد: علــی با قــرآن و قرآن 
بــا علــی اســت و از هــم جــدا نمــی شــوند تــا در 

کنــار حــوض کوثــر بر مــن وارد شــوند.

شرح:
قــرآن کالم خــدا و قانون اساســی اســالم اســت و 
اصــول و فــروع اســالم را در بــر دارد و مفاهیمــش 
همچــون ذات خــدا بــی نهایت اســت. ایــن کالم 
ــت و  ــراه اس ــق هم ــا کالم اللَّ ناط ــت ب اللَّ صام
از هــم جــدا نیســتند. اگــر بــر فــرض مــا قــول 
کســانی را کــه منکــر نــّص بــر خالفــت و والیت 
هســتند بپذیریــم وبخواهیــم خلیفــه ای انتخاب 
کنیــم، عقــل ســلیم مــی گویــد بایــد شــخص 
برتــر را انتخــاب کــرد و برتــر کســی اســت کــه 
حــق بــا او اســت و او بــا حــق، و قــرآن بااوســت و 
او بــا قــرآن. هــر انســان حــق طلبی اگر ســخنان 
ــه را درحــّق  پیامبــر اکــرم صلــی الل علیــه و آل
علــی علیه الســالم در کتــب اهل ســّنت مطالعه 
کنــد، مشــاهده مــی کنــد کــه بایدعلــی علیــه 

الســالم را خلیفــه قــرار داد.
ــت:»َمْن  ــده اس ــرآن آم ــورد ق ــات در م در روای
َجَعلـَـُه أَماَمــُه َقــاَدهُ إلَی الَجنَّــِة وَ َمْن َجَعلـَـُه َخلَْفُه 
َســاَقُه إلـَـی النَّارِ؛«کســی کــه قــرآن را در مقابلش 
قــرار دهــد قــرآن او را بــه جّنــت راهنمایــی مــی 
کنــد و کســی کــه قــرآن را پشــت ســرش قــرار 

دهــد، او را بــه جهّنــم ســوق مــی دهــد«.

از روایــات اســتفاده مــی شــود کــه حوض کوثــر نهری 
اســت کــه از تحــت عــرش الهــی جــاری اســت و در 
ــی  ــر صل ــرار دارد و ســاقی آن پیامب دروازه بهشــت ق
الل علیــه و آلــه اســت و از قرایــن و روایــات اســتفاده 
مــی شــود ایــن نهــر بــرای آن اســت کــه بهشــتیان 
ــان  از آن بنوشــند و هــر چــه ناخالصــی در وجــود آن
اســت ازبیــن بــرود و پــاک و خالص و شستشــو شــده، 
وارد بهشــت شــوند. قــرآن، حــق، علــی علیه الســالم و 
عتــرت آنجــا وارد شــده )مطابــق روایــت ثقلیــن( و در 

آنجــا تکلیــف همــه روشــن مــی شــود.

معنای حق:
حــق از الفاظــی اســت کــه زیــاد اســتفاده مــی شــود. 
گاهــی بــه واقعیتهای تکوینــی و گاهی بــه واقّعیتهای 
تشــریعی گفتــه می شــود؛ بــه عنــوان مثــال خداوند، 
ــه روی  ــدن انســان ب ــن، آم ــش آســمان و زمی آفرین
زمیــن، نظــام آفرینــش، همــه واقعیتهــای تکوینــی و 
حــق اســت و تمــام احکام تشــریعی، مثل نمــاز، جهاد 
و... واقعیتهــای تشــریعی و حــّق اســت، ولــی حــق از 
دیــدگاه هــر گــروه بــه گونــه ای تعبیــر مــی شــود، به 
عنــوان مثــال مــا در مــورد حقــوق بشــر یک دیــدگاه 
ــدگاه دیگــر؛ آنهــا بشــر را  ــم و جهــان غــرب دی داری
بــرای زندگــی چنــد روزه مــی داننــد و بــه دنبــال این 
دیــدگاه قوانیــن حقــوق بشــر را وضــع می کننــد و به 
همیــن جهــت حّتــی ارتبــاط نامشــروع، هــم جنــس 
بــازی و ازدواج بــا محــارم را قانونــی مــی داننــد، ولــی 
مــا کــه معتقدیــم انســان بــی هــدف آفریــده نشــده و 
ایــن دنیــا پلــی بــرای جهــان آخرت اســت »أیْحَســُب 
اإلنَْســاِن أَْن یْتــَرک ُســدی؛ انســان گمــان مــی کنــد 
ــت«  ــده اس ــده ش ــدف آفری ــی ه ــل و ب ــه مهم ک
حقــوق بشــر مــا ایــن آزادی هــا را بــه رســمیت نمــی 
شناســد؛ و یــا آنهــا انســان را کمــی باالتــر از حیــوان 
مــی داننــد ولــی مــا انســان را »نفخــت فیه روحــی« و 
برتــر از فرشــتگان مــی دانیم، حــال وقتی اعتقــادات و 
نگرشــها بــا هــم متفــاوت شــد، آثــار آن هــم متفاوت 

مــی شــود و در نتیجــه حقــوق بشــری کــه مــا بــه آن 
قائــل هســتیم، بــا آنچه کــه آنهــا بــه آن قائلنــد متفاوت 

خواهــد شــد.
ــفانه عــّده ای ریشــه هــا را نمــی بیننــد و ســراغ  متأّس
شــاخه هــا مــی رونــد و ایــن تفاوتهــا را نمــی بیننــد و به 
همیــن جهــت چشــم و گــوش بســته بــه دنبــال حقوق 
بشــر آنهــا می افتنــد و توّجــه ندارنــد که دیدگاههــای ما 

در آفرینــش متفــاوت اســت.
ایــن عــّده معتقدنــد اگــر مــا حقــوق بشــری را کــه آنهــا 
قائلنــد نپذیریــم آنهــا مــا را نمــی پذیرنــد، آیــا چــون از 
نظــر تکنولــوژی و صنعــت از مــا برترنــد، از نظــر جهــان 
بینــی و مکتــب و حقــوق بشــر نیــز برترنــد؟! مــا نبایــد 
منفعــل باشــیم، چــرا کــه معنای حقــوق بشــر آنهــا را در 
ایــن روزهــا مــی بینیــم. ایــن چــه حقــوق بشــری اســت 
کــه اجــازه نمــی دهــد یــک دختــر مســلمان مقــداری 
پارچــه بــر ســر کشــیده و بــه مدرســه بــرود، ایــن عمــل 

بــا حقــوق بشــر چگونــه ســازگار اســت؟!
آنهــا مــی گوینــد انســان عبــث آفریده شــده ولــی ما می 
ََّمــا َخلَْقَناکــْم َعَبثاً«با  گوییم عبث نیســت »أََفَحِســْبُتْم أن
چنین دیدگاهی چگونه در حقوق بشــر یکســان باشــیم! 
مــا آنچــه از حقــوق بشــر آنهــا کــه بــا هــدف آفرینــش 
انســان از نظــر مکتــب مــا ســازگار اســت مــی پذیریــم و 

آنچــه متفــاوت اســت نمــی پذیریم.

ــه  ــر مســئوالن ب ــات ، اگ ــی طاع ــا ســالم وقبول *ب
ارشــادات اخالقــی و راهکارهــای عملــی مقــام معظم 
رهبــری عمــل میکردنــد دچارغفلــت و خطــا نمــی 
شــدند همین مواعظــه اخالقــی در دیدارباکارگــزاران 
ــی و  ــه اخالق ــک منظوم ــارک رمضــان ی ــاه مب درم
سیاســی واقتصــادی بــود ولــی متاســفانه کمترمورد 
توجــه مســئوالن قــرار میگیــرد یا امــروز همــه فریاد 
الگوقــراردادن از شــهید حــاج قاســم مــی زننــد ولــی 
در عمــل و رفتــار خــود خطیبــان دیــده نمــی شــود                                                                                                                                              

9۱33----7۱                                            
*بــا ســالم پــل ورودی از طــرف کرمــان فاقــد عالئــم 
ــم  ــاده ک ــون ج ــت چ ــبرنگ اس ــون ش الزم وهمچ
عــرض میشــود و بــه پــل میرســد و احتمــال خطر و 

برخــورد بــا پــل و ســقوط وجــود دارد باتشــکر
93۸0----75                                                 

*چــرا بعضــی مســئوالن تاثیــر رفتــاری روی 
فرزندانشــان ندارنــد یــا غافلنــد از رفتارشــان و یــا بــه 
اصطــالح ازدستشــان برنمیــاد و یــا به قولی مســتقل 
ــدارد  ــان ن ــه پدرش ــی ب ــان ربط ــتند و رفتارش هس
ــرا  ــرد مب ــه بتراشــیم تاف ــذری ک درهرصــورت هرع
شــود ولــی تاثیرگــذاردر افــکار عمومــی اســت بایــد 
ــی  درانتخــاب مســئولین دقــت بیشــتری شــود ول
در تاریــخ انقــالب مســئولینی بودنــد کــه بــا خطــای 
فرزندشــان از او تبــری جســتند و علنــا اعــالم کردند                                                                                                                                            
9۲۲7----00                                                 

*ســالم بــا هرانتخاباتــی تغییراتــی محســوس 
ایجادمیشــود امــا درایــن دولــت ســیزدهم بــا 
ــی ــران باالدســتی ومیان ــر مدی شــعارفراجناحی اکث

 درســمتهای خود ابقاشــدند و یا بالتکلیفنــد که این 
ــدارد و بایــد تصمیمــات  ــار خوبــی دردرازمــدت ن آث
انقالبــی وجهــادی گرفتــه شــود و از جوانــان متعهــد 
ــرا  اســتفاده شــود                                                                                                                                               ــد و تحــول گ وشایســته و کاربل

9۱3۲----۲0                                                
*بــا مدیریــت جدیــد شهرســتان تقاضــا مندیــم که 
کمکهــای شــرکتهای فــوالدی درزمینــه فرهنگــی 
ــه اولویــت  ــا توجــه ب اجتماعــی مدیریــت شــود و ب
ونیــاز دســتگاهها و پروژه هــا مبالغی اختصــاص یابد 

و شــفاف ســازی و اعــالم گــردد باتشــکر
93۶۲----99                                                      

*جــاده ورودی بــه بردســیر بعــد از نصــب دوربیــن 
ــوند و  ــم ش ــت ترمی ــه الزم اس ــه دارد ک ــد چال چن
ــه ایــن زودی  چــرا ایــن اســفالت گدارتــا بردســیر ب
درحــال بازگشــت بــه وضعیــت قبلــی اســت وضمنا 
ــا  ــده ت ــیاری ش ــه ش ــان ک ــه کرم ــت ب ــاده رف ج
کــی بایــد اینشــکلی باشــد وماشــینها ی ســنگین 
ــی  ــت م ــن شــیارها درســمت چــپ حرک بخاطرای
کننــد وباعــث کنــد ی حرکــت ســواریها میشــوند 
و ســبقت ازســمت راســت هــم کــه حادثــه افریــن 
ــد                                                                                                                                              ــی کنن ــاره اندیش ــط چ ــئولین مرتب ــت مس اس
  9۱۶9----90                                              

رهیافته فرانسوی:

چادر نماز مادرم برایم آرامش و امنیت 
معنوی به ارمغان می آورد

َعِلی َمَع الُقْرآِن َو اْلُقْرآُن َمَع َعِلی َلْن یْفَتِرَقا َحتَّی یِرَدا َعَلی الَحْوِض
علی با حق و حق با علی است

یاســین علــی اقتصــاد دان و رهیافتــه از کشــور فرانســه بــا اشــاره بــه خاطــره ای در خصوص 

کودکــی هایــش گفــت: زمانــی کــه شــش ســاله بــودم چــادر منــاز مــادرم برایــم آرامــش و 

حســاس امنیــت معنــوی بــه ارمغــان مــی آورد.

بــه گــزارش خربنــگار مهــر، ســومین نشســت بخــش ره یافتــگان بیســت و نهمیــن منایشــگاه 

بین املللــی قــرآن کریــم در ســومین شــب از برپایــی منایشــگاه بین املللــی قــرآن کریــم برگزار 

. شد

در ایــن نشســت کــه یاســین علــی اقتصــاددان و رهیافتــه از کشــور فرانســه حضــور داشــت 

و در خصــوص مســلامن شــدنش گفــت: مــادرم در ســال ۸۰ میــادی همزمــان بــا انقــاب 

اســامی ایــران مســلامن شــد. بــر همیــن اســاس مــن نیز بــا مفاهیم دین اســام آشــنا شــده 

و در ســن نــوزده ســالگی، بعــد از مســافرتی کــه به شــهر اندلس داشــتم، مســلامن شــدم در 

حالــی کــه تــا قبــل از آن مــادرم مســلامن بــود و مــن مســیحی. در ســفرم بــه اندلــس، منشــأ 

متــدن بزرگــی کــه در اســپانیا وجــود دارد را برگرفتــه از حقیقتــی دانســتم. مــن بــا انقــاب و 

امــام خمینــی )ره( آشــنا شــده بــودم و ایــن اهرمــی بــرای مســلامن شــدنم بعد از بازگشــت 

از ایــن ســفر بــود.

وی بــا تاکیــد بــر نقــش کلیــدی مــادرش ادامــه داد: هنــگام منــاز مــادرم چــادر بــه رس می کرد 

و مــن هــم در تعطیــات مدرســه پیــش ایشــان می رفتــم. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن پوشــش 

ــه آن  ــوی را نســبت ب ــی آرامــش و احســاس امنیــت معن ــود ول ــوس ب ــم بســیار نامان برای

احســاس می کــردم. حتــی خــودم بــا اینکــه آن زمــان مســلامن نبــودم جامنــاز کوچکــی را در 

زیــر تختــم نگهــداری می کــردم.

یاســین علــی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه اینهــا راه هایی اســت کــه خداوند پیــش روی انســان 

می گــذارد، گفــت: وقتــی صفــا و عشــق بــه معنویــت وجــود دارد مادیــات هــم بــه مثــره 

عشــق جلــوه می کنــد و جهــاد حــق و باطــل نیــز در راســتای این عشــق مشــخص می شــود.

ایــن اقتصــاددان بــا بیــان اینکــه اســام یــک آئیــن و دیــن جهانــی اســت، گفــت: مطمــن 

باشــید در کنــج اتاقهــای دانشــجویی افــرادی هســتند کــه پشــت پــرده مســلامن و متحــول 

می شــوند و ایــن تحــول دل هــا در نهایــت بــه یــک تحــول بزرگ تــر منجــر خواهــد شــد. کــم 

نیســتند افــراد مســلامنی کــه رشایــط حاکــی از موانــع سیاســی مانع بــروز فعالیت هایشــان 

می شــود. مســلامنان عدالــت جــو در همــه جــا هســتند و ایــن حرکــت تنهــا دســت یــک 

فــرد خــاص نیســت بلکــه جهــان شــمول اســت و در گســره ایــن کــره خاکــی رخ می دهــد.

ایــن رهیافتــه از کشــور فرانســه بــا اشــاره بــه اینکــه از مدیــران توتــال فرانســه بــوده اســت، 

گفــت: بعــد از اینکــه دفــر بســته شــد، مایــل بودیــم در ایــران به زندگــی ادامــه دهیم حتی 

بــا وجــود موانعــی کــه بــرای یــک مــرد خارجــی حتــی بــا وجــود همــر ایرانــی وجــود دارد، 

زندگــی در ایــران را بــر فرانســه ترجیــح دادیم.

وی گفــت: اگــر مــا بریــت محــور فکــر کنیــم یعنــی اینکــه بــه آینده بــر فکر کنیــم بهر 

می توانیــم تصمیــم بگیریــم. اینکــه در آینــده تکنولــوژی یــا نــرخ بهره مهم اســت؟ یــا امور 

دیگــری از جنــس دیگــر؟ جنبشــی کــه امــام خمینــی )ره( و انقــاب اســامی ایجــاد کــرده 

حرکتــی بریــت محــور اســت و هرچقــدر موانــع بــرای همــه باشــد، آینــده بــر بــر اســام 

اهــل البیتــی اســتوار خواهــد مانــد. مــا هــم بایــد پشــتش ایســتاده و آن را رشــد بدهیــم و 

کاری کنیــم کــه رسبلند باشــد.

علــی یاســین رهیافتگــی را فرآینــدی مــا فــوق منطق خوانــد که عقل معــاش و محاســبه آن 

را منی پذیــرد و گفــت: ایــن امــر اســمش عشــق اســت.

اشعار شهادت امام علی علیه السالم

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

دشمن بعثی به چادر تدارکات!
مــن فقــط می خندیــدم. رفقایــی کــه خــواب بودنــد، بیدار شــدند. پرســیدند: 
چــی شــده؟ همــان طــور کــه می خندیــدم. گفتــم: بدوید همــراه مــن بیایین 
کــه مرتضــی داره می میــره. بچه هــا آمــاده می شــدند تــا برویــم، مرتضــی بــا 
ســر و وضــع خونــی وارد ســنگر شــد! تــا چشــمش بــه مــن افتــاد، بــه بچه ها 
گفــت: مــن امشــب اینــو می کشــمش! پریــدم پشــت ســر بچه هــا موضــع 

گرفتــم و گفتــم: بــه مــن چه؟ 
ـ عجــب آدم پررویــی هســتیا! تــو پــدر مــن رو درآوردی، تــازه میگــی بــه مــن 

چــه! ســه ســاعت روی مــخ مــن تلیــت کــردی کــه ایــن بــال ســرم بیــاد.
راســت هــم می گفــت. صورتــش خونــی، دندانــش شکســته و لباســش پــاره 
پــوره شــده بــود. بچه هــا می گفتنــد: بــه مــام بگیــن چــی شــده؟ گفتــم: فعاًل 

ــش رو ول کنین.  حرف
بــه آقاپــور گفتــم: بــدو ایــن آفتابــه رو از رودخونــه پــر کــن بیــار. مــن کــه 
جــرأت نداشــتم بــه مرتضــی نزدیــک شــوم. همــان طور کــه بچه ها مشــغول  
شســتن دســت و صــورت بودنــد، از پشــت ســر روی شــانه اش زدم و گفتــم: 
مرتضــی. اخم هایــش را درهــم کشــید و جوابــم را نــداد. ســماجت کــردم و 

چنــد بــار پشــت ســرهم گفتــم: مرتضــی، مرتضــی، مرتضــی.
ـ ُمرد،  ـ مرتضــی یارو چــی طور شــد؟ ـ هــان، چــه مرگته؟ کشــتی منــو! چته؟

ـ باور کن،  ُمرد. ـ دروغ نگو. کشــتمش!
ــرار  ــا اص ــه بچه ه ــر چ ــزم. ه ــرم بری ــوی س ــی ت ــه خاک ــودم چ ــده ب مان
می کردنــد: علیرضــا  جونــت بــاال بیــاد، خب بگــو ببینیم چــه اتفاقی افتــاده؟ 
ً  میگــم. بــا یکی از بچه ها ســمت ســنگر تــدارکات رفتیــم. در  می گفتــم: بعــدا
ســنگر نیمــه بــاز بود. وارد ســنگر شــدیم. هــر چه نــور چــراغ قــوه را در فضای 
ســنگر تاباندیــم. از آن بــرادر تدارکاتچــی خبــری نبــود. خیالمــان راحت شــد 

کــه او نمــرده اســت. در ســنگر را بســتیم و برگشــتیم.
فــردا فهمیــدم کــه آن بنــده خــدا فکــر کــرده بــا یــه گشــتی دشــمن درگیر 
شــده، همــه جــا رو پــر کــرده کــه دیشــب یــه عراقــی اومــده تــوی ســنگر 
تــدارکات. ولــی بــه خاطــر ضربه ای کــه خورده بــود، چنــد روز باید اســتراحت 

می کــرد.
باور کردنی نیست ولی حقیقت دارد                              منبع: کتاب »موقعیت ننه« نوشته رمضان علی کاوسی

خاطره ای از ۱۸ سال اسارت سیداالسراء 
شهید سرلشکر خلبان حسین لشکری

شــهید رسلشــگر خلبــان حســین لشــگری، اولیــن 

اســیر ایرانــی در جنــگ تحمیلــی بــود و آخریــن 

اســیری کــه آزاد شــد و مدتــی بعــد بــه شــهادت 

رســید!!!

وقتــی بازگشــت از او پرســیدند: ایــن همــه ســال 

انفــرادی را چگونــه گذرانــدی؟

ــودم و هــرروز  ــزی کــرده ب   او گفــت: برنامــه ری

ــردم.  ــرور می ک ــته ام را  م ــرات گذش ــی از خاط یک

ســالها در ســلولهای انفرادی بود و با کســی ارتباط 

نداشت و

قرآن را کامل حفظ کرده بود، 

زبان انگلیسی می دانست

برای ۲۶ سال مناز قضا خوانده بود.

ــارتم  ــال اس ــده س ــت:  از هیج ــی گف ــین م حس

ده ســالی کــه تــو انفــرادی بــودم ســالها بــا یــک 

ــدم! ــت میش ــم صحب ــک" ه "مارمول

بهرتیــن عیــدی کــه ایــن ۱۸ ســال اســارت گرفتــم، 

یــک نصفــه لیــوان آب یــخ بــود! 

عیــد ســال ۷۴ بــود. رسبــاز عراقــی نگهبــان یــک 

لیــوان آب یــخ می خــورد می خواســت 

باقــی مانــده آن را دور بریــزد، نگاهــش 

بــه مــن افتاد. دلــش ســوخت و آن را به 

مــن داد، مــن تــا ســاعتها از این مســئله 

خوشــحال بودم.ایــن را هــم بگویــم که 

مــن مــدت ۱۲ ســال )نــه ۱۲روز یــا ۱۲ 

ــرگ  ــک ب ــدن ی ــرت دی ــاه( در ح م

ســبز و یــک منظــره بــودم. حــرت ۵ 

دقیقــه آفتــاب را داشــتم...
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بــه گزارش حوزه سیاســت خارجی خبرگزاری تســنیم، حســین امیرعبداللهیان، 
وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران در تمــاس تلفنــی بــا جــوزف 
بــورل، مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در خصــوص آخرین وضعیت 
گفتگوهــا بــرای رفع تحریــم  و همچنین برخــی موضوعات مهم منطقــه ای و 

بین المللــی گفتگــو  و تبــادل نظــر نمود.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در ایــن گفتگــوی تلفنــی، بــا اشــاره بــه تــداوم 
رایزنــی هــا بــرای رفــع تحریم هــا اظهــار داشــت: هیــچ تردیــدی در اراده دولت 
جمهــوری اســامی ایــران بــرای رســیدن بــه توافــق خــوب، قــوی و پایــدار 

وجــود نــدارد.
رئیس دســتگاه دیپلماســی کشــورمان افزود: کاخ ســفید بایــد زیــاده خواهی ها 

و تردیــد را کنــار گذاشــته و در مســیر واقع بینــی و راه حل گام بــردارد.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــا اشــاره بــه تــاش طوالنــی همــه طرفهــا در 
ویــن، اظهــار داشــت، اکنون ســه کشــور اروپایــی و روســیه و چین آمــاده نهایی 
شــدن توافــق هســتند. دولــت فعلــی آمریــکا بایــد جســارت اصــاح سیاســت 

های اشــتباه گذشــته کاخ ســفید را داشــته باشــد.
 امیرعبداللهیــان بــا ابــراز قدردانــی از تــاش هــای بــی وقفــه جــوزپ بــورل و 
آنریکــه مــورا تأکیــد کــرد: اکنــون دیپلماســی بــه درســتی و بــه خوبــی عمــل 

ــی کند. م
 سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا نیــز در ایــن گفتگــو بــا اشــاره بــه اراده مثبت 
طــرف ایرانــی در مذاکــرات ویــن اظهــار داشــت، بــاور داریم کــه ایــران خواهان 

توافــق اســت و ابتــکارات متنوعــی وجود داشــته و تــداوم دارد.
مســئول سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا طوالنی شــدن تنفــس در مذاکــرات را 
ســازنده ندانســت و پیشــنهاد کرد گفتگوهــا مجددا میــان نماینده اتحادیــه اروپا 

و مذاکــره کننــده ارشــد ایــران از نزدیــک پیگیری شــود.

امیرعبداللهیان خطاب به بورل: کاخ سفید باید 
زیاده خواهی ها را کنار بگذارد


