
سرمقاله

3

    
امام خامنه ای) مد ظله العالی  ( :

و  کمیّت  لحاظ  از  دانشگاهها،  امروز  وضعیت 
تعداد دانشجو، تعداد اساتید، حرکت و پیشرفت 
چشمگیر علمی، تربیت نخبگان برجسته، حضور 
دانش آموختگان دانشگاهها در عرصه های مختلف 
مدیریتی، و از لحاظ حضور دین در دانشگاهها با اول 
انقالب غیرقابل مقایسه است و جمهوری اسالمی 

می تواند حقاً به دانشگاه خود افتخار کند.

10000100005588

ـ    سیاسی  استان کرمان هفته نامه ی فرهنگی    

دو شنبه    19   اردیبهشت ماه  1401 
8  شوال   1443  -  9 مه   2022

سال چهاردهم   -  شماره   527   
8 صفحه   قیمت  :  2000 تومان 

www.sepehrbrd.ir
                                                                                                                                                                                                                                                  

      

3

2

ابتدا سخن را با این سئوال آغاز میکنم که مطالبه گری 
چیست و چه اهدافی دارد و باید دارای چه ارکانی باشد 
؟تا نتیجه مطلوب بدست بیاید.  مطالبه داشتن و ابزار و 
پیگیری آن مطالبه گری نامیده میشود مطالبه گری 
به دنبال کمال و آرمانگرایی میباشد.مطالبه گر می 
تواند به هر طیف یا گروه یا هرحزب و جریانی باشد . 
هدف مطالبه گری رسیدن به جامعه آرمانگرا و قانون 
مند است که مهمترین ویژگی در جامعه و حکومت 
منطبق بر اسالم می باشد،که همه افراد در آن جامعه 
دارای حقوق و جایگاهی یکسان می باشند.طبق قانون 
موجود در اکثر کشورها و کشور اسالمی ما مطالبه گری 
از مسئولین و افراد با جایگاه های مختلف ، منعی در آن 
وجود ندارد. بلکه واجب شرعی و حکم اهلل است)امر به 
معروف و نهی از منکر( همچنین اکثر مسئولین بلند 
پایه آن را تاییدکردند ، و مقام معظم رهبری جمهوری 

اسالمی ایران نیز بارها آن را تاکید نموده اند.
چون در واقع مطالبه گری سبب رونق و طی مسیر 
صحیح روند اجرایی در جامعه می شود. رونقی که اکثر 
مسائل اقتصادی ، هنری ، سیاسی و... را در برمی گیرد 
. مطالبه گری سبب می شود تا تمامی افراد جامعه ، 
حس مشارکت پذیری در آنها تقویت شود و خود را 
نیز جزئی از بازوی نظارتی و شفاف سازی بدانند.زمانی 
که در جامعه مطالبه گری نهادینه شد ، به صورت 
غیرقابل باوری جامعه به سمت رشد و تعالی میل می 
کند . رانت و فساد ، دزدی ، اختالس و کم کاری در 
نهادهای مختلف )چه حکومتی، چه دیگر نهادها( به 
حداقل می رسد چون ،مسئولین هر لحظه درحال رصد 
شدن توسط مخاطب خود هستند و کوچکترین لغزش 
مساوی است با درخواست مطالبه گری.هدف این مقاله 
رسیدن به نتیجه مطلوب مطالبه گریست وبرای رسیدن 

آن چه ارکانی باید مالحظه گردد:
اول ، اینکه مطالبه باید مبنا و خاستگاه واقعی داشته 
باشد مثال برای عدالت خواهی چنانچه مبنای انقالب 
گرایی داشته باشد و برای تحقق آرمانهای انقالب 
اسالمی باشد وبتواند نظام اندیشه و مبانی انقالبی مان 

را در عدالت اجتماعی تقویت کند.
با  و  رعایت شود؛  اخالق  باید  در مطالبه گری  دوم، 
نیت های خیرخواهانه و انقالبی باشد. روح و معنای 

مطالبه گری  انقالبی همین اخالق و شریعت است. 
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پیامبــر مکــرم اســام )صلــی اهلل علیــه وآلــه( فرمودند:نزدیــک تریــن شــما 
بــه مــن در قیامــت، راســتگوترین، امانتدارتریــن، وفادارتریــن به عهــد، خوش 

اخــاق تریــن و نزدیــک تریــن شــما بــه مــردم اســت.       )بحاراألنــوار، ج75، ص94، ح12(

شفافیت در ریل اقتصادی وجود 
دارد/ رئیس جمهور بار مسوولیت های 

بزرگی را بر عهده گرفته است

ــد  ــه عنــوان اســتاندار جدی دکترمحمدمهــدی فــداکار، ب
ــد. ــد« ش ــی زینی ون ــن »عل ــاب و جایگزی ــان انتخ کرم

بــه گــزارش حــوزه دولــت ایرنــا، بــا رأی اعتمــاد اعضــای 
کابینه آیت اهلل رئیســی به »محمدمهــدی فــداکار داورانی« 
بــه عنــوان اســتاندار جدیــد کرمــان انتخــاب شــد وهیأت 
دولــت، لیســت اســتانداران دولــت ســیزدهم  کامــل شــد.

فــداکار کــه پیــش از ایــن معاون توســعه مدیریــت و منابع 
دانشــگاه آزاد اســالمی بــوده، دارای ســوابق متعــدد اجرایی 
و فرهنگــی اســت کــه از مهــم تریــن آنهــا می تــوان بــه 
معاونــت اداری و مالــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در 

دولــت دهــم اشــاره کــرد.
عضویــت در هیــأت امنــای بنیادهــای فارابــی و رودکــی، 
ــت  ــن دانشــگاه، معاون ــای چندی ــأت امن ــت در هی عضوی
طــرح و توســعه دانشــگاه پیــام نور و ریاســت هیــات مدیره 
بنیــاد بیــن المللــی فرهنگــی و هنــری امــام رضــا )علیــه 

الســالم( از دیگــر ســوابق کاری فــداکار اســت.
ــدگان  ــه از رزمن ــاله ک ــان 55 س ــد کرم ــتاندار جدی اس
ــاراهلل  ــکر 41 ث ــدس در لش ــاع مق ــازان دوران دف و جانب
اســت، اهــل شهرســتان رفســنجان  و دارای دکتــرای 

جامعه شناســی توســعه  اســت.
ــا  ــداکار در گفــت و گــوی اختصاصــی ب محمدمهــدی ف
ــه و بــی  ــا نیــت خدمــت صادقان ــا افــزود: ب ــگار ایرن خبرن

ــم. ــان را پذیرفت ــت تصــدی اســتانداری کرم من
اســتاندار جدیــد کرمــان تصریــح کــرد:  بــه عنــوان یکــی 
از گزینــه هــای تصــدی پســت اســتانداری کرمــان مطرح 
ــز  ــت نی ــی و دول ــده را معرف ــور بن ــذا وزارت کش ــودم ل ب

اعتمــاد کــرد.
وی اظهــار داشــت: طــی چنــد ماهــه گذشــته کــه بحــث 
ــد  ــود احتمــال کن تصــدی پســت اســتانداری مطــرح ب
ــن دوره  ــه در ای ــته ک ــود داش ــور وج ــی از ام ــدن برخ ش

تــالش مــی شــود امــور بــا ســرعت خوبــی پیــش بــرود.
ــادی در  ــای زی ــه ه ــه برنام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــداکار ب ف
حــوزه هــای مختلــف بــرای اســتان کرمان بــا هماهنگی 
مجموعــه مدیریــت این اســتان به منظــور آغــاز اقدامات 
ــه  ــت: در روز معارف ــرار دارد گف ــد نظــر ق ــر م جــدی ت
برنامــه هــای حــوزه هــای مختلــف را اعــالم مــی کنــم.

وی تصریــح کــرد: برنامــه هایــی در بخــش هــای 
کشــاورزی جنــوب کرمــان بــزودی اجــرا مــی شــود تــا 

ــد.  ــدا کن ــی نجــات پی ــه از شــرایط فعل ــن منطق ای
اســتاندار جدیــد کرمــان گفــت: در شــمال ایــن اســتان 
نیــز در بخــش صنعــت و معــدن اقدامــات خوبــی انجــام 

خواهــد شــد.
ــی  ــای صنعت ــه ه ــل خوش ــه تکمی ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد:  ــد ک ــرار دارد تاکی ــر ق ــد نظ ــان م ــتان کرم در اس
عمــده صنعــت اســتان بــر پایــه معــدن اســتوار اســت و 
امیدواریــم بــا کمک شــرکت هــای دانش بنیــان بتوانیم 
خــام فروشــی مــواد معدنــی را کاهــش دهیــم و شــرایط 
اســتفاده از ظرفیــت هــای معدنی بیــش از پیــش در این 

اســتان فراهــم شــود.

مطالبه گری چیست و مطالبه گر 
چه ارکانی راباید مراعات کند ؟

با مصوبه دولت؛ دکترفداکار استاندار کرمان شد

دکتر رضا خسروی رئیس شورای اسالمی شهر بردسیر  به مناسبت هفته شوراهای اسالمی در گفتگو با خبرنگارسپهر بردسیر:

اعضای  شورای شهر  همچنان بر عهد و پیمان خود پای بندند و همه 
تالش خود را در جهت توسعه  و اصالح ساختار ها  به کار خواهند بست

دکتــر رضا خســروی رئیس شــورای اســالمی 
شــهر بردســیر  به مناســبت هفته شــوراهای 
اســالمی در گفتگو با خبرنگارســپهر بردســیر 
ــرا رســیدن روز شــوراها و  ضمــن تبریــک ف
ــار داشــت :  ــوراهای اســالمی اظه ــه ش هفت
ابتــدا  خدمــت مــردم شــریف شــهر بردســیر 
ســالم عــرض مــی کنــم .خادمیــن شــما در 
شــورای شــهر در چنــد مــاه گذشــته تمــام 
ــی و  ــت آبادان ــود را جه ــالش خ ــعی و ت س
توســعه بیشتر شــهر زیبای بردســیر مصروف 
داشــتند .انتخــاب مجــدد دکتــر خطیبــی به 
ــورا  ــات ش ــن جلس ــهردار در اولی ــوان ش عن
نشــان از عــزم جــدی اعضای شــورای ششــم 
ــه  ــرای شــتاب بخشــیدن بیشــتر ب شــهر ب
ــهردار منتخــب و  ــهر بود.ش ــی ش ــر آبادان ام
پــر تــالش شــهر نیــز  در ایــن امــر بــه طــور 
ویــژه اهتمام ورزید .ولی متاســفانه اســتعفای 
نابهنگام دکتر خطیبی اوضاع بســیار ســختی 
را به شــورای بردســیر تحمیل کرد.ایشــان در 
ســمت معاونــت شــهرداری کرمــان بــه ادامه 
خدمت مشــغول شــدند و شــورای بردسیر در 
تــب و تــاب انتخــاب شــهردار جدیــد وارد فاز 

جدیــدی شــد
وی افــزود: انتخــاب شــهردار پــس از آقایان 
شهســواری و خطیبــی کاری بس دشــوار و 
خطیــر اســت  .بــا انتظــارات مردمی بســیار 
بــاال؛ بردســیر  روی ریــل توســعه افتــاده و 
ــد و جــوان و  ــد توانمن شــهرداری میخواه
باهــوش و انقالبــی ومتخصص لذا  جلســات 
انتخــاب شــهردار بالفاصلــه برگــزار شــد و 
در نهایــت آقــای مهنــدس شــاحیدری   بــا 
اکثریــت آرا بــه عنوان شــهردار انتخــاب وبه 

اســتانداری معرفی شــد.
رئیــس شــورای شهربردســیرتصریح کــرد: 
ــرم  ــه همــراه ســایر اعضــای محت ــده ب بن
ــی  ــد ایمان ــان محم ــهر  آقای ــورای ش ش
،محمــد نخعــی ، رضــا پرتو نیــا و مهندس 
ــر عهــد  امیــن زارع عســکری همچنــان ب
ــالش  ــه ت ــود هســتیم و هم ــان خ و پیم
خــود را در جهــت توســعه زیرســاخت هــا 
و فضاهــای شــهری  و اماکــن تفریحــی و 
ــاختار  ــالح س ــی  و اص ــی  و فرهنگ ورزش
های دســت و پاگیــر اداری  بــه کار خواهیم 
بســت و از تــوان بانــوان و جوانــان و نخبگان 

و پیــش کســوتان حــد اکثــر اســتفاده را خواهیــم 
ــن و  ــد اشــتغال آفری ــن ســال تولی جســت ودر ای
دانــش بنیان انشــااهلل گام هــای موثــری را در جهت 
آبادانــی بیشــتر بردســیر عزیــز برخواهیم داشــت .از 
مــردم شــریف بردســیر صمیمانه میخواهم شــورای 
شــهر را از پیشــنهادها و انتقادهــا ی ســازنده خــود 
محروم نســازند   از درگاه خداوند باریتعالی میخواهم 
مــا را شــرمنده شــهیدان به ویژه شــهیدان ســرافراز 

بردســیر نســازند والعاقبــه للمتفین

مهندس حمزه وفایی سرپرست فرمانداری بردسیر :

گل محمدی الله زار بردسیر یک برند ملی و جهانی است
ــداری  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بردســیر حمزه وفایی سرپرســت فرمانداری 
بردســیر بــا بیــان ایــن مطلــب در جلســه 
ــه  ــتان ک ــاورزی شهرس ــروه کش ی کارگ
همزمــان بــا فصــل برداشــت گل محمدی 
بــا حضــور مدیــر باغبانــی جهاد کشــاورزی 
اســتان و نماینــدگان صنایــع و کشــاورزان 
گل محمــدی شهرســتان در راســتای رفع 
ــراوری  ــع ف ــاورزان و صنای ــکالت کش مش
ایــن محصــول برگــزار شــده بــود افــزود: در 
حــال حاضــر بالــغ بــر 3200 هکتار ســطح 
زیــر کشــت این محصــول در شهرســتان و 
ســاالنه بیــش از 6000 تن گل در بردســیر 
ــود در  ــوع خ ــه در ن ــردد ک ــت میگ برداش
ســطح کشــور بی نظیــر اســت وی تصریح 
ــاورزان  ــت گل، کش ــان برداش ــرد در زم ک
منطقــه اللــه زار بــا مشــکالتی در زمینــه 
ی تامیــن کارگر، اســکان، بهداشــت، تامین 
ــت  ــا قیم ــروش گل ب ــان ؛ ف ــان مهمان ن
مناســب  و.... مواجــه هســتند که بــا تدابیر 
صــورت گرفتــه امیدواریــم ایــن مــوارد بــه 
حداقــل کاهــش و برطرف گردد.سرپرســت 

فرمانــداری بردســیر در ادامــه بــا اشــاره بــه 
مســائل موجــود در رابطــه بــا نــرخ گــذاری 
گل محمــدی و بعضــا اختالفــات فیما بین 
ــتار  ــاورزان خواس ــدی و کش ــع تولی صنای
ــا حضــور  برگــزاری جلســات تخصصــی ب
ــن  ــع ای ــتای رف ــط در راس ــای ذیرب نهاده
مشــکل بــا در نظــر گرفتــن صالحدیــد و 
رضایــت هــر دو قشــر گردیــد و اضافه نمود 
بــا توجــه بــه اینکــه در ســطح بخــش الله 
زار تــوان فــراوری گل بــه شــکل مطلــوب 
ــزی  ــه ری ــوری برنام ــد ط ــود دارد بای وج
شــود تــا شــرایط بــرای دالالن مهیــا نگردد 
ــاورزان و  ــن کش ــازنده ای بی ــل س و تعام
ــان در  ــد. ایش ــته باش ــود داش ــع وج صنای
ــر جهــاد کشــاورزی و ســایر  ــه از مدی ادام
مدیــران ذیربط حاضر در جلســه خواســت 
ــع مســائل کشــاورزان گل  ــتای رف در راس
محمــدی و صنایــع تولیدی مرتبــط با این 
محصــول اهتمــام ویــژه را داشــته باشــند و 
با تشــکیل جلســات منظــم و بهــره گیری 
ــرای  ــرایط را ب ــان ش ــرات کارشناس از نظ
تعامــل ســازنده و رشــد و توســعه همزمان 

ــم  ــد فراه ــای جدی ــراوری ه ــا ف ــول ب ــن محص ای
نماینــد. حمــزه وفایــی در پایــان جلســه بــا اشــاره 
بــه اینکــه در فصــل برداشــت گل محمــدی بالــغ بر 
5000 نفــر کارگــر در بخــش حضــور دارنــد تصریح 
نمــود مســئوالن و مــردم بخــش مســائل مرتبــط با 
شــیوه نامــه هــای بهداشــتی را با مدیریــت پیگیری 
و رعایــت نماینــد تا از شــیوع بیمــاری کرونا و ســایر 
بیماریهــای مســری جلوگیــری شــود.در ادامــه ی 
ــادل نظــر اعضــا  ــن جلســه پــس از بحــث و تب ای

تصمیمــات الزم اتخــاذ گردیــد.

مهندس رضا شاحیدری پور  به عنوان 
شهردار بردسیر انتخاب شد

ــا اکثریــت آرا اعضــای شــورای اســالمی  ــور ب مهنــدس رضــا شــاحیدری پ
شهربردســیر بــه عنــواان شهرداربردســیر انتخــاب و بــه اســتانداری جهــت 

ــده اســت  ــی گردی صــدور حکــم وی معرف
بــا اســتعفای دکتر خطیبــی از شــهرداری بردســیر ، اعضای شــورای شــهردر 
اولیــن جلســه  مهنــدس رضا شــاحیدری پوررا بــه عنوان سرپرســت معرفی و 
وی  شــروع بــکار کــرد وبعد از چندین جلســه مشــورت و بررســی کاندیداهای 

مطــرح ســرانجام بــا اکثریت آ را شــاحیدری پــور انتخاب و معرفی شــد 
مهندس شــاحیدری پورســابقه یک دوره شــهرداری بردســیر در دوره شــورا و 
یــک دوره چهارســاله معاونــت شــهرداری در زمان شــهرداری دکتر خطیبی را 
در کارنامــه خــود دارد. ضمــن تبریــک انتخــاب ایشــان امیدواریــم با ســابقه و 
کارنامــه درشــهرداری چــون گذشــته شــهر بردســیر را درجهت رشــد وتعالی 
همــه جانبــه بابهــره گیری و مشــورت  از متخصصــان ونخبگان ، ریل توســعه 

ــهر را استمرار بخشد. فراگیرش
ــوان  ــا ســال 1392 بعن ــور از ســال 1386 ت ــا مهنــدس شــاحیدری پ ضمن
شــهردار بردســیر واز ســال  1398 تــا ســال 1401 بعنوان جانشــین شــهردار  

ادای احترام به اولین پزشک شهید ایران در شهرستان بردسیر
در اولیــن روز از هفتــه ســالمت، امــام جمعــه، مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بردســیر به همــراه رییس بیمارســتان قائــم )عج(، 
فرمانــده ســپاه پاســداران، معــاون فرمانــدار و جمعــی از مســئولین شهرســتانی با حضــور بر مزار شــهید دکتر حســین گرکانی اولین پزشــک 

شــهید ایــران یــاد و خاطــره او را گرامی داشــتند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بردســیر، در ایــن مراســم کــه بنــا بــه ســنت هر ســاله صــورت مــی پذیرد 
ضمــن غبــار روبــی مــزار شــهید دکتــر حســین گرکانــی و ادای احتــرام به مقام برجســته این شــهید واال مقــام، با نثــار تــاج گل و قرائت فاتحه 

یــاد و خاطــره ایــن شــهید گرامی داشــته می شــود.

احمد وحیدی وزیر کشور در آیین معارفه محمدمهدی فداکار استاندار جدید کرمان: 

صفحه8

بردســیر و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 
ــن دارای  ــد وهمچنی ــاخت و تولی ــد  س ارش
مــدرک دوره آموزشــی مدیریــت اســتراتژیک 

شــهری مــی باشــد.
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 با ایجاد اتاق های فکر و مشورت با  صاحب نظران، برخی   
مشکالت را به صورت اساسی مرتفع کنیم

ــه  ــام جمع ــی ام ــر کرمان ــی اکب ــام عل ــت االس حج
ــه  ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــای نم ــه ه ــیردر خطب بردس
ضمــن  دعــوت نمازگــزاران بــه رعایــت تقــوای الهــی 
گفــت: امــام علــی علیــه الســام میفرمایــد : کســی که 
تقــوا داشــته باشــد و کوچکتریــن کاری کــه بــا تقــوا 
انجــام دهــد کــم نیســت چــون شــرط پذیــرش عمــل 
گرچــه انــدک باشــد تقــوا اســت مثــا صدقــه ای ده یا 
دو رکعــت نمــاز بخوانــد شــاید ظاهــرا ازنظــر کمیــت 

کوچــک باشــد امــا امــام مــی فرمایــد کــم نیســت .
خطیــب جمعــه درادامــه افــزود: با پایــان پذیرفتــن ماه 
مبــارک رمضــان بایــد ســعی کنیــم آن اعمــال ورفتــار 
نیکــی کــه درایــن مــاه داشــتیم ویــا کســب کردیــم 
انهــا را حفــظ وصیانــت کنیــم چــون درمــاه رمضــان 
شــیطان دربنداســت ودرمــاه شــوال آزاد میشــود لــذا 
نیــاز بــه جهاداکبــر دارد کــه بــا نفــس درون وشــیطان 
ــان  ــاه رمض ــه درم ــی ک ــال نیک ــم و اعم ــارزه کنی مب
داشــتیم حفــظ کنیــم چــون نفــس امــاره همــواره مارا 
بــه ســوی بــدی ســوق مــی دهــد )ان النفــس امــاره 
بالســوء( پیامبــر مکــرم اســام مــی فرمایــد : دشــمن 
تریــن دشــمن شــما نفــس شماســت لذابایــد بــا نفس 
ــا ان  ــرای مبــارزه ب مبــارزه کــرد و راهــای مختلفــی ب
ــه  ــاد ب ــه واعتق ــت اندیشــی  توج ــوددارداول عاقب وج
مــرگ وقیامــت و داشــتن اعتقــاد یقینــی قلبــی کــه 
ایــن دنیــا همــه زندگــی نیســت بلکــه ســرای آخــرت 
زندگــی حقیقــی ودائمــی اســت قــران درایه 64 ســوره 
ــا إاَِلّ  نَْی ــاُة الُدّ ــِذِه الَْحَی ــا َهٰ ــد: )َوَم ــی فرمای ــوت م عنکب
اَر اْلِخــَرَة لَِهــَي الَْحَیــَواُن لـَـْو َکانـُـوا  لَْهــٌو َولَِعــٌب  َوإَِنّ الــَدّ
یَْعلَُمــوَن( ایــن زندگــی دنیــا چیــزی جــز ســرگرمی و 
بازیچــه نیســت و اگــر بداننــد، زندگــی حقیقــی، همان 
ســرای آخــرت اســت. وحیــاِت واقعــی، حیــات آخــرت 
اَر اْلِخــَرَة لَِهــَي الَْحَیــواُن« ودنیــا بــه ایــن  اســت. »الــَدّ
دلیــل بــه لهــو ولعــب تشــبیه شــده کــه ســرگرمیهای 
دنیــا ، انســانها  را از هــدف اصلــی وزندگــی حقیقــی 

بــاز میــدارد 
  حجــت االســام کرمانــی از حضــور پرشــور مــردم در 
نمــاز عید ســعید فطــر قدردانــی کــرد و گفت: ان شــاء 
اهلل آنچــه کــه از مواهــب و رحمــت هــای مــاه رمضــان 
ــن روز ۱۸  ــم. همچنی ــظ کنی ــد شــدیم حف ــره من به
اردیبهشــت روز  هــال احمــر را خدمــت ایــن ســازمان 
مردمــی تبریــک گفــت و افــزود: جمعیــت هــال احمر 
جمهــوری اســامی ایــران در تمــام بحــران هــا نظیــر 
ــه  ــی منطق ــور و حت ــا در کش ــه و کرون ــیل و زلزل س
ــزان  ــن عزی ــه فعالیــت هــای ای ــال دارد ک حضــور فع
در بحــث امدادرســانی و حفــظ ســامت قابــل تقدیــر 

اســت.
ــری  ــکل گی ــه ش ــاره ب ــن اش ــه  ضم ــب جمع خطی
حکومــت آل ســعود و چگونگــی تخریــب قبــور ائمــه 
ــوال  ــودی در ۸ ش ــه صع ــجره خبیث ــزود: ش ــع اف بقی
ــع را  ــه بقی ــور ائم ــب قب ــتور تخری ــال ۱۳44 دس س
صــادر کــرد و جــای تاســف اســت بــرای کشــوری کــه 
ــه  ــد اینگون خــود را ام القــرای جهــان اســام مــی دان
رفتــاری بــا قبــور بــزرگان دیــن و ائمــه اطهــار علیهــم 

ــته و دارد.  ــام داش الس
عربســتان در جنــگ یمــن شکســت خــورده و بــا همه 
قــدرت نظامــی تــوان مقابلــه بــا ملــت مظلــوم یمــن را 

نــدارد و دســت بــه دامــان ایــران شــده اســت.
حجــت االســام کرمانــی رشــد قیمــت گنــدم، افزایش 
قیمــت جهانــی، صــادرات ماکارونــی،  قاچــاق و احتکار 
ــی برشــمرد و  ــی ماکارون ــل گران ــه عوام آرد را از جمل
ــران  ــرای جب ــژه ای را ب ــه وی ــد یاران ــت بای گفــت: دول
ایــن گرانــی در نظــر بگیرد.وحضــور پررنــگ مــردم در 
مســاجد و شــب هــای قــدر و روز قــدس و نمــاز عیــد 
فطــر حتــی در دورتریــن نقــاط کشــور بــا تمــام گایه 
هــای کــه در حــوزه معیشــتی و اجتماعــی داشــتند و 
دارنــد، ســنگ تمــام گذاشــتند. در قبــال ایــن مــردم 
همیشــه در صحنه مســئولیت مسئوالن ســنگین تر از 
قبــل اســت و از رئیس جمهور و مســئوالن درخواســت 
داریــم تــا در جهــت بهبــود وضعیــت معیشــت مــردم  

نظــارت بیشــتری داشــته باشــند.
 وی در پایــان یــاد مرحــوم نــادر  طالــب زاده را 
گرامیداشــت و گفــت: مرحــوم طالــب زاده یــک انقابی 
بــه تمــام معنــا بــود کــه هیــچ وقــت از انقــاب ناامیــد 
نشــد زیــرا فهــم و بــاور عمیقــی نســبت بــه انقــاب 
داشــت و در طــول زندگــی در جبهــه فرهنگــی 
مجاهدانــه فعالیــت کــرد و علــی رغــم همــه ی موانع و 

ــاه نیامــد.  مشــکات از موضــع خــود کوت

نادر طالب زاده فهم 
وباورعمیقی نسبت به 

انقالب داشت ــکی  ــبکه دامپزش ــی ش ــزارش روابط عموم ــه گ ب
شهرســتان بردســیر ، نــدا ثنایــی رئیس این شــبکه 
اعــام کــرد: در طــرح تشــدید نظــارت بهداشــتی 
بــه مناســبت ایــام نــوروز و ایــام مــاه رمضــان کــه از 
۱4 اســفند ســال ۱4۰۰، آغــاز شــد و تــا پایــان مــاه 
مبــارک رمضــان ادامــه داشــت،  ۲4۰ نوبــت اکیــپ  
ســیار و ثابــت، وظیفــه صــدور مجوزهای بهداشــتی 
و نظــارت بــر مراکــز تولیــد، فــرآوری، اســتحصال و 
ــراورده خــام دامــی را در  حمــل و نقــل و عرضــه ف

شهرســتان اجرایــی نمودنــد.
بــه گفته ثنایــی در ایــن مــدت، ۳۹6 مــورد بازدید از 
انــواع واحد هــای تولید، توزیــع و عرضــه فرآورده های 
خــام دامــی مراکــز تولیــد، عرضــه، ســردخانه هــا، 
ــتارگاه های  ــن کش ــا و همچنی ــتوران ها، هتل ه رس
ــده  ــام ش ــتان انج ــطح شهرس ــور در س دام و طی
اســت و بیــش از ۵۱۷ کیلوگــرم انــواع فــرآورده غیــر 
بهداشــتی تاریــخ منقضی یا فاســد کشــف و معدوم 

ســازی گردیــد.
او در ادامــه گفــت: مــردم بایــد حتمــا فــراورده خــام 
ــه مهــر و  دامــی را از مراکــز مجــاز تهیــه کــرده و ب
برچســب دامپزشــکی و تاریــخ انقضــا دقــت داشــته 
ــرآورده خــام  ــام ف ــد اق ــن از خری باشــند. همچنی
دامــی از فلــه فروش هــا و دســت فروشــان و... جــدا 

خــودداری  نماینــد.
در صــورت  می تواننــد  شــهروندان  پایــان  در   
مشــاهده هــر گونه مــورد مشــکوک، آن را به شــبکه 
دامپزشــکی به شــماره تمــاس ۳۳۵۲۲۰۱۱۹ اطاع 

دهنــد

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

 ۳۹۶ مورد بازدید از انواع 
واحد های تولید، توزیع و 
عرضه فرآورده های دامی 

سرپرســت فرمانــداری و رئیــس شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر در 
جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش گفــت: تجلیــل از مقــام واالی معلــم وظیفــه ای 

ــت. همگانی اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر، حمــزه وفائــی 
رئیــس شــورای آمــوزش و پرورش شهرســتان بردســیر، ضمــن آرزوی قبولی طاعات 
و عبــادات در مــاه مبــارک رمضــان گفــت: آمــوزش عمومــی یکــی از عوامل و شــاید 
تنهــا عامــل توســعه اجتماعــی مــی باشــدکه نقــش اصلــی در ایــن امــر بــر عهــده 
معلمــان اســت و بــا توجــه بــه شــرایطی کــه در دو ســال گذشــته تجربــه کردیــم،  
نقــش معلمــان در بحــث آمــوزش بیــش از پیــش بــرای جامعــه نمایــان شــد و جــا 

دارد از زحمــات شــبانه روزی آنهــا تقدیــر و تشــکر کــرد.
وی افــزود: روز معلــم و تجلیــل از مقــام واالی معلــم وظیفــه ای همگانــی اســت و بر 
همیــن اســاس تجلیــل از معلمــان بــا توجــه بــه شــرایط موجــود انجــام و از مقــام 
معلمــان قدردانــی مــی شــود و فرمانــداری همــکاری الزم را در ایــن خصــوص بــا 

آمــوزش و پــرورش خواهــد داشــت.
ــوده ای در  ــه هــای مفق ــرد: مشــکات و حلق ــح ک ــی تصری ــه حمــزه وفائ در ادام
آمــوزش و پــرورش وجــود دارد و تنهــا مرتبــط بــا شهرســتان بردســیر هــم نیســت 

بلکــه ایرادهایــی بــه کلیــات اهــداف آمــوزش و پــرورش وارد اســت.
وی افــزود: در ایــن راســتا مــا مــی توانیــم حداقل در ســطح شهرســتان از پتانســیل 

کارگاه آموزشی کاشت 
چغندر علوفه ای در شهرستان 

بردسیر برگزار شد
بنــا بــه اعــام روابط عمومــی ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان کرمــان، حیدر آبــادی سرپرســت مدیریت جهاد 
کشــاورزی شهرســتان بردســیر گفت: کارگاه آموزشــی 
کاشــت چغندرعلوفــه ای بــا مشــارکت جهادکشــاورزی 
شهرســتان بردســیر و بســیج مهندســین کشــاورزی با 
تدریــس دکتــر دریانی و با حضــور جمعی از کشــاورزان 
وکارشناســان در مرکــز جهادکشــاورزی دشــتکار برگزار 

شــد .
ــج و  ــن کارگاه تروی ــزاری ای ــدف از برگ ــت: ه وی گف
تشــویق کشــاورزان بــرای کاشــت چغنــدر علوفــه ای 
جهــت تامیــن خــوراک دامــداران  منطقــه مــی باشــد.

وی بیــان داشــت: از آنجایــی کــه تامیــن محصــوالت 
ــت  ــز اهمی ــی حائ ــرایط فعل ــاص در ش ــداران خ دام
باالیــی باشــد و بــا توجــه بــه شــرایط بســیار مســاعد 
منطقــه بــرای کاشــت چنیــن محصوالتــی در صــورت 
اســتقبال کشــاورزان، گامی مهــم در جهت رســیدن به 

خودکفایــی در ایــن زمینــه خواهــد شــد. .
وی افــزود: الزم اســت کارگاه هــای آموزشــی بــه صورت 
ــاورزان و  ــات کش ــش اطاع ــه افزای ــتمر در زمین مس
دامــداران بــرای رســیدن بــه خودکفایــی در همــه امــور 
در مناطــق شهرســتان هــای مختلــف برگزار می شــود.

شورای هماهنگی ترافیک 
شهرستان بردسیر تشکیل شد

ــی  ــورای هماهنگ ــهری و ش ــی درون ش ــه ایمن کمیت
ترافیــک شهرســتان بردســیر تشــکیل شــد

ــیر  ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش  رواب ــه گ ب
جلســه شــورای ترافیک و کمیتــه ایمنی درون شــهری 
ــی  ــاون عمران ــاهی مع ــدس جهانش ــت مهن ــه ریاس ب

ــداری تشــکیل شــد فرمان
معــاون عمرانی فرمانــداری ضمــن ارزوی قبولی طاعات 
و عبــادات در خصــوص نصب میله هایuشــکل، تعبیه 
ــردان،  ســرعتگیر، احــداث و یامســدود ســازی دوربرگ
تــردد کامیــون هــا وتامیــن روشــنایی مــواردی بیــان 
کــرد و ســپس اعضــا در خصــوص دســتور کار جلســه 

بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد

حمزه وفائی  رسپرست فرمانداری ورئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بردسیر:

ــاق هــای فکــر و  ــا ایجــاد ات شــورای آمــوزش و پــرورش اســتفاده کنیــم و ب
مشــورت بــا اشــخاص صاحــب نظــر، برخــی مشــکات را بــه صــورت اساســی 
مرتفــع کنیــم و درصــورت موفقیــت در ایــن راه، پیشــنهادات ســازنده ای را بــه 

اســتان ارائــه دهیــم.
در پایــان، سرپرســت فرمانــداری شهرســتان بردســیر بــر رعایت کامل دســتور 
العمــل هــای بهداشــتی به ویــژه اســتفاده مداوم از ماســک، بهداشــت فــردی و 

تهویــه مناســب کاس هــا در مــدارس تاکیــد کرد.

ــه شــوق آراســتن  چــه زیباســت صــدای گام هــای بنــدگان خــدا ب
صفــوف نمــاز و اظهــار بندگــی بــه درگاه حــق در روزی کــه خداونــد 
آن را از میــان دیگــر روزهــای خویــش برگزیــده تــا در ایــن 
ــد. ــش بگذارن ــه نمای ــی را ب ــت و بندگ ــکوه اطاع ــزرگ، ش ــد ب  عی
شــاکر فضــل و کــرم پروردگاریــم کــه توفیــق داد تــادر پرتــو آیــات 
قــرآن، نیایــش، تقویــت صبــر و خودســازی در عیــدی شــکوهمند و 
خجســته قــدم بگذاریــم عیــدی کــه خالــق یکتــا آن را بــرای جایــزه 
ــرد. ــاب ک ــا انتخ ــت ه ــدگان از نعم ــردن بن ــد ک ــره من  دادن و به
مــردم عزتمنــد ،مومــن و انقابــی  شهرســتان بردســیر درود و 
ــکوه  ــا ش ــور ب ــا حض ــه ب ــما ک ــر ش ــوالنش ب ــد و رس ــام خداون س
ــد . ــر وحــدت و یکپارچگــی مســلمانان زدی  خــود  مهــر تاییــدی ب
اینجانــب ضمــن تبریــک حلــول مــاه شــوال و عیــد شــکر گــزاری، از 
خلــق حماســه باشــکوه و با صابــت و از ســراخاص آحــاد مردم فهیم 
و والیتمــدار شهرســتان   کــه بــا حضــور پرشــور خــود در نمــاز عیــد 
ســعید فطــر برعظمــت ایــن شــکر گــذاری افزودنــد تقدیــر و تشــکر 
نمــوده و توفیقــات تمامی نمازگــزاران و دســت انــدر کاران  را از خداوند 
بــزرگ مســئلت مــی نمایم  باشــد کــه در پنــاه عنایات حضــرت حق 
و  تجدیــد عهــد و پیمــان بــا آرمان هــای امــام شــهیدان و شــهیدان 
امــام )ره( و پیــروی از رهنمودهــای ولــی امر مســلمین جهان  حضرت 
ــی( و در راســتای سیاســت هــای  ــه العال آیــت اهلل خامنــه ای )مدظل
دولــت مردمــی  و  انقابــی آیــت اهلل رئیســی وهمراهــی شــما مــردم 
ــی شهرســتان بتوانیــم گامهــای بلنــدی در راســتای  فهیــم و انقاب
 اعتــای جمهوری اســامی ایــران و پیشــبرد اهــداف دولــت  برداریم .

پیام تقدیر و تشکر حجت االسالم و المسلمین کرمانی امام 
جمعه بردسیر از حضور مردم در نماز با شکوه عید سعید فطر

بانک جهانی: گندم پیشتاز گرانی در جهان است/ 
تورم کاالها تا سال 2۰2۴ ادامه خواهد داشت

بــر اســاس گــزارش بانــک جهانــی، در شــوک فعلــی 
تورمــی بــه بازارهــای جهانــی، قیمــت گنــدم پیشــتاز 

ــت. ــا اس گرانی ه
بــه گــزارش ایرنــا، بــر اســاس آخریــن گــزارش بانــک 
جهانی چشــم انــداز بــازار کاال، جنگ در اوکراین شــوک 
بزرگــی بــه بازارهــای کاال وارد کــرده اســت و الگوهــای 
جهانــی تجــارت، تولیــد و مصــرف را بــه گونــه ای تغییر 
ــان ســال ۲۰۲۴ در  ــا پای ــا را ت ــه قیمت ه داده اســت ک

ســطوح بــاالی تاریخــی نگــه مــی دارد.
در گــزارش بانــک جهانــی دربــاره وضعیــت گنــدم آمده 
اســت:  پیش بینــی می شــود قیمــت گنــدم بیــش از ۴۰ 
درصــد افزایــش یابــد و در ســال جــاری بــه باالترین حد 

اســمی خود برســد.
جایگزینــی نیــز نقش مهمــی در تحــوالت اخیر داشــته 

اســت و تفاوت هــا را توضیــح می دهــد.
در حالــی کــه قیمت کاالهــای کشــاورزی کــه اوکراین 
صادرکننــده اصلــی آن اســت، افزایــش یافــت، افزایــش 
قیمــت بــرای روغــن آفتابگــردان در مقایســه بــا گنــدم 
کمتــر بــود. بــه ایــن دلیل اســت که روغــن آفتابگــردان 
ــرد  ــن ک ــم جایگزی ــویا و پال ــن س ــا روغ ــوان ب را می ت
ــگ  ــس از جن ــی پ ــای خوراک ــه روغن ه ــت هم )قیم
افزایــش یافــت کــه منعکس کننــده ایــن جایگزینــی 

اســت(.
امــا افزایــش قیمــت گنــدم نشــان دهنده ایــن واقعیــت 
ــن  ــا جایگزی ــایر کااله ــا س ــی ب ــه راحت ــه ب اســت ک
نمی شــود. جایگزینــی گنــدم در عــوض از تخصیــص 
ــه  ــی ب ــه از فصل ــود ک ــل می ش ــن حاص ــدد زمی مج

جملــه:  از  باشــکوه  نمــاز  ایــن  برگــزاری  انــدرکاران  دســت  همــه  از  همچنیــن 
فرماندارمحترم،شــهردارمحترم  ،نیروهــای نظامــی وانتظامی، پلیس راهور، بســیجیان, شــورای 
اســامی شــهر ، ادارات تبلیغــات اســامی، اوقــاف و امــور خیریــه،  بــرق، بهداشــت , راهــداری, 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( ومرکــز خبــر ،حــوزه علمیــه، هیئــت امنــا امــام زاده، مجمــع 
خیرین،ســتاد نمــاز جمعــه و واحــد جوانــان و روحانیــون معظــم  واجــرا کننــدگان جــوان و 

نوجــوان   توانمنــد و انقابــی و نونهــاالن حســینی تقدیــر و تشــکر مــی نمایــم .

ــود. ــام می ش ــر انج ــل دیگ فص
در عرصــه سیاســت، ممنوعیــت صــادرات و ســایر 
محدودیت هــای تجــاری تاکنــون در مقایســه بــا افزایش 
قبلــی کمتــر رایــج بوده اســت. بــا این حــال، اگــر کاهش 
عرضــه غــات از اوکرایــن )و احتمــاالً از روســیه( بســیار 
بیشــتر شــود، می توانــد منجــر بــه افزایــش اســتفاده از 
سیاســت های محدودکننــده شــود. چنیــن کاهش هایــی 
همــراه بــا سیاســت های محدودکننــده می توانــد باعــث 
ایجــاد ابهــام در عرضــه و قیمــت مــواد غذایــی در آینــده 
شــود. افزایــش اخیــر قیمــت مــواد غذایــی بــا ایــن وجود 
ــی را تســریع کــرده و  ــی داخل ــواد غذای ــورم قیمــت م ت

ناامنــی غذایــی را افزایــش داده اســت.
ــک  ــدود ی ــر ح ــال های اخی ــن در س ــیه و اوکرای  روس
چهــارم صــادرات جهانــی گنــدم را بــه خــود اختصــاص 

ــد. داده ان
صــادرات از اوکرایــن بــه دلیــل بســته شــدن تمــام بنــادر 
ــد از  ــدود ۹۰ درص ــه ح ــیاه ک ــای س ــن در دری اوکرای
صــادرات گنــدم اوکرایــن را تشــکیل می دهــد، متوقــف 

شــده اســت.
ایــن اختــال بــه دلیــل محاصــره بــوده اســت بــا ایــن 
حــال، صــادرات گنــدم بــه مقــدار محــدود از اوایــل مــاه 
مــارس از طریــق کریدورهــای راه آهــن و جــاده آغاز شــده 

اســت.
ــی در  ــن صادرات ــی از چنی ــن دقیق ــه تخمی ــی ک در حال
ــی  ــدم صادرات ــی از گن ــاید نیم ــت، ش ــترس نیس دس
اوکرایــن )کــه ۲۰ میلیــون تــن یــا ۱۰ درصــد صــادرات 
ــد از  ــت می توان ــود( درنهای ــن زده می ش ــی تخمی جهان

مســیرهای زمینــی صــادر شــود، هرچنــد بــا هزینه بیشــتر از 
حمل ونقــل. صــادرات گنــدم از روســیه تاکنــون تحــت تأثیــر 

قــرار نگرفتــه اســت.
اختــال در صــادرات گنــدم از اوکرایــن قبــًا چندیــن کشــور 
واردکننــده به ویــژه در خاورمیانه و شــمال آفریقــا ازجمله مصر 
و لبنــان را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. درنتیجــه، چندیــن 
کشــور اقدامــات سیاســت تجــاری را معرفــی کرده انــد کــه 
صــادرات گنــدم را کاهــش یــا ممنــوع می کنــد. تــا پایــان ماه 
مــارس، ۵۳ مداخلــه سیاســتی جدیــد بــر تجــارت کاالهــای 
غذایــی اعمــال شــد. بــا ایــن حــال، محدودیت هــای تجاری 
ــای کاال  ــش قیمت ه ــدازه افزای ــه ان ــون ب ــده تاکن اعمال ش
ــترده  ــا ۲۰۱۲ گس ــا ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ ت ــال های ۲۰۰۷ ت در س
نیســت.در پروژه هــای فعلــی، عرضــه جهانــی گنــدم بــرای 
ســال ۲۰۲۲ بــر اســاس اســتانداردهای تاریخــی کافی اســت. 
مشــکل ایــن اســت کــه موجودی هــای گنــدم بــه شــدت در 
چیــن و هنــد متمرکــز شــده اند، کــه صادرکننــدگان مهمــی 
نبوده انــد. در واکنــش بــه افزایــش قیمــت گنــدم، هنــد اعام 
کــرد کــه گنــدم را از ذخایــر خــود آزاد می کنــد. از نظــر تولیــد، 
در حالــی کــه کاشــت در اوکرایــن کاهــش خواهــد یافــت، 
گزارش هــای اولیــه نشــان می دهــد کــه ســایر تولیدکنندگان 
گنــدم ازجملــه آرژانتیــن، اســترالیا، برزیــل و ایــاالت متحــده، 
ســطح اختصــاص داده شــده به گنــدم را افزایش خواهنــد داد.
عــاوه بــر ایــن، تولیــد در کانــادا احتمــاالً پس از خشکســالی 
ســال ۲۰۲۱ بــه شــدت بهبــود خواهــد یافــت. هشــدارهای 
عمــده در جهــت کاهــش برداشــت جهانــی گنــدم )و مــواد 
غذایــی بیشــتر بــه طــور کلــی( از قیمــت بــاالی نهاده هــا، 

ــود. ــی می ش ــا ناش ــژه کوده به وی
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سیمای مهدویت در قرآن

 سوره زمر، آیه ۶۹
» واشرقت االرض بنور ربها«

وزمین به نور پروردگارش روشنی یافت. در آیه وآیه بعد 
بحثهای مربوط به قیامت که در آیات قبل مطرح شده 
هم چنان ادامه می یابد. در آیه مورد بحث، نخست می 
فرماید: در آن روز زمین به نور پروردگارش روشن می 
شود. در اینکه منظور از این اشراق وروشنایی به نور الهی 
چیست؟ تفسیرهای مختلفی گفته شده است که مهمتر 
از همه سه تفسیر زیر است. ۱- بعضی گفته اند منظور از 
نور رب، حق وعدالت است که خداوند صفحه ی زمین را 
در آن روز با آن نورانی می کند. مرحوم عالمه مجلسی 
در بحاراالنوار می گوید: ای اضائت االرض بعدل ربها یوم 
القیامة الن نور االرض بالعدل. زمین به عدل پروردگار در 
روز قیامت روشن می شود، زیرا نور زمین به عدالت است. 
زمخشری در کشاف نیز همین معنا را انتخاب کرده ومی 
گوید: در آن روز زمین از اقامه ی عدل وگسترش قسط 
در حساب وارزیابی حسنات وسیئات روشن می گردد. 
۲- بعضی معتقدند که این اشاره به نوریست غیر از نور 
خورشید وماه که خداوند مخصوص آن روز می آفریند. 
۳- نویسنده ی عالیقدر )تفسیر المیزان( می گوید: مراد از 
روشن شدن زمین به نور پروردگار که از خصوصیات روز 
قیامت است همان )انکشاف غطاء( یعنی کنار رفتن پرده 
ها وحجابها وظاهر شدن حقایق اشیاء واعمال انسانها از خیر 
وشر واطاعت وعصیان وحق وباطل می باشد. وآنگاه به آیه 
۲۲ )سوره ی ق( بر این معنا استدالل کرده است که می 
فرماید: تو در غفلت از این موضوع بودی. ما پرده را از برابر 
چشمت کنار زدیم وامروز چشمت به خوبی می بیند. البته 
این تفسیرها با هم تضادی ندارد وقابل جمع است، هر چند 
تفسیر اول وسوم مناسبتر به نظر می رسد. بدون شک این 
آیه مربوط به قیامت است واگر می بینیم در بعضی از روایات 
حضرات ائمه معصومین )علیهم السالم( به قیام حضرت 
مهدی )علیه السالم( تفسیر شده است در حقیقت نوعی 
تطبیق وتشبیه است وتأکیدی بر این معناست که به هنگام 
قیام مهدی )علیه السالم( دنیا نمونه ای از صحنه ی قیامت 
خواهد شد. وعدل وداد به وسیله آن امام راستین وجانشین 
پیامبر ونماینده ی پروردگار. در روی زمین حکمفرما خواهد 
شد. قال الصادق )علیه السالم(: اذا قام قائمنا. اشرقت االرض 
بنور ربها واستغنی العباد عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة. 
امام صادق )علیه السالم( فرمود: هنگامی که قائم ما قیام 
کند. زمین به نور پروردگارش روشن می شود. وبندگان از 
نور آفتاب مستغنی می شوند وظلمت بر طرف می گردد. 
قال الصادق )علیه السالم( فی قوله: واشرقت االرض بنور 
ربها. قال: رب االرض یعنی امام االرض قلت: فاذا خرج یکون 
ماذا؟ قال: اذا یستغنی الناس عن ضوء الشمس ونور القمر 
ویجتزون بنور االمام. مفضل بن عمر می گوید از امام صادق 
)علیه السالم( شنیدم که در تفسیر این آیه می فرمود: 
پروردگار زمین، یعنی امام زمین. راوی می گوید: عرض 
کردم هر گاه ظهور کند چه می شود؟ امام )علیه السالم( 
فرمود: در آن صورت مردم از نور آفتاب ونور ماه بی نیاز می 

شوند وبه نور امام اکتفا می کنند.

ادامه آیه ی 10 سوره  نساء :

4-  چهره واقعی اعمال چیست؟
چهره واقعی عمل همیشه تناسب خاصی با کیفیت ظاهری 
آن دارد. همان گونه که خوردن مال یتیم و غصب حقوق او، 
قلب او را می سوزاند و روح او را آزار می دهد، چهره واقعی این 

عمل آتش سوزان است.
توجه به این موضوع )چهره های واقعی اعمال( برای کسانی که 
ایمان به این حقایق دارند، بهترین مانع از انجام کارهای خالف 
است. آیا کسی پیدا می شود که با دست خود پاره های آتش 
را برداشته و در میان دهان بگذارد و ببلعد؟ همچنین افراد با 
ایمان ممکن نیست مال یتیم را به ناحق بخورند. اگر می بینیم 
مردان خدا حتی فکر معصیت را به خود راه نمی دهند یک 
دلیل آن، همین بوده که آنها بر اثر قدرت علم و ایمان و پرورش 
های اخالقی، چهره واقعی اعمال را می بینند و هرگز فکر انجام 

کار بد را نمی کنند.
5- آیا آیه شریفه دلیل بر تجسم اعمال است؟

در تفسیر المیزان، این آیه دلیل بر تجسم اعمال گرفته شده 
است. خوردن مال یتیم، در قیامت آتش می شود.

اگر خوردن مال یتیم به ستم و ظلم باشد، حرام است ولی رفت 
و آمد های عادی که زیانی به یتیمان نرساند و انسان سوء نیت 
نسبت به اموال آنان نداشته باشد، اشکال ندارد.  »واهلل یعلم 

المفسد من المصلح«

آیه 11 سوره نساء :
خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می کند سهم پسر 
چون سهم دو دختر است و اگر )همه ورثه( دختر )و( از دو تن 
بیشتر باشند سهم آنان دو سهم ماترک است و اگر )دختری 
که ارث می برد( یکی باشد نیمی از میراث از آن اوست و برای 
هریک از پدر و مادر وی )متوفی( یک ششم از ماترک )مقرر 
شده( است این در صورتی است که )متوفی( فرزندی داشته 
باشد ولی اگر فرزندی نداشته باشد و )تنها( پدر و مادرش از 
او ارث برند برای مادرش یک سوم است )و بقیه را پدر می 
برد( و اگر او برادرانی داشته باشد مادرش یک ششم می برد 
)البته همه اینها( پس از انجام وصیتی است که او بدان سفارش 
کرده یا دینی )که باید استثناء شود( شما نمی دانید پدران و 
فرزندانتان کدام یک برای شما سودمند ترند )این( فرضی است 

از جانب خدا زیرا خداوند دانای حکیم است.

1- دو شأن نزولی که پیرامون آیه شریفه بیان شده 
را نام ببرید؟

الف(  »عبدالرحمن بن ثابت انصاری« برادر  »حسان بن ثابت« 
شاعر معروف صدر اسالم از دنیا رفت، در حالی که یک همسر 
و پنج برادر از او به یادگار مانده بود. برادران میراث عبدالرحمن 
را در میان خود قسمت کردند و به همسر او چیزی ندادند. او 
جریان را به خدمت پیامبر )ص( عرض کرد و از آنها شکایت 
نمود. در این هنگام آیات فوق نازل شد و در آن، میراث 

همسران دقیقا تعیین گردید. 
ب( از  »جابربن عبداهلل« نقل شده که می گوید:بیمار شده 
بودم، پیامبر )ص( از من عیادت کرد و من بی هوش شده بودم. 
پیامبر )ص( آبی خواست و با مقداری از آن وضو گرفت و بقیه 
را بر من پاشید و من به هوش آمدم. عرض کردم : »ای رسول 
خدا تکلیف خانواده ام بعد از من چه خواهد شد؟« پیامبر )ص( 
خاموش گشت و چیزی نگذشت که آیات فوق نازل گردید و 

سهم وراث در آن تعیین شد. 

2ُ- چرا در هنگام فوت نمی توان اموال را به بیت 
المال هدیه کرد و یا جزو اموال عمومی قرار داد؟

شاید بسیاری تصور کنند که بهتر این است که به هنگام فوت 
کسی، اموال او جزء اموال عمومی گردد و در اختیار بیت المال 
قرار گیرد، ولی با دقت روشن می شود که این کار کامال دور 
از عدالت است، زیرا مسأله  »وراثت« یک امر کامال طبیعی و 
منطقی است. وقتی پدر و مادر قسمتی از صفات جسمی و 
روحی خود را طبق قانون وراثت طبیعی، به نسل های بعد 
منتقل می کنند، چرا اموال آنها از این قانون مستثنی باشد و به 

نسل آینده منتقل نشود؟

3- مالک واقعی اموال انسان کیست؟
اموال مشروع هر کس نتیجه زحمات، کوشش ها و تالش 
های اوست و در حقیقت نیروهای متراکم شده او را نشان می 
دهد. به همین جهت ما هر کس را مالک طبیعی دست رنج 

خود می شناسیم و این یک حکم فطری است.
4-چرا باید اموال میان نزدیک ترین افراد تقسیم 

گردد؟
هنگام مرگ که دست انسان از اموالش کوتاه می گردد، 
عادالنه ترین راه این است که این اموال به کسانی تعلق گیرد 
که نزدیک ترین افراد به او هستند. در واقع هستی آن اشخاص 

ادامه هستی آن شخص محسوب می شود.
روی همین جهت، بسیاری از مردم با اینکه برای زندگی خود 
سرمایه کافی تا پایان عمر دارند. دست از تالش و کوشش 
برای کار و تولید بیشتر بر نمی دارند و هدفشان تامین آینده 

فرزندانشان است. 
5- آیا قانون ارث در تحرک و جنبش اقتصادی تاثیر 

دارد؟
قانون ارث می تواند تحرک و جنبش بیشتری به چرخ های 
اقتصادی یک کشور بدهد. اگر اموال هر کس بعد از مرگ او 
به کلی از او بریده شود و جزء اموال عمومی گردد، ممکن 
است قسمت مهمی از فعالیت های اقتصادی متوّقف شود. 
بنابراین نمی توان انکار کرد که قانون ارث عالوه بر اینکه یک 
امر طبیعی و فطری است، در گسترش تالش های اقتصادی 

نیز اثر عمیق دارد.
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ــتان  ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
ــر  ــغ ب ــون بال ــت: تاکن ــان گف کرم
ــان طــرح  ــر از متقاضی ۳۰ هــزار نف
نهضــت ملی مســکن در این اســتان 
بــا اختصــاص زمین تعییــن تکلیف 

ــده اند. ــاماندهی ش و س
حاشــیه  در  زاده  حاجــی  علــی 
ــره  ــات مدی ــترک هی ــت مش نشس
ــا  ــان ب ــازان کرم ــوه س ــن انب انجم
مدیــرکل راه و شهرســازی ایــن 
اســتان بــا معاونــان پیرامــون طــرح 
ــی مســکن در گفــت و  نهضــت مل
گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: رونــق 
ــه ســاخت مســکن در  بخشــیدن ب
اســتان کرمــان از اهــداف عالــی 
دولــت به ویــژه ایــن اداره کل اســت.
ــت  ــرح نهض ــت: ط ــار داش وی اظه
ــون  ــتناد قان ــه اس ــکن ب ــی مس مل
جهــش تولیــد مســکن و مجموعــه 
ــوزه  ــاری ح ــررات ج ــن و مق قوانی
ــن  ــاخت و تامی ــرای س ــکن ب مس
چهــار میلیــون واحــد مســکونی در 

ــت. ــده اس ــی ش ــور اجرای کش
ــان  ــازی کرم ــرکل راه و شهرس مدی
ــداث  ــز اح ــتان نی ــن اس ــت: ای گف
یکصــد و هشــت هــزار واحــد 
ــه  ــت از برنام ــه تبعی مســکونی را ب
هــای دولت و وزارت راه و شهرســازی 
در کشــور، برنامــه ریــزی کــرده 

ــت. اس
وی تصریــح کــرد: تاکنــون بالــغ بــر 
ــت  ــرح نهض ــی در ط ۱۸۰ متقاض
ملــی مســکن اســتان کرمــان ثبــت 
نــام کــرده اند کــه ایــن افــراد اکنون 
در مرحلــه پاالیــش و رســیدگی بــه 

درخواســت قــرار دارنــد.
ضــرورت همــکاری انبــوه ســازان در 

بازآفرینــی شــهری
حاجــی زاده اضافه کــرد: انجمن انبوه 
ــا ظرفیــت  ســازان اســتان کرمــان ب
ــازوی  ــوان ب ــه عن ــد ب ــی توان ــاال م ب
اجرایــی دولــت و راه و شهرســازی در 
ــی  ــای نهضــت مل ــروژه ه اجــرای پ
مســکن مشــارکت کــرده و در قالــب 
طــرح هــای مشــارکتی و پــروژه های 
ــا ایــن اداره کل همــکاری  ســاخت ب

. کند
وی ادامــه داد: انبــوه ســازان بــه عنوان 
یــاری گــر دولــت و توســعه گــر مــی 
تواننــد بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای 
قانونــی از جملــه وجــود زیرســاخت 
هــای آب، بــرق، گاز و معابــر موجــود، 
نســبت بــه احــداث واحــد مســکونی 
در بافت فرســوده در طــرح بازآفرینی 
بافــت فرســوده و محــالت ناکارآمــد 
ــدام  ــینی اق ــیه نش ــهری و حاش ش
کننــد و بــه صــورت بلــوک بنــدی، 
واحدهــای کوچــک را ســاماندهی 
و باعــث رونــق بافــت فرســوده و 

محــالت خالــی شــهری شــوند.
ــتان  ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
کرمــان افــزود: انبوه ســازان بــه عنوان 
توســعه گــران بایــد نســبت بــه انجام 
ــدام  ــود اق ــی خ ــئولیت اجتماع مس
کننــد و در ایــن حــوزه ها مشــارکت 
ــرا همــواره مــردم  داشــته باشــند زی
هســتند کــه شــهرها را مــی ســازند.
ســازان  انبــوه  ســرمایه گذاری 
ناکارآمــد شــهری و  در محــالت 

مالیاتــی معافیت هــای 

وی بــا اشــاره بــه یک معضل در شــهر 
ــد  ــی گوین ــردم م ــت: م ــان گف کرم
چــرا متولیــان نســبت بــه بازســازی و 
نوســازی محــالت مرکزی شــهر اقدام 
نکــرده و بــرای توســعه بــه حاشــیه ها 

رجــوع مــی کننــد؟
حاجــی زاده یــادآور شــد: دولــت 
ــذار  ــت گ ــی و سیاس ــوان متول به عن
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــد ب ــی توان م
هــای قانونــی یــک تســهیل کننــده 
باشــد و بــا در اختیــار گذاشــتن 
تســهیالت، معافیــت هــای مالیاتــی 
ــاختمانی  ــای س ــه ه ــدور پروان در ص
ــاماندهی و  ــای س ــرح ه ــرای ط و اج
بازنگــری طــرح هــای جامع شــهری، 
مــردم و بویــژه ســازندگان واحدهــای 
مســکونی را بــه ایــن حــوزه ترغیــب 
ــوده و  ــت فرس ــان در باف ــا آن ــد ت کن
ــد شــهری ســرمایه  محــالت ناکارآم

ــد. ــذاری کنن گ
وی عنــوان کــرد: نوســازان و ســرمایه 

30 هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در کرمان تعیین تکلیف   شدند
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ــه  ــی ب ــت قانون ــکن از ظرفی ــذاران مس گ
وجــود آمــده مــی تواننــد نهایــت اســتفاده 
را ببرنــد و حتــی در صــورت مشــارکت در 
ســاخت پــروژه هــای زیربنایــی از جملــه 
مدرســه، مراکــز درمانــی، ورزشــی، هزینــه 
ــه  ــوده ب ــالت فرس ــان در مح ــداث آن اح
عنــوان هزینــه مالیاتــی قلمــداد می شــود.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان 
گفــت: انبــوه ســاز بــا اجــرای پــروژه هــای 
ــوده  ــت فرس ــالت باف ــده، در مح ــاد ش ی
مــی تواند هزینــه مالیاتی خــود را بپــردازد 
و وزارت اقتصــاد و دارایــی نیــز آنهــا را بــه 
ــد قلمــداد مــی  ــر درآم ــات ب ــوان مالی عن

کنــد.
وی تاکیــد کــرد: اداره کل راه و شهرســازی 
ــرمایه  ــه س ــت هم ــان دس ــتان کرم اس
گــذاران و انبــوه ســازان را در احــداث واحــد 
ــت فرســوده و  مســکونی و اســتفاده از باف
محــالت ناکارآمــد شــهری بــه گرمــی می 
ــهر را  ــم ش ــواره معتقدی ــرا هم فشــارد زی

شــهروندان آن مــی ســازند.

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول   )نوبت دوم ( 
ــتری  ــکام  دادگس ــرای اح ــه 0000982   اج ــی کالس ــده اجرای ــه در  پرون ــه اینک ــر ب نظ
ــی ام  ــو ت ــا مختصــات ی ــاورزی ب ــی کش ــه زمین ــک قطع ــف: ی ــر دارد ال ــیر در نظ بردس
455924 - 3315146 واقــع در آبــادی علــی آبــاد کدخــدا بصــورت ایــش )نکاشــت( بــدون 
حقابــه )آب( بلحــاظ خشــک شــدن قنــات در ســال های قبــل که مســاحت آن میــزان 1400 
مترمربــع )20* 70( میباشــد با وضعیت فعلــی ارزش و قیمــت آن مبلــغ 320/000/000 ریال 
بــوده و براســاس گواهــی حصر وراثت و تعــداد ورثه، ارزش ســهم االرث محمدعلی نجــارزاده 
مبلــغ 60/000/000 ریــال معــادل شــش میلیــون تومــان تعیین گردیــده اســت. ب: یک باب 
خانــه مســکونی بــا مختصــات یــو تــی ام 4566105 - 3315026 واقــع در بر خیابــان اصلی 
روســتای محمــود آبــاد کدخدا بمســاحت عرصــه )زمین( میــزان 275 مترمربع که ســاختمان 
آن قدیمــی خشــتی )کلنگی( دارای امتیــازات آب، برق و گاز میباشــد ارزش  و قیمت کل ملک 
مبلــغ 640/000/000 ریــال بــرآورد گردیــد و ارزش ســهم االرث محمدعلی نجــارزاده با توجه 
بــه گواهــي حصــر وراثــت و تعــداد ورثــه، مبلــغ 120/000/000 ریــال معــادل دوازده میلیــون 
تومــان تعییــن گردیــده اســت. پ: یــک بــاب اســطبل نگهــداری گوســفند و بز که بــا توجه 
بــه گواهــی انحصــار وراثــت انجام شــده، مرحــوم فاطمه کدخــدا زاده تعداد هشــت نفــر ورثه 
داشــته اســت کــه ســهم االرث آقــای محمدعلــی نجــارزاده از یــک باب اســطبل نگهــداری 
گوســفند و بــر در روســتای محمــود آبــاد کدخــدا 15/000/000 ریــال بــرآورد قیمــت گردیده 
اســت. ت: لــوازم منــزل شــامل تلویزیــون LED 43 سامســونگ آکبنــد و نــو بــه مبلــغ 89 
میلیــون ریــال، میــز تلویزیــون شیشــه ای بــه مبلــغ 2 میلیــون ریــال، یخچــال آزمایــش 
)خــراب( بــه مبلــغ 4میلیــون ریــال، یخچــالKELVINATOR )خــراب( بــه مبلــغ 5میلیــون 
ریــال ،یخچــال  GOLSUN  ســالم و در حــال اســتفاده بــه مبلــغ 20 میلیــون ریــال، اجــاق 
گاز جهــان افــروز صنــم پنــج شــعله ســالم به مبلــغ 8 میلیــون ریال، لباسشــویی کهنه شــور 
خــراب بــه مبلــغ 6 میلیــون ریــال، یــک تخته فــرش 2 در 3 دســتباف بــه مبلــغ 10 میلیون 
ریــال، یــک تختــه فــرش 3 در 4 دســتباف بــه 13 میلیــون ریــال، دو عــدد زودپــز قدیمی به 
مبلــغ 5 میلیــون ریــال، تشــک پنبــه ای 5 عــدد به مبلــغ 10 میلیون ریــال، 12 تختــه پتو به 
مبلــغ 5 میلیــون ریــال، 12 عــدد متــکا بــه مبلــغ 1 میلیــون و پانصــد هــزار ریال، یــک عدد 
بخــاری گازی 7 میلیــون ریــال، 5 عــدد لحــاف به مبلــغ 5 میلیون ریــال، پلو جوشــان بزرگ 
یــک عــدد بــه مبلــغ یــک میلیــون و پانصــد هــزار ریــال، پلو جــوش کوچــک یک عــدد به 
مبلــغ پانصــد هــزار ریــال، کمــد لباســی فلــزی دو عدد به مبلــغ چهار میلیــون و پانصــد هزار 
ریــال، یــک دســتگاه دوغ زنــی بــزرگ ده لیتــری بــه مبلــغ 11 میلیــون ریال،بــا بررســیهای 
بعمــل آمــده و بــا در نظــر گرفتــن جمیــع جهــات و جوانــب جمــع ارزش ریالــی لــوازم برابــر 
اســت بــا دویســت و هشــت میلیــون )208/000/000( ریــال مــی باشــد میــزان دقیق ســهم 
االرث محکــوم علیــه مبلــغ ســی و نــه )39/000/000( ریــال مــی باشــد از طریق مزایــده در 
تاریــخ  1401/03/04 )چهارشــنبه ( ســاعت 12:30  ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش 
برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد می باشــند مــی تواننــد در مدت 
پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه امــوال و امــالک بــه آدرس بردســیر روســتای 
محمــود آبــاد مراجعــه نماینــد و جهت ارائه پیشــنهاد تا قبــل از موعد مقرر قیمت پیشــنهادی 
خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی  به ایــن اجرا 
ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده 
مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریخ انجام مزایده نســبت 
بــه واریــز باقیمانــده مبلغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلغ ســپرده به نفــع دولت ضبــط خواهد 

شــد .            مدیــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری  بردســیر - بنــی اســد/   10 الــف

نرخ تورم در اتحادیه اروپا به بیشترین 
سطح تاریخ افزایش یافت

بــر اســاس آمارهــای بانــک مرکــزی اروپــا، نــرخ تــورم در اتحادیــه اروپــا در مــاه آوریــل بــه 
باالتریــن رقــم تاریــخ در ایــن اتحادیــه افزایــش یافته اســت.

بــه گــزارش ایرنــا، بانــک مرکــزی اروپــا کــه آمارهــای تــورم را از زمــان تاســیس خــود از 
اواخــر ســال ۱۹۹۷ اعــالم می کنــد، نــرخ تــورم در مــاه آوریــل ۲۰۲۲ را ۷.۵ درصــد اعــالم 

کــرد کــه بیشــترین نــرخ تــورم در تاریــخ ایــن اتحادیــه محســوب می شــود.
 ۱۰ مــاه متوالــی اســت که نــرخ تــورم در اتحادیــه اروپا افزایشــی اســت. تــورم ۷.۵درصدی 
اتحادیــه اروپــا در مــاه آوریــل در حالــی رقــم خــورده کــه متوســط نــرخ تــورم در ایــن 
منطقــه از ســال ۱۹۹۷ تــا ۲۰۲۱ فقــط ۱.۶ درصــد بــود. بــه عبــارت دیگر تــورم در منطقه 

اتحادیــه اروپــا ۴.۶ برابــر متوســط ۲۵ ســال اخیــر آن اســت.
 ایــن ارقــام در بحبوحــه نگرانی هــا در مــورد جنــگ در اوکرایــن و تأثیــر متعاقــب آن بــر 
تأمیــن انــرژی اروپــا و اینکــه چگونــه می توانــد بــر اقتصــاد منطقه تأثیر بگــذارد، به دســت 
آمــده اســت.با افزایــش قیمــت انــرژی و مــواد غذایی، تــورم در منطقه یــورو بســیار باالتر از 

هــدف بانــک مرکــزی اروپــا باقــی مانده اســت.

ــان گفــت: طــی ســال  ــاراهلل اســتان کرم ــده ســپاه ث فرمان
ــار  ــا اعتب ــی ب ــروژه محرومیت زدای ــزار و ۶۷۱ پ ــته ه گذش
۵۷۸ میلیــارد ریال توســط بســیج ســازندگی و با مشــارکت 
گروه هــای جهــادی در مناطــق محــروم ایــن اســتان اجــرا 

شــد.
ــی در  ــا، ســردار حســین معروف ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
رزمایــش جهادگــران فاطمــی اســتان کرمــان افــزود: بســیج 
ــا  ــر را ب ــزار و ۳۴۲ نف ــک ه ــتغال ی ــه اش ــازندگی زمین س
پرداخــت تســهیالت ۶۷۰ میلیــارد ریــال فراهم کرده اســت.
وی بیــان کــرد: همچنین ۶۳۶ هزار و ۶۰۰ بســته معیشــتی 
بیــن نیازمنــدان و آســیب دیــدگان از کرونا در اســتان کرمان 
توزیــع شــد و ۳۰۴ قلــم جهیزیه بــه ارزش ۶۰ میلیــارد ریال 

بــه زوج هــای جــوان اهدا شــده اســت.
ــن آب  ــرد: تامی ــح ک ــان تصری ــاراهلل کرم ــپاه ث ــده س فرمان
آشــامیدنی مهمتریــن اولویت این اســتان اســت و هــزار ۲۳۰ 
روســتای دارای تنــش آبــی در اطلس آب کرمان شناســایی و 
تاکنــون بــه ۴۳۰ روســتا آبرســانی شــده و ۴۷ هزار خانــوار از 

آب آشــامیدنی ســالم بهــره منــد شــده انــد.
ــاخت  ــی، س ــرد و خانگ ــتغال خ ــت، اش ــن بهداش وی تامی
ــان، حاشــیه نشــینی و امــور فرهنگــی و  مســکن مددجوی
اجتماعــی را از مهمتریــن اولویــت هــای بســیج ســازندگی 

برشــمرد.
ســردار معروفــی بــا بیــان اینکــه ســه هــزار گــروه جهــادی 
در اســتان کرمــان مشــغول بــه فعالیــت هســتند افــزود: باید 
ــع محرومیــت، فرهنــگ انقــالب  ــار جهادگــری و رف در کن
اســالمی را در جامعــه توســعه داد و گفتمان انقــالب و امامین 

انقــالب را در جامعــه ترویــج دهیــم.
وی آمریــکا و رژیــم صهیونســیتی را دشــمن بــزرگ خارجی 
دانســت و تاکیــد کرد: در داخل بزرگترین دشــمن فقر اســت 
و جهادگــران بایــد فقــر و محرومیــت را که در شــان این ملت 

و نظــام نیســت، برطــرف کنند.  

افشین صالحی نژاد دادستان بردسیر :

خشونت خانگی مرگ بچه ۹ ساله را در بردسیر رقم زد
دادســتان بردســیر گفــت: بامــداد جمعــه دوم اردیبهشــت مــاه، پــس از دریافــت گــزارش 
مبنــی بــر فــوت یــک پســربچه ۹ ســاله، بالفاصلــه پرونــده تشــکیل و رســیدگی بصــورت 

خــارج از نوبــت در دســتور کار ایــن دادســتانی قــرار گرفــت.
افشــین صالحــی نــژاد در گفــت و گــو با خبرنــگار ایرنا افــزود: تحقیقات انجام شــده نشــان 

از مــرگ کــودک در اثــر ضــرب و جــرح ناشــی از تنبیه بدنی توســط پــدر دارد.
وی ادامــه داد: متاســفانه شــدت جراحــات وارده موجــب مرگ این کودک شــد و تالشــهای 

تیم پزشــکی نیــز در ایــن راســتا موثر واقع نشــد.
دادســتان بردســیر دخالــت و حضــور افــراد دیگــر را در ایــن حادثــه رد کــرد و گفــت: تنهــا 
متهــم در رابطــه بــا مــرگ ایــن کــودک، پــدر وی بــوده کــه ســابقه اعتیاد بــه مــواد مخدر 

دارد. نیز 
وی اظهــار داشــت: همچنیــن مــادر ایــن کــودک نیــز قبــال از پــدرش جدا شــده و آســیب 
اجتماعــی طــالق نیــز در کنار اعتیــاد، زمینه ســاز بروز خشــونت خانگی و متأســفانه فوت 

پســربچه بوده اســت.
ایــن مقــام قضایــی یــادآور شــد: میــزان آســیب های اجتماعــی در شــهر نــگار نســبت بــه 
ســایر نقاط شهرســتان بردســیر قابــل مالحظه بوده، لــذا کاهــش آن نیازمند برنامــه ریزی 
دقیــق و ارائــه راهکارهــای تــازه تــر اســت.وی در پایــان گفــت: متهــم ایــن پرونــده روانــه 

زنــدان شــده و تحقیقــات در زمینــه قتــل این کــودک همچنــان ادامــه دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: 

 آگهی مزایده اموال منقول  )نوبت دوم ( 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده اجرایــی کالســه 0001428   اجــرای احــکام دادگســتری 
بردســیر در نظــر دارد تعــداد 2200 کیســه مواد شــوینده بــه وزن 22000 کیلوگــرم در 
کیســه 10 کیلوگرمــی بــا مــارک مــاکان قیمــت هــر کیلوگــرم 180/000 ریــال که 
جمعاً براســاس نظر کارشــناس رســمی دادگســتری به مبلغ 3/960/000/000 )ســه 
میلیــارد و نهصــد و شــصت میلیــون ( ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت. از طریق 
مزایــده در تاریــخ  1401/03/01 )یکشــنبه ( ســاعت 13  ظهــر در محــل ایــن اجرا به 
فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد می باشــند می 
تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه اموال به آدرس شــهر 
گلــزار شــهرک صنعتی کارخانه کنسروســازی اســکودا مراجعــه نمایند و جهــت ارائه 
پیشــنهاد تــا قبــل از برگــزاری مزایــده قیمــت پیشــنهادی خــود را به انضمــام فیش 
بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلغ کارشناســی  به ایــن اجــرا ارائه نماینــد، هزینه 
آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربوطــه برعهــده برنده مزایــده مــی باشــد و در صورتی 
کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی 
مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبــط خواهد شــد به 
 درخواســت هایــی کــه حین و بعــد از مزایده ارائه شــوند ترتیــب اثر داده نخواهد شــد .

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر - بنی اسد                                   7 م الف

1۶۷1 پروژه محرومیت زدایی 
در این استان اجرا شد

گروگان میانسال با عملیات پلیس کهنوج رهایی یافت
فرمانــده انتظامــی کهنــوج از رهایــی گــروگان مرد میانســال در عملیــات پلیس این شهرســتان خبر 

داد و گفــت: ایــن فــرد در یکــی از مناطــق روســتایی کهنــوج ربوده شــده بود. 
بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه خبری پلیس، ســرهنگ علی امیــری افــزود: وقوع یــک مورد 
آدم ربایــی در روز یکــم اردیبشــهت مــاه ســال جاری در یکی از مناطق روســتایی شهرســتان کهنوج 
بــه مرکــز فوریــت هــای پلیــس 110 اعــالم شــد. بالفاصلــه نزدیکتریــن واحــد گشــت انتظامی به 

همــراه تیمــی از مامــوران پلیــس آگاهی بــه محل حادثــه اعزام شــدند.
وی افــزود: بــا حضــور مامــوران انتظامــی در صحنــه و بنــا بــه اعــالم اعضــای خانــواده گــروگان 
مشــخص شــد پــدر ایــن خانــواده کــه یــک مــرد میانســال بوده توســط چنــد نفر گــرو گرفته شــده 

کــه بررســی هــای بعــدی نشــان از بــاج خواهــی گــروگان گیــران از ایــن خانــواده داشــته اســت.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کهنــوج ابــراز داشــت: بالفاصلــه پــس از بررســی هــای اولیه صحنه 
و اقدامــات اطالعاتــی بعــدی، ســرنخ هایــی از هویــت گــروگان گیــران بــه دســت آمــد و مامــوران 
پلیــس آگاهــی موفــق شــدند بــا شناســایی و دســتگیری 2 نفــر از عامــالن گروگانگیــری و در ادامه 
بــا رایزنــی بــا ریــش ســفیدان و بــزرگان طوایــف، فــرد گــرو را طــی یــک عملیــات موفــق پلیســی 

کنند. آزاد 
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آنتونــی بلینکــن وزیر خارجــه آمریــکا در کمیته 
روابــط خارجــی ســنای کشــورش همچنــان بــر 
اشــتباه بودن سیاســت کشــورش برای خــروج از 
برجــام اذعــان کــرد و اظهار داشــت: مــا همچنان 
ــق  ــه تواف ــدی ب ــه پایبن ــت ب ــم بازگش معتقدی
)برجــام( بهتریــن راه بــرای رســیدگی بــه چالش 

برنامــه هســته ای ایــران اســت.
آنتونــی بلینکــن وزیــر امــور خارجــه آمریــکا در 
نشســت کمیتــه روابــط خارجــی ســنای آمریکا 
ــاره  ــه پرســش هــای ســناتورها درب در پاســخ ب
مذاکــرات غیرمســتقیم آمریــکا بــا ایــران و نیــز 
مذاکــرات ویــن با تکــرار ادعاهــا درباره پیشــرفت 
هــای برنامــه هســته ای صلــح آمیــز ایــران بــه 
رغــم عدم تاییــد آن از ســوی آژانــس بین المللی 
انــرژی اتمــی اظهــار داشــت: همچنــان معتقدیم 
بازگشــت بــه پایبندی بــه توافــق بهتریــن روش 
بــرای رســیدگی بــه چالــش برنامــه هســته ای 
ایــران و اطمینــان از عــدم دســتیابی ایــن کشــور 
بــه ســاح هســته ای در مــدت زمــان کم اســت.

بلینکــن خطــاب به بــاب مننــدز رئیــس کمیته 
روابــط خارجــی ســنای آمریــکا و ســناتور جیــم 
ریــچ عضــو ارشــد ایــن کمیتــه دربــاره برجــام و 
مذاکــرات آمریــکا بــرای بازگشــت به اجــرای این 
توافــق بــا اشــاره بــه خــروج دونالد ترامــپ رئیس 
جمهــوری ســابق آمریکا از برجــام افــزود: در مورد 
وضعیــت مذاکــرات بایــد بگویــم که مــا وضعیت 

بســیار چالــش بــر انگیــزی را بــه ارث بردیــم.

ــه  ــاره پیشــرفت برنام ــا درب ــا تکــرار ادعاه وی ب
هســته ای صلــح آمیــز ایــران مدعی شــد: برنامه 
هســته ای ایــران بــه ســرعت درحــال پیشــرفت 
بــود، اقدامــات تحریــک آمیــز ایــران و گــروه های 

وابســته بــه آن افزیــش یافتــه بــود.
ــه شکســت کارزار فشــار  ــر ب ــار دیگ ــن ب بلینک
ــد کــرد:  ــان و تاکی ــران اذع ــه ای ــری علی حداکث
تصمیم بــرای خــروج از برجام و فشــار حداکثری 
ــت و  ــال نداش ــه دنب ــج الزم را ب ــران، نتای ــر ای ب
برنامــه هســته ای ایــران را خطرنــاک تــر کــرد.
وی درعیــن حــال بــا تمســک بــه حربــه تصنعی 
»گریــز هســته ای«   مدعــی شــد: ایــن تصمیــم 
همچنیــن مــدت زمــان گریز هســته ای ایــران را 
از یــک ســال بــه چند هفتــه کاهــش داد و تهران 

رفتــار خشــونت آمیز خــود را افزایــش داد.
ســناتور جیــم ریــش عضــو ارشــد کمیتــه روابط 
ــم  ــت از رژی ــا حمای ــکا ب ــنای آمری ــی س خارج
صهیونیســتی گفــت که معتقد اســت اســرائیلی 
ــد نخواهنــد  هــا همانطــور کــه اعــام کــرده ان
گذاشــت ایــران به ســاح هســته ای دســت یابد. 
ــه  ــران ب ــا ای وی در ادامــه از بلینکــن پرســید آی

دنبــال ســاح هســته ای اســت؟
بلینکــن پاســخ داد: ایرانــی هــا بــه دنبــال ادامــه 
ــد کــه برجــام  ــوده ان برنامــه هســته ای خــود ب
آن را ممنــوع کــرده بــود و اگــر مــا بــه پایبنــدی 
ــدود  ــان مح ــات همچن ــن اقدام ــم، ای بازگردی
ــه مــا بیــش از یــک دهــه در  ــود و ب خواهنــد ب

زمینــه بنــد هــای غــروب برجــام زمــان خواهــد داد.
ــات  ــر اســاس اطاع ــزود، ب ــش اف ــه ادعاهای ــکا در ادام ــر خارجــه آمری وزی
موجــود کــه قابــل دســترس اســت، تــاش هــای ایــران  در زمینــه ســاح 
هســته ای چندیــن ســال اســت کــه متوقف شــده اســت، امــا مــا از نزدیک 

بازگشــت احتمالــی ایــران بــه ایــن اقدامــات را نظــارت خواهیــم کــرد.
وزیــر خارجــه آمریــکا ادامــه داد: مــا دو حالــت را امتحــان کردیــم. اولیــن 
حالــت اینکــه توافــق بدســت آمــد و محدودیــت هــای قابــل توجهــی بــر 
توانایــی هســته ای ایــران ایجــاد کــرد. ایــن توافــق موثر بــود و کار مــی کرد.

بلینکــن تصریــح کــرد: اکنــون بســیاری از کارشناســان امنیتــی اســرائیلی 
معتقدنــد کــه خــروج آمریــکا از برجــام یــک اشــتباه بســیار بــزرگ بــود.

وزیــر خارجــه آمریــکا ادامــه داد: مــا حالــت دیگــر را هــم امتحــان کــرده ایم. 
از برجــام خــارج شــدیم و فشــار حداکثــری علیــه ایــران اعمــال کردیــم امــا 

ــج آن را دیدیم. نتای

مشکالت زنان در جامعه بی حجاب:

آنتونــی گیدنــز، جامعــه شــناس معــروف، مشــکاتی را 
ــاز غربــی - کــه  ــان در جامعــه ب ــرای زندگــی زن کــه ب
بارزتریــن مشــخصه آن از دیــد مــا عــدم رعایــت حجاب 
اســت- بــر مــی شــمرد کــه مــا در اینجــا بــه برخــی از 

آنهــا اشــاره مــی کنیــم.
ــه  ــان در اینگون ــن مشــکات زن آزار جنســی از بارزتری
ــد  ــی توان ــع اســت؛ آزار جنســی در محــل کار م جوام
بعنــوان اســتفاده از اقتــدار شــغلی یــا قــدرت بــه منظور 
تحمیــل خواســتهای جنســی تعریــف شــود. ایــن کار 
ممکــن اســت شــکلهای خشــن تــری بــه خــود بگیرد، 
ماننــد هنگامــی کــه بــه یــک کارمنــد زن گفتــه مــی 
شــود کــه یــا بــه یــک برخــورد جنســی رضایــت دهــد 

یــا اخــراج شــود. 
اگــر چــه مــردان ممکــن اســت شــکلهای مایــم تــر 
ــان اغلــب آنهــا  ــد، زن آزار جنســی را بــی زیــان بپندارن
را اهانــت آمیــز تلقــی مــی کننــد. از زنــان انتظــار مــی 
رود صحبتهــای جنســی، اشــارات یا نزدیکــی جوئیهای 
فیزیکــی نــا خواســته را تحمل کننــد و اهمیــت ندهند. 
بدیهــی اســت تمایــز قائــل شــدن بیــن آزار جنســی و 
آنچــه کــه مــی توانــد نزدیکــی جوئــی مشــروع از جانب 
مــردی نســبت بــه یــک زن تلقی شــود آســان نیســت؛ 
امــا بــر پایــه گزارشــهای شــخصی، بــرآورد گردیــده کــه 
ــی  ــت زن در دوره زندگ ــر ده زن هف ــتان از ه در انگلس
ــی دچــار آزار جنســی  ــه مدتــی طوالن شــغلی خــود ب
مــی گردنــد. ارزیابــی میــزان تجــاوز جنســی عمــا بــا 
هــر دقتــی بســیار دشــوار اســت. تنها نســبت اندکــی از 
تجــاوزات جنســی عمــا بــه اطــاع پلیــس مــی رســد 
و در آمارهــا گــزارش مــی شــود. رقــم واقعــی ممکــن 
اســت تــا پنــج برابــر آنچــه آمــار رســمی نشــان میدهد 
باشــد. هــر چنــد کــه برآوردهــا تــا انــدازه زیــادی فــرق 
ــدن  ــاره 1236 زن در لن ــک بررســی درب ــد، ی ــی کن م
آشــکار ســاخت کــه از هــر 6 تــن 1 تــن مــورد تجــاوز 
قــرار گرفتــه بودنــد، و از هــر پنــج تــن بقیــه، یــک تــن 
توانســته بــود بــا مبــارزه مانــع اقــدام بــه تجــاوز شــود، و 
نیمــی از تجــاوزات جنســی یــا در خانــه خــود زن یــا در 
خانــه تجــاوز کننــده رخ داده بــود. اکثــر زنانی کــه مورد 
تجــاوز قــرار مــی گیرنــد یــا مــی خواهنــد ایــن واقعــه را 
از ذهــن خــود بیــرون کننــد و یــا مایــل بــه شــرکت در 
آنچــه کــه مــی توانــد یــک فراینــد اهانــت آمیــز معاینه 
پزشــکی، بازجوئــی پلیــس و رســیدگی در دادگاه باشــد 
نیســتند. فراینــد قانونــی اغلــب مــدت زیادی طــول می 
کشــد، ممکــن اســت قبــل از ایــن کــه دادگاه رأی بدهد 
18 مــاه از وقــوع حادثــه گذشــته باشــد. محاکمــه نیــز 
مــی توانــد نگــران کننــده باشــد، جریــان دادگاه علنــی 
اســت و قربانــی بایــد بــا متهــم رو بــه رو شــود، مــردان 
معمــوال فقــط بــر اســاس شــهادت قربانی محکــوم نمی 
شــوند بنابرایــن باید مــدارک محکــوم کننــده از دیگران 
کســب شــود؛ مــدارک مربــوط به اثبــات دخــول، هویت 
تجــاوز کننــده، و ایــن واقعیــت کــه عمل بــدون رضایت 

رخ داده اســت همــه مــی بایســت فراهــم گــردد. 
در چنــد ســال اخیــر جنبشــهای زنــان بــر تغییــر تفکر 
ــاری  ــی پافش ــاوز جنس ــاره تج ــی درب ــی و قانون عموم
کــرده انــد. آنهــا تأکیــد کــرده انــد کــه تجــاوز جنســی 
نبایــد بعنــوان یــک تخلــف جنســی تلقــی گــردد، بلکه 
مــی بایســت بــه مثابــه نوعــی تبهــکاری خشــن در نظر 
گرفتــه شــود. تجــاوز جنســی تنهــا یک حملــه فیزیکی 
نبــوده بلکــه حملــه و تجــاوز بــه تمامیــت فــرد و شــأن 
انســانی اســت. و امــروز تجــاوز جنســی عمومــا بعنــوان 

نوعــی خشــونت تبهکارانــه شــناخته شــده اســت. 
ــان  ــه زن ــت هم ــک جه ــر: از ی ــراون میل ــر ب ــه نظ ب
ــع-  ــه جوام ــد. - در اینگون ــان تجــاوز جنســی ان قربانی
زنانــی کــه هرگــز مــورد تجــاوز قــرار نگرفتــه انــد اغلب 
دچــار اضطراباتــی مشــابه زنانــی کــه مــورد تجــاوز واقع 
گردیــده انــد مــی شــوند. آنهــا ممکــن اســت از ایــن که 
شــب تنهــا بیــرون برونــد، حتــی در خیابانهــای شــلوغ 
ــه همــان  ــا ب ــاک باشــند، و ممکــن اســت تقریب بیمن
انــدازه از تنهــا بــودن در یــک خانــه یا آپارتمان وحشــت 

داشــته باشــند. 
ســوزان بــراون میلــر بــا تأکید بــر ارتبــاط نزدیــک میان 
ــه، اســتدالل  ــادی مردان ــات ع تجــاوز جنســی و تمای
کــرده اســت کــه تجــاوز جنســی جزئــی از یــک نظــام 
ــرس و  ــان را در ت ــه زن ــه هم ــه اســت ک ــد مردان تهدی
وحشــت نگــه مــی دارد. زنانــی کــه مــورد تجــاوز واقــع 
نگردیــده انــد دچــار اضطراباتــی مــی شــوند کــه بــه این 
ترتیــب برانگیختــه مــی شــوند، و الزم اســت در جنبــه 
هــای روزمــره زندگی بیشــتر از مــردان محتاط باشــند . 
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اسرار نماز
عبــادت کــه هــدف آفرینش انســان اســت, اســراری 
دارد; اســرار عبــادت غیــر از آداب و احــکام آن 
اســت. احــکام عبــادت, همیــن واجبــات اســت کــه 
در کتــاب هــای فقهــی بیــان شــده اســت, ماننــد 
ــد آهســته  ــاز مانن ــاز. آداب نم ــات و ارکان نم واجب
دعــا کــردن, پــاره ای از ایــن آداب در کتــاب هــای 
فقهــی آمــده اســت و برخــی در کتــاب هــای 
ــای  ــادات ارواح و باطــن ه ــا اســرار عب ــی, ام اخاق
ــاط  ــان در ارتب ــن انس ــا باط ــه ب ــت ک ــادت اس عب
ــی  ــور م ــادت محش ــن عب ــا باط ــان ب ــت و انس اس

شــود
عبــادات ظاهــری دارنــد و باطنــی و ســری, بــه مــا 
گفتــه انــد کــه آن اســرار را فراگیریــم و بــدان هــا 
عمــل کنیــم. نمــاز خوانــدن و روزه گرفتــن و وضــو 
گرفتــن و دیگــر تکالیــف جــزء احــکام الهــی اســت. 
هــر یــک از احــکام بــرای آن اســت کــه انســان بــه 

اســرار آنهــا پــی ببــرد و آزاد شــود.
ــد  ــه( بع ــه وآل ــی اهلل علی ــول خدا)صل ــواره رس هم
ــی  ــجد م ــن, در مس ــن الطلوعی ــح, بی ــاز صب از نم
ــی  ــخ م ــردم پاس ــای م ــوال ه ــه س ــتند و ب نشس
ــا ســواالتی  ــت گرفتنــد ت ــد. روزی دو نفــر نوب دادن
ــه  ــود: گرچ ــی فرم ــه اول ــرت ب ــد. حض ــرح کنن ط
ــان  ــد لکــن نوبتت ــده ای ــرادر آم ــل از آن ب شــما قب
ــرم و  ــل ک ــما اه ــون ش ــد, چ ــان بدهی ــه ایش را ب
ایثاریــد و او کار الزمــی دارد و عجلــه دارد. ایــن ادب 
رعایــت نوبــت را حضــرت در آن جــا آموختنــد. بعــد 
فرمودنــد: مــن بگویــم شــما بــرای چــه آمــده ایــد 
یــا شــما مــی گوییــد؟ عــرض کردند یــا رســول اهلل! 

شــما بفرماییــد.
ــن مســائل حــج  ــاد گرفت ــرای ی ــد: یکــی ب فرمودن
آمــده اســت و دیگــری بــرای مســائل وضــو گرفتن, 

آن گاه ســوال هــا را جــواب فرمــود:
ــورت و  ــتن ص ــن ـ شس ــو گرفت ــای وض ــا معن ام
دســت هــا و مســح ســر و پاهــا در وضــو, رازی دارد: 
شســتن صــورت در وضــو یعنــی خدایــا هــر گناهــی 
ــت و  ــام دادم آن را شس ــورت انج ــن ص ــا ای ــه ب ک
شــو مــی کنــم کــه بــا صــورت پــاک بــه جانــب تــو 
ــر خــاک  ــاک ســر ب ــا پیشــانی پ عبــادت کنــم و ب
بگذارم. شســتن دســت هــا در وضــو یعنــی خدایا از 
گنــاه دســت شســتم, و گناهانــی را کــه بــا دســتم 
ــم.  ــی کن ــر م ــتم را تطهی ــده ام, دس ــب ش مرتک
ــال  ــر خی ــا از ه ــی خدای ــو یعن ــر در وض ــح س مس
باطــل و هــوس خــام کــه در ســر پرورانــده ام ســرم 
را تطهیــر مــی کنــم و آن خیــال هــای باطــل را از 
ســر بــه دور مــی انــدازم. مســح پــا یعنــی خدایا من 
از جــای بــد رفتــن پــا مــی کشــم و ایــن پــا را از هر 
گناهــی کــه بــا آن انجــام داده ام تطهیــر مــی کنــم.
اگــر کســی بخواهــد نــام مبــارک حــق تعالــی را بــر 
زبــان آورد, بایــد دهــان را تطهیــر کنــد. مگــر مــی 
شــود انســان بــا دهــان ناشســته نــام خــدا را ببــرد, 

بایــد دهــان را بــا آب مضمضــه کنــد و بشــوید.
ایــن گوشــه ای از اســرار وضــو گرفتــن اســت. اگــر 
مــا مــی بینیــم از نمــاز و عبــادت لــذت نمــی بریــم 
بــرای آن اســت کــه بــه ایــن اســرار آشــنا نیســتیم. 
آنهــا کــه از عبــادت لــذت مــی برنــد چیــزی را بــه 

ایــن عبــادت تبدیــل و تعویــض نمــی کننــد.
ــل  ــتم نق ــام هش ــز از ام ــه نی ــن بابوی ــوم اب مرح
ــه  ــا ـ ســام اهلل علی ــام رض ــه ام ــوده اســت ک فرم
ــن  ــد ب ــام محم ــه ن ــان ب ــی از شاگردانش ــه یک ـ ب
ســنان مرقــوم فرمــود: ))ان علــه الوضــوء التــی مــن 
اجلهــا صــار علــی العبــد غســل الوجــه و الذراعیــن 
و مســح الــرإس والقدمیــن. فلقیامــه بیــن یــدی اهلل 
تعالــی و اســتقباله ایــاه بجوارحــه الظاهــره و ماقاته 
ــن. فیغســل الوجــه للســجود و  ــرام الکاتبی ــا الک به
الخضــوع و یغســل الیدیــن لیقلبهما و یرغــب بهما و 
یرهــب و یتبتــل و یمســح الــرإس والقدمیــن النهما 
ــه و  ــا کل حاالت ــران مکشــوفان یســتقبل بهم ظاه
لیــس فیهمــا مــن الخضــوع والتبتــل مــا فــی الوجه 

ــن(( والذراعی
ــن  فرمــود: ســر وضــو گرفتــن و غســل و مســح ای
اســت کــه انســان بــا اعضــای پــاک متوجــه خداوند 
ــا چشــم  ــا مــی شــود انســان ب ســبحان گــردد. آی
ــا همــان چشــم و صــورت متوجــه  گنــاه بکنــد و ب
ــی  ــی حقایق ــرار اله ــوال اس ــود؟ و اص ــد بش خداون
اســت کــه ))الیمســه اال المطهــرون((. اگــر حقیقت 
قــرآن را جــز افــراد باطهــارت نمــی یابنــد, حقیقــت 
ایــن عبــادات را هــم جــز افــراد پــاک نمــی یابنــد. 
آن گاه عبــادت در کام انســان لــذت پیــدا مــی کنــد 
و هیــچ چیــزی انســان را بــه خــود مشــغول نخواهد 

کــرد.
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- باهــوش 7 افقــی: خریــد و فــروش - گنــگ - شــلغم - بانــگ قمــری 8 
افقــی: اثــری از مهــرداد اوســتا 9 افقــی: آب روســتایی - گــوارا - همیشــه 
- وســیله روز مبــادا 10 افقــی: آشــکار - فیلــم سیاســی معــروف - پیــش 
شــماره - واحــد پــول کرواســی 11 افقــی: کــم پشــت - جنــگ اســکندر 
بــا داریــوش ســوم - مظهــر پایــداری 12 افقــی: پاســداری - کشــور معابــد 
طایــی - کام تعجــب 13 افقــی: داخــل - رابطــه - لوله تنفســی 14 افقی: 
ــدر  ــگ هــا 15 افقــی: پ ــدار - از رن ــا اهمیــت - ترحــم و دلســوزی - آب ب

مــرده - کنایــه از تنبــل
عمــودی::1 عمــودی: داروی مســکن - شــاعره فقیــد معاصــر ایرانــی 2 
عمــودی: ســخن یــاوه - مترجم مرزبــان نامــه - کاه انگلیســی 3 عمودی: 
تنهــا و تــک - نانــوا - فرهنگســتان 4 عمــودی: ســپیدار - چینــه دیــوار - 
فلــز حــدادی - مذکــر 5 عمــودی: تیرانــدازی اســاطیری - جــای بــی خطر 
- خــدای دریــای مصریــان قدیــم 6 عمــودی: هســتی - درخــت ســپیدار 
- دهلیــز 7 عمــودی: مختــرع فرانســوی ژیروســکوپ - یکــی صــدا نــدارد 
- تفالــه 8 عمــودی: گــودال - پــاداش انجــام کار - ژول در ثانیــه 9 عمــودی: 
طعــن و ســرزنش - خمیدگــی - مســافت ســنج تاکســی 10 عمــودی: 
بخشــی از اوســتا - عکــس - تخــم حشــرات 11 عمــودی: کشــوری در 
غــرب آفریقــا - درک و شــعور - خســیس 12 عمــودی: شــهر ارگ - زردپی 
- تقویتــی گیــاه - دام شــکاری 13 عمــودی: محرومیــت - نوعــی کفــش - 
دلیــر و شــجاع 14 عمــودی: خشــکی و قــاره - فریــب دادن - بلنــد مرتبــه 
15 عمــودی: زینــت هــا و آرایــش هــا - دریایی در شــرق آمریــکای مرکزی

بازگشت به برجام بهترین راه در قبال ایران است/
فشار حداکثری نتیجه   نداشت

ارسار مناز 

آگهی تشکیل مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت تعاونی 

پرواربندان بردسیر
بــه اطــاع اعضــای محتــرم شــرکت پرواربنــدان بردســیر می  رســاند 
ــی  ــت اول تعاون ــالیانه نوب ــادی س ــی ع ــع عموم ــه مجم ــه جلس ک
درســاعت 10 روز جمعــه مــورخ 1401/3/20 درمحــل اتــاق اصنــاف بــه 
آدرس : بردســیر - خیابــان کاشــانی - خیابــان مبعــث )شــهید تقــی 
زاده( تشــکیل مــی گــردد . از ســهامداران دعــوت میگردد راس ســاعت 
مذکــور بــا دســتور جلســه ذیــل حضــور بهــم رســانند )حضــور تــوام 
عضــو ونماینــده وی در مجمــع ممنــوع اســت( افــرادی کــه متقاضــی 
کاندیداتــوری ســمتهای هیــت مدیــره وبازرســان مــی باشــند حداکثر 
تــا تاریــخ1401/3/18 جهــت ثبــت نــام به محــل اتــاق اصنــاف اتحادیه 

صنــف مــواد پروتینــی مراجعــه نماینــد 
دستور جلسه :

 انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت 3سال 
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 1 سال مالی 

ارائه گزارش هیئت مدیره 
ارائه گزارش بازرس

طرح وتصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1400
تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1401 

بررسی سایر تصمیمات 
ضمنــا بــرای هرگونــه ســئوال وتوضیــح بــا شــماره 09131426216بــا 

اقــای اکبــر نجــارزاده تمــاس حاصــل نماییــد.
 » گــروه شــرکت تعاونــی پرواربنــدان بردســیر درواتســاپ پاســخگوی 

ســئواالت وارائــه توضیحــات مــی باشــد«

بلینکن وزیر خارجه در نشستی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا:

نظــر بــه اینکــه در  پرونــده اجرایــی کاســه 0000058   اجــرای احــکام  
دادگســتری بردســیر در نظــر دارد ســهم االرث محکــوم علیــه آقــای داود 
نصیــری پــور فرزنــد حســین واقــع در آبــادی غبیــرا بهرامجرد شــامل :1- 
مــوازی پانصــد و دو، پانصــد و شــصت و هفتــم )0/89( ســهم از 96 ســهم 
اراضــی پــاک ثبتــی 5163 اصلــی و مــوازی پنجــاه و شــش، صــدو ســی 
و پنجــم )0/41( ســهم از 96 ســهم اراضــی پــاکات 5164 و 5159 هــر 
دو اصلــی موســوم بــه مزرعــه غبیــرا بهرامجــرد )جمعــا میزان یک ســهم 
و ســه دهــم ســهم از 96 ســهم مزرعــه غبیــرا( بانضمــام حقابــه مشــاعی 
و عرفــی از میــاه آبــادی غبیــرا کــه اراضــی آن بصــورت زراعــی و مشــاعی 
و ارزش آن مبلــغ 3/250/000/000 )ســه میلیــارد و دویســت و پنجــاه 
میلیــون( ریــال مــی باشــد. 2- میــزان مالکیــت حســین نصیــری پــور 
)مــورث داود نصیــری پــور( از شــش دانگ یــک باب خانه مســکونی دارای 
ســند عــادی واقــع در بــر خیابــان وســطی روســتای غبیــرا بهرامجــرد بــا 
مختصــات یــو تــی ام 495940 - 3301881 بــه مســاحت عرصــه 3200 
مترمربــع )معــادل 128 قصب( و مســاحت اعیانــی 120 مترمربع )قدیمی 
ــارد و  ــش میلی ــغ 6/300/000/000 )ش ــه ارزش آن مبل ــتی( ک و خش
ــن ارزش ســهم  ــده اســت بنابرای ــرآورد گردی ــال ب ــون( ری ســیصد میلی
ــغ 1/400/000/000  ــر مبل ــورد نظ ــک م ــور از مل ــری پ االرث داود نصی
)یــک میلیــاردو چهارصــد میلیــون ( ریــال مــی باشــد از طریــق مزایــده 
در تاریــخ  1401/03/04 )چهارشــنبه ( ســاعت 12 ظهــر در محــل ایــن 
اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و 
خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش 
جهــت ماحظــه ملــک مراجعــه نماینــد و جهــت ارائه پیشــنهاد تــا قبل 
از موعــد مقــرر قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی 
دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، 
هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده 
برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از 
تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز باقیمانده مبلــغ پیشــنهادی اقدام 

ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر - بنی اسد/  9 الف

آگهی مزایده اموال غیر منقول  
»ملک« )نوبت دوم (
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دریانــوردی  و  بنــادر  مدیــرکل 
هرمــزگان گفــت: در فروردیــن مــاه 
ــل  ــد کشــتی حام امســال ۱۰ فرون
بنــدر  در  اساســی  کاالی  انــواع 
شــهیدرجایی پهلودهــی شــده کــه 
از ایــن تعــداد شــش کشــتی شــامل 
محصــول اســتراتژیک گنــدم اســت.
ــنیم  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــط  ــل از رواب ــه نق ــاس ب از بندرعب
دریانــوردی  و  بنــادر  عمومــی 
محمــدی  علیرضــا  هرمــزگان 
میــزان  تشــریح  در  کرجــی ران 
واردات، تخلیــه و بارگیــری کاالهــای 
ــه بنــدر  اساســی )غیرکانتینــری( ب
شــهیدرجایی در ســال جــاری اظهار 
داشــت: از ابتــدای فروردیــن امســال 
تاکنــون، ۱۰ فرونــد کشــتی حامــل 
ــواع کاالی  ــن ان 598 هــزار و 9۰۱ ت

اساســی در بنــدر شــهیدرجایی پهلودهی 
شــده اســت کــه نســبت بــه مدت مشــابه 
ــان  ــش را نش ــد افزای ــال ۱62 درص پارس

می دهــد.
ــدم  ــزان واردات گن ــه می ــاره ب ــا اش وی ب
به عنــوان یــک محصــول اســتراتژیک 
بیــان کــرد: از ۱۰ کشــتی پهلودهی شــده 
ــتی  ــش کش ــهیدرجایی، ش ــدر ش در بن
حامــل 396 هــزار و 3۱8 تــن گندم اســت 
کــه 2 فرونــد از ایــن شــناورها هم اکنــون 
درحــال تخلیــه گندم هــای وارداتــی خود 

. هستند
ــدر  ــادی بن ــژه اقتص ــه وی ــر منطق مدی
ــای اساســی  ــده کااله ــهیدرجایی عم ش
ــود  ــن، ذرت و ک ــدم، روغ ــده را گن واردش
ــدت  ــن م ــی ای ــت: ط ــرد و گف ــام ک اع
ــزار و  ــود، 7۱ ه ــن ک ــزار و 683 ت 98 ه
5۰۰ تــن ذرت و نیــز 32هــزار و 4۰۰ تــن 

روغــن وارد بنــدر شــهیدرجایی شــده اند.به گفته محمــدی کرجــی ران، در زمــان 
حاضــر نیــز 3 فرونــد کشــتی در مجمــوع حامــل ۱62 هــزار و 2۱۱ تــن گنــدم و 
برنــج در لنگــرگاه بندرعبــاس درحــال طی نمــودن فرآیند اســنادی خود هســتند.
وی ادامــه داد: کاالهــای اساســی در تعریــف عمومی مشــمول کاالی ضروری اســت، 
به تعبیــری برخــی کاالهــا ماننــد ســوخت )بنزیــن و گاز(، گنــدم، برنــج، روغــن 
نباتــی، گوشــت قرمــز، جــو و ذرت به دلیــل قــرار گرفتــن در ســبد مصرفــی و تأثیر 

آن روی بــازار عرضــه و تقاضــا بــا نــام کاالی اساســی معرفــی می شــود.

پهلوگیری ۱۰ کشتی حامل کاالهای اساسی در بندر شهیدرجایی/
 ۶ کشتی  محصول استراتژیک وارد کشور شد

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.

 ارزشهای فطری زن 
این قسمت خواستگاری : 

ــرام  ــت و احت ــت حیثی ــه جه ــتگاری از زن ب خواس
ــه  ــی اســت ک ــک کار طبیع ــه اوســت و ی ــراوان ب ف
مــرد از او درخواســت پیونــد زناشــویی دهــد. از 
ــه  ــرد ب ــه م ــوده ک ــوم ب ــن مرس ــام چنی ــم االی قدی
ــوع خــود  ــن عمــل در ن ــرود و ای خواســتگاری زن ب
ــه  ایجــاد حرمــت و کرامــت و قداســت بخشــیدن ب
ــل  ــن عم ــت . ای ــوده اس ــانی زن ب ــام واالی انس مق
ــرای  ــی اســت ب ــوع حســن و جمــال و زیبای ــک ن ی
زن کــه توانســته مــرد را در هــر مــکان و موقعیتــی 
ــه احتــرام  و درهــر وصفــی کــه باشــد درمقابلــش ب
وادارد و ازاو بــا تشــریفات خاصــی ضمــن ارج نهــادن 
ــی  ــه ارزشــهای وجــودی وی ، در خواســت زندگان ب
ــد  ــا درخواســتش بای مشــترک نمایــد و درارتبــاط ب
ــرد  ــرایطش را بپذی ــد و ش ــب کن ــت اور ا جل رضای
ــنگینی  ــار و س ــر وق ــوع بیانگ ــن موض ــاز ای ــه ب ک
جایــگاه انســانی  زن اســت . اولیــن خواســتگاری در 
ــوا  ــتگاری حضــرت آدم از ح ــان بشــریت خواس جه
بــوده کــه خداونــد متعــال پــس از خلقــت آن دو، از 
آدم خواســت کــه از حــوا خواســتگاری کنــد و بعــد 
از اینکــه عاقــه آدم بــه حــوا مشــهود شــد آدم بــه 
حــوا گفــت بــه طــرف مــن بیــا . ولــی حــوا گفــت : 
تــو بــه طــرف مــن بیــا و خداونــد امرکــرد کــه آدم 
ــرود و ایــن راز فطــری  ــه ســوی حــوا ب برخیــزد و ب
خواســتگاری مــرد از  زن اســت و شــاید دالئــل 

دیگــری هــم داشــته باشــد .
ــه  ــد ک ــن باش ــه ای ــای نهفت ــی از رازه ــاید یک ش
ــود  ــراز ش ــرد اب ــرف م ــت از ط ــر و محب ــرگاه مه ه
ــی  ــر م ــت منج ــه شکس ــر ب ــت و کمت ــر اس پایدارت
ــد  ــوی زن باش ــر گاه درخواســت ازس ــی ه ــود ول ش
ــه شکســت  ــه منجــر ب احتمــاالت بیشــتری دارد ک
بشــود زیــرا کــه زنــان از احساســات وعواطــف 
بیشــتری برخوردارنــد . پــس بــه دلیــل اینکــه پایــه 
هــای تشــکیل زندگــی مشــترک از اســتحکام بهتــر 
و بیشــتری برخــوردار باشــد بهتــر اســت کــه مــرد 
ــان  ــد پیم ــن بای ــد و بنابرای ــتگاری کن از زن خواس
ــل و  ــرام متقاب ــت و احت ــه محب ــر پای ــویی ب ــا ش زن
بــر اســاس عدالــت و رعایــت حقــوق طرفیــن باشــد 
ــر  ــت : یکــی دیگ .خواســتار آســایش خاطــر و امنی
از ویژگیهــای فطــری زنــان ایــن اســت کــه همــواره 
خواســتار امنیــت و آســایش خاطــر هســتند و باقــی 
ــال و نشــاط و ســامتی او مســتلزم  ــدن در جم مان
ــور  ــه زن مجب ــرا چنانچ ــم اســت . زی ــر مه ــن ام ای
باشــد دائمــاً ماننــد مــرد در منــزل و بیــرون از 
منــزل کار کنــد و وقــت خــود را بــرای امــرار معــاش 
بگذرانــد . توانایــی تامین آســایش خاطــر را در کانون 
ــواده از  ــی خان ــد و گرم ــی ده ــت م ــواده از دس خان
ــاط زن  ــامت و نش ــایش و س ــی رود و آس ــن م بی
ــا  ــرد ب ــرای م ــد . اگــر چــه ب ــه مخاطــره مــی افت ب
ارزش تــر اســت کــه زن ، آن موهبــات خــدادادی را 
حفــظ کنــد و بــا برخــورداری از آنهــا باعــث گرمــی 
کانــون خانــواده گــردد. یکــی دیگــر از دالئــل عمــده 
ــرفته و  ــع پیش ــواده را در جوام ــون خان ــه کان ای ک
ــد  ــان همانن ــردن زن ــیده کارک ــم پاش ــی از ه صنعت
مــردان درشــیفتهای مختلــف کاریســت و ســرکوب 
ــدم  ــث ع ــه باع ــت ک ــری آنهاس ــال فط ــدن امی ش
عاقــه و محبــت و آســایش خاطــر و امنیــت درونــی 
در خانــواده گردیــده و یــا اینکــه د رکشــورهای 
و  مســاوی  کار  از  مــرد  و  زن  کــه  کمونیســتی 
ــرای  ــی ب ــر فرصت ــد دیگ ــر برخوردارن ــتمزد براب دس
ــی  ــد نم ــرورش فرزن ــویی و پ ــه زناش ــام وظیف انج
ــود را  ــامتی خ ــاط و س ــی زود آن نش ــد و خیل باش
ــی  ــه طراحــی کل ــا توجــه ب ــد .ب ــی ده از دســت م
اســام کــه مطابــق بــا فطــرت انســانها ، دســتورات 
خاصــی را بــرای جنــس بشــر مشــخص نمــوده کــه 
مــرد نیازهــای مــادی زن را بــرآورده کنــد و مخــارج 
ــوق  ــدام از حق ــر ک ــد و ه ــن نمای ــی او را تامی زندگ
ــا  ــی خاصــی برخــوردار باشــد . بن ــردی و اجتماع ف
برایــن امنیــت در سرشــت هــر انســانی وجــود دارد و 
از پایــه هــای اساســی خانوادگــی بــه شــمار مــی رود 
و اســام نیــز بــرای زندگــی خانوادگــی اصالــت قائــل 
شــده و وجــود زن را مایــه ســکوت و آرامــش خاطــر 

دانســته اســت .

زیباتر از حورالعین)۱2(

دینداری:
ــت اســت.  ــداری، معنوی یکــی از شــاخصه های دین
در حقیقــت معنویــت، حلقــه مفقــوده زندگــی 
جهت دهنــده  و  عرصه هــا  تمامــی  در  انســان 
ســلوک آدمــی اســت. وجــود معنویــت در زندگــی 
فــردی و خانوادگــی، آثــار فراوانــی بــه دنبــال دارد؛ 
ــی در  ــار مخرب ــد آث ــدان آن می توان هم چنانکــه فق
ــد. در  ــواده و جامعــه ایجــاد کن ــرد، خان زندگــی ف
واقــع معنویــت فــرد، خانــواده و جامعــه را در برابــر 
ــد. ــظ می کن ــی حف ــی و روح ــای اخاق بیماری ه
مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( دربــاره نقش 
معنویــت در خانــواده فرمــوده اســت: »مــا بایــد بــا 
فســاد مبــارزه ای جــدی آغــاز کنیــم؛ بایــد بنیــان 
اصلی تریــن  و  نخســتین  و  محکــم  را  خانــواده 
پرورشــگاه آدمــی را کانــون محبــت، صفــا، عاطفــه 

ــت ســازیم«. و معنوی
قــرآن دربــاره تأمیــن فضــای معنــوی در خانــواده 
ــاِة َو اْصَطِبــْر  می فرمایــد: »َو أُْمــْر أَْهلَــَک بِالصَّ
َعلَْیهــا« و خانــواده ات را بــه نمــاز فرمــان ده و 
ــاز  ــی نم ــکیبایی ورز«. برپای ــر آن ش ــز ب ــود نی خ
ــزار  ــرد نمازگ ــی ف ــاط درون ــب نش ــا موج ــه تنه ن
می شــود؛ بلکــه زمینــه اســترس و اضطــراب را در 
ــاز  ــد. نم ــدود می  کن ــواده مح ــای خان ــان اعض می
و یــاد خــدا، زمینــه معنویــت و نورانیــت را در 
ــان  ــه آن ــد و ب ــاد می کن ــواده ایج ــای خان دل اعض
آرامــش و اطمینــان می بخشــد. همچنیــن بــا 
ــروز بحــران  ــواده، زمینــه ب مهــار بی عفتــی در خان
در خانــواده بــه حداقــل می رســد؛ زیــرا بی   عفتــی، 
بنیــان خانــواده را سســت می کنــد. چنانکــه قــرآن 
ــی و  ــزاران را پاکدامن ــای نمازگ ــی از ویژگی  ه یک
ــْم  ــَن ُه ــد: »َو الَّذی ــی می کن ــت معرف ــظ عف حف
لُِفُروِجِهــْم حافُِظــون؛ نمازگــزاران کســانی هســتند 

ــد«. ــت می  کنن ــود را محافظ ــان خ ــه دام ک
بنــا بــر آمــار میــان رعایــت امــور معنــوی و 
رابطــه  اجتماعــی،  آســیب های  از  جلوگیــری 
معنــادار وجــود دارد. بنابرایــن اگــر والدیــن و 
به ویــژه مــادر در خانــواده بــه امــور معنــوی ماننــد 
ــدان  ــد، فرزن ــدن اهمیــت دهن ــرآن خوان نمــاز و ق
ــن امــور گرایــش بیشــتری پیــدا می کننــد.  ــه ای ب
ــراز  ــده روی 36۰ نف ــام ش ــق انج ــه تحقی چنانک
دانش آمــوزان، گویــای نقــش مهــم و بی بدیــل 
والدیــن در جــذب فرزنــدان خــود بــه فریضــه نمــاز 

اســت.
مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( دربــاره 
ــود  ــی خ ــوارش در معنویت گرای ــادر بزرگ ــش م نق

ــت: ــوده اس فرم
ــم!  ــاد گرفت ــادرم ی ــات را از م ــا و مناج ــن دع م
ــود و  ــرح ب ــن مط ــرای م ــت ب ــه آن وق ــه ک آنچ
ــا  ــل دع ــه اه ــود ک ــن ب ــت، ای ــود داش ــًا وج عم
ــودم.  ــود، ب ــده ب ــه وارد ش ــی ک ــر و ...اعمال و ذک
مثــًا یــادم اســت هنــوز بالــغ نبــودم کــه اعمــال 
ــادم  ــن ی ــت م ــا آوردم... آن وق ــه را به ج روز عرف
ــا مــادرم ـ چــون مــادرم هــم خیلــی  اســت کــه ب
اهــل دعــا و توجــه و اعمــال مســتحّبی بــود 
ــود.  ــایه ب ــه س ــاط ک ــه حی ــک  گوش ــم ی می رفتی
ــرش  ــاط کوچکــی داشــت. آنجــا ف ــا حی ــزل م من
پهــن می کردیــم؛ چــون مســتحب اســت کــه زیــر 
ــال هایی  ــود؛ آن س ــرم ب ــوا گ ــد. ه ــمان باش آس
ــا  ــود ی ــتان ب ــا تابس ــده، ی ــم مان ــه اآلن در ذهن ک
ــود. در  ــد ب ــبتاً بلن ــا نس ــود، روزه ــز ب ــاید پایی ش
آن ســایه می نشســتیم و ســاعت های متمــادی، 
ــا  ــم دع ــم. ه ــام می دادی ــه را انج ــال روز عرف اعم
ــی  ــاز... دوره جوان ــم نم ــر و ه ــم ذک ــت، ه داش
بزرگــوار  بود.مــادر  این گونــه  مــن  نوجوانــی  و 
»در  می گویــد:  نیــز  بهشــتی  آیــت اهلل  شــهید 
ــرآن  ــزء ق ــک ج ــدم، روزی ی ــارداری فرزن دوران ب
می خوانــدم و ایــن قرائــت قــرآن احســاس آرامــش 
ــع شــیر دادن  ــی داد. در موق ــن م ــه م ]خاصــی[ ب
ــه او  ــو ب ــا وض ــتم و ب ــه می نشس ــه قبل ــم رو ب ه
ــت  ــر وق ــردم ه ــاس می ک ــی دادم و احس ــیر م ش
ناراحتــی می کــرد، موقــع قــرآن خوانــدن آرامــش 
ــوش  ــن گ ــاوت م ــه ت ــرد و ب ــدا می ک خاصــی پی
ــن در  ــد: »م ــه  می گوی ــان در ادام ــی داد«. ایش م
طــول مــدت بــارداری فرزنــدم ســید محمــد، 9 بــار 
ــدم  ــع شــیر دادن فرزن ــرآن را ختــم کــردم. موق ق
هــم قــرآن می خوانــدم و وقتــی تــاوت مــن قطــع 

می شــد، ایشــان شــیر نمی خــورد«.
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مطالبه گری چیست و مطالبه گر چه ارکانی راباید مراعات کند ؟
ادامــه ســرمقاله.... دوم، در مطالبه گــری باید 
اخــاق رعایــت شــود؛ و بــا نیت هــای خیرخواهانه 
و انقابــی باشــد. روح و معنــای مطالبه گــری  
انقابــی همیــن اخــاق و شــریعت اســت. کســی 
کــه بی اعتنــا بــه اخــاق باشــد، عدالتخواهــی اش 

ظالمانــه اســت.
ســوم، درمطالبــه گــری نبایــد فــرع به جــای اصل 
ــه اصــل  ــی اســتفاده شــود ک باشــد و از مصادیق
موضــوع را  بپوشــاند واگــر مطالبه گــر به علت هــای 
عمیــق و اصلــی توجــه نکنــد ایــن مطالبــه گــری 
کوراســت و از درخواســت موضــوع اصلــی وواقعــی 

بــه تنهــا شــعارزدگی تقلیــل پیــدا میکند.
چهــارم،در مطالبــه گــر ی بایــد واقعگــر و آرمانگــرا 
بــود .چــون  کســانی کــه بی اعتنــا بــه واقعیت هــا 
ــاد می کشــند،  ــا، فری ــه آرمان ه ــیدن ب ــرای رس ب
ســهم باالیــی در ناامیــدی خــود و دیگــران دارنــد. 
ــمن  ــرض دش ــد غ ــک می کنن ــته کم ــن دس ای
محقــق شــود و آن هــم ناامیــدی از اصــاح و 

حرکــت اســت.
ــد  راه حــل معقــول و  پنجــم، در مطالبه گــری بای
متکــی بر واقعیــت و کارشناســی ارائه  شــود، و تنها 
بــا کلــی گویــی واســتفاده از مصادیــق راه بجایــی 
ــه ای بــرای تحقــق ان  نخواهــد بــرد و هیــچ روزن

ــری از  ــه گ ــوع مطالب ــن ن ــع ای ــدارد و درواق وجودن
ابتــدا دربــن بســت اســت .

ششــم، مطالبــه گربایــد از شــتاب زدگــی و 
هنجارشــکنی خــودداری کنــد و از مســیر قانونــی 
ــد  ــد ونبای ــر ی کن ــه گ ــررات مطالب ــت مق ورعای
مطالبه گــر هرچــه دیــد و هرچــه دســتش رســید 
را ســر دســت بگیــرد و پیــش از آنکــه نســبت بــه 
درســتی آن علــم پیــدا و تحقیــق کنــد، دســت بــه 

افشــاگری بزنــد.
هفتــم، مطالبــه گربــه دنبال قهرمان ســازی نباشــد 
و بــه عناویــن مختلــف موضــوع را ســیاه نمایی کند 
وهمــه دســتگاههای اجرایــی و نظارتــی را ناکارامــد 
ــری  روش  ــدل مطالبه گ ــن م ــد و ای ــی کن معرف

اصلــی خناســان و رســانه های شــیطانی اســت.
هشــتم، بــرای  تقویــت جریــان مطالبه گــری بایــد 
بــه ســازمان دهی و ایجــاد شــبکه پرداخــت ؛ چــون 
مطالبه گــری وقتــی صرفــاً به صــورت حرکــت 
خودجــوش فــردی باشــد، امــکان خطــا در آن زیــاد 
اســت و امــکان موفق نشــدن هــم زیــاد اســت.باید از 

صاحبــان فکــر وخــرد ومجــرب اســتفاده کــرد 
ــه و  ــدف خیرخواهان ــد باه ــری بای ــه گ نهم،مطالب
به قصــد اصــاح امــور باشــد هرگونــه تــاش بــرای 
ــن حرکــت را منحــرف  ــل ای ــب طــرف مقاب تخری

ــا  ــراه ب ــی و هم ــق، منطق ــت به ح ــد. خواس می کن
راهــکار عملی، پشــتوانه محکــم مطالبه گــری اصولی 

اســت
دهــم، مطالبــه گــر بایــد مطالبــه خــود را بــه طریــق 
قانونــی دنبــال کنــد. بهتریــن مطالبــات هــم اگــر بــه 
شــیوه ناصحیــح و از راه هــای غیرقانونــی دنبال شــوند 
بــه بیراهــه کشــیده می شــوند. مطالبــه خــود را بایــد 
از فــرد و مرجــع تخصصــی و مربــوط مطالبــه مربوطه 
دنبــال کنیــم مثــاً زمانی کــه در خصــوص معضات 
کشــاورزی مطالبــه داریــم نبایــد آن را از طریــق وزارت 

بهداشــت پیگیــری کنیم
ــر اســاس  ــد ب ــری بای ــه گ ــگ مطالب ــن فرهن بنابرای
ــازی  ــه بهینه س ــح در جامع ــت و صحی ــیوه درس ش
شــود و ارائــه راهکار و پیشــنهاد مناســب بــرای تحقق 
مطالبــه گــری صحیــح تأثیــر بســزایی دارد. مطالبــه 
ــی دارد کــه در صــورت رعایــت  گــری صحیــح ارکان
ــه بیراهــه می رود.بایــد  نکــردن ایــن ارکان مطالبــه ب
بررســی کنیــم آیــا مطالبــه مــا ارزش پیگیــری دارد و 
اینکــه مطالبــه مــا متضمــن بــه ارزش هــا و آرمان های 
جامعــه باشــد و مغایرتــی بــا قانــون و عــرف حاکــم 
جامعــه مــا نداشــته باشــد ومطالبات مــا بایــد مؤدبانه 
باشــد و ادب و آبــروی افــراد را بــرای مطالبــه گــری زیر 

پــا نگذاریــم

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: 

فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر :

دستگیری اعضای باند سرقت سیم و کابل برق در بردسیر
فرمانده انتظامی شهرســتان بردســیر از 
شناســایی و دســتگیری 3 عضــو یــک 
ــرق و  ــل ب ــیم و کاب ــرقت س ــد س بان
اعتــراف آنــان بــه ۱7 فقــره ســرقت در 

ایــن شهرســتان خبــر داد. 
ــژاد در  ــان ن ــور رمض ــرهنگ منص س
ــي  ــت : در پ ــر گف ــن خب ــریح ای تش
ــل  ــرقت کاب ــره س ــن فق ــوع چندی وق
بــرق در ایــن شهرســتان، مامــوران 
پلیــس آگاهــی بــا اشــرافیت اطاعاتی 
و پــی جوئــی هــای تخصصــی، 3 
متهــم دخیــل در ایــن ســرقت هــا را 
شناســایی و آنــان را طــی چند عملیات 
غافلگیرانه در نقاط مختلف شهرســتان 

ــد. دســتگیر کردن
ــگاه  ــه از مخفی ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــل  ــادی ســیم  و کاب ســارق مقــدار زی
بــرق  کشــف شــد، بیــان داشــت: 
ــده  ــل آم ــه عم ــاي ب ــي ه در بازجوی
توســط مامــوران، متهمان بــه ۱7 فقره 
ســرقت ســیم وکابــل بــرق در ســطح 
شهرســتان اعتــراف و پــس از تکمیــل 
پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونی به 

مراجــع قضائــی معرفــی شــد.
اجــرای طــرح ضربتــی حــوزه کشــف 

ســرقت هــا در شهرســتان بردســیر
فرمانــده انتظامي بردســیر از اجــرای یک 
طــرح ضربتــی در حــوزه کشــف ســرقت 
هــا بــه منظــور ارتقــاء امنیــت اجتماعــی 
ــا کشــف 28فقــره ســرقت در مراحــل  ب

اولیــه ایــن طــرح خبــر داد. 
ســرهنگ منصــور رمضــان نــژاد در 
ــرای  ــت: در اج ــر گف ــن خب ــریح ای تش
ایــن طــرح مامــوران انتظامــی بــا انجــام 
اقدامــات اطاعاتــی و در همــان مراحــل 
اولیــه موفــق به شناســایی و دســتگیری 
5ســارق و یــک مالخر و کشــف برخــی از 
اموال مســروقه در این شهرســتان شــدند

سارقان ۱۰۰ میلیارد ریال طال در کرمان دستگیر شدند 
رییــس پلیــس آگاهی اســتان کرمــان از دســتگیری 6 عضو یــک باند با کشــف ۱2 

فقــره ســرقت طاجــات بــه ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه خبــری پلیــس، ســرهنگ یدالــه حســن پور افــزود: در 
پــی وقــوع چندیــن فقره ســرقت طاجــات از منازل ســطح شــهر کرمان، مامــوران 
پلیــس بــا انجــام اقدامــات اطاعاتــی گســترده و پایش نامحســوس تحــرکات چند 
متهــم، یکــی از عامــان ســرقت که عضو یــک باند ســرقت بــود را شناســایی و او را 

در یــک عملیــات غافلگیرانه دســتگیر کردند.
وی بــا اشــاره بــه کشــف یــک کیلــو و 5۰۰ گــرم طــا و انــواع زیــورآالت قیمتــی 
و مقادیــر قابــل توجهــی ســکه از منــزل ایــن متهــم اظهــار داشــت: ایــن فــرد در 
بازجویــی هــای بعــدی، ســایر اعضــای بانــد کــه 6 نفر از ســارقان فــرا اســتانی بودند 

را بــه پلیــس معرفــی کــرد.
رییــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکه ســایر اعضــای ایــن باند 
بــرای ادامــه فعالیــت هــای مجرمانــه به اســتان هرمــزگان نقل مــکان کــرده بودند، 
تصریــح کــرد: در همیــن زمینــه مامــوران بــا انجــام تحقیقات پلیســی یکــی از این 
افــراد کــه بــرای انجــام کاری بــه کرمــان آمــده بــود را دســتگیر و در ادامــه دیگــر 
اعضــای ایــن بانــد کــه پــس از اطاع از دســتگیری همدستشــان، مخفیگاه خــود را 

تغییــر داده بودنــد در اســتان هرمــزگان دســتگیر کردند.
ســرهنگ حســن پــور بــا اشــاره بــه اعتــراف متهمــان بــه انجــام ۱2 فقــره ســرقت 
ــرآورد  ــاس ب ــر اس ــال ب ــارد ری ــی ۱۰۰ میلی ــه ارزش تقریب ــازل ب ــات از من طاج
کارشناســان تصریــح کــرد: براســاس ســوابق و بازســازی صحنه هــای ســرقت، اموال 
مســروقه بــه مالباختــگان تحویــل و ســارقان با تشــکیل پرونــده به مراجــع قضایی 

ــدند. معرفی ش

نجات جان معلم عنبرآبادی با حضور به موقع پلیس/ شرور گستاخ کشته شد
بــه گــزارش شــبانگاه یکشــنبه ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس کرمان، ســاعت 
یــک بامــداد یازدهــم اردیبهشــت، واحــد گشــت پلیــس در زمــان گشــت زنــی در عنبرآباد، 
متوجــه ســرعت سرســام آور و حــرکات مخاطــره آمیــز ســمندی می شــود کــه در تعقیب 

یــک دســتگاه خــودرو پــژو اســت.
ایــن گــزارش مــی افزایــد، در همیــن لحظــه خــودرو پــژو به علت طــی مســافت طوالنی 
بــرای فــرار از چنــگال اشــرار و ترکیدگی الســتیک، متوقف می شــود و سرنشــینان ســمند 
بــا حملــه بــه وی، قصــد جانــش را داشــته انــد کــه راننــده پــژو اقــدام بــه فــرار کــرده و به 

پلیس پنــاه مــی آورد.
در گــزارش مرکــز اطــاع رســانی پلیــس آمــده اســت، در ادامــه ۲ شــرور پــس از تخریــب 
خــودرو معلــم عنبرآبــادی، بــه ســمت پلیــس حملــه ور شــده و یکــی از آنان نیز قصــد زیر 
گرفتــن مامــوران و شــاکی را داشــته، کــه در گام اول موفــق نشــده و پس از طی مســافتی، 
دوبــاره در حالــت دنــده عقــب حرکــت و یکــی از مامــوران و شــاکی را زیــر مــی گیرنــد که 

بــر اثــر ایــن اقــدام شــرورانه، افســر گشــت پلیــس بــه شــدت مجــروح و شــاکی نیز آســیب 
ــی بیند. م

پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس کرمــان در ادامــه آورده اســت، امــا بــا وجــود مجــروح شــدن ۲ 
نفــر )پلیــس و معلــم(، بــاز هــم این ۲ شــرور دســت بــردار نبــوده و بــرای بار ســوم قصــد زیر 
گرفتــن یکــی دیگــر از مامــوران را داشــته انــد، که مامــور حاضــر در صحنه بــا اخطارهای پی 
در پــی و شــلیک چندیــن تیــر هوایــی، قصــد متوقــف کــردن ایــن خــودرو را داشــته و راننده 
و سرنشــین آن بــا بــی توجهــی بــه اخطارهــای پلیــس ســعی در رســاندن آســیب بیشــتر به 
مامــوران را داشــته انــد.در پایــان آمــده اســت، در نهایــت تنهــا مامــور پلیس حاضــر در صحنه 
اقــدام بــه شــلیک به ســمت الســتیک هــای خــودرو کــرده که بــه علــت حــرکات مخاطره 
آمیــز و مارپیــچ، خــودرو از ناحیــه در مــورد اصابــت گلوله قــرار گرفتــه و راننده خــودرو مجروح 
و در بیمارســتان فــوت مــی کنــد، همچنیــن همدســت وی نیــز متــواری شــده کــه تــاش 

برای دســتگیری وی ادامــه دارد
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من می دونم کی شهید 
می شم، نگران نباش!

فرمانده سوری مستقر شده بود در نقطه ای از خط مقدم!
تکفیری ها با تمام توانشان آمده بودند و کار گره خورده بود!
همان لحظه ها دید موتور سواری که رویش را پوشانده، با 

سرعت از کنارشان رد شد رو به جلو!
فرمانده سوری به نیروهایش دستور داد تا موتور را متوقف 

کنند.
موتور که ایستاد، سوار که صورتش را باز کرد، فرمانده 

سوری حاج قاسم را که دید، متحیر گفت :
وای حاجی شما این وسط معرکه چه کار می کنید؟!

جمله اش را با عصبانیت گفته بود!
حاجی اما با همان آرامش خودش نگاهش کرد،

این یعنی مصمم است تا به دل خط بزند.
فرمانده سوری در ذهنش دنبال راهی گشت و تنها توانست 

دست بگذارد روی نقطه ضعف حاج قاسم.
می دونی شما از ایران که بلند می شی میای تا وقتی 

برگردی، دل آقا نسبت به شما چه جوریه؟
اصال اگه دست دشمن بیفتی، می دونی چه اتفاقی برای 

دنیای اسالم می افته؟
همان نگاه آرامش را ادامه داد و باالخره برای همه جوش و 

خروش فرمانده دو جمله گفت :
من می دونم کی شهید می شم، نگران نباش!

فرمانده سوری باز هم دلش راضی نمی شد تا به حاج قاسم 
اجازه بدهد جلو برود.

اما حاجی با گفتن این جمله راضی اش کرد،
فقط اجازه بده من برم، گره به کار افتاده، اگر نرم پیش بچه 

ها خیلی ها شهید می شند!
حاج قاسم مقابل چشمان نگران همه راهی شد.

تدبیر به جای او باعث شد گره از کار باز شود!
عملیات با تلفات سنگین تکفیری ها تمام شد!

حاج قاسم عنصر جهاد را در همه مشخصه های حیات 
فردی و اجتماعی اش ضرب کرده بود.

این اصل، عرش االصول قصه حاج قاسم است.
اصل جهاد به او می گوید،

اتاق فرماندهی در پشت خط، معنا ندارد. فرمانده باید در 
خط مقدم باشد، در نزدیک ترین نقطه به مسأله.

هر چه قدر گشتم عکسی از او پشت میز فرماندهی پیدا 
کنم موفق نشدم ولی تا دلتان بخواهد در پشت خاکریز، 

دوربین به دست، در حال رصد خط دشمن عکس دارد.
بخشی از محبوبیتش در همین جا نهفته است، اصال همین 
کارهایش است که می تواند افغانستانی و پاکستانی و ایرانی 
و عراقی و سوری و لبنانی را در یک جبهه متحد کند و 

ژنرال های روسیه ای را به تعریف وادارد!
نقطه شروع مأموریت،نگاه به توانمندی ها و امکانات نیست،

نقطه شروع، فهم تکلیف است.تکلیف را که فهمیدی،
باید آن چنان توان خودت را توسعه دهی،

که بر انجام تکلیف توانمند شوی،و امکاناتش را به دست 
آوری!نقطه شروع حاج قاسم نیز با ما فرق می کند،

ما معموالً دامنه کار را بیشتر از داشته ها و توانمندی هایمان 
تعریف نمی کنیم.اگر امروز از توانمندی های حاج قاسم 
در تحلیل عرصه سیاست، دیپلماسی، مسائل فرهنگی و 

اجتماعی سخن می گویند،
نتیجه توسعه وسعی است که او برای تحقق مأموریت 

هایش آن ها را کسب کرده است.
و این وعده الهی است که،

بنده من امر مرا اطاعت کن!
تو را مثل خودم قرار می دهم!

این حدیث قدسی، وعده الهی است،
که اگر فرمان الهی را اجرا کنیم، بدون چون و چرا و اما و 

اگر، تمام اختیارات الهی می شود اختیارات تو!
هر چند بندگان خدا بی هیچ طمعی بندگی می کنند،

و تنها برای خدا زندگی می کنند،
اما خداوند به وعده اش عمل می کند،

حتی زمان و نوع رفتنشان را خودشان تعیین می کنند!
و آنان باز هم جز به رضای الهی تصمیمی نمی گیرند!

چه بزرگانی هستند این متواضعان!

مدیــرکل کمیته امــداد امــام خمینی 
)ره( اســتان کرمــان از کمــک هشــت 
ــام  ــه ایت ــان ب ــی حامی ــارد تومان میلی
ــاه  ــاد در م ــن نه ــت ای ــت حمای تح
مبــارک رمضــان ســال جــاری خبــر 

داد.
بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه 
ــام  ــداد ام ــه ام ــانی کمیت ــالع رس اط
خمینــی )ره( اســتان کرمــان، یحیــی 
صادقــی هم نشــینی بــا ایتــام را یکــی 
از برنامه هــای مهــم اجــرا شــده در ماه 
مبــارک رمضــان ســال جــاری اعــالم 
ــط  ــدام توس ــن اق ــزود: ای ــرد و اف ک
برخــی دســتگاه ها از جملــه ارتــش و 

شــهرداری انجــام شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه طــی ۲۸ روز مــاه 
مبــارک رمضــان بیــش از یک  میلیون 
و ۸۰۰ هــزار نفــر از مددجویــان، ایتــام 
و خانواده هــای نیازمنــد کرمــان اطعام 
داده شــدند اظهــار داشــت: هم چنیــن 
طــی ایــن مــدت ۲۵ هــزار و ۷۰۰ 
ــان و  ــار مددجوی ــبد کاال در اختی س
ــتان  ــن اس ــد ای ــای نیازمن خانواده ه

قــرار گرفتــه اســت.
مدیــرکل کمیته امــداد امــام خمینی 
)ره( کرمــان خاطرنشــان کــرد: در 
مجمــوع ۱۰۷ میلیــارد تومــان در 
ســرفصل های مختلــف از جملــه 
اطعــام نیازمنــدان و توزیــع ســبد 
کاال بیــن خانواده هــای نیازمنــد ایــن 
اســتان در مــاه مبارک رمضــان هزینه 

ــت. ــده اس ش
ــی  ــرح حام ــرای ط ــه اج ــی ب صادق
یابــی بــرای ایتــام بویــژه در نیمــه مــاه 
رمضــان ســال جــاری تــا ۲۱ ایــن ماه 
مبــارک اشــاره کــرد و بیــان داشــت: 
در مــاه مبــارک رمضــان امســال ۹۵۰ 
حامــی جدیــد جــذب کمیتــه امــداد 
کرمــان شــده و حمایــت هــزار و ۳۰۰ 
بچــه یتیــم تحــت حمایــت ایــن نهاد 

را بــر عهــده  گرفتنــد.
مشــارکت  از  تقدیــر  ضمــن  وی 
خــوب مــردم نیکــوکار و خیــران 
ــاد  ــن نه ــف ای ــای مختل در برنامه ه
خاطرنشــان کرد: حامیان نیکــوکار در 
مــاه مبــارک رمضــان امســال هشــت 

ــام  ــدان ایت ــه فرزن ــان ب ــارد توم میلی
تحــت حمایــت خــود کمــک کرده اند.

ــداد  ــه ام ــی در کمیت وی موضــوع کل
ــت  ــا دانس ــازی خانواده ه را توانمندس
ــتیم  ــن هس ــال ای ــه دنب ــت: ب و گف
ــی  ــرد و خانگ ــاغل خ ــاد مش ــا ایج ب
زمینــه توانمنــدی خانواده هــای تحت 

ــم. ــم کنی ــت را فراه حمای
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینی 
)ره( اســتان کرمــان بــه برگــزاری 
برنامه هــای مختلــف توســط ایــن نهاد 
در مــاه مبــارک رمضــان اشــاره کــرد و 
افــزود: ایجــاد نمایشــگاه افتخارآفرینان 
اشــتغال کمیتــه امداد اســتان یکــی از 
ایــن برنامه هــا بــود کــه امســال برگزار 
ــی  ــتاوردهای خوب ــدازی آن دس و راه ان

بــرای مددجویــان داشــته اســت.
داریــم  انتظــار  گفــت:  صادقــی 
ــه مســئوالن اســتان  ــی ک ــق قول طب
ــت  ــور حمای ــد به منظ ــان داده ان کرم
از طرح هــای اشــتغال مددجویــی و 
فــروش محصــوالت تولیــدی آن هــا در 
طــول ســال شــاهد برگــزاری چندین 

ــتان  ــن اس ــگاه ها در ای ــن نمایش ــورد از ای م
باشــیم.

وی ادامــه داد: دفاتــر کمیتــه امــداد و مراکــز 
نیکــوکاری در سراســر کرمــان آمــاده دریافت 
زکات، فطــره و کفــاره شــهروندان اســت 
ــتان  ــن اس ــن ای ــردم مؤم ــن م و هم چنی
ــد دســتوری #۰۳۴*  ــق ک ــد از طری می توانن
۸۸۷۷* و هم چنیــن شــماره کارت مجــازی 
ــورای  ــام ش ــه ن ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۴۳۷۵۷۵ ب
زکات، زکات فطــره خــود را پرداخــت کننــد.

برای بچه هایتان الگوی خوبی باشید
نکتــه دیگــر هــم ایــن اســت کــه گاه مــا بــه همــه 
چیــز توجــه مــی کنیــم اال نحــوه صحبــت کــردن 
خودمــان در خانــواده و بیــن اطرافیــان گاه خــود پــدر 
و مادرهــا بددهــن هســتند کــه بچــه هــا یــاد مــی 
گیرنــد. گاه بچــه ها خودشــان بــه بزرگترهــا اعتراض 
مــی کننــد امــا بزرگترهــا در قبالــش مــی گوینــد که 
ایــن حــرف هــا بــرای بزرگســاالن اســت! ایــن جملــه 
باعــث مــی شــودبچه خــودش نیــز مــا را الگــو قــرار 
بدهــد و در بزرگســالی ایــن نــوع حــرف زدن را الگــو 

قــرار دهــد.
بنابرایــن از هــر جایــی و هرســنی کــه بچــه داریــد 
ــه  ــود را توج ــردن خ ــت ک ــوع صحب ــت ن ــر اس بهت
کنیــد و اگــر الگــوی خوبــی تــا بــه حــال نبودیــد، آن 
را تغییــر دهیــد تــا بچــه هــا هــم همــان کار را انجــام 

دهنــد.
گاه هــم پیــش مــی آیــد بچــه هــا از فیلــم و ســریال 
هــا بددهنــی را یــاد مــی گیرند، بهتــر اســت نگذارید 
در معــرض ایــن نــوع رســانه هــا و فیلــم و ســریال ها 

باشند.
گاه خــود پــدر و مــادر حــس مــی کننــد کــه بچــه 
ــش دنبــال جلــب توجــه  ــوع حــرف زدن ــا ن شــان ب
اســت، در ایــن طــور مواقــع بهتــر اســت در مقابــل 
حــرف هــای بــد بچــه، واکنــش افراطــی یــا مثبــت و 

منفــی نشــان ندهیــد.
بــی توجهــی بهتریــن راهــی اســت کــه مقابــل حرف 
ــه خصــوص  ــد بچــه هــا جــواب مــی دهــد ب زدن ب

اگــر کــم ســن و ســال تــر باشــند.
*قانون تعیین کنید

ــواده هــا مــی گوینــد  گاه پیــش مــی آیــد کــه خان
کار از ایــن حــرف هــا گذشــته  و نمــی تواننــد مقابله 
ای بــرای بددهنــی بچــه هایشــان انجامدهنــد در این 
طــور مواقــع بهتر اســت بــرای اســتفاده از زبــان برای 
بچــه هــا قانــون بگذاریــد. مثــال بــه بچــه هــا بگویید 
فقــط در اتاقــت مــی توانــی فحــش بدهــی یــا اینکــه 
کســی نبایــد صــدای تــو را بشــنود کــه بــد حــرف 

مــی زنــی.
ــت در  ــر اس ــداد، بهت ــواب ن ــن ج ــر ای ــم اگ ــاز ه ب
مواقعــی کــه بچــه بددهنــی مــی کنــد او را از محیط 
ــر  ــد دردس ــودنمی توان ــه بش ــا  متوج ــد ت دور کنی
درســت کنــد. یــا برایــش جریمــه تعییــن کنیــد که 
اگــر در هــر موقعیــت حــرف بــد زد بایــد در شیشــه 
حــرف بــد پــول بیانــدازد و در آن را ببننــد وبعــد هــم 
آن پــول نبایــد صــرف تفریــح و خریــد بــرای خــود 
ــول را  ــال پ ــود مث ــه بش ــفر و کار خیری ــا س ــه ی بچ

صــرف پرداخــت قبــض هــای خانــه بکنیــد.
در مقابــل جریمــه هــم مــی تــوان  در برابــر خــوب 
ــاداش داد.  ــا پ ــه آنه ــا ب ــه ه ــردن بچ ــت ک صحب
ــر  ــا در براب ــه ه ــه بچ ــی ک ــاد ژتون ــتم اقتص سیس
رفتارهــای مثبــت تقویــت میشــوند ، خیلــی کارســاز 
اســت امــا در بلندمــدت بچــه هــا باید آمــوزش ببیند 
کــه هــر حــرف بــد عواقــب دارد و بــر دیگــران تأثیــر 

مــی گــذارد.
*چند مثال

بچــه مــی گویــد: »بــوی پــی پــی مــی دی!« مثــال 
ــت  ــه تازگــی از پوشــک گرفتــه شــده و توال بچــه ب
ــن کلمــات اســتفاده  ــده اســت و از ای را آمــوزش دی

میکنــد. 
طــرز برخــورد درســت بــدون عصبانیت ، نبایــد کاری 
کــرد کــه بچــه کلمــه بــد را تکــرار کنــد. بهتر اســت 
بــه بچــه یــادآور شــوید کــه آدم هــا دوســت ندارنــد 
ایــن کلمــات را بشــنوند بایــد در جــای خاصــی فقط 
بــه کار ببریــد کــه مخصــوص توالــت اســت. بنابراین 

احساســاتی رفتــار نکنیــد و بحــث را عــوض کنید.
بچــه مــی گویــد: »کولــه پشــتی لعنتــی مــن کــو؟« 
شــاید شــوکه شــوید اما بهرحــال بچــه هــا از جاهای 
مختلــف ایــن حــرف هــا را یــاد مــی گیرنــد. مثــال 
ــوی ماشــین شــما  ــک ماشــین جل ــی ی شــاید وقت
پریــده، شــما ایــن حــرف را زده باشــید و او هــم یــاد 
گرفتــه باشــد. بهتــر اســت در برخــورد اول واکنــش 
ــد  ــر میکنی ــه فک ــون بچ ــد چ ــان ندهی ــی نش منف
برایتــان جذابیــت دارد و تکــرار مــی کنــد بهتر اســت 
ــی  ــن کلمــه خوب ــه ای ــد ک ــه او بگویی ــا آرامــش ب ب
نیســت و مــا ایــن کلمــه را در خانــه مــان اســتفاده 

نمــی کنیــم.
اگــر پیــش بیایــد کــه خودتــان کلمه زشــتی بــه کار 
ــه جــای دســت پاچــه شــدن بهتــر اســت  بردیــد ب
بگوییــد نبایــد ایــن حــرف را مــی زدم و اتفاقــی بــود.

راهکارهای مقابله با 
بددهنی کودک و نوجوان

کودک ونوجوان

مکتب حاج قاسم 
درس پنجم

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان :

حامیان کرمانی در ماه رمضان هشت میلیارد تومان به ایتام کمک کردند

دکرت زاهدی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: 

شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی قراردادهای تحقیقاتی خود را به مراکز خارج از کشور می دهند
دکتــر زاهــدی عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس 
گفــت: شــرکت های بــزرگ صنعتــی و معدنی کشــور 
قراردادهــای تحقیقاتــی خــود را بــه مراکــز تحقیقاتی 
ــت  ــه ظرفی ــی ک ــد در حال خــارج از کشــور می دهن

خوبــی در داخــل کشــور وجــود دارد.
کرمــان،  از  تســنیم  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
محمدمهــدی زاهــدی در شــورای راهبــردی فنــاوری 
تولیــد دانــش بنیــان اســتان کرمــان کــه بــا حضــور 
زینی ونــد اســتاندار کرمــان در ســالن پیامبــر اعظــم 
)ص( اســتانداری برگــزار شــد بــا اشــاره به نامگــذاری 
ســال ۱۴۰۱ از ســوی رهبــر معظــم انقــالب، اظهــار 
داشــت: بایــد بخــش خصوصــی را بــرای تحقق شــعار 
ســال پــای کار آورد و اعــالم آمادگــی هم شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در انجــام کارهــا هــر چــه خــود 
ــج بهتــری  مــردم مشــارکت داده شــوند، قطعــاً نتای
خواهیــم گرفــت گفــت: شــرکت های دانــش بنیــان 

اســتان در حــوزه گردشــگری بایــد تشــکیل و فعــال 
شــوند.

ــورای  ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
اســالمی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان کرمــان 
ظرفیت هــای خیلی زیــادی در حــوزه گردشــگری دارد 
کــه ناشــناخته مانــده اســت افــزود: آییــن نامــه طــرح 

ــت. ــر اس ــال تغیی ــگاه ها درح ــای دانش ارتق
وی بــا بیــان اینکــه محــور ارزیابــی دانشــگاه ها 
ماموریــت محــوری اســت ادامــه داد: جهــش تولیــد بر 
اســاس اقتصــاد دانــش بنیــان در دانشــگاه ها در اولویت 
ــورای  ــس ش ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم کمیس

اســالمی اســت.
زاهــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در واردات برخــی کاالهــا 
بــه کشــور، ایــن امــکان وجــود دارد کــه ایــن کاالهــا 
در داخــل کشــور تولیــد شــود بیــان کــرد: بایــد نیــاز 

صنعــت کشــور احصــا شــود.

ــس  ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس عض
شــورای اســالمی افــزود: متاســفانه شــرکت های 
بــزرگ صنعتــی و معدنــی کشــور، قراردادهــای 
ــه مراکــز تحقیقاتــی خــارج از  تحقیقاتــی خــود را ب
کشــور می دهنــد در حالــی کــه ظرفیــت خوبــی در 

ــود دارد. ــه وج ــن زمین ــور در ای ــل کش داخ

آگهی مزایده اموال غیر منقول  )نوبت اول ( 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده اجرایــی کالســه ۰۰۰۰۲۱۹    اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد ســهم االرث آقای مهدی خســروی فرزند غالمعبــاس از ملک 
قطعــه ۶۸۳ از نقشــه تفکیکــی پــالک ۳۵۶۹ اصلــی بخــش ۲۰ کرمــان کــه محــل وقوع ملک در شهرســتان بردســیر - بلــوار معلم - بلوار شــهید ملک قاســمی - کوچه 
غربــی ۶ - منــزل ســوم ســمت راســت مــی باشــد بــا مشــخصات اعالمــی از طرف کارشــناس رســمی دادگســتری :1_ مشــخصات کامل ثبتــی ملک طبق تصویر ســند 
ثبتــی ارائــه شــده، بــه شــرح زیــر مــی باشــد. در خصــوص ملــک مــورد نظــر ســند ثبتــی ارایــه نگردیــد و حســب مشــخصات منــدرج در اجــاره نامه با شــماره ســریال 
۲۰۰۹۰۰۰۰۰۲۶۱۵ مــورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ اداره اوقــاف و امــور خیریــه بردســیر قطعــه شــماره ۵۸۳ از نقشــه تفکیکی پــالک ۳۵۶۹ اصلی بخش ۲۰ ثبت ملــک کرمان از 
موقوفــه عبــاس بهــادری بردســیری مــی باشــد. حــدود اربعــه ملک طبق ســند : شــماال ۱۰ متــر، شــرقا ۲۵ متر، جنوبــا ۱۰ متر، غربــا ۲۵ متــر.  حــدود اربعه فعلی ملک 
بــا اجــاره نامــه اداره اوقــاف مطابقــت دارد. )مختصــات راهنمــا y _ 459590 ، x 3310730( و مســاحت آن ۲۵۰ مترمربــع اســت. در ارزیابــی شــش دانــگ دانــگ عرصه ملک 
وقفــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. ۲- وضعیــت فعلــی ملــک : شــامل عرصــه محصــور و ســاختمان دو طبقه بــا زیر زمیــن اســت. ۳- بنا و مســتحدثات : مســتحدثات 
شــامل یــک دســتگاه ســاختمان در همکــف بــه همــراه زیــر زمین بــا گواهــی پایــان ســاختمان بــه شــماره ۵۹۳۰ مــورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ از شــهرداری بردســیر اســت در 
طبقــه اول ســاختمان بــه صــورت نیمــه ســاز و پیشــرفت حــدود ۵۵ درصــد مــی باشــد پروانــه ســاختمان بــرای آن ارائــه نشــد. در قســمت حیــاط نیز یک دستشــویی 
بــه همــراه راه پلــه احــداث شــده همچنیــن پارکینــگ مســقف دارد. ۱- طبقــه همکــف ســاختمان شــامل واحد مســکونی دو خوابــه به مســاحت ۱۵۲ مترمربــع ۸ متر 
مربــع بالکــن اســت. ۲- زیرزمیــن مشــتمل بــر انبــاری و پارکینــگ بــه حــدود مســاحت ۴۵ مترمربع اســت. ۳- طبقه اول ســاختمان شــامل واحد مســکونی ســه خوابه 
بــه مســاحت ۱۳۸ مترمربــع و تــراس آن ۲۲ مترمربــع اســت. ۴- پارکینــگ مســقف حیــاط حــدود ۲۶ مترمربع و دستشــویی واقع در حیــاط به مســاحت ۳/۵ مترمربع 
و راه پلــه رو بــاز حــدود ۷ مترمربــع اســت ۴- حصارکشــی بــا روکار آجــر ســفال و ازاره گرانیتــی دارد. حیاط ســازی انجام شــده اســت. ۴- مشــخصات ســاختمان : ۴/۱ - 
اســکلت ســاختمان در طبقــه همکــف و زیرزمیــن از نــوع شــناژی بتنــی با ســقف تیرچــه و بلوک اســت و در طبقــه اول از نوع ســازه فلزی با ســقف شــیروانی )ســبک( 
مــی باشــد. ۴/۲ - عمــر تقریبــی ســاختمان همکــف حــدود ۱۰ ســال و طبقــه اول در حال احداث اســت. ۴/۳ - سیســتم گرمایشــی طبقه همکــف از نوع بخاری اســت. 
طبقــه همکــف آبگرمکــن دارد. ۴/۴- فضاهــای آشــپزخانه در طبقــه همکــف در کــف ســرامیک و در دیوارهــا کاشــی اســت. کابینــت طبقه همکــف از نوع بدنــه فلزی با 
درب MDF و در طبقــه اول در مرحلــه شــروع کاشــی کاری دیــوار اســت. ۴/۵ - کــف ســازی طبقــه همکــف و دستشــویی داخــل حیــاط از نــوع ســرامیک، در زیرزمیــن 
موزائیــک و در حیــاط موزائیــک و در طبقــه اول کفهــای اجــرا شــده از نــوع ســرامیک اســت. ۴/۶ - نــازک کاری داخلــی هــال و اطاق هــا در طبقه همکف گچ می باشــد. 
ابــزار گچــکاری دارد. در هــال بــه ارتفــاع ۱ متــر ســرامیک اســت. در طبقــه اول روکار بجــز دستشــویی و حمام انجام نشــده اســت. ۴/۷- رو کار بنــا در نمای طبقه همکف 
و حیــاط از نــوع آجــر ســفال و ســنگ ازاره گرانیتــی اســت و در طبقــه اول هنــوز اجــرا نشــده اســت. ۴/۸- کاربــری ملــک از نــوع مســکوني اســت. ۵- معایب مشــهود در 
بنــا : سیســتم باربــر طبقــه اول کامــل نمــی باشــد. بناهــای جانبــی در گواهــی پایانــکار قیــد نشــده اســت. ۶- در خصــوص اجــاره ملــک : بــا توجــه وقفــی بودن شــش 
دانــگ عرصــه ملــک کــه از موقوفه موســوم به عباس بهادری بردســیری تصویــر اجاره نامــه مربــوط بــه شــماره ســریال ۲۰۰۹۰۰۰۰۰۲۶۱۵ مــورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ از اداره 
اوقــاف و امــور خیریــه بردســیر ارائــه شــد و حســب مندرجــات اجــاره نامــه کــه تــا ســال ۱۴۰۳ دارای اعتبار اســت. مســتاجرین رســمی آن ۱-آقای خســروی به نســبت 
۴۰ درصــد و ۲- خانــم اســدی بــه نســبت ۶۰ درصــد اعــالم شــده اســت. و الزم بــه ذکــر اســت مســتاجر ردیــف دوم فــوت نمــوده و ورثــه وی طبــق مــدارک ابزاری ســه 
نفــر اعــالم شــده اســت. کــه حســب نامــه اداره امــور خیریــه نحــوه امکان انتقــال ســهم االرث آقــای مهدی خســروی اعالم شــده اســت. ۷- در همکــف در بهــای بیرونی 
از نــوع آهنــی، دربهــای اطــاق هــا از نــوع چوبــی، درب ســرویس ها و حیــاط خلــوت آلومینیومــی و پنجــره از نــوع آهنــی بــا شیشــه تــک جــداره انــد. ورودی پارکینــگ 
حیــاط و زیرزمیــن از نــوع کرکــره ای برقــی اســت. در طبقــه اول فقــط چهارچــوب دربهــای اطــاق هــا و نرده پنجــره ها نصب اســت. ۸- ملک دارای یک ســری انشــعاب 
گاز، بــرق، آب و تلفــن مــی باشــد. ۹- ارزش ملــک بــا توجــه بــه مشــخصات فــوق الذکــر و بــدون لحــاظ هرگونــه دیــون و تعهــدات احتمالــی بــه شــرح زیــر تعیین می 
شــود. ۱- ارزش روز ۲۵۰ مترمربــع عرصــه و بــا توجــه بــه شــرایط و مفروضــات اعالمــی بــه مبلــغ ۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )چهار میلیاردو هشــتصد میلیــون( ریــال. ۲- ارزش 
روز اعیانی و ســایر )شــامل انواع بنا، مســتحدثات و تاسیســات وابســته، حصارکشــی، حیاط ســازی، باغچه، انشــعابات منصوبه آب، برق و گاز و...  )ســاختمان زیرزمین و 
انبــاری ۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال - ســاختمان طبقــه همکــف ۶/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال - ســاختمان نیمــه ســاز طبقــه اول ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال - ســرویس گوشــه حیاط 
۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال- حصــار، حیــاط ســازی، ســایبان و ســایر ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال - ارزش اشــتراکات منصوبــه آب، بــرق و گاز ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال( جمعــاً بــه مبلــغ 
۹/۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال. جمــع کل برابــر اســت بــا :۱۳/۸۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال. ۹- نتیجــه ارزیابــی : بــا عنایــت بــه مــدارک ابــزاری، بررســی و تقویــم صــورت گرفته بنا به 
شــرایط تشــریح شــده در خصــوص شــرایط و وضــع ملــک میــزان ســهم االرث آقــای مهــدی خســروی فرزنــد غالمعبــاس بــدون لحــاظ دیــون و بدهی هــای احتمالی، 
از ملــک قطعــه ۶۸۳ از نقشــه تفکیکــی پــالک ۳۵۶۹ اصلــی بخــش ۲۰ ثبــت ملــک کرمــان بنــا به مفــاد گواهی انحصــار وراثت صــادره و همچنیــن شــرایط معنونه در 
نامــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان بردســیر بــه مبلــغ ۳/۳۲۲/۸۰۰/۰۰۰ )ســه میلیــاردو ســیصد و بیســت و دو میلیــون و هشــتصد هــزار( ریــال بــرآورد و اعالم 
گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ  ۱۴۰۱/۰۳/۰۱  )یکشــنبه ( ســاعت ۱۲:۳۰  ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در 
مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت بازدیــد از امــالک بــه آدرس ملــک که در صــدر آگهی ذکــر شــده مراجعه نمایند 
و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از برگــزاری مزایــده قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیش بانکــی دائر بــه واریــز ده درصــد مبلغ کارشناســی  بــه این اجــرا ارائه 
نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربوطــه  برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت به 
واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبــط خواهد شــد به درخواســت هایــی که حیــن و بعــد از مزایــده ارائه شــوند ترتیــب اثر 

داده نخواهد شــد 
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ــکوفایی  ــان ش ــد کرم ــتاندار جدی اس
معــادن جنــوب کرمــان را بــه همــراه 
بخــش کشــاورزی و فرهنــگ کــه 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــد رهب ــورد تاکی م

ــد داد. ــت نوی اس
دکتــر محمــد مهدی فــداکار اســتاندار 
جدیــد کرمــان در گفت وگــو بــا ایســنا 
بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای معدنــی و 
بخــش کشــاورزی در اســتان و جنــوب 
کرمــان گفــت: متاســفانه معــادن 
ــوم  ــه تیتانی ــان از جمل ــوب کرم جن
کهنــوج مغفول مانــده اند و شــکوفایی 
ایــن مهــم در اولویــت کار خواهــد بــود 
اگــر چــه معــادن مــس نیــز در اســتان 
کرمــان بایــد بیــش از این مــورد توجه 
ــاد  ــتغال و اقتص ــا اش ــد ت ــرار بگیرن ق

اســتان پویاتــر شــود.
تاریخــی  ســفر  یــادآوری  بــا  وی 
ــه  ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــد  ــت و تاکی ــان و جیرف ــوب کرم جن

ــتغال و  ــگ، اش ــه فرهن ــه ب ــم ل معظ
ــزود: در راســتای  بخــش کشــاورزی اف
فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب 
در سخنرانی شــان در جمــع مــردم 
جنــوب کرمــان و اشــاره بــه فرهنــگ 
نســبت به راه انــدازی اداره کل فرهنگ 
ــان در  ــوب کرم ــاد اســامی جن و ارش
ــدام شــده اســت کــه  ــت دهــم اق دول
ــزاری  ــرم اف ــای ن ــاخت ه ــد زیرس بای
و ســخت افــزاری بــرای رفــع دغذغــه 
هــای فرهنگــی ارتقــای کیفــی پیــدا 

کننــد.
فــداکار توجــه بــه رونــق بخــش 
ــن  ــوان مهمتری ــه عن ــاورزی را ب کش
منبــع درآمــد مــردم جنــوب کرمــان 
ــرار داد و اظهــار کــرد:  مــورد تاکیــد ق
زندگــی و معیشــت مــردم جنــوب 
ــورده  ــره خ ــاورزی گ ــه کش ــان ب کرم
اســت لــذا بایــد به هــر شــکل ممکنی 
ضمــن فراهــم کــردن زمینــه صــادرات 

نســبت بــه تعریــف  بازارهــای جدیــد 
نیــز اقــدام کارشناســی صــورت بگیــرد.

وی از شــهدا و همرزمانــش در دوران 
ــرد و  ــاد ک ــدس ی ــاع مق ــی دف طای
گفــت: اســتان کرمــان در همــه زمینــه 
ــه در دوران  ــوده همانگون هــا ســرآمد ب
ــه  ــن خط ــدان ای ــدس فرزن ــاع مق دف
ــدگاری در  ــای مان ــی ه ــار آفرین افتخ
ــد  ــت کردن ــدس ثب ــاع مق ــخ دف تاری
بایــد بــا تاســی از تجریبــات آن دوره به 
عمــران و آبادانــی اســتان کمــک کــرد.

ــن  ــان همچنی ــد کرم ــتاندار جدی اس
ــا بیــان مشــکات، نیازهــا و اولویــت  ب
هــای اســتان در جلســه هیئــت دولــت 
اضافــه کــرد: در جلســه هیئــت دولــت 
ــده  ــاره ش ــی اش ــث زیربنای ــه مباح ب
اســت و نظــر رئیــس جمهــور نســبت 
بــه مناطــق کمتــر توســعه یافتــه 
مســاعد اســت لــذا بایــد بــا همدلــی در 
مســیر تعالی دیــار شــهید مقاومت گام 

همسفر حج
مــردی از ســفر حــج برگشــته سرگذشــت مســافرت 
خــودش و همراهانــش را بــرای امــام صــادق تعریــف 
ــش را  ــفران خوی ــی از همس ــا یک ــی کرد،مخصوص م
بســیار مــی ســتود که،چــه مــرد بزرگــواری بود،مــا بــه 
معیــت همچــو مــرد شــریفی مفتخــر بودیم،یکســره 
مشــغول طاعت و عبــادت بود،همینکــه در منزلی فرود 
مــی آمدیــم او فــورا بــه گوشــه ای مــی رفت و ســجاده 
ــادت  ــه طاعــت و عب ــرد و ب ــی ک ــش را پهــن م خوی

خویــش مشــغول مــی شــد.
امام:»پــس چــه کســی کارهــای او را انجــام مــی داد؟!و 
کــه حیــوان او را تیمــار مــی کرد؟«-البتــه افتخــار این 
کارهــا بــا مــا بــود.او فقــط به کارهــای مقــدس خویش 
مشــغول بــود و کاری بــه ایــن کارهــا نداشــت.-بنا بــر 

ایــن همــه شــما از او برتــر بــوده ایــد.

غذای دسته جمعی
همینکــه رســول اکــرم و اصحــاب و یــاران از مرکبهــا 
ــم  ــن نهادند،تصمی ــر زمی ــا را ب ــد و باره ــرود آمدن ف
جمعیــت بــر ایــن شــد کــه بــرای غــذا گوســفندی را 
ذبــح و آمــاده کنند.یکــی از اصحــاب گفت:ســر بریــدن 
ــا مــن.  ــا من.دیگری:کنــدن پوســت آن ب گوســفند ب
ــول  ــا من.چهارمی:...رس ــت آن ب ــومی:پختن گوش س
اکرم:»جمــع کــردن هیــزم از صحرا بــا من.«جمعیت:یا 
رســول اهلل شــما زحمت نکشــید و راحت بنشــینید،ما 
خودمــان بــا کمــال افتخــار همــه ایــن کارهــا را مــی 
کنیم.رســول اکرم:»مــی دانــم که شــما مــی کنید،ولی 
خداوند دوســت نمــی دارد بنــده اش را در میان یارانش 
بــا وضعــی متمایــز ببینــد کــه بــرای خــود نســبت به 
دیگــران امتیازی قائل شــده باشــد.« ســپس بــه طرف 
صحــرا رفــت و مقــدار الزم خــار و خاشــاک از صحــرا 

جمــع کــرد و آورد.

امام باقر و مرد مسیحی
ــه  ــین علی ــن الحس ــی ب ــن عل ــد ب ــام باقر،محم ام
الســام،لقبش »باقر«اســت.باقر یعنــی شــکافنده.
ــی  ــی گفتند،یعن ــوم «م ــر العل ــرت »باق ــه آن حض ب
شــکافنده دانشــها.مردی مســیحی،به صورت ســخریه 
ــه کلمــه  و اســتهزاء،کلمه »باقــر«را تصحیــف کــرد ب
»بقر«یعنــی گاو،بــه آن حضــرت گفت: انــت بقر«یعنی 
ــدون آنکــه از خــود ناراحتــی نشــان  ــو گاوی.امــام ب ت
ــادگی  ــال س ــا کم ــت کند،ب ــار عصبانی ــد و اظه بده
گفت:»نه،من بقر نیســتم،من باقرم.«مســیحی:تو پســر 
زنــی هســتی کــه آشــپز بود.-شــغلش ایــن بود،عــار و 
ننگــی محســوب نمی شــود.-مادرت ســیاه و بی شــرم 
و بــد زبــان بود.-اگــر ایــن نســبتها کــه بــه مــادرم مــی 
دهــی راســت اســت خداونــد او را بیامــرزد و از گناهش 
بگــذرد،و اگــر دروغ اســت از گنــاه تــو بگــذرد کــه دروغ 
و افتــرا بستی.مشــاهده اینهمه حلــم از مردی کــه قادر 
بــود همــه گونــه موجبــات آزار یک مــرد خــارج از دین 
اســام را فراهــم آورد،کافــی بــود که انقابــی در روحیه 
مــرد مســیحی ایجــاد نمایــد و او را بــه ســوی اســام 

بکشــاند. مــرد مســیحی بعــدا مســلمان شــد
 میهمانان حضرت علی )علیه السالم(

ــی  ــر عل ــوان میهمــان، ب ــه عن ــا پســرش، ب مــردی ب
علیه الســام  وارد شــدند. علی)علیــه الســام( بــا اکــرام 
و احتــرام بســیار آنهــا را در صــدر مجلــس نشــانید و 
ــع صــرف غــذا  ــروی آنهــا نشســت. موق خــودش روب
رســید. غــذا آوردنــد و صــرف شــد. بعــد از غــذا، قنبــر 
غــام معروف علی)علیه الســام(، حوله ای و طشــتی و 
ابریقــی برای شســتن دســت آورد. علی )علیه الســام( 
آنهــا را از دســت قنبــر گرفــت و جلــو رفــت تــا دســت 
میهمــان را بشــوید. میهمــان خــود را عقــب کشــید و 
گفــت: مگــر چنیــن چیــزی ممکــن اســت کــه مــن 

دســت هایــم را بگیــرم و شــما بشــویید.
ــو  ــو، از ســر ت ــرادر ت ــود: ب ــه الســام( فرم ــی )علی عل
ــده دار  ــد عه ــی خواه ــت، م ــدا نیس ــو ج اســت، از ت
خدمــت تــو بشــود، در عــوض خداونــد بــه او پــاداش 
خواهــد داد، چــرا مــی خواهی مانــع کارثوابی بشــوی؟” 
بــاز هــم آن مــرد امتنــاع کرد. آخــر علی)علیه الســام( 
او را قســم داد کــه: مــن مــی خواهــم به شــرف خدمت 
بــرادر مؤمــن نائل گــردم، مانــع کار من مشــو. میهمان 

بــا حالــت شــرمندگی حاضر شــد.
علــی علیــه الســام فرمــود: خواهــش می کنم دســت 
خــود را درســت و کامــل بشــویی، همــان طــوری کــه 
اگــر قنبر می خواســت دســتت را بشــوید می شســتی، 
خجالــت و تعــارف را کنار بگــذار. همین که از شســتن 
ــه پســر برومنــد خــود  ــارغ شــد، ب دســت مهمــان ف
محمــد بــن حنفیــه گفــت: دســت پســر را تو بشــوی. 
مــن کــه پــدر تــو هســتم دســت پــدر را شســتم و تــو 
دســت پســر را بشــوی. اگــر پــدر ایــن پســر در اینجــا 
نمی بــود و تنهــا خــود ایــن پســر میهمــان ما بــود من 
خــودم دســتش را مــی شســتم، امــا خداونــد دوســت 
دارد آنجــا کــه پــدر و پســری هــر دو حاضرنــد، بیــن 
آنهــا در احترامــات فــرق گذاشــته شــود. محمد بــه امر 

پــدر برخاســت و دســت پســر میهمــان را شســت.
امــام حســن عســکری)علیه الســام( وقتــی کــه ایــن 
داســتان را نقــل کردنــد، فرمودنــد: شــیعه حقیقی باید 

ایــن طــور باشــد.

داستان  های آموزنده شکوفایی معادن، بخش کشاورزی و فرهنگ کرمان در اولویت کار

ــم. برداری
ــه   ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــداکار ب ف
از همــه مناطــق اســتان کرمــان 
شــناخت  کامــل دارم و ســعی مــی 
ــزود:  ــه باشــد اف ــم نگاهــم عادالن کن
را  کرمــان  اســتان  جــای  جــای 
ــت  ــا ظرفی ــی شناســم و ب خــوب م
هــا، قابلیــت هــا و مشــکات غریبــه 

نیســتم.

حــال دموکراســی در فرانســه خوب نیســت . لــذا پرچم 
دموکراســی در ایــن کشــور بــا ایــن شــورش های قبــل 
و بعــد انتخابات بــا رأی ناپلئونی ماکرون نیمه افراشــته 

است.
ـ محمدکاظــم انبارلویی:  خبرگــزاری فارس؛ یادداشــت 
جمهــوری پنجم در فرانســه یــک ریخــت دموکراتیک 
نــدارد. 30 درصــد مــردم در انتخابــات شــرکت نکردنــد 
و 28 درصــد نیــز بــه هیــچ نامــزدی رأی ندادنــد که در 

تاریــخ دموکراســی در فرانســه بی ســابقه اســت.
ــا  ــوی ه ــدان رأی فرانس ــون واج ــرون از 50 میلی ماک
تنهــا بــا 16 میلیــون رأی بــه کاخ الیــزه راه یافت.مــردم 
بــه زودی بــرای انتخابــات مجلــس پــای صندوق هــای 
رأی خواهند آمد. نظرســنجی جدید در فرانســه نشــان 
می دهــد 60 درصــد مــردم نمی خواهنــد ماکــرون در 

انتخابــات پارلمانــی در مجلــس ملــی پیــروز شــود!
ماکــرون بــا 58 درصــد آرا دوبــاره به کاخ الیــزه راه یافت 
رقیــب او بــا 42 درصــد بــه نتایــج آرا راضــی بــود امــا 

حاضــر نشــد بــه ماکــرون تبریــک بگوید!
ــد  ــی او می توان ــب اصل ــابقه  رأی رقی ــش بی س افزای
پیــروزی ماکــرون را در انتخابــات مجلــس ملــی 

تحت شــعاع قــرار دهــد.
ــات  ــج آرا در انتخاب ــیری از نتای ــی تفس ــن ط گاردی
ریاســت جمهــوری فرانســه نوشــت : یــک درس باید از 
انتخابات فرانســه بگیریم و آن اینکه؛ »نباید پوپولیســم 

را در فرانســه دســت کــم بگیریــم.«
ــراز و  ــرز معتقــد اســت ؛ ماکــرون در مســیر پرف رویت
نشــیبی در ســپهر سیاســت فرانســه گرفتار آمده است.

نفــر ســوم انتخابــات اخیــر آقــای ژان لــوک مانشــون 
گفتــه اســت : »ماکرون بدتریــن انتخــاب در جمهوری 
پنجــم فرانســه اســت. چــون او در میــان اقیانوســی از 
غائبیــن ، آرای ســفید و باطلــه و آرای تــرس از نامــزد 
دیگــر، برنــده میدان شــده اســت.« ماکــرون در دور اول 
27 درصــد آرا مــردم فرانســه را بــه خود اختصــاص داد 
اینکــه در دور دوم 58 درصــد بــه او رأی دادنــد نشــان 
ــو  ــی دی ــد او در رقیب هراســی و ایجــاد دوقطب می ده
و پــری توانســته اســت خطــر راســت افراطــی را طوری 
جــا بینــدازد کــه  رقبــای او بــه غیــر از خانم لوپــن قانع 
شــوند و بایــد بــه  او رأی دهنــد همــان چیــزی کــه نفر 
ســوم انتخابــات اخیــر فرانســه از آن بــه عنــوان »آرای 

تــرس از نامــزد دیگــر« یــاد می کنــد.
ــروزی  ــن پی ــه ای ــی ک ــش در حال ــرون و هواداران ماک
شــکننده را در مقابــل بــرج ایفل جشــن گرفتند پلیس 
فرانســه در دیگــر میادیــن پاریــس و نیــز خیابان هــای 
ــه  ــون پلی ــبورگ ، م ــون، رن، استراس ــهرهای لی ش
ــه جــان معترضــان افتــاد و در اولیــن روز  و مارســی ب
پیــروزی 2 کشــته و ده هــا زخمــی از ایــن همــاوردی 

بــه جــای مانــد.
ماکــرون اکنــون گرفتــار دو جنبــش جدی در فرانســه 

ست: ا
1- جنبــش نــه ماکــرون نــه لوپن کــه 28 درصــد آرای 

فرانســه را تشــکیل می دهد.
2- جنبش جلیقه زردها و مخالفان ضد سرمایه داری

او بــرای مهــار ایــن دو جنبــش کــه کارگردانــان 
اصلــی تظاهــرات در فرانســه هســتند هیــچ راه حلــی 
دموکراتیکــی جــز کاربــرد خشــونت بــا طعــم باتــوم و 

ــدارد. ــک آور ن گاز اش
جمهــوری پنجم در فرانســه یــک ریخــت دموکراتیک 
ــه  ــد ک ــی در آن رخ ده ــت حوادث ــن اس ــدارد. ممک ن
ــات ریاســت جمهــوری  ــج انتخاب ــخ نتای خاطــرات تل

بایــدن – ترامــپ را در آمریــکا تداعــی کنــد.
حــوادث تلــخ آشــوب ها در فرانســه و آمریــکا نتیجــه 
ــی در  ــتمداران غرب ــه سیاس ــت ک ــت؟ از آن وق چیس
ــن وادی کشــیده شــدند  ــه ای اتاق هــای فکــر خــود ب
کــه می تــوان بــا ادعــای تقلــب یــا زدن زیــر نتایــج رأی 
مــردم تحــت عنــوان انقابــات رنگــی ادبیــات جدیدی 
از سیاســت و مفهــوم دموکراســی خلــق کننــد. ایــن 
یــک ســنت در دموکراســی شــده اســت کــه می شــود 
، ارزش هــای دموکراســی و رأی را در کــف خیابــان ذبــح 
ــرد.  ــاالری ک ــن مردم س ــم را جایگزی ــرد و آنارشیس ک
ــرب از  ــان سیاســت در غ ــه ج ــروس ب ــن وی ــاال ای ح
جملــه فرانســه افتــاده اســت و گریــزی از آن نیســت.

200 ســال اســت از انقــاب کبیــر فرانســه مــی گــذرد 
که رژیم فرانســه از ســلطنت به جمهــوری دموکراتیک 
ــن انقــاب و حــوادث پــس از آن  ــت. در ای ــر یاف تغیی
صدهــا هــزار نفــر کشــته شــدند و مخالفــان جمهوری 
زیــر تیــغ گیوتیــن رفتنــد و طــی یــک قــرن حکومت 
فرانســه بــه گونــه ای دســت بــه دســت شــد کــه چون 
ــه  ــوری دســت ب ــت و دیکتات ــی بیــن جمهوری پاندول

دســت مــی شــد.
از ســال 1789 تاکنــون فرانســوی ها فقــط توانســتند 
پنــج »جمهــوری« را تجربــه کننــد. دو جمهــوری را در 
ــوری  ــرن 19 و جمه ــوری را در ق ــرن 18 و دو جمه ق
پنجــم را در قــرن حاضر!آنچــه امــروز در درگیری هــای 
خیابان هــای فرانســه می گــذرد »رأی محــور« و 
»گفت وگوپذیــر« نیســت .آن را می تــوان در قالــب 
کلماتــی چــون »شــورش«، »اعتــراض«، »قیــام« 
، »اعتصــاب« ، »خشــونت« ، »نافرمانــی مدنــی« و 
»مبــارزه با فســاد سیاســی« تفســیر کــرد. کلماتی که 
قــرار بــود بــا فلســفه سیاســی غــرب و ایجاد یــک نظام 
دموکراتیــک رنــگ ببــازد. حال دموکراســی در فرانســه 
خــوب نیســت . لــذا پرچــم دموکراســی در این کشــور 
ــا رأی  ــات ب ــد انتخاب ــل و بع ــن شــورش های قب ــا ای ب

ناپلئونــی ماکــرون نیمه افراشــته اســت
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جمهوری پنجم!
حال دموکراسی در فرانسه 

خوب نیست

دکرت محمد مهدی فداکار استاندار جدید کرمان اعالم کرد:

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 
مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر

آگهــی دعــوت مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده نوبــت اول شــرکت تعاونــی مســکن کارکنــان دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد بردســیر بــه شــماره ثبــت 327 شناســه ملــی 10630032504 شهرســتان بردســیر اســتان کرمــان بــه 
اطــاع کلیــه اعضــای محتــرم شــرکت تعاونــی مــی رســاند کــه جلســه مجمــع عمومــی بطورفــوق  العــاده نوبــت اول 
ــی در دانشــگاه آزاد اســامی  ــورخ 1401/03/09 در محــل شــرکت تعاون ــی در ســاعت13:30 روز دوشــنبه م ــن تعاون ای

واحــد بردســیر تشــکیل مــی گــردد.
از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.

ــا  ــد ت ــذار نماین ــار واگ ــام االختی ــده ت ــه نماین ــع را ب ــور و رای دادن در مجم ــق حض ــد ح ــه مایلن ــی ک ضمنا1-اعضای
ــی  ــرکت تعاون ــل ش ــه مح ــی ب ــرگ نمایندگ ــدور ب ــد و ص ــت تائی ــود جه ــده خ ــاق نماین ــه اتف ــخ  1401/03/02ب تاری
مســکن کارکنــان واقــع در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بردســیر مراجعــه نمایند.)حضــور تــوام عضــو و نماینــده وی 
در مجمــع ممنــوع اســت(ضمنا ســاعت 13 مــورخ1401/03/05 وکالتنامــه توســط اشــخاص مســئول در محــل برگــزاری 

مجمــع بررســی مــی گــردد.
ــی  ــه متقاض ــرادی ک ــد اف ــی باش ــان م ــره و بازرس ــت مدی ــاب هیئ ــه انتخ ــتور جلس ــه دس ــه اینک ــه ب ــا توج 2-ب
ــرکت  ــل ش ــه مح ــام ب ــت ن ــت ثب ــخ 1401/03/04 جه ــا تاری ــر ت ــند حداکث ــی باش ــور م ــمتهای مذک ــوری س کاندیدات

ــد.                                       ــه نماین ــامی مراجع ــگاه آزاد اس ــع در دانش ــان واق ــکن کارکن ــی مس تعاون

      دستور جلسه:
1-تعیین اعضاء هیات مدیر جدید                                                                                                                                                                   

2-تعیین بازرسان                                                                                                       

هیئت مدیره شرکت تعاونی 
مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر

دستگیری عامالن نزاع و قتل در بخش »نگار« بردسیر 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر از 
دســتگیری عامــان نــزاع و قتــل یــک جــوان 
25ســاله در مجلــس جشــن بخــش نــگار ایــن 

ــر داد ــتان خب شهرس
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس 
ســرهنگ منصور رمضــان نــژاد در تشــریح این 
خبــر بیــان داشــت: حوالــی بامــداد شــانزدهم 
اردیبهشــت مــاه خبــر وقــوع نــزاع و درگیــری 
بیــن چند جــوان در شــهر نــگار بــه 110 اعام 
و بــا حضــور مأمــوران در محــل مشــخص شــد 
در جریــان وقــوع نــزاع بیــن چند جــوان در یک 
مراســم جشــن یــک پســر جــوان حــدوداً 25 
ســاله بــر اثــر ضربــه چاقــو بــه شــدت مجــروح 
و پــس از انتقــال بــه بیمارســتان بردســیر جان 
خــود را از دســت داده و پســر جــوان دیگــر نیــز 

مجــروح و بــه بیمارســتان منتقل شــده اســت
فرمانــده انتظامی شهرســتان بردســیر تصریــح کرد  
بررســی های اولیــه کارآگاهــان پلیــس آگاهــی 
مشــخص شــد 6جــوان بــه ســبب مشــاجره لفظی 
ــر  ــا یکدیگ ــرد ب ــی گی ــان صــورت م ــن آن ــه بی ک
درگیــر میشــوند و دو تــن از ایــن افــراد بــه ســبب 
ــتان  ــت و بیمارس ــار جراح ــی دچ ــو خوردگ چاق
منتقــل مــی شــوند  و متاســفانه یکــی از آنهــا جان 

ــد  ــی ده خــود را از دســت م
ســرهنگ رمضــان نژاد اظهــار داشــت: در ایــن رابطه 
ماموریــن پلیــس آگاهی بافاصلــه پس از بررســی و 
پیگیــری هــای اولیــه هویــت همه افــراد دخیــل در 
ایــن نــزاع خونین را شناســایی و طــی چند عملیات 
ضربتــی ســه نفــر از آنــان را در یــک نقطه از ســطح 
شــهر دســتگیر کردنــد و یکــی از دستگیرشــدگان 

ــردن  ــه وارد ک ــن دارد ب ــاله س ــدوداً 20 س ــه ح ک
ضربــه چاقــو بــه ناحیه گــردن مقتــول در پــی وقوع 

ایــن نــزاع اعتــراف کــرد 
ــا اشــاره  ــی شهرســتان بردســیر ب ــده انتظام فرمان
بــه تشــکیل پرونــده و معرفــی ایــن جــوان و دیگــر 
ــادآور شــد: دلیــل  ــی ی ــه مرجــع قضای متهمــان ب
شــکل گرفتــن ایــن نــزاع خونیــن مشــاجره لفظــی 
و در ادامــه وقــوع نــزاع بیــن ایــن چنــد جــوان بــوده 
کــه واکنــش نابخردانــه ایــن جــوان بــا اســتفاده از 
ــه  ــده اســت ک ــل ش ــن قت ــوع ای ــث وق ــو باع چاق
یــک بــار دیگــر و همانطــور کــه بارها تکــرار شــده از 
همــگان مــی خواهیــم بــا جدیــت و از روی عاقبــت 
اندیشــی، از موقعیــت هــای بروز تنــش و نــزاع دوری 
ــز از  ــه صــدر را پرهی ــا صع ــف را ب و مســائل مختل

هرگونــه خشــونت حــل و فصــل کنیــم

ثبت رکورد تورم ۱۳ درصدی مواد غذایی در بازار جهانی فقط طی ۱ ماه
ــط 13  ــش متوس ــی از افزای ــک جهان ــای بان آماره
درصــدی قیمــت مــواد غذایــی در بــازار جهانی فقط 

ــر می دهــد. ــاه خب ــک م در ی
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، جدیدتریــن آمــار 
منتشرشــده از ســوی بانــک جهانــی نشــان می دهد 
قیمــت متوســط 15 مــاده غذایــی در بــازار جهانــی 
فقــط در یــک مــاه 13 درصــد افزایــش یافته اســت.

قیمــت چــای، قهــوه، ماهــی، روغــن پالــم، روغــن 
ســویا، ذرت، برنــج، گنــدم، مــوز، بادام زمینــی، 
پرتقــال، گوشــت گوســاله، گوشــت مــرغ، میگــو و 
شــکر در مــاه آوریــل 2022 نســبت بــه مــاه مــارس 
ایــن ســال بــه طــور متوســط 13 درصــد گران تــر 

شــده اســت.
از میــان ایــن 15 قلــم کاال 11 قلــم بــا رشــد قیمت 
مواجــه شــده اند و قیمــت 4 قلــم کاال نیــز کاهــش 

ــته است. داش
گنــدم رکــورددار گرانــی در مــاه آوریــل بــوده اســت 
بــه طــوری کــه قیمــت هــر تــن از این محصــول 26 
درصــد افزایــش یافتــه و به 672 دالر رســیده اســت. 
در مــاه مــارس هــر تــن از ایــن محصــول در برابــر 

ــه می شــد. 532 دالر معامل
قیمــت چــای نیــز در مــاه آوریــل 25 درصــد رشــد 
داشــته و از 2.61 دالر در هــر کیلــو در مــاه مــارس به 

3.27 دالر در مــاه آوریــل افزایــش یافتــه اســت.
میــوه پرتقــال رشــد 18 درصــدی قیمت داشــته و از 
77 ســنت در هــر کیلــو به 91 ســنت در مــاه آوریل 

ــیده است. رس
گوشــت مــرغ رشــد 10 درصــدی قیمــت را در مــاه 
آوریــل تجربــه کــرده و از کیلویــی 3.34 دالر در مــاه 
مــارس بــه کیلویــی 3.67 دالر در مــاه آوریل رســیده 

است.
برنــج رشــد 2.5 درصــدی قیمــت داشــته و بــه 429 
دالر در هــر تــن بالــغ شــده اســت. در مــاه مــارس 
هــر تــن برنــج تایلنــدی 419 دالر معاملــه می شــد.
هــر تــن ذرت بــا رشــد 4 درصــدی قیمــت بــه 348 
دالر رســیده اســت. در مــاه قبــل از آن هــر تــن ذرت 

در برابــر 335 دالر معاملــه می شــد.
شــکر 2.5 درصــد در مــاه آوریــل گــران شــده و بــه 

کیلویــی 43 ســنت رســیده اســت.
ــا رشــد 2  ــاه ب ــن م ــو قهــوه در ای قیمــت هــر کیل

ــه 5.85 دالر  ــل از آن ب ــاه قب ــه م درصــدی نســبت ب
ــه  ــا رشــد 8.5 درصــدی قیمــت ب ــی ب ــیده، ماه رس
1643 دالر در تــن رســیده، هــر کیلــو مــوز بــا رشــد 
5 درصــدی قیمــت بــه 1.46 دالر رســیده، هــر کیلــو 
میگــو بــا رشــد 0.5 درصــدی قیمــت بــه 14.99 دالر 

رســیده اســت.
ــت  ــی و گوش ــویا، بادام زمین ــن س ــم، روغ ــن پال روغ
ــل از آن  ــاه قب ــه م ــل نســبت ب ــاه آوری ــاله در م گوس

ــته اند. ــت داش ــش قیم کاه
روغــن پالــم در مــاه آوریــل 5 درصــد ارزان شــده و از هر 
تــن 1777 دالر در مــاه مــارس بــه 1683 دالر در مــاه 
آوریــل رســیده اســت. روغــن ســویا نیــز 0.5 درصــد 
ارزان شــده و بــه 1948 دالر در هــر تــن رســیده اســت. 
در مــاه قبــل از آن هــر تــن روغن ســویا در برابــر 1957 
دالر معاملــه می شــد.هر تــن بادام زمینــی بــا کاهــش 3 
درصــدی قیمــت بــه 1444 دالر در مــاه آوریل رســیده 
است.گوشــت گوســاله هــم 2 درصــد ارزان شــده و بــه 
کیلویــی 6.13 دالر رســیده اســت. در مــاه قبــل از آن 
هــر کیلــو گوشــت گوســاله در برابــر 6.25 دالر معاملــه 

ــد. می ش
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شــهید محمدجــواد هدایتــی فرزنــد غالمرضــا ومــادر: فاطمــه احمــدی متولد: 
39/۷/2 ومجــرد ،تحصیــالت: دیپلــم ،شــغل: گروهبــان یــک ، تاریــخ شــهادت:  

60/۱/5 ،محــل شــهادت: ماهشــهرومزار: شــهر نگار
زندگینامه:

شــهید محمدجــواد هدایتــی در شــهر نــگار در میــان خانــواده ای متدیــن بــه 
دنیــا آمــد. از لحــاظ مالــی جــزء خانــواده هــای متمکــن بــه شــمار مــی رفتند. 
لــذا توانســت تحصیــل خــود را در شــهر کرمــان ادامــه دهــد و تا مقطــع دیپلم 

پیــش رود.ســپس وارد هنــگ نوجوانــان شــد و بــه اســتخدام ارتــش در آمــد.
مدتــی در شــیراز خدمــت مــی کــرد. چــون فــردی مؤمــن و انقالبــی بــود، در 
فعالیــت هــای انقالبــی شــرکت مــی کــرد؛ تــا اینکــه به جــرم پخــش اعالمیه 
دســتگیر مــی شــود؛ امــا بــه لطــف خــدا بــا وســاطت یــک ســرهنگ انقالبی، 

پــس از حــدود 2 مــاه آزاد مــی گــردد.
بخاطــر نیــاز خرمشــهر بــه نیــرو، داوطلبانــه بــه خرمشــهر مــی رود که تــا آغاز 
جنــگ در آنجــا مــی مانــد و مدتــی بعــد ایشــان را بــه بنــدر ماهشــهر منتقــل 

ــی کنند.  م
ســرانجام شــهید بزرگــوار در تاریــخ 60/۱/5 در حالی که عیدی فرســتاده شــده 
رو بیــن نیروهایــش توزیــع مــی کــرده، در اثــر حملــه دشــمن به شــهادت می 

رسد.
دوران دبیرســتانش، بابــا خونــه کرمــان گرفــت تــا بتونــه در کنــار بــرادرم تــو 
کرمــان درسشــو ادامــه بــده. آخــر هفتــه مــا هــم مــی رفتیــم کرمــان. محمــد 
جــواد هــم بهمــون مــی رســید، مــی بــرد تــو شــهر مــی گردونــد، مــی رفتیم 
ســینما و .../رانندگــی هــم یادمــون می داد ..ســال 56 وارد ارتش شــد. در شــیراز 
خدمــت مــی کــرد. وقتــی مــی آمــد مرخصــی بــرا مــا عکــس امــام و اعالمیــه 

مــی آورد ...                     راوی: آقــای محمدابراهیــم هدایتــی، بــرادر شــهید
بجــرم فعالیــت انقالبــی در ارتــش، دســتگیر شــده بــود. با پــدرم رفتیم شــیراز. 
بابــام آدم نترســی بــود، شــروع کــرد جلــو ژاندارمــری داد و بیــداد کــردن کــه 
خبــری از بچــه م بهــم بدیــن .../بــه یــاری خــدا بــا وســاطت یــک ســرهنگ 

انقالبــی آزاد شــد.           راوی: آقــای محمدابراهیــم هدایتــی، بــرادر شــهید
داوطلبانــه بــه خرمشــهر رفــت و در منطقــه مــرزی مشــغول بــه خدمت شــد. 
بــا توجــه بــه تحــرکات عــراق در مــرز، خبرهایــی از حملــه و جنــگ بــه گوش 
مــی رســید کــه متأســفانه بــا خیانــت هــای بنــی صدر جــدی گرفتــه نشــد ... 
وقتــی یکــی از ایــن فرماندهان خائن دســتگیر شــد، محمدجواد با خوشــحالی 

خبــرش رو در روزنامــه بهمــون نشــون مــی داد ...
از مرخصــی کــه مــی آمــد بــرا خواهــر بــرادرا، لبــاس هــای شــیک و اســباب 
بــازی برقــی و ... مــی آورد. هنــوز بعضــی از ســوغاتی هاشــو بــرا یــادگاری نگــه 
داشــتیم ...                         راوی: آقــای محمدکریــم هدایتــی، بــرادر شــهید

بایــد 20 روز در منطقــه مــی مانــد و ۱0 روز مــی آمــد مرخصــی. ولی با شــروع 
جنــگ، محمدجــواد ۴0 روز خدمــت مــی کــرد و ۱0 روز می آمــد مرخصی...

بــا خبــر ســقوط خرمشــهر، قبــل از تمــام شــدن مرخصــی رفــت خرمشــهر. 
گفتیــم: چــرا بــه ایــن زودی؟! گفــت: شــما نمــی دونیــد چــه بــه ســر نامــوس 

مــردم تــو خرمشــهر میــاد!!!راوی: آقــای محمدکریــم هدایتــی، بــرادر شــهید
وقتــی بیــن دو نفــر اختالفــی مــی افتــاد، ایشــون حتمــا مــی رفتنــد صلــح و 

آشــتی مــی دادنــد.         راوی: آقــای محمدابراهیــم هدایتــی، بــرادر شــهید
دوبــاره بــرای دیدنــش بــا پــدرم بــه خرمشــهر رفتیــم . دشــمن شــهر رو مــی 
کوبیــد و عــده ای از مــردم در حــال فــرار از شــهر ... دوتا از دوســتای محمدجواد 
هــم فــرار کــرده بودنــد. بابــا گفــت: خرمشــهر شــده خونیــن شــهر... تــو هــم 
اینجــا رو رهــا کــن بیــا چنــد وقتی بــرو تهــران پیــش آشــناها ... گفت: بابــا )تو 
ایــن شــرایط( ایــن حــرف هــر پــدری بــه پسرشــه! ولــی بگــو اول، دیــن، دوم، 

مملکــت، ســوم، ناموســمون چی میشــه؟!!!
همــه ی کارهاشــونو کــرده بودنــد، قــرار بــود عقــد کننــد. نامــه مــی فرســتاد 
ــردم بهــش مــی رســوندم. خیلــی همدیگــه رو  ــرای نامــزدش، مــن مــی ب ب
دوســت داشــتند... بــا شــهادت محمدجــواد، امــا قســمت نشــد به هم برســند.
ایــام عیــد بــود. بعنــوان فرمانــده در حــال توزیــع عیــدی بــه ســربازها بــوده که 

بــا حملــه ناگهانــی دشــمن در ماهشــهر بــه شــهادت می رســه ...
                                              راوی: آقای محمدابراهیم هدایتی، برادر شهید

هــوای پــدر مــادر رو داشــت. وقتــی مــادر مریــض میشــد، محمدجــواد هــم 
مریــض میشــد. وقتــی شــهید شــد تــا مــدت هــا بابــا تنهــا مــی رفــت ســر 

مــزارش و همــون جــا مــی خوابیــد ...
                 راویان: آقایان محمد کریم و محمدابراهیم هدایتی، برادران شهید

اهــل مطالعــه بــود. خیلی کتــاب داشــت. یک بــار بی اجــازه رفتیم ســراغ کیف 
سامســونتش، وصیتنامــه شــو دیدیــم. نوشــته بــود: از مــادر تمنــا می کنــم در 
شــهادت مــن گریــه نکنــد... هرچــی دارایــی از من مانــد، برا تأســیس کتابخانه 
خــرج کنیــد ... ) در خرمشــهر یــک زندگــی کامــل بــا وســایل و امکانــات بــرا 

خــودش فراهــم کــرده بــود(.
بعــد از شــهادت محمدجــواد، وصیتنامه ش رو پیــدا نکردیم. شــرایط کتابخونه 
ــن  ــام حس ــام ام ــجد بن ــه مس ــا ی ــش، باب ــر وصیت ــا بخاط ــد. ام ــم نش فراه

مجتبی)علیــه الســالم( در شــهر نــگار بــرای یادبــودش ســاخت ...
                                              راوی: آقای محمدابراهیم هدایتی، برادر شهید

بــا هــم رفتیــم امامــزاده بــرای زیــارت. دو رکعت نمــاز خواندیــم. ســفارش کرد: 
مــزار مــن اینجــا پشــت زیارتــگاه باشــه ... وقتــی پیکــرش رو آوردند، دوســتش 
ســر مــی رســه و طبــق ســفارش شــهید، همــون جایــی که خودش مشــخص 

کــرده بــود، دفــن مــی شــود.راوی: آقــای محمدابراهیــم هدایتی، برادر شــهید
2ســال بــود کــه مــی آمــد ســر مــزارش. گفــت: همــرزم محمدجــواد بــودم. تو 
مدتــی کــه باهــاش بــودم چیــزی جــز خوبــی ازش ندیــدم. داللتمون مــی کرد 
کــه شــجاع باشــیم ... و اینکــه اگــه مــا بــه امــام کمــک نکنیــم کــی کمــک 

کنه؟!
اومد به خوابم، گفت: با انقالب چطوری؟ ... علی رو تنها نگذارید!!!

                                                راوی: آقای محمدابراهیم هدایتی، برادر شهید

شهید معظم   محمدجواد هدایتی  

هفته نامه ی فرهنگیـ  سیاسی استان کرمانـ  تحلیلی خبری
صاحب امتیاز ، مدیر مسئول : محمد رضا شجاعی باغینی
جانشین مدیر مسئول و سردبیر : عمید شجاعی باغینی 

صفحه آرایی : سپهر بردسیر )09134423926(
گستره ی توزیع استان کرمان
آدرس : بردسیرـ خیابان امام)ره(ـ  ساختمان خطیبی - طبقه  اول - جنب دفتر ازدواج
تلفن : 33521188-034 ، 09133414471 فاکس : 034-33528860

     www.sepehrbrd.ir : پایگاه اینترنتی

Email : sepehrbrd@yahoo.com : ایمیل
لیتوگرافی و  چاپ : طاها

چه می خواهد لب تشنه به غیر از لطف بارانی
چه می خواهد شکسته دل به غیر از چشم گریانی

شب طوالنی و تسبیح و سجاده چه می چسبد
بهار زود هنگامند، شب های زمستانی

توکل بر توسل کن، توسل بر توکل کن
در این دنیای حیرانی، در این دریای طوفانی
اگر تا شام می خندی اگر تا صبح می خوابی

تو از مردن چه می فهمی؟ تو از برزخ چه می دانی؟
اگر آشفته ات کردند یعنی الیق وصلی

به او نزدیک تر هستی زمانی که پریشانی
نیاز مستمندان را بنه بر دیده ی منت

مباد آنکه بگیرد دامنت را، آه انسانی
خالصه بار باید بست یا امروز یا فردا

مده از کف مجال این دو روزی را که مهمانی
من و پروانه در آغوش هم تا صبح می سوزیم
که با این سوختن روشن شود کنج شبستانی
مرا هر وقت می دیدی گریبان پاره می دیدی

از اول نیز می آمد به من پاره گریبانی
به دامان تو دست انداختم شاید که این دفعه

بگیرد دامنت دستی از این آلوده دامانی
به جز تو جور عاشق را کسی گردن نمی گیرد

خطایش را زلیخا کرد، یوسف گشت زندانی
اگر چه گریه ی هجران، شکسته می کند ما را

ولی از آب پیشانی است بهتر، چین پیشانی
به لطف گریه، کار طفل بهتر راه می افتد

چه بهتر، بیشتر از دیگران ما را بگریانی
دگر فرقی ندارد جمعه و شنبه فقط برگرد
گرفتاریم ما از دست این هجران طوالنی

پشیمان می شود آن که برای تو نمی میرد
”چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی “

در باغ شهادت را به آه نیمه شب وا کن
اگر خون جگر خوردی، تو هم جزو شهیدانی

خبر داری که تو رفتی، به کوچه گردی افتادم؟
به من از تو فقط هجران رسید آن هم چه هجرانی

همه با دامن آتش گرفته رو به گودالند
عجب شام غریبانی عجب شام غریبانی
سر پیراهن تو گریه ی ما را در آوردند

میان این همه کشته چرا تنها تو عریانی؟

وزیــر کشــور: شــفافیت در ریــل اقتصــادی وجود 
دارد/رئیس جمهــور بــار مســوولیت های بزرگی را 

بــر عهــده گرفته اســت
ــا  ــم ب ــاله مه ــد مس ــت: چن ــور گف ــر کش وزی
همدیگــر در کشــور دنبــال می شــود و شــفافیت 
و روشــنی و اقتــدار در ریــل اقتصادی وجــود دارد 
و امــروز گام هــای بلنــدی برداشــته می شــود و به 

ــار آن نشــان داده می شــود. ــان آث ــرور زم م
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، 
احمــد وحیــدی وزیــر کشــور در آییــن معارفــه 
محمدمهــدی فــداکار اســتاندار جدیــد کرمــان و 
تجلیــل از علــی زینی ونــد اســتاندار ســابق اظهار 
داشــت: در دیار شــهید ســلیمانی عزیز هســتیم، 
شــهیدی کــه هنــوز زنــده اســت و مفاهیمــی را 
وارد ادبیــات مذهبــی و ادبیات مبارزاتــی و ادبیات 
نظــام کــرد کــه جبهه هــای جدیــد پشــت آن باز 

و ســاخته شــد.
وی بــا بیــان اینکــه مدافــع حــرم کلمــه بســیار 
ــی و  ــزرگ، تجل ــن مفهــوم ب بزرگــی اســت و ای
عینی آن توســط شــهید ســلیمانی اجــرا و پیاده 
شــد، افــزود: اگــر پشــت ســر هــم ایــن جبهه هــا 
ســاخته شــود و ایــن ادبیــات تولیــد نشــود دچار 
کنــدی راه می شــود و بــاز کــردن ایــن راه هــا بــه 
مــردان بزرگی مانند شــهید ســلیمانی نیــاز دارد.

وزیــر کشــور، صداقــت، نــگاه ملــی، پایبنــدی به 
ــابق  ــتاندار س ــای اس ــا و ... را از ویژگی ه ارزش ه
کرمــان برشــمرد و عنــوان کرد: فــداکار اســتاندار 
جدیــد کرمــان نیــز رزمنده جانباز لشــکر ثــاراهلل 
بــوده و مســوولیت های مختلفــی داشــته اســت.

ــا  ــالب و نظــام م ــه انق ــان اینک ــا بی ــدی ب وحی
دنیــا را عــوض کــرده اســت و در پیــچ تاریخــی 
ــت  ــه نیس ــران و خاورمیان ــث ای ــتیم و بح هس
بلکــه دنیــا در حــال تغییــر اســت، اظهــار کــرد: 
جمهــوری اســالمی می توانــد مرزهای سیاســی، 
فرهنگــی، هویتــی و ژئوپلوتیــک را عــوض کنــد 

و تمــام آزادی خواهــان و انقالبیــون دارای وجــدان 
بیــدار، هویت شــان را بــا هویــت جمهــوری اســالمی 

می شناســند.
ــوری  ــه جمه ــی ک ــه مرزهای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی اســت کــه  اســالمی تعریــف کــرده دارای مدافعان
ــیر  ــرب اس ــای غ ــروز دنی ــد و ام ــو می رون ــه جل ب
مرزهایی ســت کــه جمهــوری اســالمی جلــو می بــرد، 

ــان داشــت: بی
ــت  ــه عل ــتی ب ــم صهیونیس ــرب و رژی ــای غ زوزه ه
احســاس فروپاشــی خودشــان اســت، این هویت بلند 
و قــوی جمهــوری اســالمی بــر جان هــای آنهــا چنگ 

انداختــه اســت و آنهــا را ول نمی کنــد.
وزیــر کشــور بــا طــرح ایــن موضــوع کــه چــرا ســعی 
می کننــد دولت ســیزدهم و شــخص آیت اهلل رئیســی 
کــه بــرادر مجاهد، مخلــص، ســاده  وخدمتگزار اســت 
ــار  ــور ب ــت: رئیس جمه ــد، گف ــرار دهن ــدف ق را ه
ــه اســت  ــده گرفت ــر عه ــی را ب مســوولیت های بزرگ
همیــن کــه ریــل اقتصــادی می خواهــد تغییــر کنــد 
ــد  ــرای اینکــه می دان مهــم اســت و رئیس جمهــور ب
ایــن بــرای نظــام مهــم اســت شــانه اش را زیــر ایــن بار 

ــد. ــرار می ده ق
وحیــدی بیــان کــرد: چنــد مســاله مهــم بــا همدیگر 
ــفافیت و روشــنی و  ــود و ش ــال می ش در کشــور دنب
اقتــدار در ریــل اقتصــادی وجــود دارد و امــروز گام های 
بلنــدی برداشــته می شــود و بــه مــرور زمــان آثــار آن 

ــود. ــان داده می ش نش
وی تصریــح کــرد: در اســتان بــزرگ  کرمــان یکــی از 
کارکردهــای بــزرگ اجــرا و بــه جلــو بــردن برنامه های 
ملــی اســت و اتفاقــات بزرگــی باید بیفتــد و مطمئنم 
ــا قــدرت انجــام می شــود و جمهــوری  ایــن کارهــا ب
اســالمی در حــوزه اقتصــاد هــم بســیار شــکوفا 

می شــود.
وزیــر کشــور گفــت: در حداکثــر تحریم امــا طرح های 
عمــده ای اتفــاق می افتــد و عادالنــه کــردن یارانه هــا 
ــت و  ــی اس ــئله مهم ــه مس ــدی از یاران ــرم جدی و ف

ــع  ــج آن مطل ــه نتای خیلی هــا ممکــن اســت نســبت ب
نباشند.

ــث  ــان بح ــدی معلم ــت: رتبه بن ــار داش ــدی اظه وحی
قدیمــی اســت و دارد کارهایــی انجــام می شــود و 
ــا  ــود و در کرون ــری می ش ــم پیگی ــران ه ــث کارگ بح
ــد امــروز  هــم همان هایــی کــه مــا را مســخره می کردن
می بیننــد شــرایط کرونــا را در کشــور مــا چگونــه اســت.

وی عنــوان داشــت: اینکه همــه کارها در فشــار حداکثری 
اتفــاق بیفتــد نشــان دهنده اقتــدار نظــام و قــوی بــودن 
پایه هــای نظــام اســت، راه هــای مهمــی در پیــش داریــم، 
ــه  ــیه ها توج ــه حاش ــم و ب ــم ببندی ــا را محک کمربنده

. نکنیم
وزیــر کشــور با بیــان اینکه ســنگرها یکی پــس از دیگری 
آمــاده اســت کــه بــه دســت مــردم مــا فتــح شــود، بیــان 
داشــت: جهــاد تبییــن مــورد رهبــری بســیار مهم اســت 
ک بایــد تبییــن کنیــم تاکنــون چــه ســنگرهای مهمی 

فتح شــده اســت .
وحیــدی خاطرنشــان کــرد: بعضــی از ابرقدرت هــا 
ــا هســتند و  ــای کشــور م ــد بعضــی از حرکت ه نیازمن
دشــمنان مــا در خــارج و مزدورانشــان در داخــل تــالش 
ــته ایم و  ــتاوردی نداش ــا دس ــه م ــد ک ــد بگوین می کنن
مــردم مــا متوجــه می شــوند و آن حمایــت مردمــی را در 

راهمپیمایــی روز قــدس و نمــاز عیــد فطــر دیدیــم.

ــع آوران  ــئولین وجم ــرم مس ــور محت ــالم حض *س
ــان  ــب ســپهر بردســیر . خاطــره شــهید خلب مطال
ــه ای  ــم رالحظ ــف دل و تن ــدم ضع لشــکری راخوان
گرفــت. خواســتم بــه نوبــه خــود ســپاس وقــدر دانی 
داشــته باشــم وامیــدوارم ایــن ارزشــهای معنــوی که 
شــما منعکس مــی فرماییــد مایــه برکت برای شــما 
وهمکارانتــان شــود ومــردم مــا درکنــار همه ســختی 
هــا نگاهــی بــه ایــن مــردان ارزشــمند تاریــخ معاصر 

ــند.                     38----9۱32 ــته باش ــا داش م
ــک ســری کالس  ــات ی ــل از هرانتخاب *باســالم قب
ــی و  ــان دموکراس ــا هم ــاالری و ی ــوزش مردمس آم
ــل  ــت در محاف ــه اکثری ــرش نظری ــه پذی ــرام ب احت
تصمیــم گیــر مثل مجالس و شــوراها داشــته باشــند  
احتــرام بــه ارای اکثریت الزمه پیشــرفت دموکراســی 
اســت دموکراســی ایــن نیســت کــه هروقــت نظــر 
اکثریــت همــراه بــا مــن نبــود فریــاد بزنــم ودربرابــر 
اکثریــت بایســتم و نظر انهــا را مــورد هجمــه  و... قرار 
دهــم تــا کی قراراســت ایــن فرهنگ احتــرام بــه رای 
و عقیــده ونظــر دیگــران وپذیــرش نظــر مختلــف را 

ــیم                          8۷۱----9۱33 ــدک بکش ی
*از سرپرســت شــهرداری تشــکرمیکنم در بــدو 
ــردن  ــانی و مســدود ک ــان کاش ــفالت خیاب کار و اس
ــه الســتیک  ــان کــه باعــث شــد اوال قیرهــا ب خیاب
ماشینهانچســبد و کنده نشــوند وهم ماشینها اسیب 
قیرپاشــی بــر زیربنــدی و بدنه نداشــتند چــون وقتی 
قیر پاشــیده میشــود برای اســفالت و ماشــینها عبور 
میکننــد خیابان میشــودمثل جــاده گدار به بردســیر 
بــه دلیــل نمانــدن قیــر کافــی اســفالت بــه زمیــن 
نمــی چســبد و کنــده میشــود       60----9۱32

*مدیــرکل اموزش وپــرورش میخواهد ۱00ســوئیت 
بســازد گرچــه هدفــش خیــر باشــد اقاجــان بگــذار 
ــرای وزارت مســکن وشهرســازی  ســاخت وســاز راب
تــو وظیفــه اصلــی خــودت تعلیــم وتربیــت را اولــی 
بــدان وبابرنامــه هــا ی مــدون ۱00 فــرد مثــل حــاج 
قاســم تربیــت کن شــما مکتــب حــاج قاســم را پایه 
ــده                                                                                                                                               گــذاری و پیگیــری وعملــی کــن خداخیــرت ب

9۱32----26                                                
*باســالم حــاال کــه خیابــان کاشــانی اســفالت شــد 
کوچــه اللــه 5 و کوچــه هــای منتهــی به ایــن کوچه 
نیــاز بــه مرمــت و ترمیــم چالــه هــا دارد لطفــا اقــدام 

ــد 30----922۱ عاجل بفرمایی
*چــرا ضلــع غربی گلســتان شــورا از ســمت خیابان 
معلم به انتها نمیرســد در ادامه مســیر ظاهرا وســایل 
بنایــی تخلیــه کردند و قصدســاخت وســاز دارنــد اوال 
ــع توســعه  ــا مان ــه اســت ودوم ــب رودخان ــن جن ای
ایــن خیابان میشــود شــهردار محترم ودســتگاههای 

مرتبــط اقــدام بفرماینــد                 ۴9----9380
ــرف  ــازی ورودی از ط ــازی وزیباس ــا س ــالم نم *س
ــدان پزشــک ضروریســت  ســیرجان مخصوصــا می
انشــااهلل دربرنامه های شــهرداری قرار بگیــرد وورودی 
از طــرف کرمــان بعــد از گــدار از زیــر پــل ورودی بــه 
مقابــل اداره راه کــه میرســید انتهــای ســمت راســت  
ــوم ونامتقــارن اســت      ۷۷----9362 جــاده نامعل

دکرت فداکار استاندار جدید کرمان: 

 نماینده هیچ فرد، گروه و جریان سیاسی نیستم و سعی می کنم نماینده دولت و 
نوکر مردم باشم / مشورت می گیرم اما در تصمیم ها باید به حجت شرعی برسم

شفافیت در ریل اقتصادی وجود دارد/رئیس جمهور بار مسوولیت های 
بزرگی را بر عهده گرفته است

 اســتاندار جدید کرمــان با بیــان اینکه در 
ایــن جایــگاه نماینــده هیچ فــرد، گــروه و 
جریان سیاســی نیســتم و سعی می کنم 
نماینــده دولــت و نوکر مردم باشــم گفت: 
مشــورت مــی گیرم امــا در تصمیــم های 

خــود بایــد بــه حجت شــرعی برســم.
به گــزارش ایرنــا، محمدمهدی فــداکار در 
مراســم معارفــه خــود و تکریــم اســتاندار 
پیشــین کرمــان افــزود: ســعی مــی کنم 
نمایندگــی خــود از دولــت و نوکــر مــردم 
بــودن را در تمامــی رفتــار و اعمالم مدنظر 
ــود را  ــل خ ــتقالل عم ــم و اس ــرار ده ق

ــظ کنم. حف
ــک  ــدون ش ــه ب ــرد: اگرچ ــد ک وی تاکی
ــذان،  ــزرگان، متنف ــی ب از مشــورت تمام
معتمــدان و مــردم اســتفاده می کنــم اما 
در تصمیــم هــای خــود بایــد بــه حجــت 

شــرعی برســم.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه این مطلب 
کــه ایــن اســتان وضعیــت و پراکندگــی 
خاصــی دارد کــه خدمــات رســانی را برای 
مدیــران دشــوار مــی کنــد، ادامــه داد: این 
اســتان بیــش از ۱۱ درصــد مســاحت و 
تنهــا چهــار درصد جمعیــت کشــور را در 
برگرفتــه و اقتصــاد آن نیــز در حــوزه های 

شــمال و جنــوب کامــال متفاوت اســت.
فــداکار ادامــه داد: اقتضائــات منطقــه ای 
و فرهنگــی در شــمال، جنــوب یــا دیگــر 
مناطــق اســتان کرمــان کامــال متفــاوت 
ــز در حکــم  اســت و رییــس جمهــور نی
انتصــاب اینجانــب بــه خدمات رســانی در 
تمامی نقــاط اســتان بویژه جنــوب تاکید 
کردنــد و حتمــا بایــد کمــک کنیــم کــه 
عقــب ماندگــی هــا در مناطــق مختلــف 

رفــع شــود.
وی اظهارداشــت: توجــه بــه رفــع عقــب 
ماندگــی هــا در جنــوب و دیگــر نقاطــی 
کــه نیازمنــد توجه ویژه اســت بــه معنای 
آن نیســت کــه در توســعه شــتابان بخش 
هــای مختلــف در شــمال اســتان خللــی 
ایجــاد مــی شــود زیــرا ایــن اقدامــات نیــز 
بایــد بــا قــدرت و جدیــت بیشــتر پیــش 
بــرود و در جاهایــی کــه نیــاز بــه توجــه 
ــژه ای  ــز وی ــود دارد، تمرک ــتری وج بیش

صــورت گیــرد.
اســتاندار کرمــان گفــت: گردشــگری 
ــه  ــز ب ــل تمرک ــه دلی ــان ب ــتان کرم اس
ــول  ــاورزی مغف ــدن و کش ــت، مع صنع
ــی اســت کــه ایــن  ــده و ایــن در حال مان
اســتان بــا وجــود آثــار ثبت شــده جهانی 
و آثــار ملــی نیــاز بــه کارهــای بزرگــی در 

ــوزه دارد. ــن ح ای
فــداکار بــه وجــود شــرکت هــای بــزرگ 
اقتصــادی در اســتان کرمــان نیــز اشــاره 
ــد  ــان در تولی ــرد: اســتان کرم ــان ک و بی
برخــی محصــوالت کشــاورزی از جملــه 
پســته، خرمــا و ... اســتان برتــر کشــور به 

شــمار مــی رود.
وی اظهارداشــت: گردشــگری دینــی بــه 

 مناجات امام زمان )عج(

ان
فی

طی
رب ل

ی اک
عل

اد
ست

ز:ا
ار ا

شع
ا

هفته سالمت ) 17 تا 23 اردیبهشت ماه(
 با شعار سالمت ما سالمت سیاره ما

ادای احترام به اولین پزشک شهید ایران در آغاز برنامه 
های هفته سالمت:

هفته ســالمت بــا حضــور  امــام جمعــه شهرســتان و مدیر 
شــبکه بهداشــت و درمــان بردســیر و جمعی از مســئولین 
شهرســتانی بــر مــزار شــهید دکتر حســین گرکانــی اولین 

پزشــک شــهید ایــران آغاز شــد.
روز شمار هفته سالمت 

* شــنبه 17 اردیبهشــت؛ نقــش مــردم، مســئولین، ســمن 
هــا در تحقــق عدالــت و تعالــی نظــام ســالمت 

* یکشــنبه 18 اردیبهشــت؛ نقش مردم، مســئولین، ســمن 
هــا در دســتیابی بــه انــرژی پاک 

* دوشــنبه 19 اردیبهشــت؛ نقش مردم، مســئولین، ســمن 
هــا در مدیریــت حــوادث و بالیا 

ســه شــنبه 20 اردیبهشــت ، نقش مردم، مســئولین، سمن 
هــا در ارتقــای ســالمت خانــواده و جوانی جمعیت 

ــئولین،  ــردم، مس ــش م ــت؛ نق ــنبه 21 اردیبهش * چهارش
ــت پســماندها  ــاک و مدیری ــد پ ســمن هــا در تولی

ــئولین،  ــردم، مس ــش م ــت؛ نق ــنبه 22 اردیبهش * پنجش
ــفره  ــا س ــه ت ــالم از مزرع ــه س ــا در تغذی ــمن ه س

* جمعــه 23 اردیبهشــت؛ نقــش مردم، مســئولین، ســمن 
هــا در کاهــش/ کنتــرل مصــرف دخانیــات

روابط عمومی مرکز بهداشت و درمان شهرستان بردسیر

احمد وحیدی وزیر کشور در آیین معارفه محمدمهدی فداکار استاندار جدید کرمان: 

واســطه وجــود مــزار ســردار ســلیمانی 
در کرمــان یــک اصــل مهــم بــه شــمار 
مــی رود و بایــد بــه آن توجــه ویــژه ای 

صــورت گیــرد.
اســتاندار کرمــان، توجــه ویژه بــه صنایع 
دســتی در اســتان کرمــان را نیــز مــورد 
تاکیــد قــرار داد و گفــت: ظرفیــت هــای 
کویــر در اســتان، تنــوع اقلیمــی اســتان، 
مرکزیــت ترانزیتــی، وجــود ســه منطقه 
ویــژه اقتصــادی و غیــره ظرفیــت هــای 
ــان  ــرای توســعه اســتان کرم ــی ب بزرگ

. هستند
فــداکار در ادامــه از برخی بزرگان اســتان 
ــارزاده و  ــره صف ــوم طاه ــه مرح از جمل
ســردار ســلیمانی ســخن به میان آورد و 
گفــت: بخــش خصوصــی نجیــب و قابل 
اعتمــادی در اســتان کرمــان وجــود دارد 
ــا کمــک  ــه در توســعه اســتان از آنه ک

ــم گرفت. خواهی
وی بیــان کــرد: ســعی مــی کنیــم 
ــا  ســاماندهی تیــم مدیریتــی اســتان ب
ــن زمینــه  ســرعت انجــام شــود و در ای
ــتیزی از  ــرکاری و فسادس ــتی، پ پاکدس
ــراد  ــاب اف ــی انتخ ــای اصل ــاخص ه ش

ــود. ــد ب خواه
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب اســتاندار کرم
جــوان ســازی مدیریتــی و اعتــالی 
جایــگاه بانــوان در اســتان کرمــان دنبال 
ــه الگــوی  ــد ب خواهــد شــد، گفــت: بای
مدیریتــی شــهید ســلیمانی وفــادار 
باشــیم زیــرا ایشــان از تمامــی ظرفیــت 
ــر  ــی اگ ــرد و حت ــی ک ــتفاده م ــا اس ه
کســی یــک درصــد ظرفیــت داشــت، به 
آن توجــه مــی کــرد و 99 درصدبقیــه را 
نمــی دیــد؛ ســعی مــی کنیــم ایــن الگو 
را در دوره مدیریتــی اســتان دنبال کنیم.

فــداکار گفــت: مــردم داری، تواضــع، 
اخــالص و دوری از کارهــای نمایشــی از 
شــاخص هــای ســردار ســلیمانی بــوده 
اســت کــه بایــد آنهــا را در خــود ببینیم.

وی یــادآور شــد: شــهید ســلیمانی 
ــزب و  ــچ ح ــه هی وابســتگی خاصــی ب
جناحــی نداشــت و همــه جنــاح هــای 
ــا  ــا ب ــالف نظره ــود اخت ــی باوج سیاس
یکدیگــر، فکــر مــی کننــد کــه دوســت 
صمیمــی ســردار ســلیمانی بــوده انــد و 
ــال  ــی دنب ــوزه مدیریت ــن کار را در ح ای

مــی کنیــم.
اســتاندار کرمــان، حل مشــکالت بخش 
ــای  ــرکت ه ــه ش ــه ب ــی، توج خصوص
ــارک  ــع مشــکالت پ ــان، رف ــش بنی دان
هــای علــم و فنــاوری را نیز مــورد تاکید 
ــا  ــی را ب ــاط خوب ــرار داد و گفــت: ارتب ق

ــرار خواهــم کــرد. رســانه هــا برق
ــال آب درون  ــه انتق ــاد ب اعتق

ــدارم ــوزه ای ن ح
فــداکار در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه کم 
آبــی مهمتریــن چالــش اســتان کرمــان 
اســت تاکیــد کــرد: هیــچ اعتقــادی بــه 

انتقــال آب درون حــوزه نــدارم و حتمــا اســتان بایــد بــرای انتقــال آب از دریــا 
ســرمایه گــذاری کــرد و ایــن مشــکل بایــد بــا همــکاری شــرکت هــای بزرگ 

اســتان حــل شــود.
وی گفــت: حــل مشــکل کمبــود آب در اســتان کرمــان بایــد بــا انتقــال آب از 

دریــا پیگیــری شــود کــه حتمــا آن را دنبــال مــی کنیم.
اســتاندار کرمــان بــه موضــوع توســعه نامتــوازن در اســتان نیــز اشــاره کــرد و 
ادامــه داد: بــه عنــوان نمونــه چهــار تیــم ورزشــی در شــمال اســتان کرمــان 
داریــم و ایــن تعــداد در جنــوب اســتان وجــود نــدارد و بایــد بــه توســعه ایــن 

بخــش هــا توجــه الزم صــورت گیــرد.
فــداکار افــزود: 82 درصــد ســرمایه گــذاری هــا در شــمال اســتان صــورت می 
گیــرد کــه مهاجــرت هــا و آســیب هــا از همیــن موضــوع نشــات می گیــرد و 

در ایــن زمینــه تــالش مــی کنیــم که توســعه متــوازن محقق شــود.
ــزرگ  وی اظهارداشــت: حــوزه صنعــت و معــدن اســتان و شــرکت هــای ب
کارهــای بزرگــی کــرده انــد اما باید بیشــتر پــای کار توســعه بیایند و حســاب 
ایــن شــرکت هــا بایــد بــه اســتان انتقــال یابــد تــا توســعه اســتان بــه شــکل 

بهتــری دنبــال شــود.


