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 کم جمعیتی در کشور خطراتی،جدای از سالمندشدن 
جمعیت در پی دارد کم جمعیتی مسئله ساز است 
.ومهم ترین علل کاهش نرخ باروری، افزایش سن ازدواج، 
بیشتر شدن فاصله ازدواج تا اولین بارداری، افزایش 
فاصله دو بارداری، افزایش آمار طالق، ترویج فرهنگ 
غلط تک  فرزندی و در برخی موارد تأمین نیازهای اولیه 

در برخی خانواده  ها درخصوص فرزندآوری و ... است.
عوامل تاثیرگذار بر عدم عالقه زوج های به فرزند آوری 
آنها  فرزند آوری  بر  که  آنها  ،مهم ترین  است  زیاد 
تاثیرگذاشته است،به ترتیب عبارتند از: عدم توانایی 
برای تامین هزینه های فرزند دیگر،تداخل فرزند آوری 
با عالیق، تفریحات،برنامه های کاری و تحصیلی،نگرانی 
نسبت به آینده فرزندان،اما در این میان تعدادی از زوج ها 
قرار دارند که تحت هیچ شرایطی عالقه به داشتن فرزند 
یا فرزند دیگر ندارند و یا نابارور می باشند.عالوه برآن 
تامین مسکن وهزینه های  ازدواج ، گرانی اجناس وتورم  
و بیکاری را دیگر دالیل می توان نام برد. هزینه های 

گزاف عالج ناباروری قابل تامل است.
جمعیت مسئله ای نیست که بتوان به طور موقت به آن 
نگاه کرد بلکه باید به صورت یک سیستم به جمعیت 
نگاه کنیم، یک ساختاری که یک فرد خود سمبل 
یک جمعیت حساب می شود.همانطور که ما برای 
دوران کودکی،نوجوانی،جوانی و سالخوردگی یک فرد 
باید برنامه داشته باشیم،باید برای یک جمعیت بزرگ 
هم برنامه ریزی بلندمدت داشته باشیم و بدانیم کمبود 
جمعیت موجبات از بین رفتن نسل و تمدن را فراهم 

می کند.
پیر شدن جمعیت از دیگر مواردخطرات کم جمعیتی 
می باشد ایران اگر چه  به عنوان جامعه ای جوان 
شناخته می شود، که بررسی ها و گزارشهای وزارت 
بهداشت نشان می دهد جمعیت کشورمان در حال پیر 

شدن است.
هم اکنون بیش از 7 درصد جمعیت کشورمان را افراد 
سالمند باالی 60 سال تشکیل می دهند که گفته می 
شود این آمار در چهار دهه آینده تقریبا دو برابر خواهد 
شد. به طوریکه در سال 1429 به ازای هر چهار نفر 

ایرانی، یک نفر سالمند خواهیم داشت.
                                                  ادامه صفحه 5

امــام رضــا )علیــه الســالم( می فرمایــد: کســانی هســتند کــه گاهــی مدعــی مــودت مــا اهل بیــت هســتند امــا در فتنه گری 
علیــه شــیعیان از دجــال بدترنــد. از امــام )علیــه الســالم( ســؤال می شــود این هــا چــه کســانی هســتند. امــام )علیه الســالم( 
می فرمایــد: » این هــا کســانی هســتند کــه بــا دشــمنان مــا دوســت و بــا دوســتان مــا دشــمن هســتند. این هــا فضایــی 
درســت می کننــد کــه حــق و باطــل آمیختــه می شــود،مؤمن و منافــق بازشــناخته نمی شــود«. )وســائل الشــیعه؛ ج 16؛ ص 179(

رسالت معلمان ، تربیت نسل با هویت 
ملی برای تمدن نوین اسالمی است
نسل آینده باید ایستادگی را بیاموزد

بــه گــزارش ایســنا اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــتی ب ــی و معیش ــی، رفاه ــات درمان ــه خدم ارائ
فرهنگیــان ضــروری اســت گفــت: آمادگــی داریــم در 
هــر زمینــه ای بــه آمــوزش و پــرورش کمــک کنیــم.

ــل  ــر عام ــدار مدی ــداکار در دی ــدی ف ــد مه محم
موسســه صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان کشــور و مدیر 
ــا  ــا وی ب ــان ب ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ کل آم
ــرورش در کشــور و  ــر آمــوزش و پ اشــاره نقــش موث
جمعیــت بــاالی ایــن دســتگاه مهــم و زیــر ســاختی 
خاطــر نشــان کــرد: بــا توجــه به حجــم بــاالی نیروی 
انســانی و جمعیــت دانــش آمــوزی آمــوزش و پرورش 
ــت  ــذاری و ظرفی ــرای ســرمایه گ ــکان ب ــن م بهتری

ســازی اســت.
وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه تعــداد بــاالی نیــروی 
انســانی در آمــوزش و پــرورش شــرکت هــای بیمه ای 
و ســرمایه گــذاری دنبــال ســرمایه گــذاری در آموزش 
و پــرورش هســتند امــا بایــد بــرای تحقــق ایــن مهم 

برنامــه ریــزی الزم صــورت پذیــرد.
ــذاری  ــر گ ــه تاثی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــداکار اظه ف
آمــوزش و پــرورش اســتانداری کرمــان آمادگــی دارد 
در هــر زمینــه بــه آمــوزش و پــرورش کمــک کنــد.

اســتاندار کرمــان بــا تاکیــد بــر همــکاری بنــگاه های 
ــرورش  ــوزش و پ ــا آم ــتان ب ــادن اس اقتصــادی و مع

گفــت: آمــوزش و پــرورش مســتحق کمــک ویــژه 
ــاد  ــتای ایج ــد در راس ــک بای ــن کم ــا ای ــت ام اس

درآمــد پایــدار باشــد.
محمــد مهدی فــداکار بــا اشــاره به جمعیــت باالی 
دانــش آمــوزی و فرهنگــی کشــور بــر ایجــاد مــکان 
ــش  ــراهای دان ــر س ــی، زائ ــی و رفاه ــای تفریح ه
آمــوزی و درمانــی ویــژه فرهنگیــان توســط صندوق 

ــد کرد. ــره تاکی ذخی
وی بــر ســرمایه گــذاری صندوق ذخیــره فرهنگیان 
ــش  ــتای افزای ــتان در راس ــروم اس ــق مح در مناط
اعتمــاد عمومــی و دلگرمــی فرهنگیان تاکیــد کرد.

  خطرات کم جمعیتی و برنامه ریزی 
دولت برای افزایش جمعیت 

آمادگی داریم در هر زمینه ای به 
آموزش و پرورش کمک کنیم

جناب آقای مهندس علی شمس الدین سعید شهردار گلزار 

سرپرست فرمانداری بردسیر  در بازدید و نظارت  از مراکز خرید گفت:
مردم می توانند با خاطر آسوده اقالم مورد نیاز خود را تهیه کنند

بازدیــد میدانــی سرپرســت فرمانــداری شهرســتان بردســیر بــه همــراه  معــاون 
عمرانــی و ســتادتنظیم بــازار از فروشــگاه هــای زنجیــره ای رفــاه شــهر بردســیر به 

منظــور رصــد و اجــرای طــرح اصــالح ســازی یارانــه هــا  صــورت گرفــت.
سرپرســت فرمانــداری بردســیردربازدید از مراکــز خرید شهرســتان  گفــت: هرگونه 

کاالیــی که کمبــود باشــد تامیــن و توزیع خواهدشــد 
حمــزه وفایــی سرپرســت فرمانــداری بردســیر طــی بازدیــد و نظــارت  از مراکــز 
خریــد و فروشــگاه هــای زنجیــره ای در ســطح شــهر بردســیر بــه خبرنــگار عصــر 
بردســیر گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه در چنــد روز اخیــر بــا کمبــود برخی اقــالم در 
اســتان و شهرســتان مواجــه بودیــم،  جهــت رفع دغدغــه های مردم   خوشــبختانه 
بــا تدابیــر خوبــی کــه در ســاماندهی یارانــه هــا صــورت گرفتــه اســت و جلســات 
تنظیــم بــازار کــه در ســطح اســتان و شهرســتان برگــزار شــد، امــروز ایــن اقــالم 
در فروشــگاه هــا بــه ویــژه فروشــگاه هــای زنجیــره ای توزیــع شــده اســت و طــی 
هماهنگــی هــای انجــام شــده  تــا فــردا در ســایر مغــازه هــا نیــز  توزیــع خواهــد 
شــد و  مــردم مــی تواننــد بــا خاطــر آســوده اقــالم مورد نیــاز خــود را تهیــه کنند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از معلمان مطرح کردند؛

صفحه8

استاندار کرمان  در دیدار مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان کشور :

حســن انتخــاب حضرتعالی بــه عنــوان شــهردارگلزارکه حاکی 
از مقبولیــت تحســین برانگیــز شــخصیت انقالبــی، جهــادی 
و علمــی جنابعالــی مــی باشــد را صمیمانــه تبریــک و تهنیت 
ــدی و  ــص، توانمن ــک تخص ــدون ش ــم. ب ــی نمایی ــرض م ع
تجــارب ارزشــمندتان نویــد روزهــای پــر از امیــد، هــم افزایی 
ــد متعــال دوام  و تحــوالت گســترده را میدهــد.از درگاه خداون
توفیقــات حضرتعالــی در خدمــت بــه نظــام مقــدس جمهوری 

اســالمی ایــران را مســئلت مــی نمایــم.

کارکنان  شهرداری گلزار

آگهی مزایده عمومی فروش زمین )مرحله سوم(
شــهرداری بردســیر در نظــر دارد تعــدادی از زمیــن هــای بــا کاربــری 
ــه  ــوز 2/200 مورخ ــق مج ــود را طب ــف خ ــاط مختل ــکونی در نق مس
1400/6/6 شــورای  اســالمی شــهر بردســیر از طریــق مزایــده عمومــی 
و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده، بــا بهــره گیــری از ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت www.setadiran.ir بــه صــورت 

الکترونیکــی بــه فــروش برســاند .
تاریخ انتشار سه شنبه 1401/2/27 ساعت 10 صبح

مهلت ارسال پیشنهاد:  تا تاریخ یکشنبه 1401/03/8 ساعت 14
تاریخ اعالم به برنده:  سه شنبه 1401/3/10

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
  1-  برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
ــد و  ــده شــامل خری ــه مراحــل فرآیندمزای ــت مــی باشــد و کلی دول
دریافــت اســناد مزایــده ) در صــورت وجود هزینــه مربوطــه ( ، پرداخت 
تضمیــن شــرکت در مزایــده ) ودیعــه ( ، ارســال پیشــنهاد قیمــت و 
اطــالع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریق 

امــکان پذیــر مــی باشــد .
2 -  کلیــه اطالعات امالک و مســتغالت شــامل مشــخصات، شــرایط و 
نحــوه فــروش در بــرد اعــالن عمومی ســامانه مزایــده، قابل مشــاهده، 

بررســی و انتخــاب می باشــد
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

آدرس: بردسیر ابتدای بلوار شهید خسروی تلفن: 03433520150

روابط عمومی شهرداری بردسیر

معارفه شهردار جدید شهر گلزار مهندس 
علی شمس الدین سعید 

طــی مراســمی بــا حضــور حمــزه وفایــی 
سرپرســت فرمانــداری اقای شهســواری مدیرکل 
شــهری اســتانداری ، ســرهنگ مهدوی مدیرکل 
حفــظ اثــار دفــاع مقــدس. وســایر مســئولین در 
ــهردار  ــات ش ــزار از  خدم ــداری گل ــل بخش مح
ســابق گلــزار اقــای لشــکری و سرپرســت  
شــهرداری اقــای حســین مکــی قدردانــی و اقــا 
مهنــدس علــی شــمس الدیــن ســعید بعنــوان 

ــد. ــی گردی ــزار معرف ــد گل شــهردار جدی
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بررسی مسائل عمرانی و زیرساختی شهرستان بردسیر با حضور نماینده مردم 
درمجلس شورای اسالمی ، معاون عمرانی استانداری و سرپرست فرمانداری 

ــه  ــام جمع حجــت االســام والمســلمين شمســی  ام
موقــت بردســير در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفته 
ضمــن دعــوت نمازگــزاران بــه رعایــت تقــوای الهــی و 
انجــام واجبــات و تــرک محرمــات بيــان داشــت : تقــوا 
نقــش نيرومنــدی دارد کــه ماشــين وجــودی انســان را 
مانــع ســقوط و انحــراف در پرتــگاه مــی شــود و از افراط 
و تفریــط هــای خطرنــاک بــاز مــی دارد تقــوا یعنــی بــا 
ــت کــردن و  ــاط در زندگــی گام برداشــتن و رعای احتي
عمــل کــردن بــه آنچــه کــه منفــور خــدا و اهــل بيــت 
ــردن و  ــل ک ــاط عم ــا احتي ــم الســام اســت و ب عليه
پرهيــز از آنچــه مــورد رضــای خداونــد متعــال نيســت 
تقــوا اینکــه بــه گنــاه نزدیــک نشــویم و انشــااهلل خداوند 
ــه  توفيــق تــرک معصيــت و کســب تقــوای الهــی را ب

همــه مــا عنایــت فرمایــد.
خطيــب جمعــه در ادامــه به مناســبت های هفته اشــاره 
نمــود و در خصــوص هفتــه عقيدتــی سياســی در ســپاه 
بيــان داشــت : دوام ســپاه بــه روحيــه والیــی و ایمــان 
جوانــان پرشــور و مؤمــن اســت و ایــن ایمــان بایســتی 
هــم حفــظ و هم تقویــت شــود و امروز ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی یــک نهــاد کامــاً مردمــی و انقابــی 
اســت نهــادی اســت کــه رســالتش پاســداری از انقــاب 
و ارزش هــای انقــاب اســت و وظيفــه ســپاه پاســداران 
امنيــت در کشــور اســامی و مرزهــای جغرافيایــی ایران 
ــروز نظــام ســپاه فرامــرزی اســت و  اســامی اســت ام
مرزهــای خاصــی نمــی شناســد خــارج از مرزهــا نيــز 
فعاليــت مــی کنــد و بــه عنــوان بــازوی والیــت فقيــه 
و پاســداری و دفــاع همــه جانبــه از انقــاب اســامی و 
دســتاوردها در مقابــل همــه تهدیدهــا اســت و کمک به 
توســعه و تاميــن انقــاب در داخــل و خــارج از کشــور تا 
انقــاب جهانی حضــرت مهدی عجــل اهلل تعالــی فرجه 

الشــریف در چارچــوب والیــی مقــام والیــت اســت .
ــرو  ــت ام ــی تح ــی، مردم ــازمان انقاب ــک س ــپاه ی س
توســعه یافته اســت .با بســيج اســامی و دســتاوردهای 
انقــاب جهانــی و مقابلــه بــا هرگونــه تهدید را بــه عهده 
دارد و برگرفتــه از جوانــان مومــن، بــا تقــوا، شــجاع و از 
خــود گذشــته و بهــره منــد از شــبکه هــای راســخ و بــا 
ســازمان هوشــمند و چنــد منظــوره بــا ســرعت عمــل 
ــاال در داخــل و خــارج فعاليــت هــای خــود را انجــام  ب
مــی دهــد و بایــد در مجموعــه ســپاه و نهــاد عقيدتــی 
سياســی تقویــت شــود تــا خروجــی آن مــردی مثــل 
حــاج قاســم شــود. و مشــروط بــه اینکــه وظيفه خــود را 
کــه پاســداری از انقــاب و حفــظ ارزش هــا را بــه نحــو 
احســن انجــام دهــد و ســپاه بــه عنــوان یــک نظــام پویا 
بــه ســبب کارهــا و امنيتــی کــه بيــش از ســایر نهادهــا 
ــالت  ــت و رس ــوده اس ــمنان ب ــع دش ــورد طم دارد م
ــج ارزش  ــی و تروی ــرا والی ــی ســپاه پاســداری ف عقيدت
هــای انقابــی بــر مبنــای تدابيــر فرمانده معظــم کل قوا 

اســت.
حجــت االســام شمســی  در خصــوص هفتــه معلــم و 
قدردانــی از معلمــان افــزود : معلمــان عزیــز و دلســوز در 
جهــت اعتــای و ارزش دانــش آمــوزان و تربيــت آموزی 
آنهــا گام بــر مــی دارنــد. و همچنيــن دیــداری کــه مقام 
معظــم رهبــری بــا معلمــان داشــتند و مطالبــی را بيان 
نمودنــد کــه کلمه معلــم به معنــای آموختــن و آموزش 
و پــرورش دادن اســت کار اول معلــم ارزشــی اســت و کار 
دوم معلــم آمــوزش و پــرورش اســت و رســالت معلــم 
رســالتی ســنگين اســت اگــر خــوب عمــل کــرد کــه 
ارزش آن را دریافــت مــی کنــد ولــی اگــر خــدای نکــرده 
کوتاهــی کــردن و در بحــث آمــوزش و تعليــم و تربيــت 
ــد در پيــش خودشــان و  رســالت خــود را انجــام ندادن
خــدای متعــال مســئولند و مقام معظم رهبــری معلمان 
را زیــر ســاخت و تمــدن ســاز خواندند و فرمودند نســلی 
کــه شــما مــی خواهيد بســازید بایــد دارای هویــت و دانا 

و دانشــمند باشند.
خطيــب جمعــه  در خصــوص توزیــع عادالنــه یارانه هــا 
افــزود : یــک ســری تــورم و گرانــی در برخــی از کاالهــا 
ــه کار  ــت ب ــی دس ــت مردم ــروز دول ــاده و ام ــاق افت اتف
بزرگــی زده کــه ایــن توزیــع عادالنــه یارانه هــا بــه خاطــر 
گرانــی اســت و قطعــا کســانی مخالف این طرح هســتند 
ــن کار  ــا ای ــت خــواران هســتند و انشــااهلل ب دالالن و ران
بحــث معيشــت مــردم حــل شــود چــون قبــل از ایــن تا 
هفتــاد درصــد ارز بــه جيــب خاصی مــی رفــت و کار این 
دولــت در جهــت اصــاح معيشــت مــردم اســت و مــردم 
بایــد صبــور باشــند و بــه شــایعات توجه نکننــد و ایــن را 
بــه فــال نيــک بگيرند و بــا ارائــه کاال بــرگ قــدرت خرید 
مــردم مخصوصــا اقشــار کــم درآمد و ضعيف بيشــتر می 

شــود و انشــااهلل کــه اتفاقــات خوبــی خواهــد افتــاد.

سپاه رسالتش پاسداری 
از انقالب و ارزش های 

انقالب است ــداری بردســير  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اولين جلســه کميته تخصصی  اشــتغال و کارافرینی  
شهرســتان بــه ریاســت حمــزه وفایــی سرپرســت 
فرمانداری شهرســتان بردســير و بــا دســتور کارارائه 
برنامــه هــای ۱۴۰۱ ادارات مربوطــه باحضور نماینده 
معين اقتصــادی و بنياد برکت،مدیران دســتگاههای 
اجرایــی و روســای دســتگاههای اجرایــی مربوطه در 

ســالن اجتماعــات فرمانداری تشــکيل شــد
سرپرســت فرمانداری بردســير بااشــاره بــه نامگذاری 
ــه  ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ امســال  توســط مق
العالــی( بنــام توليد،دانــش بنيــان و کارافریــن بيــان 
ــش  ــه بحــث دان ــار بحــث اشــتغال ، ب ــرد درکن ک
بنيــان اهتمام ویــژه خواهيم داشــت و انتظــار ميرود 
ــا همــکاری  مثــل ســنوات گذشــته امســال نيــز ب
دســتگاههای اجرایی همچنان شهرســتان بردســير 
صدرنشــين ســامانه رصد باشــد وی درادامه از ادارات 
خواســت کــه برنامــه هــای اجرایــی ســال ۱۴۰۱ را 

ارائــه دهنــد
ــيردارای  ــتان بردس ــت :شهرس ــی گف ــزه وفای حم
زمينــه  در  فراوانــی  مزیتهــای  و  پتانســيلها 
ــی و  ــگری، صنعت ــتی، گردش ــع دس دامداری،صنای
کشــاورزی اســت،این پتانســيل هــا ميتوانــد زمينــه 
اشــتغال بســياری از بيــکاران را فراهــم نمایــد و بــا 
توجــه بــه همــکاری معين اقتصــادی و بنيــاد برکت 
ميتــوان نســبت به ایــن امــر  اقــدام موثرتــری انجام 

داد
درادامــه جلســه اســدی نماینــده معيــن اقتصــادی 
گزارشــی از عملکــرد گل گهر در حمایت از اشــتغال 

ــه نمود شهرســتان ارائ
ــت  ــز از پرداخ ــالت ني ــک رس ــس بان ــری ریي طاه
۹۵۲فقره تســهيات خوداشــتغالی درســال گذشته 
خبر داد و گفت در پرداخت تســهيات خوداشتغالی 
ادارات مددجویــان کميته امداد ،بهزیســتی و بســيج 
ســازندگی موفــق بــه کســب رتبــه برتــر اســتان از 

لحــاظ جمعيت شــدیم
ســليمانی نماینــده بنياد برکــت ضمن ارائــه گزارش 
عملکــرد ۶ماهــه گذشــته بنيــاد و پرداخت بيــش از 
۳۰۰مــورد تســهيات از ۴۳۵پرونــده تشــکيلی  
گفت:درســال جدیــد نيــز در روســتاهای کــم 
برخــوردار تســهيات ۱۰درصــد و مابقی۱۱درصدی 
تاســقف ۳۰۰الــی ۵۰۰ميليــون تومــان بــادوره 
بازگشــت ۵ســاله پرداخــت خواهيم کــرد و بــه ازای 
هــر صدميليــون تومــان یــک نفــر بيمــه ميگــردد

درپایــان نيــز بخشــداران و روســای ادارات مطالبــی 
ارائــه نمودنــد

حجت االسالم واملسلمني شمسی امام جمعه موقت بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

برگزاری جلسه کمیته 
تخصصی اشتغال و 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســير جلســه شــورای اداری بــا محوریت  کارافرینی شهرستان بردسیر  
بررســی مســائل عمرانــی و زیرســاختی شهرســتان بردســير باحضــور آقای حســن 
پــور نماینــده مــردم درمجلــس شــورای اســامی،دکتر آیــت الهــی موســوی معاون 
عمرانــی اســتانداری ، سرپرســت فرمانــداری و بيــش از ده تــن از مدیران کل اســتان 

و شهرســتان در محــل ســالن اجتماعــات فرمانداری تشــکيل شــد.
حمــزه وفایــی سرپرســت فرمانــداری  ضمــن خير مقــدم ،اهم مشــکات و مســائل 
عمرانــی شهرســتان از جملــه مــوارد مربوط بــه حــوزه آب و فاضاب ،پوشــش تلفن 
همــراه و مخابرات،گازرسانی،کشاورزی،عشــایری،منابع طبيعی ،دوبانده ســازی جاده 
نــگار بهرامجــرد و جــاده بيدخــوان، آمــوزش وتوليدصنایــع دســتی ، طــرح اقــدام 
ملــی مســکن را مطــرح و خواســتار رفــع مشــکات درایــن زمينــه توســط مدیــران 

ــتان شد. اس
*** حســن پــور نماینــده مــرد م در مجلــس درایــن جلســه پیگیراین 

ــد : موضوعات ش
ــی  ــق کارشناس ــت ح ــدم دریاف ــری ع ــی - پيگي ــداث دوبندخاک ــری اح پيگي
بنيادمســکن درطــرح ســيماک - پيگيــری رفــع مشــکات پوشــش تلفــن همــراه 
توســط اداره مخابــرات - همــکاری درتجهيــز نمایندگــی ميــراث فرهنگی بردســير 
- مرمــت و بازســازی بناهــای تاریخــی - احــداث خانــه بــوم گــردی در بســياری 
از نقــاط شهرســتان - پرداخــت تســهيات کميتــه امــداد بااولویــت پرونــده هــای 
تکميلــی - پيگيــری درخواســت تانکــر اب جهــت عشــایر توســط اداره عشــایری را 

مطــرح و مــورد تاکيــد قــرار داد
*** همچنین دکتر ایت الهی موسوی معاون عمرانی استانداری بیان نمود

مشــکل اصلــی زیســت محيطــی فاضاب مهمانشــهر بــود که بــا پيگيریهــای ویژه 
ی سرپرســت فرمانــداری و ســایر مســئولين مراحــل اداری ان تــا مــاه هــای اتــی 
مرتفــع ميگــردد وی گفــت حــوزه  ی عمرانــی اســتانداری کرمــان آمادگــی کامــل 
جهــت حــل مســایل و مشــکات عمرانــی شهرســتان بردســير را دارد. و تاکيد کرد

ــی  ــدام مل ــر طــرح اق ــاد مســکن  و اداره راه و شهرســازی پيگي دســتگاههای بني
درشــهر بردســير باشــند - عمليــات احــداث بانــد دوم محــور بهرامجــرد نــگار بــا 
همــکاری صنایــع - آغــاز عمليــات گازرســانی به روســتاهای فاقد شــبکه و انشــعاب 
گاز - جداســازی اب شــرب  جهت ابياری فضای ســبز توســط شــهرداریهااز مســائل 

مــورد تاکيــد ایشــان بودنــد
*** حاجــی زاده مدیــرکل راه و شهرســازی دربــاره اقــدام ملی مســکن 
و وضعیــت راههــای شهرســتان گفــت :۴۶۷۹نفــر در طــرح اقــدام ملــی ثبت 
نــام نمــوده کــه ۱۶۸۰نفــر حائــز شــرایط بــوده و ۴۶۸نفــر تایيــد و تشــکيل پرونــده 

داده انــد.
ــزار هســتيم - تاميــن  پيگيــری تاســيس شــهرک گلســار در نزدیکــی شــهر گل

حضورعلی دایی 
درفوالد مشیز بردسیر

علــی دایــی کــه بــرای انجــام برخــی امــور کاری خــود 
بــه کرمــان ســفر کــرده بــود، از کارخانــه فــوالد مشــيز 

ــيربازدید کرد. بردس
بــه گــزارش خبرنــگار ورزشــی خبرگــزاری برنــا؛ علــی 
دایــی اســطوره فوتبــال کشــورمان کــه به کرمان ســفر 
کــرده بــود، از کارخانــه فــوالد مشــيز بازدید کــرد. گفته 
ــوت شــرکت جهادنصــر و  ــه دع می شــود ســفر وی ب
بــرای ســرمایه گذاری بــوده اســت و هيــچ ارتباطــی بــا 

ــدارد. مســائل فوتبالی ن

پایش بیماری های گندم و جو 
در شهرستان بردسیر

بــه گــزارش خبرنگار ایانا در اســتان کرمــان، حيدرآبادی 
مدیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: ایــن بازدیــد بــا هــدف 
پایــش برخــی از بيماریهــا در محصــوالت گنــدم و جــو 
منطقــه صــورت گرفــت تــا ضمــن شناســایی دقيــق 
نــوع بيمــاری راهکارهــای پيشــگيری و دفــع آنهــا نيــز 
ــه شــود. و کارشناســان ایــن مدیریــت در تاشــند  ارائ
کــه بــا پایــش بــه موقــع مــزارع و همــکاری و راهنمایی 
کشــاورزان،  اقدامــات الزم را در خصــوص حفــظ نباتات 
منطقــه  داشــته باشــند تــا محصوالتــی بــدور از آفــات 

وبيمــاری توليــد و بــه عرصــه توزیــع ارائــه کننــد.

اعتبــار بانــد دوم جــاده نــگار بهرامجــرد از محــل اعتبــارات ملی وشــانه  ســازی 
محورنــگار- بهرامجــرد ظــرف مــدت یــک مــاه اینــده توســط اداره راهــداری 

شهرســتان بردســير از عناویــن خبرهــای ایــن مدیــر کل بــود 
*** فــاح مدیــرکل اداره گاز  درمــورد  وضعیــت گازرســانی چنین 
بیان داشــت : از۱۹۹روســتا درشــهر بردسير۱۰۳گازرســانی شــده و عمليات 

گازرســانی بــه ده روســتا توســط پيمانکار درحــال اجرا ميباشــد.
از اول مهــر مــاه ســال جــاری عمليــات گازرســانی بــه ۶۴روســتای باقيمانــده 

توســط اداره گاز اســتان انجــام خواهــد شــد
دام  وضعیــت  دربــاره  کشــاورزی  جهــاد  مدیــرکل   ***

: گفــت  وطیورشهرســتان 
طــرح گاوداری ۶هزارراســی  و طــرح مــرغ ماهــان تاپایــان هفتــه بــه معاونــت 
عمرانــی ارســال گــردد. توزیــع نهــاده هــای دامــی بردســير  توســط جهــاد 

کشــاورزی اســتان
ــات وحــش  ــه حي ــن علوف ــط زیســت از تامي ــرکل محي ــی مدی *** خالوی
شهرســتان بردســير توســط اداره کل محيــط زیســت وتجهيــز  پایگاههــای 

محيــط بانــی شهرســتان خبــرداد 
ــت آب  ــون وضعی ــاب پیرام ــرکل اب و فاض ــان مدی *** عبدی
ــند  ــد اب ميباش ــوار فاق ــاالی ۲۰خان ــتای ب ــت:  ۱۵روس ــتان گف شهرس
پيگيــری بــرای رفع مشــکل ایــن روســتاها - همــکاری اداره آبفا در جداســازی 
آب شــرب از اب فضــای ســبز بــا شــهرداری هــا و رفع مشــکل اب شــرب کليه 

مناطــق شهرســتان را اولویــت اداره کل اب و فاضــاب عنــوان نمــود.
درپایــان جلســه حمــزه وفایــی ضمــن قدردانــی ازحضــور اعضــا بيــان کــرد 
مصوبــات جلســه توســط ادارات ذیربــط پيگيــری و تاحصــول نتيجــه دنبــال 

خواهــد شــد.

ــيرجان و  ــردم س ــده م ــنا نماین ــزارش ایس ــه گ ب
بردســير خواســتار اجــرای عمليــات طــرح نهضــت 
ملــی مســکن، آبرســانی و گازرســانی به روســتاهای 
محــروم، رفــع مشــکل آنتن دهــی تلفــن همــراه و 
پرداخــت تســهيات کميتــه امــداد در شهرســتان 

بردســير شــد.
ــی و زیرســاختی شهرســتان  ــور عمران ــروه ام کارگ
ــيرجان و  ــردم س ــده م ــور نماین ــا حض ــير ب بردس
بردســير، معــاون عمرانی اســتاندار، فرماندار بردســير 
و مدیــران کل بنيــاد مســکن، راه و شهرســازی، 
ــاب،  ــایری، اب و فاض ــور عش ــت، ام ــط زیس محي
منابــع طبيعــی، امــور روســتایی، مخابــرات و ميراث 
ــداری  ــل فرمان ــان در مح ــتان کرم ــی اس فرهنگ

بردســير برگــزار شــد.
در ایــن کارگروه مســائل و مشــکات حــوزه عمرانی 
و زیرســاختی شهرســتان بردســير از جمله مشــکل 
آب و فاضــاب ،پوشــش تلفــن همــراه و مخابــرات، 
گازرســانی به روســتاها، کشــاورزی، عشــایری،منابع 
طبيعــی ،دوبانــده ســازی محــور نــگار بهرامجــرد و 
جــاده بيدخــوان، آمــوزش و توســعه و توليــد صنایع 

حسن پور نماینده مردم  در مجلس  خواستار رفع معضالت شهرستان بردسیرشد

ــردم  ــده م ــوت نماین ــا دع ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
ســیرجان و بردسیر گرشاســبی معاونت آبخیزداری، 
ــی و  ــع طبیع ــان ســازمان مناب ــور بیاب ــع و ام مرات
ــع  ــر کل مناب ــه همــراه مدی ــزداری کشــور ب آبخی
طبیعــی و آبخیــزداری شــمال اســتان کرمــان بــه 
شهرســتان های ســیرجان و بردســیر ســفر کردند.
در طی این ســفر در شهرســتان ســیرجان نشســت 
بررســی مســائل و مشــکالت حــوزه منابع طبیعی 
ــی  شهرســتان ســیرجان برگــزار شــد و تصمیمات
از جملــه اختصــاص مبلــغ قابــل توجهــی جهــت 
ــا  ــارکت ب ــا، مش ــیل بنده ــی س ــداث و الیروب اح
ــی و  ــان زدای ــت بیاب ــن جه ــا و خیری ــرکت ه ش

درختــکاری اتخــاذ گردیــد.
همچنین در شهرســتان بردســیر آیین بهره بــرداری 
از بنــد خاکــی باغابــر شهرســتان بردســیر بــا اعتبار 
ــید و  ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب ــون توم ۷۵۰ میلی
۶۰ میلیــارد ریــال اعتبــار جهــت مطالعــه و احــداث 
بندهــای آبخیــزداری، عــالوه بــر اعتبــارات جــاری 
ســال ۱۴۰۱ به شهرســتان بردســیر اختصاص داده 

. شد

دســتی واجــرای تــک واحــدی طــرح اقــدام ملــی 
مســکن مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت

 حســن پــور نماینــده مــردم ســيرجان و بردســير 
ــت  ــن نشس ــامی در ای ــورای اس ــس ش در مجل
ــروه  ــه در کارگ ــواردی ک ــه م ــد کلي ــتار ش خواس
ــورد  ــت م ــرع وق ــت در اس ــده اس ــرح گردی مط

ــرد. ــرار گي ــدام الزم ق ــری و اق پيگي
ــن  ــير همچني ــيرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
خواســتار پيگيــری احــداث دوبندخاکــی، پيگيری 
ــکن  ــی بنيادمس ــق کارشناس ــت ح ــدم دریاف ع
درطــرح ســيماک، پيگيــری رفــع مشــکات 
ــرات،  ــط اداره مخاب ــراه توس ــن هم ــش تلف پوش
همــکاری درتجهيــز نمایندگــی ميــراث فرهنگــی 
ــی،  ــای تاریخ ــازی بناه ــت و بازس ــير، مرم بردس
ــاط  ــوم گــردی در بســياری از نق ــه ب احــداث خان
شهرســتان، پرداخــت تســهيات کميتــه امــداد، 
ــایر  ــت عش ــر اب جه ــت تانک ــری درخواس پيگي

ــد. ــایری ش ــور عش ــط اداره ام توس
در ایــن نشســت همچنيــن مقــرر گردیــد مشــکل 
ــهر  ــاب مهمانش ــی فاض ــت محيط ــی زیس اصل

بردســير مرتفــع گــردد و دســتگاههای بنياد مســکن  
ــی  ــدام مل ــرح اق ــرای ط ــازی اج و اداره راه و شهرس

درشــهر بردســير را مــورد پيگيــری قــرار دهنــد
 در ایــن کارگروه همچنين تاســيس شــهرک گلســار 
در نزدیکــی شــهر گلزار، تاميــن اعتبار بانــد دوم جاده 
نــگار بهرامجــرد از محــل اعتبارات ملی، شــانه ســازی 
محورنــگار بهرامجــرد ظــرف مــدت یــک مــاه اینــده 
توســط اداره راهــداری شهرســتان، عمليــات ابرســانی 
بــه ۱۵ روســتای بــاالی ۲۰ خانــوار کــه از نعمــت اب 
محــروم هســتند مــورد بحث و پيگيــری قــرار گرفت.

اختصاص ۶۰ میلیارد 
ریال به احداث 

بندهای آبخیزداری 
در بردسیر

تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کاالهای 
اساسی موجب از بین رفتن رانت و فساد می شود

نایــب ریيــس کميســيون اقتصــادی مجلــس 
شــورای اســامی گفــت: تخصيــص ارز ترجيحــی 
ــت آن  ــی و پرداخ ــای اساس ــن کااله ــرای تامي ب
بــه مصــرف کننــده نهایــی موجــب از بيــن رفتــن 

ــود. ــوزه می ش ــن ح ــاد در ای ــت و فس ران
بــا  در گفت وگــو  بيگلــری  شــهباز حســن پور 
خبرنــگار پارلمانــی ایرنــا افــزود: صحبت هــای 
بــا  تلویزیونــی  گفت وگــوی  در  رئيس جمهــور 
ــه  ــاره اصاحــات ایجــاد شــده در یاران ــردم درب م
ارز ترجيحــی بــرای تاميــن کاالهــای اساســی 

ــد. ــردم ش ــان م ــش در مي ــاد آرام ــب ایج موج
ــه اصــاح صــورت  ــوط ب ــت مرب ــزود: واقعي وی اف
گرفتــه دربــاره تخصيــص ارز ترجيحــی بــرای 
ــز  ــه ني ــد در ادام ــی بای ــای اساس ــن کااله تامي
بــرای مــردم مســتمر شفاف ســازی شــود و مــردم 

ــد. ــرار گيرن ــان کار ق در جری
ــس  ــردم ســيرجان و بردســير در مجل ــده م نماین
ــد  شــورای اســامی اظهــار داشــت: مقــام هــا بای
ــه  ــه ای ک ــر مصاحب ــند از ه ــته باش ــت داش دق
موجــب ایجــاد نگرانــی بــرای مــردم شــود و 
بــرای جامعــه دغدغــه ایجــاد کنــد، پرهيــز کننــد 
و همانطــور کــه رئيــس جمهــور در صحبت هــای 

ــد،  ــه ش ــش در جامع ــاد آرام ــب ایج ــود موج خ
دیگــر مقــام هــا و مســووالن نيــز بــه همين شــکل 

ــد. ــل کنن عم
ــص  ــرد: تخصي ــری خاطرنشــان ک حســن پور بيگل
ارز ۴۲۰۰ تومانــی یــا همــان ارز ترجيحــی بــرای 
تاميــن کاالهــای اساســی و پرداخــت آن بــه 
ــن  ــن رفت ــب از بي ــی موج ــده نهای ــرف کنن مص

ــود. ــوزه می ش ــن ح ــاد در ای ــت و فس ران
وی افــزود: اميدواریــم کــه در ادامــه کار نيــز 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــی در اج ــت اهلل رئيس ــت آی دول
موفقيــت کامــل داشــته باشــد و مــا نيــز در کنــار 
ــت  ــت حمای ــدام دول ــن اق ــت هســتيم و از ای دول

. می کنيــم
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره صافات، آیه ۸3
»وان من شیعته البراهیم«

وبه راستی که از جمله ی شیعیان او )نوح( ابراهیم است. 
در این آیه وآیات بعدی، بخش قابل مالحظه ای از زندگی 
حضرت ابراهیم )علیه السالم( به دنبال گوشه هایی از 
تاریخ پر ماجرای نوح )علیه السالم( آمده است. آیه ی 
مورد بحث ماجرای جناب ابراهیم بت شکن )علیه السالم( 
را به این صورت با ماجرای نوح )علیه السالم( پیوند می 
دهد ومی فرماید: واز پیروان نوح )علیه السالم( ابراهیم 
)علیه السالم( بود. یعنی او در همان خط توحید وعدل 
در همان مسیر تقوی واخالص که شیوه وروش نوح 
)علیه السالم( بود گام بر می داشت. که انبیاء همه مبلغان 
یک مکتب واستادان یک دانشگاهند وهر کدام برنامه ی 
دیگری را تداوم می بخشند وتکمیل می کنند. چه تعبیر 
جالبی؟ ابراهیم از شیعیان نوح بود. با آنکه فاصله زمانی 
زیادی آن دو را از هم جدا می کرد)۸۷( ولی می دانیم 
در پیوند مکتبی. زمان کمترین تأثیری ندارد. سأل جابر 
بن یزید الجعفی جعفر بن محمد الصادق )علیه السالم( 
عن تفسیر هذه اآلیة )وان من شیعته البراهیم )علیه 
السالم((. فقال )علیه السالم( ان اهلل سبحانه لما خلق 
ابراهیم )علیه السالم( کشف له عن بصره. فنظر. فرأی 
نورا الی جنب العرش. فقال: الهی ما هذا النور؟ فقیل له: 
هذا نور محمد )علیه السالم( صفوتی من خلقی. ورای 
نورا الی جنبه فقال الهی وما هذا النور. فقیل له: هذا نور 
علی بن ابی طالب )علیه السالم( ناصر دینی ورأی الی 
جنبهما ثالثة انوار. فقال: الهی وما هذه االنوار. فقیل: هذه 
نور فاطمه )علیها السالم( فطمت محبیها من النار. ونور 
ولدیها الحسن والحسین )علیهما السالم(. فقال: الهی واری 
تسعة انوار قد حفوا بهم. قیل یا ابراهیم: هوالء االئمة من 
ولد علی وفاطمة، فقال ابراهیم. الهی بحق هوالء الخمسة 
اال ما عرفتنی من التسعة. فقال: یا ابراهیم، اولهم علی بن 
الحسین وابنه محمد. وابنه جعفر. وابنه موسی. وابنه علی 
وابنه محمد. وابنه علی وابنه الحسن والحجة القائم ابنه 
)علیهم السالم(. فقال ابراهیم )علیه السالم(: الهی وسیدی 
اری انوارا قد احدقوا بهم ال یحصی عددهم اال انت. قیل یا 
ابراهیم: هوالء شیعة امیرالمومنین علی بن ابیطالب )علیه 

السالم(. فقال ابراهیم: وبما تعرف شیعته.
قال: بصالة احدی وخمسین. والجهر ببسم اهلل الرحمن 

الرحیم. والقنوت قبل الرکوع. والتختم بالیمین.
شیعة  من  اجعلنی  اللهم  ابراهیم:  قال  ذلک.  فعند 
امیرالمومنین )علیه السالم( قال فاخبر اهلل فی کتابه، فقال: 
)وان من شیعته البراهیم(. جابر بن یزید جعفی از امام 
صادق )علیه السالم( از تفسیر این آیه شریفه که خداوند 
می فرماید )وبه راستی که از جمله شیعیان او ابراهیم 
است( پرسش نمود. امام )علیه السالم( در پاسخ فرمود: 
همانا خداوند سبحان. زمانیکه ابراهیم )علیه السالم( را 
آفرید. پرده از جلوی چشمش برگرفت ابراهیم نگاه کرد 
ونوری را کنار عرش مشاهده نمود. عرضه داشت، خداوندا: 
این نور چیست؟ به او گفته شد: این نور محمد )صلی 
اهلل علیه وآله وسلّم( برگزیده از خلق من است. ونوری در 
کنار آن نور دید. پرسید خدایا واین نور چیست؟ از سوی 
خداوند به او گفته شد: این نور علی بن ابیطالب )علیه 
السالم( یاور دین من است. در کنار آن دو نور سه نور دیگر 
دید. پرسید خدایا این نورها چیستند؟ به او گفته شد: این 
نور فاطمه )علیها السالم( است که دوستانش را از آتش باز 
داشته وجدا کرده ونور دو پسرش حسن وحسین )علیهما 
السالم( می باشد. آنگاه ابراهیم گفت: پروردگارا نه نور 
دیگر هم می بینم که پیرامون آنان را گرفته اند. گفته شد. 
ای ابراهیم اینان امامان از فرزندان علی وفاطمه )علیهما 
السالم( هستند پس ابراهیم عرضه داشت. بار خدایا به حق 
این پنج تن تو را سوگند می دهم که به من بشناسانی 
آن نه تن را که کیانند. خداوند فرمود: ای ابراهیم! اولین 
آنها علی بن الحسین )علیه السالم( است وپسرش محمد 
)صلی اهلل علیه وآله وسلّم( وپسرش جعفر )علیه السالم( 
)علیه  علی  وپسرش  السالم(  )علیه  موسی  وپسرش 
السالم( وپسرش محمد )علیه السالم( وپسرش علی 
)علیه السالم( وپسرش حسن )علیه السالم( وحجت قائم 
)علیه السالم( پسر اوست. آنگاه ابراهیم گفت: ای خدای 
من وسید من نورهایی را می بینم که پیرامون آنها حدقه 
زده اند که شماره آنها را جز تو کسی نمی داند. گفته شد: 
ای ابراهیم، اینان شیعیان امیرالمومنین علی بن ابیطالب 
)علیه السالم( می باشند. ابراهیم گفت، به چه نشانه ها 
وعالمتهایی شیعیان او شناخته می شوند؟ خداوند فرمود: 
به خواندن پنجاه ویک رکعت نماز وبلند خواندن )بسم اهلل 
الرحمن الرحیم( وقنوت گرفتن پیش از رکوع وانگشتری 
به دست راست کردن در این هنگام ابراهیم )علیه السالم( 
گفت: خداوندا: مرا از شیعیان امیرالمومنین )علیه السالم( 
قرار ده. امام صادق )علیه السالم( فرمود: پس خداوند این 
مطلب را در کتاب خود خبر داده که می فرماید: )وبه 

راستی که از جمله شیعیان او ابراهیم است(.

ادامه آیه ی 11 سوره  نساء :
6- آیا ارث در میان ملل و ادیان گذشته بوده است؟
قانون ارث چون ریشه فطری دارد، به اشکال گوناگون در میان 
ملل گذشته دیده می شود. در میان یهود گرچه بعضی مدعی 
هستند که قانون ارثی وجود نداشته، ولی با مراجعه به تورات 
می بینیم این قانون صریحا در  »سفر اعداد« آمده است. آنجا 
که می گوید : »و با بنی اسرائیل متکلم شده بگو که اگر کسی 
بمیرد و پسری ندارد، میراث وی را به دخترش انتقال دهید و 
اگر دختری ندارد، میراثش را به برادرش بدهید و اگر برادری 
ندارد میراث وی را به برادران پدرش بدهید و اگر پدرش برادری 
ندارد، میراث او را به بازمانده او از نزدیک ترین خویشاوندانش 
بدهید تا وارث آن باشد و این امر برای بنی  اسرائیل حکم 
 واجبی باشد به نوعی که خداوند به موسی امر فرموده است.«
از جمله های فوق استفاده می شود که ارث در میان بنی اسرائیل فقط 
 براساس  »نسب« بوده، زیرا نامی از همسر در آن برده نشده است.
تورات معتبر  قانون  باید همین  نیز  )ع(  آئین مسیح  در 
نقل شده که مسیح گفته  انجیل موجود  زیرا در  باشد، 
 است من نیامده ام که چیزی از احکام تورات را تغییر دهم.
7- آیا ارث در میان عرب های قبل از اسالم بوده 

است؟
 در میان عرب های پیش از اسالم، ارث از یکی از سه راه بوده است :
الف( نسب :) منظور از نسب نزد آنها تنها پسران و مردان 
 بوده است و کودکان و زنان از بردن ارث محروم بودند.(
شده  طرد  ای  خانواده  از  که  فرزندی  یعنی  تبنی:  ب( 
به  و  دهند  نسبت  خود  به  را  او  دیگری  خانواده  و 
این  میان  این صورت  در  آید.  در  شکل  »پسر خوانده« 
شد. می  برقرار  ارث  اش،  خوانده  پدر  و  خوانده   پسر 
می  پیمان  هم  با  نفر  دو  یعنی   : پیمان  و  عهد  ج( 
یکدیگر  از  زندگی  و  حیات  دوران  در  که  بستند 
ببرند. ارث  یکدیگر  از  مرگ  از  بعد  و  کنند   دفاع 

۸- دیدگاه اسالم نسبت به ارث چیست؟
اسالم قانون فطری و طبیعی ارث را از خرافاتی که به آن 
آمیخته شده بود پاک کرد و تبعیضات ظالمانه ای که در 
میان زن و مرد از یک سو و بزرگسال و کودک، از سوی 
دیگر قائل بودند از بین برد و سرچشمه های ارث را در سه 
 چیز خالصه کرد که تا آن زمان به این شکل سابقه نداشت :
الف( نسب : به مفهوم وسیع آن  یعنی هرگونه ارتباطی 
مختلف  سطوح  در  نفر  دو  میان  در  تولد  طریق  از  که 
کودک. و  بزرگسال  و  زن  و  مرد  از  اعم  شود.  می   ایجاد 
طریق  از  که  هایی  ارتباط  یعنی  سبب:  ب( 
شود. می  ایجاد  افراد  میان  در   ازدواج 
طریق  غیر  از  که  دیگری  های  ارتباط  یعنی   : والء  ج( 
 خویشاوندی )سبب و نسب( در میان دو نفر پیدا می شود.
9- منظور از  »والء« که اسباب و علل اصلی وارث 

بودن انسان است، چیست؟
والء: یعنی ارتباط های دیگری که از غیر خویشاوندی )سبب و 
نسب( در میان دو نفر پیدا می شود. مانند  »والء عتق« یعنی 
اگر کسی برده خود را آزاد کند و آن برده پس از مرگ هیچ گونه 
خویشاوندی نسبی و سببی از خود به یادگار نگذارد، اموال او به 
آزاد کننده او میرسد. )این خود یک نوع تشویق و پاداش برای 
آزاد کردن بندگان است( و یا  »والء ضمان جریره« و آن پیمان 
خاصی بوده که در میان دو نفر به خواست و اراده خودشان 
برقرار می شده و طرفین متعهد می شدند که از یکدیگر در 
موارد مختلفی دفاع کنند و پس از مرگ )در صورتی که هیچ 
گونه خویشاوند نسبی و سببی نداشته باشد( از یکدیگر ارث 
ببرند و دیگر  »والء امامت« است، یعنی اگر کسی از دنیا برود و 
هیچ گونه وارث نسبی و سببی و غیر آنها نداشته باشد، میراث 
 او به امام )ع( و به عبارت دیگر به بیت المال مسلمین می رسد.
10- چرا در آیه شریفه اول به حکم به ارث بردن 

فرزندان اشاره شده است؟
و  پدران  و  )فرزندان  وارثان  اول  طبقه  حکم  آیه  این  در 
رابطه  هیچ  که  است  بدیهی  است.  شده  بیان  مادران( 
خویشاوندی نزدیک تر از رابطه فرزند و پدر نمی باشد، 
 لذا قرآن آنها را بر طبقات دیگر ارث مقدم داشته است.
11- چرا شیوه بیان آیه شریفه طوری است که ارث 
قرار داده شده  پسران فرع  ارث  و  دختران اصل 

است؟
قابل توجه اینکه از نظر جمله بندی و طرز بیان، ارث دختران 
اصل قرار داده شده و ارث پسران به صورت فرع و با مقایسه 
به آن تعیین گردیده است. زیرا می گوید : »پسران دو برابر 
سهم دختران می برند.« این یک نوع تاکید روی ارث دختران 
و مبارزه با سنت های جاهلی است که آنها را به کلی از ارث 

محروم می کردند.

ارث  حکم  به  فقط  شریفه  آیه  چرا   -12
کرده  اشاره  دختر  چند  و  دختر  یک  بردن 
است؟ نکرده  اشاره  دختر  دو  حکم  به   ولی 
با توجه به جمله اول آیه، جواب این سؤال روشن می شود و 
آن این است که سهم دو دختر از جمله  »للذکر مثل حظ 
االنثیین، سهم پسر چون سهم دو دختر است.« اجماالً معلوم 
می گردد. زیرا اگر بازماندگان شخص مرده فقط یک پسر و 
یک دختر باشند، سهم دختر یک سوم و سهم پسر دو سوم 
می گردد، بنابراین سهم دو دختر طبق این جمله دو سوم 
خواهد بود و شاید به خاطر همین بوده که در جمله بعد از 
سهم دو دختر خودداری شده و تنها اشاره به سهم چند دختر 
 گردیده که آن هم از دو سوم تجاوز نمی کند. )دقت کنید(
از مراجعه به آخرین آیه سوره نساء نیز این مسأله روشن می 
شود. زیرا در آن آیه سهم یک خواهر نصف قرار داده شده 
)همان سهم یک دختر( سپس می فرماید : » اگر دو خواهر 
بوده باشند دو سوم مال را می برند.« از این حکم می فهمیم 
 که در مورد دو دختر نیز دو سوم مال در نظر گرفته شده است.
می  دیده  عرب  ادبیات  در  تعبیر  این  عالوه  به 
و  اثنتین«  »فوق  گویند   می  گاهی  که  شود 
بیشتر. و  دو  یعنی  است  مافوق«  و  »اثنتان   منظور  
از همه اینها گذشته حکم مزبور از نظر فقه اسالمی و منابع 
حدیث مسلم است و اگر فرضا ابهامی در جمله باال باشد، با 

توجه به سنت )منابع حدیث( برطرف می گردد.
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صالــح آبــادی رئیــس کل بانــک 
مرکــزی با اشــاره به بهبــود وضعیت 
ارزی کشــور در پــی رشــد صــادرات 
ــاره  ــور درب ــی کش ــی و غیرنفت نفت
عــدم پیوســتن بــه اف ای تــی اف نیز 
گفــت:  ایــن موضــوع مانع جــدی در 
شــرایطی تحریمی نیســت، شــرایط 
تحریم ســازوکارهای خــودش را دارد.
ــنیم،  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
علــی صالح آبــادی رئیــس کل بانــک 
گفت وگــوی  یــک  در  مرکــزی 
اشــکاالت  دربــاره  تلویزیونــی 
سیاســت ارز 4200تومانی گفــت: ارز 
پیــش از این بــه حلقــه اول پرداخت 
بــه  آنکــه  به دلیــل  و  می شــد 
واردکننــده داده شــده بــود به جــای 
ــده  ــردم و مصرف کنن ــه م ــه ب اینک
برســد انحراف هایــی داشــته اســت. 
زمانــی کــه بــه واردکننــده ارز 4200 
داده می شــد اوالً تفــاوت نــرخ ارز 
و ســامانه نیمــا قابــل توجــه بــود و 
واردات بیــش از نیــاز کشــور بــود، ارز 
ارزان بــود واردات بیشــتر بــود کــه به 
ــد  ــه تولی قاچــاق منجــر می شــد ب

ــم آســیب جــدی وارد شــد. ه
ــه  ــزود: شــکل پرداخــت یاران وی اف
مــردم  و  اســت  شــده  اصــالح 
ــد و  ــه را می بینن ــن یاران ــالح ای اص
ایــن شــکل جدیــد بســیار مناســب 
شــده اســت نســبت به قبــل چراکه 
پیــش از ایــن بــه واردات اختصــاص 
ــردم  ــفره م ــر س ــود و س ــه ب یافت
نبــوده اســت. اصــالح قیمت نیــاز به 
توضیــح دارد. ورود بــه ایــن موضــوع 
جســارت و جرئــت می خواهــد و 
ــرای  ــد ب ــم بای ــیزدهم ه ــت س دول

ــد. ــح ده ــردم توضی م

ــه  ــزی در ادام ــک مرک ــس کل بان رئی
ــر  ــا زودت ــالح یارانه ه ــر اص ــت:  اگ گف
اجرایــی می شــد بهتــر بــود. بــا توجــه 
ــی  ــت جهان ــن قیم ــگ اوکرای ــه جن ب
کاالهــا افزایــش پیــدا کــرد و خیلــی از 
کشــورها تعرفــه واردات را صفر کردند و 
انگیــزه قاچــاق از کشــور ما بیشــتر هم 
ــر امســال ارز 4200  ــن اگ ــد، بنابرای ش
ادامــه پیــدا می کــرد هدررفــت منابــع 

ــد. ــتر می ش ارزی بیش
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
چه مقــدار رانــت از طریــق ارز 4200 
صــورت می گرفــت، بیــان کــرد:  ارز 
4200تومانــی رانت هایــی را ایجــاد 
می کــرد و ایــن رانت هــا حجــم زیــادی 
ــود اختصــاص  ــه خ ــع ارزی را ب از مناب
کاالی  و  ارزان  ارز  مــردم  و  مــی داد 
ــی  ــد، تمام ارزان را احســاس نمی کردن
حلقه هــای تولیدکننــده و توزیع کننده 
اســتفاده می کردنــد، امــا مردم اســتفاده 
ــه اقشــار  ــه ب ــون یاران ــد، اکن نمی کردن
هــدف و گروه هــا پرداخــت و به شــکل 

ــود. ــع می ش ــری توزی دیگ
مشــکلی در تأمیــن ارز کاالهــای 

اساســی نداریــم
از  ارز  تأمیــن  دربــاره  صالح آبــادی 
ســوی بانــک مرکــزی بــرای کاال و مواد 
اولیــه هــم عنــوان کــرد: ارز مــورد نیــاز 
اکنــون تأمیــن بــا نــرخ نیمــا اســت که 
راحت تــر تأمیــن می شــود در گذشــته 
چــون نــرخ ترجیحــی بــود صرفــاً بانک 
مرکــزی تأمیــن می کــرد، اما وقتــی ارز 
ــی می شــود، بخــش خصوصــی  نیمای
صــادرات غیرنفتی برای کاالی اساســی 
ارز را تأمیــن می کنــد بنابرایــن ارز بهتر 
ــکلی در  ــچ مش ــود. هی ــن می ش تأمی
تأمیــن ارز کاالهــای اساســی نداریــم و 

ــه دلیــل  خوشــبختانه درآمــد ارزی ب
افزایــش قیمــت نفت و رشــد ظرفیت 
تولیــد نفــت بیشــتر هم شــده اســت 
بنابرایــن هیــچ مشــکلی در این بخش 

نداریم.
دربــاره  مرکــزی  بانــک  رئیــس 
وضعیــت در حــوزه صــادرات بــا وجود 
صحبت هــای مقامــات آمریکایــی هم 
گفــت: در حــوزه صــادرات غیرنفتــی 
وضعیــت خــوب شــده اســت. امســال 
ــن ارز بیشــتر  ــته تأمی ــال گذش از س
می شــود. در حــوزه نفــت و صــادرات 
ــش  ــت افزای ــت نف ــم قیم ــی ه نفت
یافــت و ظرفیــت تولیــد افزایــش 
یافتــه ظرفیــت تولیــد نفــت بــه قبل 
ــط  ــا برگشــته اســت. رواب از تحریم ه
ــا کشــورهای دوســت و  ــا ب بانکــی م
همســایه بهتر شــده و درحال توســعه 

اســت.
تحــوالت  دربــاره  صالح آبــادی 
بین الملــل در زمینــه دالر زدایــی 
هــم گفــت: از زمــان تحریــم روســیه، 
ــده  ــرا ش ــه اج ــازوکارهای ک ــا س ب
ثبــات خوبــی در بــازار ارز ایجــاد شــده 
ــه جــای اســتفاده  اســت و روســیه ب
ــتفاده  ــی اس ــورو از ارز محل از دالر و ی
ــن نشــان می دهــد  کــرده اســت و ای
ــم خــود را از  ــزار تحری ــکا اب کــه آمری
دســت داده اســت. کشــورهای اروپایی 
وابســتگی زیــادی بــه گاز و نفــت 
روســیه دارنــد و بــا ابتــکارات جدیدی 
ــد. ــه کار گیرن ــدی را ب ــازگار جدی س

ــادرات  ــش ص ــن از افزای وی همچنی
ــه  ــراً ب ــت: اخی ــر داد و گف ــت خب نف
کشــورهایی کــه نفــت می فروختیــم 
میــزان صــادرات افزایــش یافته اســت.
FATF مانع تجارت و تعامل نیست

بهبود وضعیت ارزی کشور در پی رشد صادرات/  
FATF مانع تجارت کشور در شرایط تحریم نیست
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وی دربــاره عــدم پیوســتن بــه اف ای تی اف 
نیــز گفــت:  ایــن موضــوع مانــع جــدی در 
شــرایطی تحریمــی نبــود. شــرایط تحریم 
ســازوکارهای خودش را دارد. با کشــورهایی 
ــم،  ــه رابطــه همــکاری مشــخصی داری ک
FATF مانــع تجــارت و تعامــل ما نیســت.
صالح آبــادی دربــاره برنامــه بانــک مرکــزی 
ــان  ــم بی ــاق ارز ه ــا قاچ ــه ب ــرای مقابل ب
ــود و در  ــم ب ــاق مه ــوع قاچ ــرد: موض ک
یکــی دو هفتــه گذشــته قانــون قاچــاق ارز 
ــژه  ــد به وی ــون جدی ــد و در قان ــالح ش اص
ــده  ــده ش ــی دی ــواد مهم ــش ارز م در بخ
ــام  ــی را انج ــازوکارهای مختلف ــت. س اس
دادیــم هــر ریــال در تمامــی نقــل و 
ــی  ــر اقدام ــود و ه ــد می ش ــاالت رص انتق
خــارج از شــبکه صرافــی قاچاق محســوب 
می شــود. در نقــل و انتقــاالت اشــراف 
ــبکه  ــارج از ش ــالت خ ــود دارد و معام وج
ــا  ــی ب بررســی می شــود و ســازمان مالیات
وضــع مالیــات هــم در ایــن بخــش کمــک 
می کنــد. عمــده پوزهــا دارای پرونــده 
مالیاتــی هســتند نقــل و انتقال وجــوه نیاز 
ــه مستندســازی دارد در آینــده نزدیــک  ب
ــخصی و  ــاب های ش ــک حس ــم تفکی ه
تجــاری اجــرا می شــود کــه می توانــد بــه 

ــال کمــک کنــد. شــفافیت وجــوه ری

ــی و پتروشــیمی،  ــزرگ نفت ــوان هلدینگ هــای ب ــری از ت ــا بهره گی ــت: ب ــت گف ــر نف وزی
ظرفیــت مالــی بانک هــا همچنیــن مذاکــره بــا شــرکت های معتبــر بین المللــی بیــش از ۵۰ 
قــرارداد و تفاهم نامــه بــه ارزش بیــش از ۱۶ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون دالر از ابتــدای دولت امضا 

شــده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم، جــواد اوجــی، وزیــر نفــت در مراســم 
آغــاز بــه کار بیست وششــمین نمایشــگاه بین المللی نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی اظهار 
داشــت: نمایشــگاه صنعــت نفــت ایران میثــاق ســاالنه و محل تعامــل و جمع شــدن فعاالن 
داخلــی و خارجــی در صنعــت نفــت ایــران و یکــی از نمایشــگاه های بــزرگ صنعــت نفــت 

ــت. جهان اس
وی افــزود: صنعــت نفــت دانش بنیــان، تولیــد ایرانــی، صــادرات جهانــی« به عنــوان شــعار 
بیست وششــمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز و پاالیش و پتروشــیمی بســیار الهام بخش 

است.
وزیــر نفــت تصریــح کــرد: دانش بنیــان کــردن صنعــت نفــت و توجــه بــه ســاخت داخــل، 
اولویــت اصلــی وزارت نفــت در شــرایط کنونــی به شــمار مــی رود کــه در  کل جهــان هــم 
چنیــن اســت و صنعــت نفــت جهــان محــل توســعه بســیاری از فناوری هــای نــو اســت.

 وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه حضــور 23 دانشــگاه و مرکــز پژوهشــی، بیــش از صد شــرکت 
ــن  ــی در ای ــاوری و شــهرک های علمــی تحقیقات ــارک فن ــان، اســتارت آپ ها و پ دانش بنی
نمایشــگاه، نشــانه جدیــت وزارت نفــت در ایــن زمینــه اســت، افــزود: انتخــاب شــعار ســال از 
ســوی مقــام معظــم رهبــری به  نــام تولیــد، دانش بنیــان، اشــتغال آفرین نیز مســئولیت مــا را 

در ایــن زمینــه بیشــتر کرده اســت.
اوجــی بــا تأکیــد بــر اینکــه رویکــرد مــا در دانش بنیــان کــردن صنعــت نفــت و توجــه بــه 
ســاخت داخــل بــه  هیــچ عنــوان شــعاری نیســت، بــه تبییــن مهم تریــن اقدام هــای وزارت 
نفــت در ایــن زمینــه پرداخــت و دربــاره نخســتین اقــدام گفــت: وزارت نفــت برنامــه و احکام 
مــورد نیــاز بــرای تولیــد دانش بنیــان و ایجاد اشــتغال در صنعت نفــت را با همــکاری معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تهیــه و تنظیم کــرده اســت که ان شــاءاهلل بــه زودی به 

تصویــب هیئــت وزیــران می رســد.
وی گفــت: در قالــب ایــن برنامــه، اقدام هــای وســیعی بــرای افزایــش تولیــد، دانش بنیــان 

کــردن صنعــت نفــت و افزایــش اشــتغال در دســتور کار وزارت نفــت قــرار گرفتــه اســت
وزیــر نفــت دومیــن اقــدام در دانش بنیــان کــردن صنعــت نفــت و توجــه بــه ســاخت داخــل 
ــان در زمینه هــای اولویــت دار  ــرای مشــارکت شــرکت های دانش بنی ــی ب را انتشــار فراخوان
صنعــت نفــت در ماه هــای ابتدایــی دولــت ســیزدهم بیــان کــرد و افــزود: در ایــن فراخــوان 
بیــش از 3۰۰ شــرکت بــرای دانش بنیــان کــردن صنعــت نفــت در زمینه هــای اولویــت دار 
ــره  ــعه زنجی ــازده و توس ــم ب ــای ک ــای چاه ه ــازی، احی ــون بهینه س ــتغال آفرین چ و اش
ارزش مشــارکت کردنــد. هم اکنــون امضــای قــرارداد و ارائــه تســهیالت و حمایــت از ایــن 

شــرکت ها بــا بهره گیــری از ظرفیــت تبصــره ۱8 قانــون بودجــه آغــاز شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تکمیــل زیســت بوم فنــاوری نفــت دیگــر اولویتــی اســت کــه وزارت 
نفــت در دســتور کار دارد، توضیــح داد: وزارت نفــت به دنبــال فعــال کــردن مراکــز نــوآوری در 
مجــاورت دانشــگاه ها، اســتقرار شــرکت های دانش بنیــان و اســتارت آپ ها در پــارک فنــاوری 

نفــت و توســعه ایــن پارک هاســت.
بــه گفتــه اوجــی، ارائــه تمهیــدات و حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان بــرای ســاخت 
کاالهــای بــار اول و تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت نفــت بــا تمرکــز بــر اقــالم اساســی و 
گروه هــای کاالیــی کــه دارای ارزبــری قابل توجهــی بــوده و اکنــون وابســتگی زیــادی بــه 

ــرار دارد. ــد از دیگــر اقدام هایــی اســت کــه در دســتور کار وزارت نفــت ق واردات دارن
وزیــر نفــت در ادامــه ایــن آییــن بــر ضــرورت توجــه بــه ســرمایه گذاری و توســعه در صنعت 
ــدی،  ــای تولی ــرد، بخش ه ــرمایه گذاری صــورت نپذی ــا س ــت: ت ــرد و گف ــد ک ــت تأکی نف
شــرکت های دانش بنیــان و ســازندگان نیــز از پویایــی برخــوردار نخواهنــد شــد و فضــای 
کســب وکار در صنعــت نفــت بهبــود نخواهــد یافــت، بنابرایــن محــرک فعالیــت بخش های 
مختلــف پیمانــکاری، ســازندگان و ارائه دهنــدگان خدمــات، موضــوع مهــم ســرمایه گذاری 
اســت.وی بــا بیــان اینکــه تحقــق نیافتــن منابــع مــورد نیــاز بــرای توســعه صنعت نفــت در 
ســال های گذشــته نه تنهــا ســبب به مخاطــره افتــادن پایــداری تولید نفــت و گاز شــده بلکه 
تهدیــدی بــرای امنیــت انــرژی کشــور بــه شــمار مــی رود، افــزود: بــر ایــن اســاس موضــوع 
ســرمایه گذاری و ایجــاد زمینــه الزم بــرای توســعه در صنعــت نفــت در اولویــت اصلــی قــرار 

دارد.

هرگز اجازه نخواهم داد مردم از طرح 
عادالنه سازی یارانه ها آسیب ببینند

رئیس جمهــور بــا حضــور در میــدان بهمــن تهــران و بازدیــد از یکــی از مراکز بــزرگ توزیع 
مــرغ از نزدیــک بــا مــردم گفت وگــو و تاکیــد کــرد: تــا مــن زنــده باشــم بــه هیــچ وجــه 

اجــازه نخواهــم داد مــردم از طــرح عادالنــه ســازی یارانه هــا آســیب ببیننــد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولت ایرنــا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی صبــح روز )جمعه( 

بــا حضــور در میــدان بهمــن از مرکــز بــزرگ توزیع مــرغ در جنوب تهــران بازدیــد کرد.
رئیس جمهــور همچنیــن در یکــی از فروشــگاه های زنجیــره ای حضــور یافتــه و ضمــن 
گفــت وگــو بــا مــردم از نزدیــک در جریــان وضعیــت توزیــع برخــی کاالهــا و مشــکالت 

مربــوط بــه آن قــرار گرفــت.
آیــت اهلل رئیســی پــس از بازدیــد از یکــی از مراکــز بــزرگ توزیــع مــرغ در تهران در جلســه 

ســتاد تنظیــم بــازار بــا حضــور اعضــای دولــت و بقیــه نهادهــا هم شــرکت کرد.
سیاســت مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه بــا حــذف ارز ترجیحــی 4200 تومانــی 
و اعطــای یارانــه بــه خــود مــردم و افزایــش قیمــت رســمی چهــار کاالی اساســی مــرغ، 

تخم مــرغ، روغــن و لبنیــات از روز گذشــته )پنجشــنبه( آغــاز شــده اســت.
دولــت ســیزدهم بــرای اجــرای ایــن سیاســت مبلــغ 400 هــزار تومــان بــه هــر نفــر در 
ســه دهــک اول تــا ســوم و مبلــغ ۳00 هــزار تومــان بــه هــر نفــر از دهــک چهــارم تــا نهم 

پرداخــت کــرده اســت.
در ایــن بازدیــد ســید جواد ســاداتی نــژاد وزیــر جهاد کشــاورزی رئیس جمهــور را همراهی 

ــرد. می ک

     صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی : 

برگزاری اردوی جهادی اداره دامپزشکی بردسیر
بــا  جهــادی  اردوی  برگــزاری 
همــکاری ناحیــه مقاومــت بســیج 
ــاد  ــکی و جه ــپاه، اداره دامپزش س
کشــاورزی شهرســتان بردســیر 

ــد ــام ش انج
بــه گــزارش روابط عمومــی شــبکه 
ــیر  ــتان بردس ــکی شهرس دامپزش
در ایــن اردو از ســاعات ابتدایــی 
صبــح روز دوشــنبه ۱9 اردیبهشــت 
ــی از  ــپ عملیات ــاه ۱۴۰۱،  2 اکی م
ــتای ده مرتضی  دامپزشکی در روس
ــتند و  ــت داش ــزار فعالی ــهر گل ش
واکسیناســیون جمعیــت دامــی 
ــی  ــن دام ــتا ، سمپاشــی اماک روس

امضای ۵0 قرارداد نفتی به ارزش 16.7 
میلیارد دالر از ابتدای دولت سیزدهم

اوجی وزیر نفت گفت:

ــی در  ــزاری کالس آموزش ــن برگ ــام و ضم ــدن دام انج و ب
خصــوص بیماریهــای رایــج دامی و مشــترک انســان و حیوان 
در منطقــه، مشــاوره هــای الزم نیــز بــه دامــداران ارائــه شــد.

رئیس جمهوردر بازدید از یکی از مراکز بزرگ توزیع مرغ؛
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بــازرس کل کرمــان گفــت: طی ۲ ســال گذشــته 
بالــغ بــر ۲۰۰ نفــر از مدیــران و کارکنان دســتگاه 
هــای دولتــی این اســتان کــه مرتکــب اختالس، 
ــی در  ــروع و تبان ــال نامش ــل م ــاء، تحصی ارتش
معامــالت دولتــی شــده  بودنــد، شناســایی و بــه 

مراجــع قضایــی معرفــی شــده اند.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنا، احمــد آبیــار در جمع 
ــی  ــات اداره کل بازرس ــزود: اقدام ــگاران اف خبرن
اســتان کرمان در راســتای مبــارزه با فســاد اداری، 

مالــی و اقتصــادی در کشــور کــم نظیــر اســت. 
ــورد  ــه م ــرادی ک ــن اف ــرد: بی ــح ک وی تصری
ــی  ــتگاه قضای ــازمان بازرســی و دس برخــورد س
ــد اشــخاص  ــه ان ــرار گرفت ــان ق ــتان کرم در اس
ــد  ــز حضــور داشــته ان ــی نی شــاخص و پرادعای
امــا ســازمان بازرســی بــا قاطعیــت و بــا حمایــت 
دســتگاه قضایــی بــا ایــن افــراد برخــورد کــرده 

ــت. اس
ــداد  ــه داد: تع ــان ادام ــتان کرم ــازرس کل اس ب
ــدت  ــس بلندم ــه حب ــراد ب ــن اف ــادی از ای زی
محکــوم شــده و در ایــن راســتا وجــوه و هکتارها 

ــاده شــده اســت. ــه بیــت المــال اع ــن ب زمی
وی بــا بیــان اینکــه بــا اشــاره به ۲ ســال گذشــته 
و شــیوع ویــروس کرونــا اظهــار داشــت: نیروهای 
ســازمان بازرســی اســتان کرمــان طی ایــن مدت 
در محــل کار خــود حضــور داشــتند و عملکــرد 
ایــن ســازمان طــی ایــن مــدت افزایشــی بــوده 

ست. ا

ــته  ــال گذش ــی ۲ س ــرد: ط ــح ک ــار تصری آبی
علیرغــم تعــداد اندک نیروی انســانی در بازرســی 
کل کرمــان بیش از ۵۰۰ مــورد بازرســی از ادارات 

ایــن اســتان انجــام شــده اســت.
بــازرس کل اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
کرمــان از اســتان هــای برتــر کشــور در مبــارزه با 
فســاد بــه شــمار مــی رود، تاکید کــرد: بــاال بودن 
ــودن  ــاال ب ــای ب ــه معن ــاد ب ــزان کشــف فس می
میــزان فســاد نیســت بلکــه بــه معنــای توســعه 
اعتمــاد عمومــی مــردم بــه ســازمان بازرســی و 
طــرح گــزارش هــای تخلفــات و مفاســد و نیــز 
فعالیــت تخصصــی مخبــران ســازمان بازرســی و 

حراســت هــای دســتگاه هــا اســت.
وی بــا اشــاره بــه تشــکیل گــروه هــای تخصصی 
در ســازمان بازرســی تصریــح کــرد: نظــارت هــا 
بــر ایــن اســاس بصــورت حرفــه ای و تخصصــی 
انجــام مــی شــود از ایــن رو ســازمان بازرســی در 
مســیر اصــالح و مبــارزه بــا فســاد در کنــار دولت 
ایســتاده و بــا افــراد مفســد برخــورد خواهــد کرد.
بــازرس کل اســتان کرمــان با اشــاره بــه همراهی 
و همــکاری رســانه های کرمــان با دســتگاه های 
قضایــی و نظارتــی در حــوزه مبــارزه بــا فســاد از 
ایــن همراهــی و همــکاری تقدیــر کــرد و ادامــه 
ــن  ــای ای ــانه ه ــکاری رس ــی و هم داد: همراه
اســتان در مبــارزه بــا فســاد و حمایــت از مدیران 
پــاک دســت در ســطح کشــور کــم نظیر اســت.
وی اظهــار داشــت: هدایــت و همکاری بــا مدیران 

دســتگاه هــای اجرایــی از وظایــف اصلــی ســازمان بازرســی کل کشــور 
اســت و مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی خــادم مــردم هســتند و بــرای 
آنکــه خدمــات خــود را بــه نحــو احســن انجــام دهنــد دســتگاه هــای 
نظارتــی بــه عنــوان همــراه، پشــتیبان و ناظــری دلســوز در کنــار مدیران 

اســت تــا خدمــت رســانی بــه مــردم را بــه نحــو احســن انجــام دهنــد.
آبیــار بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان بازرســی تعامــل خوبــی بــا مدیــران 
دســتگاه هــای اجرایــی دارد و مدیــران بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه 
ســازمان بازرســی مشــاوری امیــن بــرای آنهــا بــه شــمار مــی رود، تاکیــد 
ــی  ــت اهلل رییســی، شــعار اصل ــه ریاســت آی ــی ب ــت کنون کــرد: در دول
ــژه ســازمان  ــوه قضاییــه و بوی ــا فســاد اســت و ق ــارزه ب ــر مب مبتنــی ب
بازرســی در کنــار دولــت اســت و از سیاســت هــای دولــت در ایــن حــوزه 

حمایــت مــی کنــد.

مشکالت زنان در جامعه بی حجاب:
ــا  ــا و نبایده ــده فهرســتی اســت از بایده ــر آم آنچــه در زی
کــه ســعی دارنــد خطــر تجــاوز جنســی را کاهــش دهنــد. 
ایــن فهرســت توســط یکــی از ســازمانهای زنــان در ایــاالت 
متحــده امریــکا منتشــر گردیــده اســت. این فهرســت مؤکدا 
ــر  ایــن نظــر را کــه تجــاوز جنســی جنایتــی اســت کــه ب

رفتــار همــه زنــان تاثیــر مــی گــذارد ، تاییــد مــی کنــد . 
1-  خانه خود را تا آنجا که ممکن است ایمن کنید .

2-  اگر تنها زندگی میکنید، چراغها را روشن بگذارید تا تصور 
شود که بیش از یک نفر در خانه زندگی می کند . 

3- هنگامی که به زنگ در جواب می دهید وانمود کنید که 
مردی در خانه است . 

4- نام کوچک خود را روی درب و دفترچه تلفن ننویسید 
ــد، تنهــا وارد  5- اگــر در یــک آپارتمــان زندگــی مــی کنی
زیرزمیــن متــروک، پارکینــگ، یــا اتاق رختشــوئی نشــوید یا 

تنهــا در آنجــا نمانیــد . 
وی در ادامــه 13 مــورد از نــکات ایمنــی بــرای در امــان بودن 

از تجــاوز جنســی را ذکــر کرده اســت.
آنچــه در صــدر ایــن نــکات ایمنــی مــورد غفلــت واقع شــده 
و بــه یقیــن مراعــات آن مــی توانــد ریشــه بســیاری از ایــن 
مفاســد و ناهنجاریهــای اجتماعــی را بســوزاند و محیط امنی 
در اجتمــاع بــرای زنــان فراهــم کنــد رعایــت حجاب اســت، 
کــه نــه تنهــا بــه آن توجــه نمــی شــود بلکــه حاکمــان و 
ــه  ــا سیاســتهای شــیطانی خــود ب سیاســتمداران موجــود ب

مبــارزه بــا آن و حــذف آن از جامعــه برخواســته انــد !
مــا گمــان مــی کنیــم کــه آزمــوده را آزمــودن خطا اســت؛ با 
مطالعــه راه رفتــه ایــن جوامــع و مشــکالتی کــه هــم اکنون 
بــا آن دســت بــه گریبــان انــد و بســیار بیــش از ایــن نــکات 
محــدودی اســت کــه مــا در اینجــا بــه آن اشــاره کردیــم)9(، 
ایــن فکــر را در مــا ایجــاد مــی کنــد کــه ال اقــل بعنــوان 
الگــوی جدیــد رفتــار اجتماعــی بــه مســئله حجــاب اهمیت 
دهیــم و آنــرا در همــه ابعــاد آن بــه مرحلــه اجــرا در آوریــم تا 
میــوه هــای ایــن درخــت بــه بــار بنشــیند و محیط امنــی در 

ســایه آن بــرای جامعــه مــا ایجــاد شــود.
 حاکمیت هنجار برتر 

ــان  ــوی و ایم ــه از اراده ق ــراد هســتند ک ــی از اف ــروه کم گ
قلبــی محکمــی برخوردارنــد و تحــت هــر شــرایطی ملتــزم 
ــون  ــع پیرام ــو جوام ــد و ج ــی مانن ــرع م ــون و ش ــه قان ب
تاثیــری در آنــان نمــی گــذارد؛ و در طــرف مقابــل نیــز گــروه 
ــد و خــوی  ــی گــری دارن ــای ال ابال کمــی هســتند کــه بن
سرکشــی و تمــرد از هنجارهــای قانون و شــرع در نهادشــان 
ــع  ــردم تاب ــت م ــف، اکثری ــن دو طی ــن ای ــه اســت. بی نهفت
ــم ... .  ــا ه ــه، م ــن دیگ ــه اینجوری ــد ! ) هم وضــع موجودن
ایــن مــد شــده دیگــه، مــا هــم ... خــب تــو فروشــگاه هــا 
اینــا رو میفروشــن دیگــه، مــا هــم ... جــو گیــر مــی شــویم 

مــا هــم ! (
بــی تردیــد در هــر جامعــه ای متولیــان تربیــت اجتماعــی و 
مســئولین اجــرای قانــون، بایــد ایــن بســتر را ایجــاد کننــد 
کــه جــو عمومــی جامعــه یــا همــان وضــع موجــود، مشــوق 
و محــرک افــراد بــه ســمت همرنگی بــا گــروه اول و تبعیت 
از قانــون و هنجارهــای صحیح اجتماعی باشــد، و گــروه دوم 

خــود را در انــزوا و مطــرود حــس کنــد .
ســوال اینجاســت کــه چــرا بایــد وضــع موجــود را کســانی 
ــزار  ــه  اب ــد در حالیک ــروه دوم ان ــه از گ ــد ک ــکل بدهن ش
قانــون و شــرع مدافــع گــروه اول اســت؟ چــرا بایــد فرزنــد 
زن مســلمان در محیــط مدرســه کــم کــم از اینکــه مــادرش 
چــادر بــه ســر مــی کنــد خجالــت بکشــد.؟! چــرا اکثریــت 
معمولــی جامعــه بــه رنــگ اقلیــت آلــوده در بیاینــد، و کــم 
کــم آلودگــی گروههــای کجــرو بعنــوان هنجــار شــناخته 
ــار  ــرع هنج ــون و ش ــف از قان ــت متخل ــرا اقلی ــود ؟! چ ش

ســازی کننــد ؟! 
ــا  ــی ب ــای اجتماع ــه هنجاره ــت هم ــلم اس ــه مس آنچ
ــمی-  ــر رس ــا غی ــمی ی ــواه رس ــی - خ ــای اجرائ ضمانته
ــروی  ــل کج ــا در مقاب ــه از آن هنجاره ــتند ک ــراه هس هم
برخــی افــراد یــا گروههــا حمایــت مــی کننــد؛ اکنــون که بر 
اســاس مبانــی قوانیــن حکومــت اســالمی، حجــاب قانــون 
حکومــت اســالمی اســت، و بعنــوان هنجــاری برتر شــناخته 
مــی شــود - گذشــته از اینکــه امــروز بــه عنــوان ســمبل زن 
مســلمان در تمام دنیا شــناخته شــده اســت - بر متفکــران و 
اندیشــمندان علوم اجتماعی )جامعه شناســی، روانشناســی، و 
... ( الزم اســت کــه بنشــینند و راهکارهــای ارائــه ضمانتهای 
اجرائــی مثبــت )پــاداش افــراد همنــوا( و منفــی )تنبیــه افــراد 
کجــرو( کارآمــد در ایــن زمینــه را بصــورت عالمانــه بررســی 
ــه  ــی جامع ــی و قضائ ــان فرهنگ ــد، و متولی ــن کنن و تدوی
خــود را ملــزم بــه پیگیــری آن بداننــد. ترویــج ضمانتهــای 
اجرائــی غیــر رســمی بــه عهــده مراکــز فرهنگــی جامعــه 
اعــم از تئاتر، ســینما، فرهنگســراها، مــدارس، دانشــگاهها، و 
رســانه هــای دیــداری و شــنیداری مختلــف اســت؛ و ترویــج 
ضمانتهــای اجرائــی رســمی را پلیــس امنیــت اخالقــی مــی 

توانــد بــه عهــده بگیــرد. 
نتیجــه اینکــه اگــر حجــاب را بعنــوان یــک امر عقالنــی و یا 
ایمانــی در نظــر بگیریــم اجبــار پذیــر نیســت؛ و اگــر بعنــوان 
قانــون وضــع شــود، الــزام و اجبــار آن از قانونــی بــودن آن 

اســت و ضــرورت آن جــای تردیــد نــدارد.

حجاب اجباری !  قسمت  ششم فلسفه  نماز وسّر آفرینش 
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اسرار نماز
دربــاره نمــاز نیــز از رســول خــدا نقــل شــده اســت کــه 
فرمودنــد: ))مــا مــن صلــوه یحضر وقتهــا اال نــادی ملک 
بیــن یــدی النــاس: إیها النــاس قومــوا الی نیرانکــم التی 
اوقدتموهــا علــی ظهورکــم فاطفئوها بصالتکــم((. هیچ 
نمــازی نیســت مگــر آن کــه در وقــت نمــاز فرشــته ای 
بــه مــردم مــی گویــد ای مــردم برخیزیــد آن آتش هایی 
کــه بــا دســت خــود بــر پشــت خــود روشــن کــرده ایــد 

بــا نمــاز خامــوش کنید.
چنــان نیســت کــه مــا نــگاه ناروایی کــه کردیم, ســخن 
بــدی کــه گفتیــم, بــی راهه ای کــه رفتیــم, از ما جــدا و 
دور باشــد, همــه اینهــا آتــش هایــی اســت که با دســت 
خــود روشــن کــرده ایــم و بــر دوش حمــل مــی کنیم و 

نمــی دانیــم کــه خروارهــا آتش بــر دوش ماســت.
انســان خــود آتــش و هیــزم افروختــه مــی شــود: ))و إما 
القاســطون فکانــوا لجهنــم حطبــا((. آنها که اهل قســط 
و ظلــم هســتند, خــود هیــزم جهنــم انــد. انســان بــه 
صــورت آتــش و هیــزم افروختــه ای مجســم مــی شــود.
اگــر خداونــد اهــل قســط و عــدل را دوســت دارد, اهــل 
قســط و ظلــم را هــم دشــمن دارد, و آنها هیــزم افروخته 
جهنــم انــد. بســیاری از کارهــای ماســت که بــه صورت 
ــر دوش, انباشــته اســت و مــا احســاس نمــی  آتــش ب
کنیــم. معلــوم مــی شــود اگــر کســی نمــاز خوانــد نــه 
تنهــا گرفتــار گناهانــی بعــد از نمــاز نمــی شــود بلکــه 
ــت  ــرده اس ــن ک ــال روش ــه قب ــز ک ــی را نی ــش های آت

خامــوش مــی کنــد و مــی شــود ))نــور((.
ـ نقــل شــده اســت  ـ ســالم اهلل علیــه  از امــام صــادق 
کــه اگــر خداونــد ســبحان بخواهــد برکتــی بــه انســان 
مرحمــت کنــد آن را در بهتریــن حــال عطا مــی فرماید, 
ــا  ــگ ب ــودن و در جن ــراب ب ــت در مح ــن حال و بهتری
دشــمن درونــی اســت. خــدای ســبحان اگــر بــه زکریــا, 
یحیــی را مرحمــت کــرده اســت در حــال عبــادت ایــن 
ـ علیــه  بشــارت بــه او داده شــده اســت. ))امــام صــادق 
ـ خدمتــه فــی  ــعزوجل ـ فرمــود: ان طاعــه اهللـ  الســالم 
االرض و لیــس شــیء مــن خدمتــه یعــدل الصلــوه فمن 
ـ و هــو قائــم  ـ علیــه الســالم  ثــم نــادت المالئکــه زکریــا 
یصلــی فــی المحــراب((; طاعــت خداونــد آن اســت کــه 
انســان در زمیــن, خداونــد را خدمــت کنــد و چیــزی از 
خدمــت او بــه انــدازه نمــاز نمــی ارزد و بــه همین جهت 
بشــارت در حــال عبــادت بــه زکریــا داده شــده اســت.

نمــاز یــک نهــر روان و یــک چشــمه کوثــر اســت, همــه 
ــم  ــد, و ه ــی کن ــوش م ــته را خام ــای گذش ــش ه آت
ــش شــود. هــم  ــار آت ــدا گرفت ــذارد انســان بع نمــی گ
جلــو بدیهــا را مــی گیــرد و هــم آن بدیهای گذشــته 
را از بیــن مــی بــرد. ایــن خاصیــت نمــاز اســت کــه در 
قــرآن کریم بــدان اشــاره شــده اســت: ))ان الصلوه تنهی 
عــن الفحشــإ والمنکــر و لذکــراهلل اکبــر واهلل یعلــم مــا 

تصنعون((. 
ـ نقــل شــده  ـ ســالم اهلل علیــه  بیانــی از امــام صــادق 
اســت کــه فرمــود: ))إول مــا یحاســب بــه العبــد عــن 
الصلــوه فــاذا قبلــت قبــل منــه ســائر عملــه و اذا ردت 

علیــه رد علیــه ســائر عملــه((.
اول چیــزی کــه از انســان ســوال مــی کننــد نماز اســت, 
اگــر نمــاز قبــول شــد ســایر اعمــال هــم قبــول اســت. 
ــی  ــی معرف ــه خوب ــم ب ــرآن کری ــزار را ق ــاز و نمازگ نم
فرمــوده اســت. نمازگــزار کســی اســت که مســائل مالی 
بــه عهده او نیســت, طمــع و آز در درون او نیســت. وقتی 
کــه طبیعــت دنیاپرســت انســان را خــدای خالق انســان 
تبییــن مــی کنــد: ))ان االنســان خلــق هلوعــا; اذا مســه 
الشــر جزوعــا و اذا مســه الخیــر منوعــا((. ایــن مفاســد 
طبیعت انســان را تشــریح می کنــد آن گاه مــی فرماید: 
))اال المصلیــن((. نمازگــزاران از ایــن رذایــل محفوظنــد. 
معلــوم مــی شــود نمــاز مســإله ای اســت کــه انســان را 
از رذایــل محفــوظ و تطهیــر مــی کنــد. بنابرایــن تطهیر 
انســان از همیــن نمــاز خواهــد بــود, زیــرا نماز بســیاری 
از فضایــل را بــرای انســان تحصیــل, و بســیاری از رذایــل 

را برطــرف مــی کنــد.
ــوه  ــاز امــام ششــم فرمــود: ))ان العبــد اذا صلــی الصل ب
فــی وقتهــا و حافــظ علیهــا ارتفعــت بیضــإ نقیــه. تقول 
حفظتنــی حفظــک اهلل و اذا لــم یصلهــا لوقتهــا و لــم 
یحافــظ علیهــا ارتفعــت ســودإ مظلمه تقــول ضیعتنی 
ضیعــک اهلل((; انســان وقتــی نمــاز را در اول وقــت خواند, 
ایــن نمــاز بــه صــورت یــک امــر تابــان جلــوه مــی کنــد 
و مــی گویــد: تــو مــرا حفــظ کــردی خــدا تــو را حفــظ 
کنــد. )معلــوم می شــود نمــاز یــک حقیقتــی دارد, زنده 
اســت, روحــی دارد, بــرای همیشــه هســت, دعــا مــی 
کنــد و دعــای نمــاز هــم همیشــه مســتجاب اســت. آن 
روح نمــاز اســت( و اگــر کســی نمــاز را نخوانــد و یــا در 
وقــت نخوانــد, بــه صــورت یک چهــره تاریــک در میآید 
و مــی گویــد: تــو مــرا ضایــع کــردی خــدا تــو را ضایــع 

. کند
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2۰۰ نفر از مدیران و کارکنان متخلف کرمان به 
مراجع قضایی معرفی شدند

ارسار مناز 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر شــهردار گلــزار در مراســم کلنــگ زنــی 
ســاماندهی فضــای جنبــی یادمــان قبــور شــهدا کــه بــا حضــور حمــزه وفایــی سرپرســت 
فرمانــداری، ســرهنگ مهــدوی مدیــر کل حفــظ اثــار دفــاع مقــدس، مدیــرکل شــهری 
ــدگان و  ــد از رزمن ــی چن ــهر و تن ــورای ش ــهردار و اعضــای ش ــتانداری، بخشــدار، ش اس
خانــواده ی شــهدا برگــزار گردیــده بــود افــزود بــا تخصیص اعتبــار طــی روزهای اینــده کار 
ســاماندهی فضــای جنبــی قبور مطهر شــهدا اغــاز خواهــد شد.سرپرســت فرمانــداری نیز 
در ایــن مراســم ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت اجــرای ایــن طــرح بــر تســریع و پیگیــری ویژه 
ی ان تاکیــد نمــود.وی تصریــح کــرد تــالش میشــود در ســال جــاری قبور مطهر شــهدای 

گمنــام شهرســتان ســاماندهی و یادمــان ان تکمیل گــردد.

               آبیار بازرس کل استان کرمان گفت: 

نظــر بــه اینکــه در  پرونــده اجرایــی کالســه 0001299   اجــرای احــکام دادگســتری 
بردســیر در نظــر دارد یــک دســتگاه ســواری پرایــد بــه شــماره انتظامــی 378 م 28 _ 
ایــران 65 بــا مشــخصات فنی و اعالم شــده توســط کارشــناس رســمی دادگســتری 
نــوع : ســواری سیســتم : پرایــد تیــپ : جــی ال ایکــس مــدل: 1387 رنــگ: کــرم 
بــژ _ متالیــک شــماره موتــور : 2396566 شــماره شاســی : S1412287748888 کــه 
خــودروی موصــوف در لحظــه بازدیــد از قســمت هــای: لبــه درب موتــور )کاپــوت( 
گلگیــر جلو راســت، لبــه درب عقب راســت و درب صنــدوق عقــب دارای آثار تصادف 
مــی باشــد کــه بنحــو نامطلــوب بازســازی گردیده انــد. ســینی کف صنــدوق عقب، 
گلگیرهــای عقــب )چــپ و راســت( و ســینی جلــو دارای آثــار ضربــه و تصــادف بوده 
و نیــاز بــه بازســازی دارنــد. شیشــه جلو، ســپرهای جلــو و عقــب، چــراغ و راهنما جلو 
راســت، راهنمــا روی ســپر جلــو راســت، چراغ خطــر عقــب چــپ و رودری درب جلو 
راســت شکســته و بایســتی تعویــض گردنــد. خــودرو فاقــد زه هــای روی گلگیــر و 
دربهــای جلــو و عقــب چــپ و همچنین فاقــد باندهای عقــب می باشــد. صندلی ها 
نیــاز بــه تــودوزی و باطــری خودرو غیرقابــل اســتفاده گردیده اســت. خــودرو از ناحیه 
درب موتــور )کاپــوت(، ســقف و درب صنــدوق عقــب بعلــت قــرار داشــتن مــداوم در 
معــرض نــور آفتــاب دچــار رنگ پریدگــی گردیده و موتــور آن نیــز روغن ریــزی دارد. 
الســتیک چرخهــای آن حــدود 15 % کارآیــی دارنــد. و طبق نظر کارشــناس رســمی 
دادگســتری بــه مبلــغ 420/000/000 )چهارصــد و بیســت میلیــون ( ریــال بــرآورد 
قیمــت گردیــده اســت. از طریق مزایــده در تاریــخ  1401/03/09 )دوشــنبه ( ســاعت 
12  ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فروش برســاند لــذا افــرادی که طالب شــرکت در 
مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهت 
مالحظــه خــودرو به پارکینگ بهمن بردســیر واقــع در خیابان معلــم مراجعه نمایند و 
جهــت ارائــه پیشــنهاد تا قبــل از  مزایده قیمت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیش 
بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی  به ایــن اجــرا ارائه نماینــد، هزینه 
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 مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبط 
خواهــد شــد بــه درخواســت هایــی که حیــن و بعــد از مزایــده ارائه شــوند ترتیــب اثر 

داده نخواهــد شــد.
            مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  بردسیر - بنی اسد / م الف 12

آگهی مزایده اموال  منقول  
»خودرو« )نوبت اول (

فضای جنبی قبور مطهر شهدای گمنام گلزار ساماندهی می شود 

انهدام باند سه نفره سارقان و کشف طالهای سرقتی به ارزش 22 میلیارد ریال 
بــه گــزارش  ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی پلیس کرمان،ســرهنگ مرتضی امیر ســبتکی 
افــزود: در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت طــال از منــازل، از اســفند مــاه ســال گذشــته بــا شــیوه و 
شــگردهایی مشــابه در مناطقی از شهرســتان ســیرجان، شناســایی و دســتگیری عامالن این ســرقت 

هــا بصــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس آگاهــی قــرار گرفت.
وی تصریــح کــرد: بــا تــالش هــای مامــوران پلیــس آگاهی و پیگیــری هــای بی وقفــه و تخصصی، 
ســه متهــم ســابقه دار دخیــل در ایــن ســرقت هــا شناســایی و با کســب نیابــت قضایــی و هماهنگی 
هــای الزم در یکــی از اســتان هــای مرکــزی کشــور طــی یــک عملیــات غافلگیرانه دســتگیر و برای 

تحقیقــات تکمیلی به شهرســتان ســیرجان منتقل شــد.
ایــن مقــام پلیــس اظهــار داشــت: متهمــان در مواجهــه بــا شــواهد و مــدارک موجــود بــه 11 فقــره 

ســرقت طــال از منــازل در شهرســتان ســیرجان بــه ارزش 22 میلیــارد ریــال اعتــراف کردنــد.
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ســخنگوی فرماندهــی کل انتظامی 
کشــور از کشــف بیــش از یک هــزار 
ــی  ــواع کاالی اساس ــن ان و ۴۴۵ ت
احتکارشــده در ۲۴ ســاعت گذشته 
ــن راســتا  ــت: در ای ــر داد و گف خب
۲۵۷ متهــم بازداشــت شــدند و ۵۵ 
واحــد صنفــی متخلــف نیــز پلمب 

. ند شد
ــی  ــگار اجتماع ــزارش خبرن ــه گ ب
ســردار  تســنیم؛  خبرگــزاری 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــدی حاجی مه
اقدامــات پلیــس در ۲۴ ســاعت 
اخیــر در مقابلــه بــا محتکــران 
اظهــار کــرد: در راســتای مبــارزه با 
قاچــاق کاال و احتــکار و جلوگیــری 
از اخــال در نظــام تولیــد و عرضــه 

ــت محور،  ــی و معیش ــای اساس کااله
به دســتور فرماندهــی محتــرم کل 
ــی  ــرارگاه عملیات ــی کشــور، ق انتظام
»امیــن« در سراســر کشــور راه اندازی 

ــت. ــده اس ش
ــی  ــی کل انتظام ــخنگوی فرمانده س
ــی  ــدام عملیات ــا اق ــزود: ب ــور اف کش
همــکاران عزیــز ما در سراســر کشــور 
بیــش از ۷۵۷ تــن گنــدم و آرد، 301 
تــن روغــن خوراکــی، 1۵1 تــن 
ماکارونــی، 136 تــن برنــج و 100 تن 
ــه ارزش  نهاده هــای دامــی مجموعــاً ب
ریــال  میلیــارد   19۴ و  یک هــزار 

کشــف شــده اســت.
افــراد  بــه  انتظامــی  ایــن مقــام 
منفعت طلــب و ســودجو کــه بــه 

هــر نحــوی خــارج از شــبکه عرضــه 
ــع، قصــد جمــع آوری و  و نظــام توزی
ــردم را  ــی م ــای اساس ــوی کااله دپ
داشــته باشــند، هشــدار داد و گفــت: 
ــس،  ــر پلی ــور از منظ ــات مذک اقدام
جــرم مشــهود اســت و قطعــاً برخورد 
ســختی در انتظــار ایــن افــراد اســت. 
ــا  حاجیــان متذکــر شــد: مطمئنــاً ب
بــا  به عمل آمــده  هماهنگی هــای 
دســتگاه محتــرم قضائــی و ســازمان 
ــنگینی  ــای س ــرات، مجازات ه تعزی
بــرای ایــن قبیــل افــراد درنظــر 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت
ــی  ســخنگوی فرماندهــی کل انتظام
ــه  ــت هرگون ــردم خواس ــور از م کش
ــای  ــکار کااله ــاره احت ــات درب اطاع

کشف ۱۴۴5 تن انواع کاالی اساسی احتکارشده توسط پلیس در ۲۴  
ساعت / بازداشت ۲5۷ متهم

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 
داشتن روح زیبا پرستی و تجمل دوستی

یکــی ازویژگیهای فطــری زن زینت گرایی اســت و زینت 
از اصــول زندگــی او محســوب مــی شــود و خودنمایــی و 
جلــب توجــه مــرد بــرای او بــا اهمیــت اســت ، در عیــن 
حــال کــه در فطــرت و نهــاد هــر زنــی تنهــا یــک مــرد 
بــه عنــوان رئیــس و مونــس مطــرح اســت کــه ایــن خود 

صفــت منحصــر بــه فــرد و واالیــی بــرای زنــان اســت.
یکــی دیگــر از جلــوه هــای تجمــل دوســتی ؛ تجمــل 
پرســتی اســت کــه اگــر چنانچــه در فــردی ملکــه شــود 
و عاقــه وافــر و بــی حــد و مــرزی پیــدا کنــد و از مــرز 
ــود آوردن  ــث بوج ــردد باع ــارج گ ــادل خ ــی و تع طبیع
مشــکات زیادی بــرای خانــواده و در نهایت بــرای جامعه 

مــی گــردد.
از ســویی درآمــد خانــواده پاســخگوی ارضــای طبیعــی 
او نمــی توانــد باشــد و بــر توقعــات افــزوده مــی گــردد و 
انتظــارات از مــرد بیشــتر مــی شــود و بــه حــرص و طمع 

تبدیــل گشــته و بنیــان خانــواده را زیــرورو مــی کنــد.
از طرفــی زن هــم بفکــر اســتقال مالــی و کســی درآمــد 
بیشــتر مــی افتــد و باعــث مــی شــود در خــارج از خانــه 
بــه کارهای بیشــتری مشــغول باشــد و بیشــتر وقتــش را 
کارش بگیــرد و باعــث ســلب آســایش و آرامــش گردیده 
و در نهایــت باعــث ســقوط فکــری و اخاقــی می گــردد.
پیامبــر اســام )ص( مــی فرماینــد: ) العفاف زینه النســاء 
ـ عفــت زینــت زنــان اســت ( و نیــز مــی فرماینــد ) َمــن 
ـ از نشــانه هــای زن بــد این اســت  هُ َمُونَِتهــا  ُشــوُمها ِشــدَّ

کــه هزینــه ی زندگــی اش زیــاد باشــد.(
چنانچــه از ایــن موهبــت الهی اســتفاده بهینه بر اســاس 
ــر )ص( و ائمــه ی  ــرآن و پیامب ــار و رهنمودهــای ق گفت
معصومیــن علیــه الســام بشــود ، ایــن روحیــه بشــکل 
صحیــح و معتــدل و مشــروعش بصــورت توجه بــه وضع 
لبــاس فرزنــد و همســر و تنظیــم وســایل و اثاثیــه خانــه 
سروســامان دادن بــه آنهــا باعــث مــی گــردد کــه درون 
خانــه نشــانی از حیــات و فــروغ زندگی پدیــد آید و منجر 
بــه حفــظ و اداره خانــواده از روی انصــاف و مســاوات شــود 
و بــه صحنــه هــای پــر غوغــای زندگــی ســامان بخشــد 
و در واقــع تنهــا زیبایــی ظاهــری جمــال نیســت بلکــه 
زیباییهــای درونــی ، جمــال حقیقــی اســت کــه انســان 
جهــت رســیدن بــه آن خلــق شــده و زمانــی اســت کــه 
بــا بــه فعــل درآوردن اســتعدادهای بالقــوه و ذاتی خویش 
متخلــق بــه اخــاق الهــی گردیــده آنوقــت بــه بهتریــن 
وجــه بــه جلــوه هــای زیبایــی دســت پیــدا کــرده اســت.
زیباییهــای ظاهــری محــدود و مقیدند و پس از گذشــت 
زمانــی در موقعیتهــای خاصــی و بــا کهولــت ســن از بین 
مــی رونــد و تنهــا زیبایــی درونــی اســت کــه اگــر انســان 

در خــود ایجــاد کــرده باشــد باقــی و جاودانــه اســت.
گل هرچــه قــدر معطر و دلنشــین باشــد پرپر مــی گردد 

و طــراوت و عطــر خــود را از دســت مــی دهد.
ســرمایه جوانــی بــا آن همــه شــور و هیجــان و اســتعداد 
و احساســات در مــدت کوتاهــی آن درخشــش و تابناکــی 
خــود را از دســت مــی دهنــد و بــه پیــری و ناتوانی مبدل 
مــی کــردد و چه بســیار خانــواده هایــی که از همــه گونه 
مظاهــر زیبایــی مــادی اســتفاده مــی کردند و بــه دالیلی 

بــه فقــر و تنگدســتی دچار گشــتند.
پــس بایســتی بــه زیبایــی ســیرت و روش و راه و عمل به 
احــکام قــرآن توجــه شــود کــه نهایــت آن دســتیابی بــه 
جمــال واقعــی لســت و آن اثــری کــه از انســان باقــی می 
مانــد ســیمای حقیقی او که همان انســانیت کامل اســت 
و تمامــی اثــرات صــوری و ظاهــری دنیوی و مــادی از بین 
خواهنــد رفــت . پــس بایــد از ایــن موهبت فطــری جهت 
معــارف الهــی و تربیــت فرزنــدان صالــح واصــاح خانــه و 

خانــواده اســتفاده نمود.
پیامبــر اســام )ص( مــی فرماینــد : ) اَعَظــُم النِّســاءِ بََرَکُه 
ـ بزرگتریــن زنــان بــه برکــت زنــی اســت ؛  اََقلَُهــنَّ َمُونـَـَة 
کــه از خــدای متعــال بترســد و از عقلش اســتفاده کند و 
همــواره مواظــب اخــاق شــوهرش باشــد ؛ و از او چیــزی 
نخواهــد کــه در انجامــش بــه رنــج و زحمــت بیفتــد.(و 
نیــز مــی فرماینــد : ) هــر زنــی کــه بــرای اصــاح خانــه 
اثاثیــه را جابــه جــا کنــد خداونــد بــه او نظــر لطــف مــی 
کنــد و هــر کــس کــه مــورد لطــف و توجــه پــروردگار 
قــرار گیردمعــذب نخواهــد شــد.( حضــرت علــی )ع( می 
ـ آرایــش  ــُل ِمــن اخــاِق الُمؤِمنیــَن  فرماینــد : ) الَتَجمُّ
ــه  و زیبایــی از اخــاق مومنــان اســت. ( البتــه توجــه ب
زیبایــی بــرون و درون هــر دو منظــور اســت چونکــه در 
ــورة الَجماُل  حدیــث دیگــری می فرماینــد : ) ُحســُن الصُّ
ـ نیکویــی صورت  ــرائِرِ  الظاِهــرِ و ُحســُن النِّیِّــِة َجماُل السِّ
زیبایــی بــرون اســت و نیــت نیکــو زیبایــی درون اســت. (
بنابرایــن ُحــب زینــت و جمــال از نظــر قــرآن تــا حــد 
اعتــدال نه تنها ناپســند نیســت بلکــه خداونــد آن را برای 
بنــدگان بــا ایمان قــرار داده اســت تــا از آن در راه رســیدن 

بــه کمــال و جمــال معنــوی اســتفاده کننــد.

زیبا تر از حورالعین)۱3(

آرامش:
از نظــر روان شناســان محیــط خانــواده بهنجــار، امن تریــن و 
رضایت بخش تریــن بســتر بــرای ارضــای نیازهــای روانــی و 
به ویــژه آرامــش روانــی اســت. محبــت، غمخــواری و پذیرش 
ــی  ــات زندگ ــا و ضروری ــن مؤلفه ه ــه از مهم تری ــر ک یکدیگ
اجتماعــی اســت، بــه بهترین نحــو در خانــواده بهنجــار تأمین 
ــی و آرامــش حاصــل از  ــای عاطف می شــود و ارضــای نیازه
آن، می توانــد حــالل بســیاری از مشــکالت باشــد. در چنیــن 
ــط صمیمــی و خــوب،  ــل رواب ــه دلی ــواده ای زن و مــرد ب خان
در زمــان غــم و انــدوه بــه راحتــی در کنــار همســر خــود بــه 
آرامــش می رســند. اگــر چــه رهبــری خانــواده بــه عهــده مــرد 
اســت، ولــی زن به ســبب عواطف و احساســات قــوی زنانگی، 
ــن آرامــش و ســالمت  ــری را در تأمی ــی و مؤثرت نقــش اصل
روانــی خانــواده ایفــا می کنــد؛ از همیــن روســت کــه در خانــه 

مســئولیت های بیشــتری بــه زن داده شــده اســت.
ــاره فرمــوده  مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( در ایــن ب
است:انســان در تالطم هــای زندگــی کــه ناشــی از برخوردهای 
ناگزیــر اســت، بــه دنبــال یــک فرصــت می گــردد تــا بــه آن 
پنــاه بــرد. اگــر یــک زوج باشــند، در ایــن تالطم هــا به یکدیگر 
پنــاه می برنــد؛ زن بــه شــوهرش پنــاه می بــرد و شــوهر هــم 
بــه زنــش پنــاه می بــرد. مــرد در کشــاکش زندگــی مردانــه 
خــود، احتیــاج به یک لحظه آرامشــی دارد تــا بتوانــد راه را ادامه 
بدهــد.آن لحظــه آرامــش ِکــی اســت؟ همــان وقتی اســت که 
او در محیــط سرشــار از محبــت و عطوفــت خانوادگــی خودش 
قــرار می گیــرد. با همســر خــودش کــه به او عشــق مــی ورزد، 
بــا اوســت، در کنــار اوســت و بــا او احســاس یگانگــی می کند. 
وقتــی بــا همســر خــود مواجــه می شــود، ایــن همــان لحظــه 

آســایش و آرامــش اســت.
ایشــان همچنیــن بــا اســتناد بــه آیــه ۲۱ ســوره روم دربــاره 
ــرآن در  ــان ق ــوده است:اســالم در بی ــواده فرم ــش در خان آرام
چنــد جــا، ایــن آفرینــش زن و مــرد و در نهایــت زوجیــت آن ها 
را، بــرای آرامــش زن و مــرد شــناخته اســت. در قــرآن آیــه »َو 
ِمــْن آیاتـِـِه أَْن َخلـَـَق لَُکــْم ِمــْن أَنُْفِســُکْم أَزْواجاً لَِتْســُکُنوا إِلَْیها 
َو َجَعــَل بَْیَنُکــْم َمــَودَّةً َو رَْحَمًة«آمده اســت: خدای متعــال زوج 
آدمــی را از جنــس او قــرار داد. زوج زن را و زوج مــرد را از جنــس 
خــود او قــرار داده، »یســکن الیهــا« تــا اینکــه آدمــی بتواند چه 
ـ در کنــار شــوهر یــا همســر احســاس آرامــش  مــرد و چــه زن 
کنــد. ایــن آرامــش، ســکونت و نجــات از تالطم هــای روحــی 

و اضطراب هــای زندگــی اســت... .
همســر گرامــی ایشــان می گوید:فکــر می کنــم بزرگ تریــن 
نقــش مــن، حفــظ جــو آرامــش خانه بــود؛ طــوری که ایشــان 
بتواننــد بــا خیــال راحــت بــه کارشــان ادامــه دهند. من ســعی 
داشــتم تــا ایشــان را از نگرانــی در مــورد خــود و فرزندانــم دور 
نگهــدارم. گاهــی اوقــات کــه بــرای مالقات ایشــان بــه زندان 
ــان  ــه ایش ــزی ب ــتیم؛ چی ــه داش ــکالتی ک ــم، از مش می رفت
نمی گفتــم و در پاســخ بــه سؤاالتشــان دربــاره وضعیــت خودم 
و فرزنــدان صرفــاً خبرهــای خــوب مــی دادم. بــرای مثــال طی 
مالقات هایــی کــه بــا ایشــان در زندان داشــتم یــا در نامه هایی 
کــه در دوران تبعیــد برای ایشــان می نوشــتم، هرگز چیــزی در 

مــورد بیمــاری فرزنــدان نمی گفتــم و نمی نوشــتم.

محبت :
یکــی از ویژگی هــای مهــم خانــواده، مــودت و محبــت 
اســت؛ چنانکــه در آیــه ۲۱ روم از محبــت بیــن زن و شــوهر 
بــا واژه مــودت و رحمــت یــاد شــده اســت: »َو َجَعــَل بَْیَنُکــْم 
َمــَودَّةً َو رَْحَمــًة«. منظــور از مــودت، دوســت داشــتن همــراه با 
خیرخواهــی اســت. مــودت، بــه معنــای محبتی اســت کــه اثر 
آن در مقــام عمــل ظاهــر می شــود؛ در نتیجــه نســبت مــودت 
بــه محبــت، نســبت خضــوع بــه خشــوع اســت؛ زیــرا خضوع، 
در حقیقــت خشــوعی اســت کــه اثــر  آن در مقــام عمــل هویدا 
می شــود رحمــت، عنصر بســیار مؤثــر و ســازنده ای در اعتالی 
خانــواده و مهربانــی میــان اعضــای خانــواده اســت. از ایــن  رو 
یکــی از روشــن ترین جلوه گاه هــا و مــوارد خودنمایــی مــودت و 
رحمــت، جامعــه کوچــک خانــواده اســت؛ زیــرا زن و شــوهر در 

محبــت و مــودت، مــالزم یکدیگرند.
ــی(،  ــه العال ــر معظــم انقالب)مدظل در منظومــه فکــری رهب
ــه ریشــه  ــی اســت ک ــواده« ســرمایه مهم ــت در خان »محب
الهــی دارد:سرمنشــأ این چشــمه جوشــان، اقیانوس بی ســاحِل 
ِمهــر الهــی اســت. خــدای رحمــاِن رحیــم و رئــوف لطیــف، به 
اراده حکیمانــه خــود جذبــه  ای از ایــن شــعله آســمانی را میــان 
زوِج جــوان قــرار می دهــد تــا از آینــه ای نزدیــک و بــه مــدد 
اندیشــه ای بــادوام، هــر یــک به تماشــای نشــانه ای برجســته 
از آیــات جمــال و لطــف الهــی بنشــینند... این محبــت، ِگرهی 
اســت کــه خداونــد بــه دســت لطــف خویــش بیــن دو قلــب 
ــدگار و  ــد مان ــک پیون ــة عرشــی، ی ــدازد و ِمهری جــوان می ان
بــا طــراوت اســت. ســرمایه ای اســت کــه اگــر حفــظ شــود... 

ــد. ــان می کن ــختی ها را آس ــیرین و س ــا را ش تلخی ه
ــر،  ــر و پس ــت: »دخت ــوده اس ــری فرم ــان در کالم دیگ ایش
عــروس و دامــاد بــه هــم محبــت بورزنــد؛ چــون محبــت آن 
مالطــی اســت کــه این هــا را بــرای هــم حفــظ می کنــد ... 
محبــت، خانــواده را پایــدار می کنــد. اگــر در زندگــی محبــت 
وجــود داشــت، ســختی های بیــرون خانــه آســان خواهد شــد. 
بــرای زن هــم ســختی های داخــل خانــه آســان خواهد شــد«.

خانواده مطلوب از منظر 
مقام معظم رهبری)۴(

جایگاه زن دراسالم
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ادامــه ســرمقاله.... حــال ممکــن اســت بپرســید ایــن موضــوع دارای چــه 
مخاطراتــی اســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد بــه مثــال ژاپــن اشــاره 
کرد.شــمار ســالمندان در ژاپــن در ســالهای اخیــر افزایــش یافتــه اســت، به نحوی 
کــه  شــمار ســالمندان بــاالی 6۷ ســال، 36 درصــد از جمعیــت ژاپــن را تشــکیل 
دهنــد. در حــال حاضــر ژاپــن از ســوی ســازمان بهداشــت جهانی در صــدر جدول 
نــرخ طــول عمــر جهــان قــرار دارد. ایــن موضــوع ســبب کاهــش شــمار جمعیت 
کارگــری در ژاپــن کــه دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان را تشــکیل می دهد، شــده 
اســت. افزایــش شــمار ســالمندان و کمبــود نیــروی کار در ژاپــن نگهــداری افــراد 

مســن را نیــز بــا مشــکل روبــرو کــرده اســت.
لــذا لــزوم سیاســتهای تشــویقی بــرای افزایــش جمعیــت نیــاز بــه تبییــن دالیل 
میــان محققــان و سیاســتگذاران دارد.چــرا کــه تجربــه رشــد جمعیــت در دهــه 
60 کــه بــا عــدم پیــش بینــی و تــدارک ابــزار کافــی بــرای پاســخگویی نیازهــای 
اولیــه دینــی ،آموزشــی و دانشگاه،اشتغال،مســکن و ازدواج ایــن نســل روبــرو بــود 
باعــث شــد کــه مشــکات زیــادی بــرای سیاســتگذاران و مجریــان بوجــود بیاید.

در صــورت پدیــد آمــدن اجمــاع علمی میان نهــاد مختلف پژوهشــی،حاکمیتی و 
سیاســتگذاری مــی بایســت به برنامــه ریزیهای میــان مــدت و بلند مــدت در این 
زمینــه دســت زد و متــون قانونــی الزم را در ایــن زمینــه تــدارک دید.مهــم تریــن 
مســاله در ایــن زمینــه کارامــدی و برنامــه ریــزی دولت بــرای افزایــش جمعیت و 

تامیــن نیازهای آن اســت.
رونــق اقتصــادی در همــه جوامــع متاثــر از جمعیــت جــوان و مولد اســت، کاهش 
ســرمایه انســانی و همچنیــن جمعیــت مولــد در ســال هــای نــه چنــدان دور 
آتــی، دنیــا را بــا چالــش هــای اجتماعــی/ اقتصــادی ناشــی از ســالمندی ترکیب 
جمعیتــی مواجــه خواهــد کرد.این تحــول بزرگ مســتلزم توســعه قابل ماحظه 

اقدامــات حمایتــی و تأمینی اســت.
مســئوالن نظــام بایــد در ایــن زمینــه رشــد جمعیــت توجــه داشــته باشــند و 
همانگونــه کــه رهبــر انقاب نیــز فرمودنــد درخصــوص تاخیــر در ازدواج، شــغل، 
مســکن و دیگــر مســائل جوانــان باید مشــکات را ریشــه ای حل کنیــم و موضوع 
افزایــش جمعیــت را هــم مد نظــر داشــته باشــیم. بعــد از حــل ریشــه ای نیازهای 
ــیم  ــته باش ــد را داش ــش نســل و فرزن ــع افزای ــد توق ــوان بای اساســی نســل ج

به گونــه ای کــه هــر خانــواده حداقــل 3 تــا ۴ فرزنــد داشــته باشــد

سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور : 

  خطرات کم جمعیتی و برنامه ریزی 
کشف بیش از 80 تن کاالی احتکاری و قاچاق در کرماندولت برای افزایش جمعیت 

رئیــس پلیــس امنیــت اقتصادی اســتان کرمــان از کشــف ۴۵ تــن روغــن خوراکی 
قاچــاق از 3 دســتگاه کامیــون در محــور کرمــان - بم خبــر داد.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، ســرهنگ حمیدرضا میرحبیبــی رئیس 
پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان کرمــان اظهــار کــرد: مامــوران امنیــت اقتصــادی 
مســتقر در ایســت و بازرســی مرصــاد در حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری محور 
کرمــان - بــم بــه 3 دســتگاه خــودروی کامیــون مشــکوک و آن را بــرای بررســی 

بیشــتر متوقــف کردند.  
وی گفــت: مامــوران در بازرســی از ایــن خودروهــا ۴۵ تــن روغــن خوراکــی و فاقــد 
مجــوز قانونی را کشــف و ســه متهــم را در این رابطه دســتگیر کردند و کارشناســان 

ارزش کاالی کشــف شــده را ۲۲ میلیــارد و ۸00 میلیــون ریــال بــرآورد کردند.
کشف ۴۲ تن انواع کاالی اساسی احتکاری در شهرستان انار

ســرهنگ رضــا خلیلی نــژاد فرمانــده انتظامــی شهرســتان انــار از شناســایی 3 انبــار 
احتــکار اقــام و کاالهــای اساســی بــا کشــف ۴۲ تــن انــواع مــواد غذایــی در ایــن 
انبارهــا خبــر داد و افــزود: در ادامــه مامــوران بــا هماهنگی مقــام قضائی در بازرســی 
از ایــن انبارهــا در مجمــوع ۴۲ تــن اقــام احتــکاری شــامل برنــج، ماکارانــی، قنــد و 
غــات را کشــف و در ایــن رابطــه ســه متهــم را بــه مراجــع قضائــی معرفــی کردند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش ایــن اقــام خوراکــی از ســوی کارشناســان حــدود 
۷ میلیــارد ریــال بــرآورد شــده اســت، تصریــح کــرد: همــکاری مــردم بــا پلیــس در 
خصــوص گــزارش هرگونــه تخلــف اقتصــادی می توانــد در پیشــگیری از احتــکار 

اقــام مــورد نیــاز موثــر باشــد

پلمب یک انبار حاوی ۱۱ تن روغن احتکاری در قلعه گنج
رئیــس پلیــس آگاهــی شهرســتان قلعه گنــج از کشــف 11تــن روغن احتکار شــده 

در یــک انبــار واقــع در مرکــز شــهر و پلمــب آن با دســتور مقــام قضائی خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، ســروان نوربخــش فاحــی بیان داشــت: 
مامــوران پلیــس آگاهــی شهرســتان قلعه گنــج در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر 
اینکــه فــردی در یــک انبــار اقــدام بــه احتــکار ارزاق عمومی کرده اســت، موضــوع را 

در دســتور کار قــرار دادنــد.
وی افــزود: در ادامــه مامــوران پــس از اطمینــان از صحت موضــوع، ضمن هماهنگی 
قضائــی و بــا حضــور کارشناســان اداره جهــاد کشــاورزی در بازدیــد از ایــن انبــار 11 
هــزار کیلــو روغــن خوراکــی کشــف کردند که مشــخص شــد بــه انگیزه احتــکار در 

ایــن محــل دپــو شــده اند.
رئیــس پلیــس آگاهــی شهرســتان قلعه گنــج عنــوان کــرد: ارزش ایــن روغن هــا از 
ســوی کارشناســان بیــش از یک میلیــارد و 6۲0 میلیــون ریــال بــرآورد و ایــن انبــار 

ضمــن دســتگیری مالــک آن حســب دســتور مقــام قضائــی پلمب شــد.
کشف یک انبار احتکار مواد غذایی در جیرفت و یک 

محموله قاچاق در رودبار جنوب
بــه گــزارش ایســنا، رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان از 
کشــف یــک انبــار احتــکار مــواد غذایــی و یــک محمولــه قاچــاق مــواد غذایــی در 

رودبــار جنــوب خبــر داد.
مســلم مروجــی رییــس ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت جنــوب کرمان با اشــاره 
بــه کشــف 60 تــن روغــن مایــع و نباتــی در شهرســتان رودبارجنوب اشــاره کــرد و 
گفــت: ســودجویان قصــد خــروج ایــن روغــن هــای خوراکــی از مســیر شهرســتان 
رودبــار به ســمت اســتان سیســتان بلوچســتان را داشــتند که ایــن محموله توقیف 

. شد
وی افــزود: ایــن محمولــه بــا  تــاش اداره صنعــت معدن وتجارت، بازرســان بســیج، 
جهــاد کشــاورزی، نیــروی انتظامــی وبــا هماهنگــی دادســتان و رئیــس تعزیــرات 
حکومتــی شهرســتان رودبــار جنــوب قیمــت گــذاری و از طریــق عامــان تنظیــم 

بــازار بیــن مــردم ایــن شهرســتان توزیــع شــد.
مســلم مروجــی فــرد بــه کشــف انبــار احتــکار موادغذایــی در شهرســتان جیرفــت 
اشــاره کــرد و گفــت: طبــق بــرآورد کارشناســان ارزش ایــن انبــار ۲ میلیــارد ریــال 

بــوده کــه شــامل 1۵0 کیســه شــکر  و 100 کیســه انــواع حبوبــات اســت.

توقیف ۷ تریلر حامل روغن خوراکی در کرمان
بــه گــزارش ایســنا فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان از توقیــف ۷ دســتگاه تریلــر و 

کشــف 9۴ تــن روغــن خوراکــی بــه ارزش بیــش از ۴۷ میلیــارد ریــال خبــر داد.
ســردار عبدالرضــا ناظــری بیــان کــرد: مامــوران پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان 
در اجــرای طــرح مقابلــه بــا قاچــاق کاالهــای اساســی و مــورد نیــاز مــردم، هنــگام 
پایــش خودروهــای عبــوری در محور »کرمــان- بم« در ایســتگاه بازرســی«مرصاد« 

۷ دســتگاه تریلــر حامــل انــواع روغــن خوراکــی را متوقــف کردنــد.
ــواع روغــن خوراکــی کــه  ــن ان ــا 9۴ ت ــون ه ــن کامی ــزود: در بازرســی از ای وی اف
کارشناســان ارزش آن هــا را بیــش از  ۴۷ میلیــارد ریال برآورد کرده اند،کشــف شــد.

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره به تــداوم طــرح هــای برخورد بــا جرایم 
و تخلفــات اقتصــادی بــه صــورت گســترده بیــان کــرد: در ایــن رابطــه ۷ متهــم 

دســتگیر و بــه اداره کل تعزیــرات حکومتــی اســتان معرفی شــدند.

اساســی را از طریــق ســامانه 110 بــا پلیس 
خدمت گــزار خــود در میــان بگذارنــد و 
ــن در سراســر کشــور  ــکاران م ــت: هم گف
و  اطاعــات  این گونــه  دریافــت  آمــاده 
ــف و  ــتای کش ــی در راس ــات عملیات اقدام
جمــع آوری کاالهای احتکارشــده هســتند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان:

رئیس پلیس فتا استان کرمان:

کالهبرداری 600 میلیونی به اسم صرافی ارز دیجیتال 
بــه گــزارش ایســنا رئیس پلیس فتا اســتان کرمان از دســتگیری عامــل برداشــت ۶۰۰ میلیون 

ریالــی از حســاب بانکــی یــک شــهروندان کرمانــی در زمــان ثبــت نــام در یــک رصافــی ارز 

دیجیتال خــرداد. 

رسهنــگ محمــد رضــا رضایــی در ترشیــح ایــن خــر بیــان کــرد: یــک شــهروند کرمانــی بــه 

همــراه شــکواییه ای در خصــوص برداشــت غیــر مجــاز از حســاب بانکیــش  بــه این پلیس 

مراجعــه کــه رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت.

وی افــزود: شــاکی در فضــای مجــازی بــا گرداننــده یــک رصافــی ارز دیجیتال آشــنا شــده که 

در زمــان ثبــت نــام جهــت فعالیــت، اطالعات بانکی وی توســط صاحب رصافــی به رسقت 

رفتــه و مبلــغ 600 میلیون ریال از حســابش برداشــت می شــود. 

رسهنــگ رضایــی بیــان کــرد: بــا بررســی های صــورت گرفتــه توســط کارشناســان و اقدامات 

تخصصــی انجــام شــده، مخفیــگاه متهــم در یکــی از اســتان هــای همجــوار شناســایی و با 

هامهنگــی و اخــذ دســتور مقــام قضائــی، متهــم دســتگیر و بــرای ادامه تحقیقات بــه این 

پلیس انتقــال داده شــد. 

ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: متهــم در مواجهــه با مســتندات و ادله جمــع آوری شــده، به 

بــزه ارتکابــی خــود اعــراف و در ترشیــح شــگرد  مجرمانه عنــوان کــرده که از طریق شــبکه 

اجتامعــی تلگــرام بــا فــردی آشــنا شــده و ضمــن ثبــت نــام در یــک رصافــی ارز  دیجیتــال، 

اقــدام بــه برداشــت اینرنتــی 600 میلیــون ریــال از حســاب شــاکی کرده اســت.

رسهنــگ رضایــی بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت کالهــرداری هــای اینرنتــی بــه روش هــای 

مختلفــی صــورت بگیریــد، از شــهروندان خواســت: رسویس پیامک حســاب بانکی شــان را 

فعــال کننــد تــا در صــورت برداشــت غیرمجــاز و یــا ســوء اســتفاده احتاملــی، رسیعــا از آن 

مطلع شــوند.

وی ادامــه داد: مهمریــن روش مجرمــان ســایری در جرایــم مالی فریب قربانیــان و دریافت 

رمــز دوم بانکــی  آنــان اســت، لــذا شــهروندان  از اعتــامد بــی جــا و دادن اطالعــات حســاب 

بانکــی خــود بــه دیگــران خــودداری کــرده و از کلیک بــر روی لینک های مشــکوک و نصب 

 هرگونــه نــرم افزار ناشــناخته پرهیز کنند. 

رئیــس پلیــس فتا اســتان کرمان گفت: شــهروندان توصیه هــای پلیس فتا را جــدی بگیرند و 

در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک، آن را از طریق مرکز فوریت های ســایری 

www. بــا شــامره 096380 یــا ســایت پلیــس فتا بــه آدرس الکرونیکی پلیــس فتا به نشــانی

cyberpolice.ir در بخــش گزارشــات مردمــی  گزارش کنند.



10000100005588www.sepehrbrd. i r

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان       سال چهاردهم         شماره 528          دوشنبه   بیست وششم اردیبهشت  ماه 6

 

در عرصه سیاست هم، هم 
شجاع بود، هم با تدبیر بود

جلسه مهمی بود بین فرمانده گردان ها،
که صدایی بلند شد!بزرگ تری همه را صدا زد!مسئول 
جلسه حاج قاسم بود،و صدایی که بلند شد اهلل اکبر اذان 
بود،خداوند متعال همه را به نزد خود خوانده بود.حاج قاسم 
جلسه را متوقف کرد،اول باید به خدا لبیک گفت!فرقی هم 
نمی کرد، در میدان جنگ بود،در جلسه تیپ و لشکر بود، 
در جلسه چند کشوری بود،صدای خدا را که می شنید، 
صدای خودش را قطع می کرد!جماعت خواندن، آرامش 

روح می آورد، پرده ها را کنار می زند،
محبت ها را بیشتر می کند...!بی ادبی است، خدایی که تو را 
آفریده،زمین و آسمان و هوا و خاک،غذا و خواب و سالمتی 

و مغز و عقل و استعداد،جایگاه و شهرت و ثروتت را داده،
تو را فرا بخواند، تو را صدا بزند،

تو اما به کار خودت ادامه بدهی، به خدا جواب ندهی،
وقاحت است که برایت مهم نباشد، دعوت کند تو را، و نزد 

خدای مهربان نروی!
بی محبتی است، خدایی که با تمام عشق تو را خلق کرده،

تو را صدا بزند و تو،بی محبتی کنی و مقابلش نایستی،
و با او چند دقیقه ای به گفت و گو ننشینی!بگذریم از این 
که نماز...تو را از گناه، از فساد، از سختی،از تنگنا، از درد 
نجات می دهد.بگذریم از این که نماز...زندگی ات را پر 

برکت می کند،خلقت را خوب و دلت را مهربان و...
**

سال 67 به بعد بود.
دشمن شکست خورده در جنگ، اشرار را برای ناامن کردن 

ایران تحریک می کرد.
استان سیستان و کرمان هم نقطه شرارت دشمن بود.

گاهی تا 50 نفر از مردم و نیروهای انتظامی را می کشتند.
حاج قاسم فرمانده لشکر بود.

نامه نوشت به آقا و اوضاع را شرح داد،آماده بود تا خدمت 
کند.آقا مأموریت دادند به نیروی زمینی سپاه،و امر رسید 

به لشکر 41 ثاراهلل!
حاج قاسم مأمور شد تا امنیت را برقرار کند.جلسات جدی، 
برنامه ها، شناسایی ها، کارها و...چند قرارگاه عملیاتی 

مستقر شدند،
از جنوب خراسان تا سیستان.کیلومترهایی که محل تاخت 

و تاز اشرار بود،و محل زندگی محرومین،
بعد از حضور پرتوان لشکر 41 و تدبیرهای حاج قاسم،

شده بود زمین کار و زندگی بدون ترس،با رویکرد رفع 
محرومیت!فکر و کار او امنیت مردم بود،

و کار دولتی که به تدبیر حاج قاسم وارد عرصه شد.
رفع محرومیت!مردم وقتی می دیدند یک فرمانده سپاهی، 
هم جانش را به خطر می اندازد تا خطر را از آنان دفع کند،
هم مسئولین دولتی را می آورد و می برد، از محرومیت ها

می گوید و از آن ها کار می خواهد، دل دادند به سردار!
هر چند اشرار هم کم کاری نمی کردند،

در زاهدان آتش و خون راه انداختند،
قرار بود از سمت خاش بیایند، از سمت بم، از سمت 

نهبندان، نقشه شان قفل کردن منطقه بود،
اما حاج قاسم بود و نیروهای پا به رکاب و گوش به فرمانش!

بعد از شناسایی گسترده مناطق و رصد برنامه اشرار،
توانست مقابل تمام شرارت های آن ها،

سدی بسازد از امنیت!
اوال شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود،

صرف شجاعت نبود.
بعضی ها شجاعت دارند اما تدبیر و عقل الزم برای به کار 

بردن این شجاعت را ندارند.
بعضی ها اهل تدبیرند اما اهل اقدام و عمل نیستند،

دل و جگر کار را ندارند.این شهید عزیز ما هم دل و جگر 
داشت!به دهان خطر می رفت و ابا نداشت،

نه فقط در حوادث این روزها،
)بلکه( در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر ثاراهلل 

همین جوری بود، خودش و لشکرش،
هم با تدبیر بود، فکر می کرد، تدبیر می کرد،

برای کارهایش منطق داشت.
این شجاعت و تدبیر توأمان، فقط در میدان نظامی هم نبود، 

در میدان سیاست هم همین جور بود،
بنده بارها به دوستانی که در عرصه سیاسی هم فعالند رفتار 

و کارهای او را می گفتم.
در عرصه سیاست هم، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود،

سخنش اثر گذار بود، قانع کننده بود، تاثیر گذار بود

یــک شــبکه آمریکایــی در بازتاب عملیــات ماهــواره ایرانی 
نوشــت کــه »نــور2«، بعنــوان بخشــی از اولیــن تصاویــر 
بــا وضــوح بــاالی خــود، از مقــر نــاوگان پنجــم آمریــکا در 

بحریــن تصاویــری را ارســال کــرد.
ــارس،  ــزاری ف ــل خبرگ ــرویس بین المل ــزارش س ــه گ ب
ــی  ــواره ایران ــه ماه ــرد ک ــزارش ک ــوز گ ــبکه فاکس نی ش
»نــور 2« کــه اوایــل ســال جــاری میــالدی در مــدار قــرار 
گرفتــه بــود، بــه عنــوان بخشــی از اولیــن دســته از تصاویر 
بــا وضــوح باال، تصویــری از مرکــز فرماندهی نــاوگان پنجم 

ایــاالت متحــده در بحریــن ارســال کــرد.
روز گذشــته خبرگزاری هــای داخلــی ایــران گــزارش 
ــور 2 کــه در مــاه مــارس توســط  ــد کــه ماهــواره ن کردن
ــود،  ــده ب ــاب ش ــالمی پرت ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس س
ــارس و  ــی ف ــتان های جنوب ــری از اس ــن تصاوی همچنی

ــه اســت. بوشــهر گرفت
عیســی زارع پــور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در 
ــه  ــت: »چ ــتاگرام نوش ــود در اینس ــخصی خ ــه ش صفح
ــی  کســی فکــرش را می کــرد کــه روزی ماهــواره ای ایران
کــه در مــدار ۳11 مایلــی قــرار دارد، بتوانــد از تمــام ســطح 
زمیــن تصویربــرداری رنگــی انجــام دهــد و تصاویــر را بــه 
ایســتگاه های زمینــی کــه توســط جوانــان ایرانی ســاخته 

شــده اســت ارســال کنــد. ایــن اولیــن بــار اســت کــه یــک ماهــواره بومــی تصاویــری بــا وضــوح باال بــا رنگ 
ــد«. ــال می کن ــی ارس واقع

شــبکه فاکــس نیــوز در گــزارش خــود بــه اظهــارات مقام هــای آمریکایــی دربــاره تصاویــر ارســالی ماهــواره 
نــور 2 پرداختــه و نوشــت، نیــروی دریایــی ایــاالت متحــده می  گویــد کــه منطقــه عملیاتــی نــاوگان پنجم، 
»حــدود 2.5 میلیــون مایــل مربــع وســعت آبــی را در بــر می گیــرد و شــامل دریــای عرب)شــمال اقیانــوس 

هنــد(، خلیــج عمــان، دریــای ســرخ و بخــش هایــی از اقیانــوس هنــد اســت«.
نیــروی دریایــی آمریــکا همچنیــن در ایــن خصــوص گفته اســت: »این گســتره شــامل 20 کشــور اســت و 

شــامل ســه گلــوگاه اســت کــه بــرای جریــان آزاد تجــارت جهانــی حیاتی اســت«.

راه کارهای جلوگیری از فحش دادن 
و ناسزا گفتن فرزندان

بســیاری از مواقــع پــدر و مــادر جمــالت و کلمات 
ناشایســتی را از دهــان کــودک و نوجوانشــان مــی 
ــه شــدت ناراحــت و متعجــب مــی  شــنوند کــه ب

شــوند چــرا کــه بــا خــود مــی گوینــد:
ــن کلمــات زشــت و اســتفاده نمــی  ــا کــه از ای م
کنیــم پــس ایــن بچــه از کجــا یــاد گرفتــه اســت 
ــد  ــد بای ــرار نکن ــی را تک ــه بدزبان ــرای اینک و ب

ــم … ــکار کنی چ
در ایــن مطلــب ســعی نمــوده ایــم در ایــن مقالــه 
ــه عوامــل ایجادکننــده بددهنــی و راه حــل هــا  ب
ــودکان  ــی ک ــا بددهن ــه ب ــای مقابل ــک ه و تکنی

ــم: بپردازی
علل بددهنی کودکان

بددهنــی در کــودک و نوجــوان دالیــل مختلفــی 
دارد کــه متأســفانه در اغلــب مــوارد متأثــر از 
ــل کــودکان  رفتارهــای نابهنجــار والدیــن در مقاب
ــه وجــود  مــی باشــد و پــدر و مادرهــا خــود در ب
ــن  ــم تری ــد مه ــده ای دارن ــش عم ــدن آن نق آم

ــد از: ــودکان عبارتن ــی ک ــل بددهن عوام
ــواده  ــگ خان ــت در فرهن ــک و زش ــاظ رکی 1. الف
ــا  ــل ب ــورت طف ــن ص ــه در ای ــوده ک ــوم ب مرس
ــش  ــند گرای ــار ناپس ــن رفت ــتقیم بدی ــد مس تقلی
ــد داد. ــرورش خواه ــش پ ــه و آن را در خوی یافت
ــواده همچــون عمــو،  2. برخــی از وابســتگان خان
دایــی و حتــی خــود پــدر و مــادر لحــن کودکانــه 
ــرار داده و  ــح ق طفــل را مستمســکی جهــت تفری
ــه  ــان را ب ــط وی، آن ــک توس ــاظ رکی ــد الف تقلی

ــی دارد . ــادی وام ــده و ش خن
ــادت  ــک ع ــع ی ــا رف ــه بعده ــت ک ــح اس پرواض
ــه  ــا چ ــل ت ــن طف ــده در ذه ــتقر ش ــاًل مس کام

ــود. ــد ب ــراه خواه ــختی هم ــا س ــدازه ب ان
و معمــوالً در حــدود ســن 6 و 5 ســالگی، توجــه 
ــه قبــح و زشــتی آن جلــب شــده  ــدر و مــادر ب پ
و تــازه آن زمــان اســت کــه بــه فکــر چــاره مــی 

افتنــد.
ــودک  ــه ک ــادر از اینک ــدر و م ــان پ ــن زم در ای
خردســال بــدون هیــچ گونــه ابایــی بــه فحاشــی 
ــران  ــب و نگ ــردازد، متعج ــی پ ــزاگویی م و ناس
ــای  ــه زیربن ــه ب ــه توج ــی ک ــوند در حال ــی ش م
موضــوع جــای هیــچ گونــه شــگفتی بجــا نخواهــد 

ــت.  گذاش
۳. گاهــی کــودک آن زمــان کــه بــه ســن نوجوانی 
نزدیــک مــی شــود بــرای تثبیــت اســتقالل خــود، 

بــه ایــن کار دســت مــی زنــد.
4. در بعضــی مواقــع خانــواده بــه طــور ناخواســته 
زمینــه ای ایجــاد مــی کنــد کــه در آن کــودک یــا 
ــی  ــدید م ــت و خشــم ش ــار عصبانی ــوان دچ نوج

شــود 
ــرده و  ــالل ک ــار اخت ــاب او دچ ــر اعص ــن ام همی
ــان وی  ــر زب ــح ب ــت و قبی ــاظ زش ــودآگاه الف ناخ
جــاری خواهــد شــد بنابرایــن تــا آنجــا کــه امــکان 
ــت را از  ــای عصبانی ــه ه ــید زمین ــد کوش دارد بای

بیــن بــرد.
5. گاهــی علــت بدزبانــی، وجــود گروهــی از 
ــا نوجــوان از آنهــا  دوســتان اســت کــه کــودک ی

ــرد. ــی پذی ــدی م ــر ج تأثی
در ایــن خصــوص چــاره ای نیســت جــز آنکــه بــا 
نرمــی و عطوفــت اعتمــاد کــودک را جلــب نمــود 
ــاره  ــتقیم درب ــر مس ــی دادن غی ــق آگاه و از طری
ــد و جایگزیــن کــردن دوســتان خــوب  رفیقــان ب

مشــکل را حــل نمــود.
ــد  ــی کنن ــر م ــا فک ــودکان م ــع ک ــی مواق 6. گاه
کــه صحبــت صریــح و بــی پــرده در مــورد 
کارکردهــای بــدن و ادرار و مدفــوع خنــده دار 
اســت و نوعــی شــوخی بــه حســاب مــی آیــد کــه 
ــا حــدود  ــد ت ــی توان ــا م ــه عکــس العمــل م البت

ــد. ــتباهش نمای ــه اش ــادی او را متوج زی
ــا  ــد کــه کــودکان تنه ــی آی 7. مواقعــی پیــش م
ــی  ــت م ــرم صحب ــان گ ــتان ش ــا دوس ــی ب وقت
شــوند از عبــارات زشــت و ناپســند اســتفاده مــی 
ــی و رنجــش  ــث ناراحت ــر باع ــن ام ــه ای ــد ک کنن

ــردد . ــی گ ــن م ــر والدی خاط
دوگانــه  رفتــار  وجــود  متوجــه  را  ایشــان  و 
ــی  ــتان م ــواده و دوس ــع خان ــان در جم فرزندش
ــراد و  ــه ای ســازد و برایشــان مشــخص نیســت ک

ــرد ؟ ــد ک ــه بای ــت و چ ــکال از کجاس اش

تکنیک های مقابله با 
بددهنی کودکان و نوجوانان

کودک ونوجوان

مکتب حاج قاسم 
درس پنجم

 ماهواره ایرانی نور2،  تصاویری از مقر ناوگان پنجم آمریکا ارسال کرد

فرمانده سپاه استان کرمان: 

امروز دشمنان نظام برای تضعیف نظام و انشقاق ملت هم قسم شدند
فرمانــده ســپاه اســتان کرمــان گفــت: امروز دشــمنان 
نظــام بــرای تضعیف نظــام و انشــقاق ملت هم قســم 
شــدند و بایــد مراقــب بــود صــدای دشــمن از حلقــوم 

افــراد خــودی بیــرون نیاید.
ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، ســردار  ب
ــهدای  ــادواره ش ــتمین ی ــی در بیس ــین معروف حس
روســتای کــرم با گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدا به 
ویژه سیدالشــهدای جبهه مقاومت شــهید ســلیمانی 
اظهــار داشــت: مراســم یادواره شــهیدان مراســم ختم 
نیســت، مراســم افتخــار کــردن بــه فتوحــات جهــان 
ــای  ــروز در جغرافی ــه ام ــر چــه ک اســالم اســت و ه
دنیــای اســالم و ایــران اســالمی می بینیــم همــه بــه 
برکــت رشــادت ها و شــجاعت های ایــن شــهدا اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهدا نیازی بــه این مراســم 
ندارنــد و مــا بــرای مصونیــت خودمــان بایــد در دریای 
زالل شــهدا شــنا کنیــم تــا بــه ســاحل امــن برســیم، 
افــزود: حضــور در مراســم گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
شــهیدان عــزت و افتخــار اســت و دعوتــی اســت کــه 

انســان را مصــون می کنــد .
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
برگــزاری یــادواره شــهدا زمانــی ارزش دارد کــه در آن 
فضایــی ایجــاد شــود کــه بــرای بقــای دیــن اســالم، 
تولیــد جریان شــود گفــت: شــهدا، شناســنامه واقعی 
ملــت مــا هســتند و بــه عنــوان محــور حقیقــی ایران 

اســالمی، هیــچ کــس نباید جــرات کنــد برای شــهدا و 
خانــواده آنهــا خــط کــش و محدودیــت بگــذارد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهدا بودند که بــرای ایــران و 
دیــن اســالم جانشــان را فــدا کــرده و جان و آبرویشــان 
را بــرای بقــای دیــن اســالم در طبــق اخــالص 
گذاشــتند بیــان کــرد: دوران انقــالب اســالمی، امتحان 
توده هــا بــود و توده هــای مــردم توانســتند بــا رشــادت 

و شــجاعت پیــروز در ایــن امتحــان شــوند.
ســردار معروفــی بــا بیــان اینکــه امــروز زمــان امتحــان 
نخبــگان اســت افــزود: باید دیــد نخبگان امروز نســبت 
بــه ولــی خدا، شــهدا و نســبت به ایــران آنقــدر معرفت 
دارنــد تــا بــرای آبــروی اســالم، کشــور و ملــت، جــان و 

آبــرو خــود را بگذارند.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمان بیــان کــرد: امروز 
شــرایط جامعــه بــه قــدری ســخت و غبارآلــود اســت 
کــه اگــر مراقــب نباشــید، خــودی در زمیــن دشــمن 
قــدم می زنــد و صــدای دشــمن از حلقــوم افــراد 

ــد. ــرون می آی ــودی بی خ
ــه  ــای شــاخص شــهدا ک ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش وی ب
آنهــا را بــه عنــوان قهرمانــان و الگوهــای واقعــی معرفی 
ــودن و  ــی ب ــودن، انقالب می کننــد، گفــت: اعتقــادی ب
مردمــی بودن شــهدا، ســه مولفــه اصلی در شــخصیت 
آنهــا بــوده و امــروز کشــور بــه ایــن ویژگی هــا بســیار 

نیــاز دارد.

ســردار معروفــی بــه ویژگــی هایی همچــون توکل 
بــه خــدا، والیت بــاوری، توســل و اســتحکام درونی 
در شــهدا اشــاره و بیــان کــرد: شــهدا محافظــه کار 
و سیاســت زده نبودنــد؛ چیــزی کــه امــروز اســتان 
کرمــان از آن بســیار رنــج می بــرد و نیــاز بــه اصالح 

دارد.
وی بــه مســئولین و مــردم توصیــه کــرد، شــهدا را 
بــه عنــوان الگــوی در کار و کــردار خود قــرار دهند، 
زیــرا شــهدا تنها بــه ادای تکلیــف توجــه می کردند 
بــدون آنکــه بــه مــکان، زمــان یــا لباســی کــه بــر 
ــه  ــروز وظیف ــت: ام ــد گف ــه کنن ــد توج ــن دارن ت
جامعــه را در قبــال تــداوم راه شــهدا، وحــدت گرایی 

حــول محــور ولــی و حجــت خــدا اســت.

جوانان برای ازدواج کردن چه تسهیالتی دریافت می کنند؟
ــت،  ــی جمعی ــواده و جوان ــت از خان ــون حمای در قان
از جوانانــی کــه در آســتانه ازدواج قــرار دارنــد 
ــای وام  ــه اعط ــرد ک ــورت می گی ــی ص حمایت های
200 میلیــون تومانــی بــه زوجیــن جــوان، از جملــه 

ــت. آن هاس
ــگار ســالمت خبرگــزاری فــارس،  ــه گــزارش خبرن ب
آغــاز هفتــه جمعیــت در کشــور اســت. هفتــه ای کــه 
ســعی دارد در طــول آن مــردم و مســؤوالن را نســبت 
بــه عواقــب نامطلــوب کاهش جمعیــت و فرزنــدآوری 

آگاه ســازد.
ــاری کــه رهبــر معظــم انقــالب موضــوع  از اولیــن ب
ــه  ــک ده ــش از ی ــد بی ــرح فرمودن ــت را مط جمعی

می گــذرد.
در اولیــن روزهــای کاری دوره یازدهم مجلس شــورای 
ــت و  ــی جمعی ــوان »جوان ــا عن ــی ب ــالمی طرح اس
حمایــت از خانــواده« مطــرح شــد و نماینــدگان طراح 
ایــن طــرح قصــد دارنــد تــا بــا اجرایــی شــدن ایــن 
ــون شــرایط افزایــش جمعیــت کشــور را فراهــم  قان
کــرده و مــردم را بــه فرزنــدآوری ترغیــب و تشــویق 

. کنند

ــت،  ــی جمعی ــواده و جوان ــت از خان ــون حمای در قان
از جوانانــی کــه در آســتانه ازدواج قــرار دارنــد 
ــه  ــه ب ــه در ادام ــرد ک ــورت می گی ــی ص حمایت های

ایــن حمایت هــا اشــاره می کنیــم:
در مــاده 68 ایــن قانــون آمــده اســت: اعطــای وام 200 
میلیــون تومانــی بــه زوجیــن جــوان بــه شــکلی کــه 
ــته  ــال داش ــر 2۳ س ــه زی ــال و زوج ــر 25 س زوج زی
باشــد. همچنیــن وام 140 میلیون تومانــی به زوجین 
ــورت  ــان ص ــای آس ــا ضمانت ه ــر ب ــنین باالت ــا س ب

می گیــرد.
افزایــش 7.5 برابــر حــق عائله منــدی در مــدت پنــج 
ســال، افزایــش 2 درصــد امتیــاز در جذب و اســتخدام 
ــازی  ــاد و بهس ــه ایج ــن بودج ــل، تأمی ــه ازای تأه ب
خوابگاه هــای متأهــالن در همــه مراکــز آمــوزش عالی 

بــرای دانشــجویان زن و مــرد بومــی و غیربومــی.
ــری در  ــکن 70 مت ــه مس ــد ودیع ــن 50 درص تأمی
ــکن 100  ــر و مس ــزار نف ــاالی 500 ه ــهرهای ب ش
ــرای دانشــجویان و طــالب. متــری ســایر شــهرها ب

اختصــاص وام 50 میلیــون تومانــی ودیعــه، خریــد یا 
ســاخت مســکن بــرای زوجیــن بــدون فرزنــد و فاقــد 

مســکن بــا بازپرداخــت 10 ســاله و همچنیــن افزایش 
محدوده ســنی در اســتخدام جدید به شــکل یکســال 
بــه ازای تأهــل، از تســهیالت در نظــر گرفته بــرای این 

ــت.  افراد اس
همچنیــن تأســیس مراکــز مشــاوره مبتنی بر ســبک 
ــی، تربیــت و  ــی اســالمی در مراکــز آمــوزش عال ایران
آمــوزش مهارت هــای ســبک زندگــی ایرانی - اســالمی 
و ازدواج در همــه مقاطــع تحصیلــی و بســترهای 
یادگیــری و همچنیــن آمــوزش مســائل تربیتــی بلوغ 
ــاء براســاس ســبک  ــه کادر آموزشــی و اولی و ازدواج ب
زندگــی ایرانــی - اســالمی از جملــه قوانیــن در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.

تجلیل  ازخانواده های معزز شهدای ارتش با حضور فرمانده 05کرمان 
بــه گــزارش  روابــط عمومــی 
بنیادشــهید وامورایثارگــران 
ــیر صبح روز چهارشنبه  بردس
آقــای  اردیبهشــت   21
رئیــس  ایمانــی  یعقــوب 
بنیادشــهید وامورایثارگــران 
شهرســتان بردســیر بــه اتفاق  
امیرسرتیپ 2 منصوررحمانی 
ــده مرکــز آموزشــی 05  فرمان
ــی  ــمس الدین ــرهنگ ش وس
ــروان  ــی وس ــز آموزش از مرک

عــارف شــمس الدینــی مســئول ایثارگــران  نزاجــا جنــوب شــرق کرمــان از 6 خانــواده شــهید ارتش ذیــل دیــدار وتجلیل کردند.1-شــهید 
علــی زینلی2-شهیدحســن افشــون پور۳-شــهید محمدقاســم پور4-شــهیدمهدی پوراحمدی5-شهیدمنصورنگارســتانی 6- شــهید درویــش فــالح
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رئیس ســازمان بســیج فرهنگیان اســتان کرمــان در جمــع فرهنگیان 
شهرســتان بردســیرگفت: تقدیــر از معلــم، تقدیــر از ارزش هــا و علم و 

ــت. دانایی اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر، 
محمــد علیرضایــی رئیس ســازمان بســیج فرهنگیــان اســتان کرمان 
بــه مناســب برپایــی همایــش روز معلــم در جمــع فرهنگیان بردســیر 
حضــور یافــت و ضمن تبریــک هفته معلم و بزرگداشــت یــاد و خاطره 
اســتاد شــهید مطهــری گفــت: تقدیــر از معلــم، تقدیــر از ارزش هــا و 
تقدیــر از علــم و دانایــی اســت و قداســت معلــم امــروز بــر هیــچ کــس 

ــیده نیست. پوش
وی اظهــار داشــت: در ســند تحــول بنیادیــن بــه علــم و نقــش هدایت 
گــر معلمــان در جامعــه بیــش از گذشــته توجــه شــده اســت و ایــن 
معلمــان هســتند کــه در جامعــه نقــش هدایــت کننــده و اســوه دارند.
محمــد علیرضایــی افزود: بــرای اجرای ســند تحول بنیادین در ســطح 
جامعــه بایــد صاحیــت های حرفــه ای معلمــان، اخــاق حرفــه ای و 
ارزش گــذاری یــک معلــم توجــه شــود و بــرای تربیــت دانــش آمــوزان 
در تــراز جمهــوری اســامی بایــد جایــگاه معلــم را رفیع ببینیــم و اگر 
معلــم در قلــه قــرار بگیــرد، قطعــا دانــش آمــوز نیــز بــه قلــه خواهــد 

رسید.
وی اعتمــاد بــه معلمــان و فرهنگیــان را بزرگتریــن ســرمایه دانســت و 
تصریــح کــرد: بر اســاس نظر ســنجی هــای صــورت گرفتــه هنوزمردم 
نســبت بــه معلمــان در بیــن ســایر مشــاغل، اعتمــاد بیشــتری دارند و 

بــه همیــن جهــت بایــد بــه این قشــر توجــه ویــژه ای شــود.
رئیس ســازمان بســیج فرهنگیــان اســتان کرمان افــزود: ایــن برگزیده 
بــودن و نمونــه بــودن معلمــان بایــد در جامعه جاری باشــد، مســئوالن 
جامعــه بایــد بــه خــود ببالنــد کــه از معلمــان تجلیــل کنند امــا قطعا 

کوتاهــی هایــی در زمینــه تکریــم معلــم در جامعــه شــاهد هســتیم، از مجاهــدت خامــوش 
معلمــان بــه ویــژه در دوران کرونــا فیلــم هــا و مســتندها مــی تــوان تولید کــرد، تا جلــوه های 

ویــژه عشــق و ایثــار معلمــان بــه جامعــه معرفی شــود.
وی بــر تربیــت دانــش آمــوزان در مــدارس با تاســی از مکتب حاج قاســم ســلیمانی تاکید کرد 

و افــزود: بایــد از ایــن مکتــب در تربیت نســل های متعهــد و قاطــع در جهان اســتفاده کرد.
ایــن مقــام مســئول، بــا بیــان اینکــه  پیمــودن گام دوم انقــاب نیازمنــد انســان هایی فــداکار و 
ایثارگــر اســت گفــت: تحقــق این مهــم بــدون توجه بــه فرهنگ ایثــار و شــهادت و ترویــج آن 

در جامعــه و مــدارس امکان پذیــر نیســت.

نامه ای به ابوذر
نامــه ای به دســت ابــوذر رســید، آن را باز کــرد و خواند. 
از راه دور آمــده بــود. شــخصی بــه وســیله ی نامــه از او 
تقاضــای انــدرز جامعــی کــرده بــود. او از کســانی بــود 
کــه ابــوذر را مــی شــناخت کــه چقــدر مــورد توجــه 
رســول اکــرم بــوده و رســول اکــرم چقــدر او را مــورد 
عنایــت قــرار مــی داده و بــا ســخنان بلنــد و پرمعنــای 

خویــش بــه او حکمــت مــی آموختــه اســت.
ابــوذر در پاســخ فقــط یــک جمله نوشــت، یــک جمله 
ی کوتــاه: »بــا آن کــس کــه بیــش از همــه ی مــردم او 
را دوســت مــی داری بــدی و دشــمنی مکــن. « نامــه را 

بســت و بــرای طرف فرســتاد.
ــاز کــرد  ــوذر را ب آن شــخص بعــد از آنکــه نامــه ی اب
و خوانــد چیــزی از آن ســر درنیــاورد. بــا خــود گفــت 
یعنــی چــه؟ مقصود چیســت؟ »بــا آن کــس که بیش 
از همه ی مردم او را دوســت می داری بدی و دشــمنی 
نکــن« یعنــی چه؟ ایــن کــه از قبیل توضیــح واضحات 
اســت! مگــر ممکن اســت کــه آدمــی محبوبی داشــته 
باشــد- آنهــم عزیزتریــن محبوبهــا- و با او بــدی بکند؟ 
! بــدی کــه نمــی کنــد ســهل اســت، مــال و جــان و 
هســتی خــود را در پــای او مــی ریــزد و فدا مــی کند.از 
طــرف دیگــر با خــود اندیشــید که شــخصیت گوینده 
ی جملــه را نبایــد از نظــر دور داشــت، گوینــده ی ایــن 
جملــه ابــوذر اســت، ابــوذر لقمــان امــت اســت و عقلی 

حکیمانه دارد؛
چاره ای نیست باید از خودش توضیح بخواهم.

مجددا نامه ای به ابوذر نوشت و توضیح خواست.
ابــوذر در جــواب نوشــت: »مقصــودم از محبــوب تریــن 
و عزیزتریــن افــراد در نــزد تــو همــان خــودت هســتی. 
مقصــودم شــخص دیگــری نیســت. تــو خــودت را از 
همــه ی مــردم بیشــتر دوســت مــی داری. اینکه گفتم 
بــا محبــوب تریــن عزیزانــت دشــمنی نکــن، یعنــی با 
خــودت خصمانــه رفتــار نکــن. مگــر نمــی دانــی هــر 
ــود،  ــی ش ــب م ــان مرتک ــه انس ــی ک ــاف و گناه خ
مســتقیما صدمــه اش بــر خــودش وارد مــی شــود و 

ضــررش دامــن خــودش را مــی گیــرد
مردی كه اندرز خواست

مــردی از بادیــه بــه مدینــه آمــد و بــه حضــور رســول 
اکــرم رســید. از آن حضــرت پنــدی و نصیحتــی تقاضا 
ــه او فرمــود: »خشــم مگیــر« و  کــرد. رســول اکــرم ب

بیــش از ایــن چیــزی نفرمــود.
آن مــرد بــه قبیلــه ی خویــش برگشــت. اتفاقــا وقتــی 
کــه بــه میــان قبیلــه ی خــود رســید، اطــاع یافت که 
در نبــودن او حادثــه ی مهمــی پیــش آمــده، از ایــن 
قــرار کــه جوانــان قــوم او دســتبردی به مال قبیلــه ای 
دیگــر زده انــد و آنهــا نیــز معاملــه به مثــل کــرده اند و 
تدریجــا کار بــه جاهــای باریــک رســیده و دو قبیلــه در 
مقابــل یکدیگــر صف آرایی کــرده اند و آمــاده ی جنگ 
و کارزارنــد. شــنیدن ایــن خبر هیجــان آور خشــم او را 
برانگیخــت. فوراً ســاح خویش را خواســت و پوشــید و 
بــه صــف قــوم خــود ملحــق و آمــاده ی همکاری شــد.
در ایــن بیــن گذشــته به فکــرش افتــاد، به یــادش آمد 
کــه بــه مدینــه رفتــه و چــه چیزها دیــده و شــنیده، به 
یــادش آمــد کــه از رســول خــدا پنــدی تقاضــا کــرده 
اســت و آن حضــرت بــه او فرمــوده جلو خشــم خــود را 
بگیــر.در اندیشــه فــرو رفــت که چــرا من تهییج شــدم 
و بــه چــه موجبــی من ســاح پوشــیدم و اکنــون خود 
را مهیــای کشــتن و کشــته شــدن کــرده ام؟ چــرا بــی 
جهــت مــن برافروختــه و خشــمناك شــده ام؟ ! با خود 
فکــر کــرد اآلن وقــت آن اســت کــه آن جملــه ی کوتاه 
را بــه کار بندم.جلــو آمــد و زعمــای صــف مخالــف را 
پیــش خوانــد و گفــت: »ایــن ســتیزه بــرای چیســت؟ 
اگــر منظــور غرامــت آن تجــاوزی اســت کــه جوانــان 
نــادان مــا کــرده انــد، مــن حاضــرم از مــال شــخصی 
ــرای همچــو  ــدارد کــه مــا ب خــودم ادا کنــم. علــت ن
چیــزی بــه جــان یکدیگــر بیفتیم و خــون یکدیگــر را 
بریزیــم. « طــرف مقابل که  ســخنان عاقانــه و مقرون 
بــه گذشــت ایــن مــرد را شــنیدند، غیــرت و مردانگــی 
شــان تحریــک شــد و گفتنــد: »مــا هــم از تــو کمتــر 
نیســتیم. حــاال کــه چنیــن اســت مــا از اصــل ادعــای 
ــه  خــود صــرف نظــر مــی کنیــم. « .هــر دو صــف ب

میــان قبیلــه ی خود بازگشــتند 
بند كفش

امــام صــادق علیــه الســام بــا بعضــی از اصحــاب برای 
تســلیت بــه خانه ی یکــی از خویشــاوندان مــی رفتند. 
در بیــن راه بنــد کفــش امــام صــادق علیه الســام پاره 
شــد بــه طــوری کــه کفــش بــه پــا بنــد نمــی شــد. 
امــام کفــش را بــه دســت گرفــت و پــای برهنــه بــه 
راه افتاد.ابــن ابــی یعفــور- کــه از بــزرگان صحابــه ی آن 
حضــرت بــود- فورا کفــش خویــش را از پــا درآورد، بند 
کفــش را بــاز و دســت خــود را دراز کــرد بــه طــرف امام 
تــا آن بنــد را بدهــد بــه امــام کــه امــام بــا کفــش برود 

و خــودش بــا پــای برهنــه راه را طــی کنــد.
امــام بــا حالــت خشــمناك روی خویــش را از عبــد الّل 
برگردانــد و بــه هیــچ وجــه حاضــر نشــد آن را بپذیــرد 
و فرمود:»اگــر یــک ســختی بــرای کســی پیــش آیــد، 
خــود آن شــخص از همــه بــه تحمــل آن ســختی اولی 
ــرای یــک نفــر  ــه ای ب ــدارد کــه حادث ــا ن اســت. معن

پیــش بیایــد و دیگــری متحمــل رنــج بشــود. « 

داستان  های آموزنده تقدیر از معلم، تقدیر از ارزش ها و علم و دانایی است

بــا اصــاح توزیــع یارانــه هــا هنــوز عمــده مــردم تــا 
اکنــون نمی دانســتند که دولــت بــرای ماکارونــی، انواع 
ــان  ــواع ن شــیرینی، شــکات، کیــک، بیســکوییت، ان
صنعتــی و ســاندویچ، یارانــه می دهــد. اگر می دانســتند 
ــارت »واقعی شــدن«  ــه جــای »گــران شــدن« از عب ب
ــدم  ــر ع ــوی دیگ ــد. از س ــتفاده می ش ــا اس قیمت ه
ــه توســط   ــت پرداخــت یاران ــانی از وضعی ــاع رس اط
رســانه ها و دولتمــردان  وهمچنیــن  عــدم توجــه مردم 
بــه نقــش کلیــدی روســیه و اوکرایــن در تأمیــن گندم 
ــری و واقعــی  ــا بیخب ــان  باعــث شــد ت و روغــن جه
ــردم  ــود م ــه خ ــه ب ــت یاران ــا و پرداخ ــدن قیمته ش
مصــرف کننــده ابهاماتــی ایجاد شــود و اینکــه آیا ملت 
می داننــد کــه نیمــی از روغــن آفتابگــردان جهــان در 
ــد  ــا می دانن ــود؟ آی ــد می ش ــران زده تولی ــن بح اوکرای
روســیه و اوکرایــن حــدود 40درصــد گنــدم جهــان را 
ــان،  ــون آلم ــد هم اکن ــا می دانن ــد؟ آی ــن می کنن تأمی
انگلیــس، ترکیــه، اندونــزی و... روغــن را تحت کنتــرل 
دولــت درآورده انــد؟ آیــا ملــت مــا می داننــد ســازمان 
ملــل رســماً اعام کــرد قیمت مــواد غذایی در سراســر 
جهــان 13درصــد رشــد داشــته اســت؟ آیــا می داننــد 
کــه مــا 14میلیــون تن گنــدم تولیــد یــا وارد می کنیم 
امــا از 8میلیــون آن اســتفاده بهینــه و مفید می شــود و 
آیــا ملــت می داننــد کــه جنــگ اوکرایــن باعــث قاچاق 
آرد یارانــه  دار آنــان بــه کشــورهای همســایه می شــود؟ 
آیــا مــی داننــد ارد یارانــه ای کیســه ای 38هزارتومــان 
ــاق  ــان قاچ ــت 600هزارتوم ــرز و قیم ــارج از م ــه خ ب
میشــود ؟ و بســیاری از ســایراقامی کــه بــا پرداخــت 
یارانــه بــه تولیــد کننــده و یــا واردکننــده کــه نصیــب 

داللهــا میشــد و...
حــاال دولــت در مواجهــه بــا ایــن پدیــده کــه آمیخته با 
جنــگ روانــی چنــد الیــه دشــمنان شــده اســت چــه 
کار بایــد بکنــد؟ منافقیــن کارت توزیــع نــان طراحی و 
تولیــد می کننــد، کلیــپ به ســخره گرفتــن حاکمیت 
ــوروارد  ــا اینجــا ف ــد و م ــد می کنن ــی تولی ــا ماکارون ب
ــب،  ــی و اصاح طل ــه حزب الله ــرای ذائق ــم. ب می کنی
جــدا، جــدا محتــوا تولیــد می کننــد و مــا با چــه ولعی 
فــوروارد می کنیــم. اصــل تصمیــم دولــت را بایــد همه 
حمایــت کننــد. بــدون تردیــد اگــر رئیس جمهــور بــه 
فــردای سیاســی خــود می اندیشــید چنیــن تصمیمی 
ــان   ــی زم ــر هم بندی و پول پاش ــا س ــت و ب نمی گرف
ــرای کنتــرل  ــت ب ــد از اقــدام دول ــد. پــس بای می خری
ــکار  ــویی احت ــرد وازس ــت ک ــاد در آرد و ارز حمای فس
اجنــاس اساســی مــردم توســط محتکــران کــه ایــن 
روزهــا صدهــا انبــار پــراز کاالهــای اساســی کشــف و 
ضبــط شــدند بیانگــر ســودجویانی اســت کــه طمــع 
بــا جــان ومــال مــردم دارنــد. امــا در بعضی کشــورهای 
ــی چــون روغــن و  ــواد غذای ــا کمبودم ــی کــه ب اروپای
ماکارونــی و ... روبروشــدند و خبرهــای متقنــی از گرانی 
ــران آن  ــا س ــی دارد ام ــورهای صنعت ــورم در کش وت
کشــورها انهــا را بــه کاهــش مصــرف و صرفــه جویــی 
دعــوت مــی کننــد و بــا ادامــه جنــگ اوکرایــن قطعــا 
خســارات جبــران ناپذیــری متوجــه انهــا خواهدشــد و 
ــوخت  ــن وس ــدم ، روغ ــون گن ــواد ی چ ــن م درتامی
دچاربحــران خواهندشــد و هــم اکنون قیمت ســوخت 
ــرای  ــذا ب ــه اســت. ل ــن و گاز افزایــش یافت مثــل بنزی
اجــرای عدالــت وبهــره وری احادمــردم از ســرمایه ملــی 
و قطــع کــردن دســت دالالن و دریافــت یارانــه توســط 

مــردم امــری ضروریســت 
دولــت ســیزدهم از روز نخســت آغــاز بــه کار خــود، در 
خصــوص اصــاح ایــن سیاســت تاکیــد داشــت تــا بــه 
جــای اینکــه عــده ای واردکننــده از آن ســود ببرند، نفع 
آن بــه خــودم مــردم برســد و از ســوی دیگــر بتوانــد بــا 
اصــاح و حــذف ایــن ارز، در جهــت کاهــش نــرخ تورم 

ــدام کند. اق
ــش روی  ــش جــدی پی ــور یکــی از چال ــس جمه رئی
دولــت را موضــوع تخصیــص ناعادالنــه یارانــه کاالهای 
اساســی از طریــق توزیــع ارز ترجیحــی معرفــی کــرد 
و گفــت: از همــان نخســتین روزهــای آغــاز فعالیــت 
دولــت، تقریبــا همــه اقتصاددانــان و صاحب نظــران بــه 
مــا هشــدار می دادنــد کــه بایــد بــرای ایــن موضــوع به 
عنــوان یکــی از مشــکات جدی کشــور چاره اندیشــی 

. کنیم
ــوان  ــای عن ــه ج ــه ب ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه رئی
حــذف ارز ترجیحــی بایــد گفــت ایــن طــرح نوعــی 
مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه کاالهــای 
اساســی اســت، بــه بیــان میــزان یارانه هــای پرداختــی 
بــه خانواده هــا در اجــرای طــرح کمک معیشــتی 

ــد. ــد ش ــت  خواه پرداخ
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 اجرای عدالت پول پاشی 
علی السویه  نیست

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان کرمان:

كاالبرگ الکترونیکی برای عرضه كاالهای ضروری به قیمت شهریور ۱۴۰۰ آماده و اجرا شود
ــس  ــی ریی ــه میزبان ــوه ب ــه ق ــران س ــت س نشس
مجلــس شــورای اســامی برگــزار و تاکیــد شــد در 
کوتــاه تریــن زمــان ســاختار اســتفاده از کاالبــرگ 
ــه  ــرای عرضــه کاالهــای ضــروری ب الکترونیکــی ب

ــود. ــرا ش ــاده و اج ــهریور 1400 آم ــت ش قیم
بــه گــزارش حــوزه دولــت ایرنــا، در نشســت ســران 
قــوا کــه بــا حضــور آیــت الل ســید ابراهیم رئیســی 
ــس  ــاف رئی ــر قالیب ــد باق ــور، محم ــس جمه رئی
مجلــس شــورای اســامی و حجــت االســام 
والمســلمین غامحســین محســنی اژه ای رییــس 
قــوه قضاییــه در مجلــس شــورای اســامی برگــزار 
شــد، روســای قــوای مقننــه و قضائیه ضمن تشــکر 
از دولــت بــرای اجــرای طــرح عادالنــه کــردن یارانــه 
هــا، بــر همراهــی و همــکاری همــه دســتگاه هــا بــا 

دولــت بــرای اجــرای ایــن طــرح تاکیــد کردنــد.
در ایــن جلســه، ســران قــوا ضمــن بررســی مســائل 
مربــوط بــه اجــری طــرح عادالنــه کــردن یارانــه ها، 
توجــه بــه مســائل مختلــف ایــن طــرح و رســیدگی 
ــاره پرداخــت  ــردم درب ــات م ــه شــکایات و مطالب ب
ــاه  ــق و در کوت ــه صــورت دقی کمــک معیشــتی ب
ــرار داده و  ــه ق ــورد توج ــن را م ــان ممک ــن زم تری
بــر برخــورد بــا تخلفــات احتمالــی در رونــد توزیــع 

کاالهــای ضــروری تاکیــد کردنــد.  
ــر  ــوه همچنیــن ب در ایــن نشســت، ســران ســه ق
ــه  ــردم ب ــتی م ــش معیش ــظ آرام ــه حف ــه ب توج
ــن طــرح تأکیــد  ــی اجــرای ای ــوان ســتون اصل عن
و خاطرنشــان کردنــد کــه همانگونــه کــه مدیــران 
اجــرای طــرح پیگیــر هســتند، باید بــه نحــوی اقدام 

شــود کــه هــم کاالهــا و اقام مــورد نیــاز مردم بــه موقع 
در بازارهــای هــدف توزیــع شــود و هــم اجــرای طــرح به 
گونــه ای پیــش بــرود کــه در کوتــاه ترین زمان، ســاختار 
اســتفاده از کاالبــرگ الکترونیکــی برای عرضــه کاالهای 
ضــروری بــه قیمــت شــهریور 1400 آمــاده و اجرا شــود.

بازداشت دو فرد اروپایی سازمان دهنده آشوب و بی نظمی
وزارت اطاعــات در اطاعیــه ای، از بازداشــت دو فــرد 
اروپایــی ســازمان دهنــده آشــوب و بی نظمــی خبــر 

داد.
بــه گــزارش حــوزه دفاعــی امنیتــی ایرنــا، اداره کل 
روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت اطاعــات در 
اطاعیــه ای اعــام کــرد: به اســتحضار ملّت شــریف 
ــا هــدف  ــه ب ــی ک ــرد اروپای ــران می رســاند، دو ف ای
ســوء اســتفاده از مطالبــات بــه حق برخــی از صنوف 
و اقشــار کشــور و تغییــر جهــت مطالبــات عــادی به 
ــازی  ــات س ــی و بی ثب ــی اجتماع ــوب، بی نظم آش
جامعــه وارد کشــور شــده بودنــد، توســط ســربازان 
گمنام امام زمان)عج( شناســایی و بازداشــت شــدند.
ــه از  ــه ک ــران بیگان ــزود: توطئه گ ــه اف ــن اطاعی ای
ــر  ــال های اخی ــوع س ــدد و متن ــناریوهای متع س
خویــش علیــه ایــن ملــک و ملّــت طرفــی نبســته 
بودنــد، بــا هــدف اجــرای طرحــی ترکیبــی از 
روش هــای نویــن نــرم و ســخت، دو مأمــور بــا تجربه  

ــد. ــرده بودن ــزام ک ــران اع ــه ای خــود را ب
وزارت اطاعــات تصریــح کــرد: ایــن افــراد مأموریــت 
داشــتند بــا توجیــه، هدایــت، شبکه ســازی و 
مرتبط ســازی افــراد و شــبکه های آلــوده داخلــی، بــر 
مشــکات و مطالبــات اقشــار شــریف و زحمت کش 
ــا منحــرف ســازی  جامعــه اشــراف پیــدا کــرده و ب
مطالبــات و مرتبــط  ســازی گروه هــای متصــل بــه 
خــود، جامعــه را بــا مــوج ســهمگینی از تخریــب و 

شــرارت و نــا امنــی مواجــه نماینــد.
ایــن اطاعیــه خاطرنشــان کــرد: دو عنصــر اصلــی، 
از اتبــاع یــک کشــور اروپایــی و ســازماندهی شــده 
ــن  ــی، از متخصصی ــرویس های جاسوس ــط س توس
حرفــه ای در زمینــه ی ایجــاد شــورش و بی ثباتــی 
ــدف،  ــن کشــور ه ــال ها در چندی ــه س هســتند ک
تجربــه اجــرای چنیــن ســناریوهایی را بــه مأموریــن 

محلــی خــود آمــوزش داده بودنــد.
ــر  ــوف ب ــراد موص ــرد: اف ــه ک ــات اضاف وزارت اطاع

اســاس رهگیری هــای فرامــرزی وزارت اطاعــات، در تــور 
اطاعاتــی هوشــمند ایــن وزارت خانــه قــرار گرفتــه بودند 
و از لحظــه ی ورود بــه ایــران تــا زمــان بازداشــت، کلیــه ی 
برنامه هــا و ماقات هــای پنهــان آنهــا، پوشــش های 
ــی  ــرب انتقال ــی مخ ــوط عملیات ــده و خط ــتفاده ش اس
ــه تشــکل  ــه ب ــط، منجمل ــای مرتب ــه برخــی کانون ه ب
غیرقانونــی موســوم بــه )) شــورای هماهنگی تشــکل های 
صنفــی فرهنگیــان (( تحــت نظــارت کامــل امنیتــی قرار 

گرفتــه و مســتند شــده اســت. 
ــن  ــات ضم ــرد: وزارت اطاع ــوان ک ــه عن ــن اطاعی ای
ــه و  ــر بیگان ــای توطئه گ ــه کانون ه ــدی ب ــدار ج هش
پایگاه هــای آلــوده داخلــی آنهــا اعــام می نمایــد کــه در 
پاســداری از امنیــت و آرامــش مــردم عزیز و ســربلند ایران 
اســامی و اقشــار و صنــوف معــزز و خدمت گــزار جامعــه، 
کمتریــن چشم پوشــی را روا نمی دانــد. ضمنــاً در اولیــن 
زمــان ممکن، بخشــی از مســتندات صوتــی و تصویری به 

اســتحضار ملـّـت شــریف ایــران خواهــد رســید.

در نشست رسان قوا مطرح شد؛

آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در دیدار با جمعی از علام و روحانیون اهل سنت:

ارز ترجیحی در خدمت جریان فساد و رانت بود
ــده ای  ــش  عم ــا بخ ــت: عم ــور گف رئیس جمه
ــوان ارز ترجیحــی پرداخــت  از آنچــه تحــت عن
می شــد، در خدمــت جریــان فســاد و رانــت بــود و 
در واقــع هــم هدررفــت منابــع کشــور را داشــتیم؛ 

ــید. ــردم نمی رس ــه م ــا ب ــم یارانه ه ه
ــارس،  ــزاری ف ــت خبرگ ــوزه دول ــزارش ح ــه گ ب
آیــت الل ســید ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــور 
در دیــدار بــا جمعــی از علمــا و روحانیــون اهــل 
ســنت، بــا اشــاره بــه تــاش هــای جــدی دولــت 
بــرای رفــع مشــکات معیشــتی مــردم تصریــح 
ــه  ــه دغدغــه هــای مــردم کــه ب ــت ب کــرد: دول
روحانیــون منتقــل می شــود، توجــه و بــرای رفــع 

ــد. ــاش می کن ــن مشــکات ت ای
ــا تشــریح وضعیــت کشــور در زمــان آغــاز  وی ب
بــکار دولــت ســیزدهم، گفــت: کســری بودجــه 
نزدیــک بــه ۵00 هــزار میلیــاردی، باقــی مانــدن 
بدهــی ماهانــه 10 هــزار میلیــاردی، فــوت قریــب 
بــه ۷00 نفــر در روز بــا ویــروس منحــوس کرونــا، 
وجــود تــورم بــی ســابقه، تزریــق رانتــی ارز 4۲00 
ــر  ــوب ذخای ــازار و وضعیــت نامطل ــه ب ــی ب تومان
کاالی اساســی در کشــور از موضوعاتــی بــود کــه 
ــا  ــا آن ه ــود ب ــکار خ ــاز ب ــای آغ ــت در روزه دول

درگیــر بــود. رییــس جمهور یکی از مشــکات کشــور 
را نحــوه پرداخــت ارز 4۲00 تومانــی دانســت و اظهــار 
داشــت: عمــا بخش عمــده ای از آنچــه تحــت عنــوان 
ارز ترجیحــی پرداخــت مــی شــد، در خدمــت جریان 
ــع  ــت مناب ــع هــم هدررف ــود. در واق ــت ب فســاد و ران
کشــور را داشــتیم هــم یارانــه ها بــه مردم نمی رســید 
لــذا منظــور جلوگیــری از ادامــه ایــن وضعیت تصمیم 
گرفتــه شــد ایــن مبلغ بجــای پرداخــت به حلقــه اول 
تامیــن کاال یعنــی واردکننــده هــا بــه حلقــه آخــر و 
ذینفــع اصلــی یعنی خــود مــردم و مصــرف کنندگان 

داده شــود.
رئیســی با تاکید بــر اینکه پرداخــت 400 هــزار تومان 
بصــورت ماهیانــه بــه هــر فــرد کار ســختی اســت امــا 
کارشناســان ایــن روش را گامــی بــرای نزدیک شــدن 
بــه عدالــت و رفــع فقــر مطلــق می داننــد گفــت: ایــن 
ــرای  ــک گام ب ــت نیســت بلکــه ی ــدام همــه عدال اق

عادالنــه تــر شــدن وضعیــت اقتصــادی اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ وی در بخ
جایــگاه مهــم هموطنــان و علمــای اهــل ســنت در 
ــمندان  ــا و اندیش ــما علم ــت: ش ــور، گف ــخ کش تاری
ــات بســیاری هســتید و  ــاد خــود منشــا خدم در ب
ســال ها اســت کــه شــیعه و ســنی در ایــران اســامی 

ــد. ــی می کنن ــر زندگ ــا یکدیگ ب
رئیســی بــه درخواســت برخــی از علمــای اهــل تســنن 
بــرای اســتفاده بیشــتر از آنهــا در ســمت های مدیریتــی 
اشــاره کــرد و گفــت: اســتفاده از شایســتگان امــری مهم 
و ضــروری اســت و مــاك بــرای دولــت، کارآمدی اســت 
و در هــر اســتان کــه مــی روم بر اســتفاده از نیــروی بومی 

در آن اســتان تاکیــد دارم.
ــر ضــرورت ســامان دهی  ــن ب رئیــس جمهــور همچنی
بــه وضعیــت کولــه بــران و ســوخت بــران تاکیــد کــرد 
و اظهــار داشــت: اگــر در گذشــته درآمدهــای مــرزی بــه 
مرزنشــینان داده می شــد و بازارچه هــای مــرزی فعــال 
می شــدند شــاهد مشــکات فعلــی مرزنشــینان نبودیم 
وبــه وزیــر کشــور دســتور داده ام نســبت به فعال شــدن 

بازارچــه هــای مــرزی تعطیــل شــده اقــدام نمایــد.
آیــت الل رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــه  ــری در منطق ــای تکفی ــد جریان ه ــوع رش ــه موض ب
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: بایــد مراقــب نفــوذ تفکرات 
تکفیری و ســلفی در کشــور باشــیم؛ شــیعه انگلیســی و 
ســنی آمریکایــی دو روی یــک ســکه هســتند و هــر دو 
ضــد وحــدت جهان اســام هســتند حــال آنکــه وحدت 
بــرای جمهــوری اســامی ایــران یــک راهبــرد اســت نــه 

یــک امــر تاکتیکی.



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                                  

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید منصور نگارســتانی فرزند: محمد ونام مادر: صاحب جــان صانعی ،متولــد: 39/۱/۱3 
،تحصیالت: ســوم دبیرســتان ومجــرد، شــغل:  درجــه دار نیــروی دریایی)ناو ســروان تکاور 

دریایی(،تاریخ شــهادت: 59/۷/۱4 ومحل شــهادت: خرمشــهر،مزار: شهر نگار
زندگینامه:

شــهید منصور نگارســتانی درشــهر نگار در خانــواده ای زحمتکش بــه دنیا آمــد. دوران 
ابتدائــی را در روســتای نــگار گذرانــد. بــرای ادامــه تحصیــل به کرمــان میرود. ســال ها 

در کرمــان بــا کارگــری و بنایــی مخــارج تحصیــل و زندگی خــود را تأمیــن می کند.
عالقــه ای خــاص بــه ورزش داشــت بــه گونــه ای کــه  یکــی از ده ورزشــکار شــهید 
اســتان کرمــان محســوب مــی شــود کــه در رشــته هــای مختلــف ورزشــی مثــل 
فوتبــال، کشــتی و ... بــه مقــام هــای برتــر اســتانی و کشــوری نیــز دســت پیــدا مــی 

. کند
ســال 5۶ بــا قبولــی در آزمــون اســتخدامی نیــروی دریایــی، وارد ارتــش مــی شــود و 
مــدت 3 ســال در منجیــل خدمــت مــی کنــد./در شــهریور 59 با شــنیدن خبر جنگ 
عــراق علیــه ایــران، از پایــگاه نیــروی دریایــی بــه جنــوب اعــزام مــی شــود و بعــد از 
نبــردی دالورانــه در خرمشــهر، در حملــه هوایــی دشــمن بــه شــهادت می رســد؛ و به 
عنــوان اولین شــهید اســتان و نیــروی دریایــی، برای اولیــن بــار در کرمان و نــگار، روی 

دســتان قــدر شــناس مردم تشــییع شــود.
چــون نــگار مدرســه راهنمائــی نداشــت، بابــا بهــش گفــت: دیگــه مدرســه نــرو؛ ولــی 
خــودش از بابــا خواســت کرمــان بــرا مدرســه ثبــت نامش کنــه. ســال هــای اول، خونه 
یکــی از اقــوام بــود. بچــه هــاش تعریــف می کردنــد: ما نگــران بودیــم از اینکــه منصور 
)یــک پســر بچــه روســتایی( تو کرمــان دچار مشــکل بشــه... اما بعــد از یکــی دو هفته 
از شــروع مدرســه، بعنــوان یکــی از بهتریــن دانــش آموزان مدرســه خصوصــا در زمینه 
فوتبــال شــناخته شــد .../وری شــده بــود کــه اگــه مــا جایی دچار مشــکل می شــدیم، 

از منصــور کمــک مــی خواســتیم ...        راوی: آقــای مهدی نگارســتانی)برادر شــهید(
مدرســه امیــر کبیــر بودیــم. اول ســال معلم از بین بچــه ها آمــار بچه هــای فوتبالی رو 
پیــدا کــرد. منصــور هــم جــزء همین بچــه ها بــود. از بچــه ها خواســتند که تــو زمین 
بــازی کننــد. منصــور کــه بــا کــت و شــلوار بــود، معلــم ازش خواســت با لبــاس راحت 
تــری بــازی کنــه. منصــور هــم مجبــور شــد بــا همــون لبــاس ســاده و زیرشــلواری و 
پــای برهنــه بیــا تــو زمیــن ... همین بــازی مقدمــه ای شــد تا منصــور بعنوان یکــی از 
فوتبالیســت های مدرســه شــناخته شــود...راوی: آقای مهدی نگارســتانی)برادر شهید(
اطــراف مدرســه مــون )مدرســه راهنمایی امیرکبیــر کرمــان( زمین خالی و کشــاورزی 
بــود. عصرهــا بــا بچــه هــا مــی رفتیم فوتبــال. ولــی بعــد از مدتــی، بچه هــای محله به 
مــا تــوپ ندادنــد و گفتنــد: دیگــه بــرا بازی بایــد خودتــون تــوپ بیارید. چون مشــکل 
مالــی داشــتیم تــا مــدت هــا بــا بچــه هــای نــگار و ... همــت کردیــم بــا جمــع کــردن 
5۰۰تــا پوســت آدامــس خــروس نشــان، از مغــازه محــل یــه تــوپ هدیه بگیریــم. این 

تــوپ و ایــن زمیــن بــازی شــد مقدمــه ی تیــم فوتبال نــگار ...
شــهید منصور نگارســتانی یکی از مشــوقین اصلــی نوجوانــان و جوانان نــگار به فوتبال 
و تفریــح ســالم بیــن بچــه هــا بــود ...     راوی: آقای قنبر حســن پور) دوســت شــهید(

بــا اینکــه رشــته اصلــی ورزشــی منصــور، فوتبــال بــود،  امــا در مســابقات کشــتی 
ــود. ــرده ب ــام اول اســتان و ســوم کشــوری را کســب ک )آموزشــگاهی( مق

                                            راوی: آقای منصور کریمزاده) دوست و همبازی شهید(
اطالعــات فوتبالــی خوبــی داشــت. فوتبــال و مســابقات لیــگ انگلســتان، ایتالیــا و ... 
رو دنبــال مــی کــرد و تکنیــک هــای اون بــازی هــا رو بــه مــا آمــوزش مــی داد. بــرا 
تماشــای فوتبــال منچســتر از خیابــون شــهاب تــا چهــارراه بهــار، بــا پــای پیــاده اومد 
خونــه مــا کــه مســابقه رو ببینیم. بعــد از حــدود چنــد دقیقه خواهــش و درخواســت، 
بالخــره صاحــب خونــه اجــازه داد مســابقه رو از تلویزیون ســیاه ســفیدش نــگاه کنیم.                                                                                                                                            

                                                راوی: آقــای قنبــر حســن پــور) دوســت شــهید(
نــگار مســابقه داشــتیم. منصــور با یکــی از بچه هــا درگیری لفظــی پیدا کــرد. خودش 
ناراحــت بــود از اینکــه بــا کوچکتــر از خــودش درگیــر شــده.  نذاشــت بــه فردا برســه، 

رفــت پیــش طــرف و ازش معــذرت خواهی کــرد...
                                            راوی: آقای منصور کریم زاده) دوست و همبازی شهید(

تــو بــازی بــا یکــی از بچــه ها درگیــری لفظــی پیدا کــرده بــود. خانــواده طــرف مقابل 
بــا چــوب و ... اومدنــد درِ خونــه مــا. منصــور گفــت: همــه شــما اومدیــن منــو بزنیــد، 
یکــی از شــما هــم بــرا زدن مــن کافیــه! بعد هم معــذرت خواهــی کرد، گفــت: ببینید 
مــا آشــتی کردیــم،  فــردا کــه تو کوچــه خیابــون همدیگــه رو دیدیــم دیگــه کدورتی 
نباشــه .../تــو حیــاط مدرســه والیبــال بــازی مــی کردند. معلــِم زبــان از پنجــره کالس 
بچــه هــا رو صــدا مــی زد بیاییــد کالس؛ ولــی صــدای بچــه هــا اینقــد زیــاد بــود کــه 
کســی متوجــه صــدای معلــم نشــد. منصــور بــا دیــدن ایــن صحنــه بــا صــدای بلنــد 
گفــت: ok  ok اســتاد ... بــا ایــن کارش حــواس بچــه هــا جمــع شــد و روونــه کالس 

شدند... 
از لحــاظ مالــی بضاعــت چندانــی نداشــتیم کــه پــدرم بتونــه کمکــش باشــه. بخاطــر 
همیــن کرمــان کار مــی کــرد و بــا بنایــی و کارگــری امــرار معــاش می کــرد؛ خصوصا 

در دوره دبیرســتان کــه مســتقل شــده بــود و بایــد اجــاره خونــه هــم مــی داد ...
عضــو خانــه کار و کارگــر کرمــان بــود. هــم بــرای ورزش کــردن و هــم بــرای کســب 
درآمــد .../اوســتاش تعریــف مــی کــرد: به انــدازه ۲تــا کارگــر بــرام کار می کــرد. در کنار 
مالتــی کــه آمــاده مــی کــرد، ده تــا فرغــون آجــر هــم میــاورد. مــی گفــت: اوســتا اگه 
ایــن کار رو هــم بــرات انجــام بــدم چقــدر میــدی؟ میشــد از صبــح تــا عصــر کار مــی 

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

بعــد شــهادت منصــور، دوســتش تعریــف مــی کــرد: پــول تــو جیبــی و مخارجــم رو 
منصــور تأمیــن مــی کــرد. چون مــن توانایــی کارکــردن نداشــتم، اوســتا بیرونــم کرد. 
منصــور گفــت: اشــکال نــداره، تــو بــرو خونــه، غذایی درســت کن، مــن کار می کنــم ...
تــو چهــره اش ناراحتــی نبــود. اگــه با کســی برخــورد می کــرد به گونــه ای رفتــار می 
کــرد کــه گویــی مدت هاســت طــرف رو می شناســه... دنبــال بدســت آوردن ســوژه از 
دیگــران نبــود؛ ســخت زندگــی کــرد اما خواهــان ســختی و ناراحتی بــرا دیگــران نبود 
مــادرم بــا یکــی از خالــه هــا قهــر کــرده بــود؛ تهدیــد هــم کــرده بــود کــه خونــه خاله 
نریــد. شــب بابــا گفــت: مــن صبــح احتیــاج بــه کمکتــون تــو صحــرا دارم. صبــح بعد 
نمــاز، و ورزش، بــا هــم دوتایــی رفتیــم ســمت صحــرا. از کنــار خونــه خالــه رد شــدیم.  
خالــه فرغــون بــه دســت مصالــح بــه دســت شــوهرش بــرا بنایی مــی رســوند. منصور 
ســر کوچــه بــه بهانــه احوالپرســی بــا یکــی از دوســتاش، خالــه رو زیــر نظــر داشــت 
کــه ببینــه خالــه همیــن طــوری اونجاســت یــا داره بــه شــوهرش کمــک مــی کنــه 
و کارگــری میکنــه...  متوجــه شــد خالــه کارگــر گیــرش نیومــده. رفــت جلــو و ســالم 
علیــک کــرد. بــه مــن گفــت: تــو بــرو بــه بابــا هــم بگــو منصــور کاری بــراش پیــش 
اومــد، نتونســت بیــاد .../ســاعت4عصر اومــد ســر صحــرا. بــه بابام گفــت: من کار شــما 
رو فــردا انجــام میــدم ولــی بــرا مــن زشــت بــود خالــه کار کنــه ... بابــا هــم پذیرفــت ...
                                                                راوی:  آقای مهدی نگارستانی)برادر شهید(
کاراشــو کــرده بــود بــرا نیــرو دریایــی. گفــت: خــدا بخــواد دارم میــرم. گفتم: چــرا نیرو 

دریایــی؟! گفــت: بهــش عالقــه دارم ...راوی: آقــای قنبــر حســن پور) دوســت شــهید(
ســال 5۶ وارد پایــگاه منجیــل شــد. دســتور رســیده بــود بخاطــر مبــارزه بــا تظاهرات 
مــردم بــرای انقــالب، جلــوی مــردم بایســتند. حــدود ۲5 روز مرخصــی گرفــت، آمــد 

کرمــان... اینجــا هــم بــا شــهید ابوالقاســم قاســمپور فعالیــت انقالبی مــی کردنــد ...
       راوی: آقای مهدی نگارستانی)برادر شهید(                                      ادامه دارد

شهید معظم   منصور نگارستانی  
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تا کی به تمنای وصال تو یگانه
 اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
 خواهد که سرآید غم هجران تو یا نه

 ای تیره غمت را دل عشاق نشانه
 جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه

 رفتم به در صومعه عابد و زاهد
 دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد

 در میکده رهبانم و در صومعه عابد
 گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد
 یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه
 روزی که برفتند حریفان پی هر کار

 زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار
 من یار طلب کردم و او جلوه گه یار

 حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار
 او خانه همی جوید و من صاحب خانه
 هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو

 هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو
 در میکده و دیر که جانانه تویی تو

 مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو
 مقصود تویی ...کعبه و بتخانه بهانه

 بلبل به چمن زان گل رخسار نشان دید
 پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید

 عارف صفت روی تو در پیر و جوان دید
 یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید
 دیوانه منم ..من که روم خانه به خانه

 عاقل به قوانین خرد راه تو پوید
 دیوانه برون از همه آئین تو جوید

 تا غنچهء بشکفتهء این باغ که بوید
 هر کس به بهانی صفت حمد تو گوید

 بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه
 بیچاره بهایی که دلش زار غم توست

 هر چند که عاصی است ز خیل خدم توست
 امید وی از عاطفت دم به دم توست
 تقصیر "خیالی" به امید کرم توست

 یعنی که گنه را به از این نیست بهانه

بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری ایرنــا، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم 
ــرورش را  ــان، آموزش وپ ــان و فرهنگی ــن از معلم ــا ت ــدار صده ــالمی  در دی ــالب اس انق
ــا تجلیــل از تالش هــای معلمــان به ویــژه  تربیت کننــده نســلی تمدن ســاز خواندنــد و ب
در دوران کرونــا و تأکیــد بــر بهبــود مســائل معیشــتی آنان گفتند: نســل نوجــوان و جوان، 
بایــد دارای هویــت ملــی و اســالمی- ایرانــی، معتمد به نفــس، مقــاوم، آگاه از اندیشــه های 

امــام و آرمانهــا، دانشــمند و کارآمــد پــرورش یابــد.
ایشــان معلمــان را مفتخریــن بــه هدایــت نســل های آینــده خواندنــد و افزودنــد: هــدف از 
دیــدار با معلمان برجســته شــدن نقــش آنان و تثبیــت و مانــدگار شــدن ارزش معلمی در 
افــکار عمومــی اســت تــا هــم معلــم و خانــواده اش بــه شــغل او افتخــار کنند، هــم جامعه 

بــه معلــم به چشــم یــک فــرد مفتخــر نــگاه کند.
رهبــر انقــالب بــا تشــکر از نکات خــوب ســخنان وزیــر آموزش وپــرورش افزودند: کشــور از 
لحــاظ قانــون، ســند و تصمیمــات خــوب، هیــچ چیز کــم نــدارد، مهم این اســت کــه این 

تصمیمــات و قوانیــن بــا کار جــدی و مجاهدانه پیگیری و اجرا شــوند.
دوره دانش آموزی بزرگترین فرصت برای نهادینه کردن آرمان های انقالب است

ایشــان در تبییــن دو کاربــرد مفهــوم معلمــی گفتنــد: معلــم بــه معنــای تعلیم دهندگی، 
ارزش بســیار بزرگــی اســت زیــرا خداونــد بــه اســتناد آیــات قــرآن، تعلیم دهنــده اســت 
و پیامبــر و همــه حکما، علما، دانشــمندان و شــخصیتهای برجســته نظیر اســتاد شــهید 

مطهــری نیــز دارای ایــن ارزش بســیار واالی معلمــی هســتند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: در کاربــرد دوم کــه منطبــق بــا کار آموزش وپرورش 
اســت، عــالوه تعلیم دهندگــی، ارزش باالتــری نیــز وجــود دارد زیــرا مخاطــب ایــن تعلیــم 
در بهتریــن ســنین تأثیرپذیری و تربیت پذیری هســتند و تعلیــم آنها، تأثیرگذاری بســیار 

بیشــتری از تعلیم دیگر قشــرها دارد.
ایشــان بــا اشــاره بــه هــدف بلند مــدِت ایجــاد تمــدن نویــن و شــکوفای اســالمی گفتند: 
منابــع انســانی، زیرســاخت هــر تمدنــی بــه شــمار مــی رود و برپاکننــدگان تمــدن نویــن 
اســالمی نســلی هســتند کــه اکنــون در اختیــار معلمــان قــرار دارنــد، بنابرایــن اهمیــت و 

ارزش کار معلمــی را بایــد از ایــن زاویــه درک کــرد.
این نسل باید در برابر تمدن های منسوخ شده شرق و غرب هوشیار باشد 

رهبــر انقــالب اســالمی گفتنــد: این نســل بــا این هــدف بســیار بــزرگ بایــد دارای هویت 
ایرانــی- اســالمی، اعتقادات محکــم و عمیق، دارای اعتماد به نفس، خودســاخته، هوشــیار 
در برابــر تمدن هــای منســوخ شــده شــرق و غــرب، دانشــمند و کارآمد باشــد تــا بتواند آن 

تمــدن عظیــم را شــکل دهد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه تربیــت عناصــر برجســته در آموزش وپــرورِش 
بعــد از انقــالب افزودنــد: بــه برکــت تالش معلمــان در چهــار دهه اخیــر، عناصــری کارآمد 
در عرصه هــای مختلــف رشــد یافته انــد امــا کافــی نیســت و بــرای آن تمــدن شــکوفا، باید 

این گونــه پرورش هــا فراگیــر شــود.
ایشــان فرصــت دوازده ســاله آموزش وپــرورش را بــرای تربیــت چنیــن نســلی، بی نظیــر 
برشــمردند و گفتنــد: ســازماِن گســترده ی آموزش وپــرورش در همــه شــهرها و روســتاها، 
زمینــه مناســبی دارد تــا در پرتو تــالش و مجاهدت معلمان، ارزشــها و آرمانهــای انقالب را 
به درســتی بــه دلهــا و گوشــهای آمــاده ی فرزندان ملــت منتقــل، و هویت اســالمی- ایرانی 

را در آنهــا نهادینــه کند.
نباید به گونه ای باشد که رتبه های پایین کنکور سراغ معلمی بروند

ــاز  ــت و آینده س ــر عظم ــتگاهی بســیار پ ــرورش را دس ــالب، وزارت آموزش وپ ــر انق رهب
خواندنــد و افزودنــد: از امــروزِ آموزش وپــرورش می توانیــم فــردای کشــور را حــدس بزنیــم.
ایشــان بــا تأکیــد بــر تمجید واقعــی از زحمــات معلمــان افزودنــد: البته بــرای رســیدن به 
وضــع مطلــوب، مشــکالت موجــود بایــد با تدبیــر، دانایــی، همــت، مجاهدت و شــکیبایی 

ــود. حل ش
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در تشــریح مســائل الزم بــرای حــل مشــکالت، بــه تدویــن 
متن هــای مناســب آموزشــی و تأمیــن کّمــی معلــِم مــورد نیــاز آموزش وپــرورش اشــاره 
کردنــد و افزودنــد: کیفیــت معلــم و تدیـّـن، اخــالق و مهارت هــای او بســیار مهــم اســت و 
نبایــد به گونــه ای باشــد کــه رتبه هــای پاییــن کنکــور ســراغ معلمــی برونــد، البتــه امــروز 

هــم مثــل برهه هــای مختلــف معلمــان متعهــد و دلســوز کــم نداریــم.
دانــش آمــوزان بایــد پرچــم »هویــت ملی و پــر افتخــار اســالمی ایرانــی« را 

هــم بــه اهتــزار در آوردند
رهبــر انقــالب در بیــان چند نکتــه دربــاره آموزش وپــرورش گفتنــد: دانش آموز بایــد دارای 
هویــت ملــی باشــد و در کنــار اهتــزار پرچــم علــم، بــا اعتمــاد بــه نفــس، پرچــم »هویــت 
ملــی و پــر افتخــار اســالمی ایرانــی« را هم بــه اهتــزار در آورد.ایشــان بــا انتقاد از ناآشــنایی 
دانش آمــوزان بــا افتخــارات کشــور از جملــه عناصــر پر تــالش بعــد از انقــالب، بی اطالعی 
آنــان از افــکار راهگشــای امــام خمینــی)ره( و آرمانهــای سرنوشت ســاز انقــالب و ناآگاهــی 
آنــان از حــوادث انقــالب گفتنــد: معلمــان عــالوه بــر آگاه کــردن نســل نوجــوان و جــوان، 

بایــد اینگونــه مســائل را بــا دل و جــان آنــان آمیخته ســازند.
نسل آینده باید ارزش و اهمیت ایستادگی را از هم اکنون بیاموزد

ایشــان درک ارزش ایســتادگی و مقــاوم بــودن را از دیگــر نیازهــای دانش آموزان دانســتند و 
افزودنــد: در جهانــی کــه هــر کــس، چه شــرق چــه غــرب، زور می گوید نســل آینــده باید 
ارزش و اهمیــت ایســتادگی را از هم اکنــون بیامــوزد تــا در پرتــو ایــن آموزه هــا تمدن ســاز 

شــود و ملــت و کشــور را عزتمند ســازد.
رهبــر انقــالب، وزارت آموزش وپــرورش را بــه تفکیــک »علــم نافــع« از »علــم غیرنافــع« در 

برنامــه درســی دانش آمــوزان توصیــه کردنــد و گفتنــد: علم نافع علمی اســت 
ــا سرمایه ســازی  کــه اســتعدادهای نوجــوان و جــوان را شــکوفا می کنــد و ب

بــرای آینــده او، موجــب پیشــرفت و تعالــی کشــور می شــود.
ایشــان در ایــن زمینــه افزودنــد: بعضــی مطالــب در برنامــه درســی کنونــی، 
صرفــاً محفوظاتــی اســت کــه بــدون هیــچ ســودی بــرای حــال یــا آینــده 
دانش آمــوزان بــه ذهــن آنهــا ســرازیر می شــود کــه باید ایــن موارد شناســایی 

و از آموزشــها حــذف شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بر اختصــاص ســاعاتی بــه آموزش های 
مهارتــی بجــای مطالــب غیرنافــع گفتنــد: مســائلی همچــون ســبک زندگی 
اســالمی، تعــاون و همــکاری اجتماعی، مطالعه و تحقیق، فعالیتهــای جهادی، 
مبــارزه بــا آســیبهای اجتماعــی و نظــم و قانون گرایــی از جملــه مهارت هایــی 
اســت کــه بایــد در مدرســه آمــوزش داده، و از دوران کودکــی و نوجوانــی در 
افــراد نهادینــه شود.ایشــان میــزان تحقــق ســند تحــول آموزش وپــرورش را 
خرســند کننــده ندانســتند و گفتنــد: با گذشــت بیــش از ۱۰ ســال از تنظیم 
ســند و رفت وآمــد وزیــران متعــدد کــه البتــه ایــن تعــدد مدیریتها نیــز نوعی 
آســیب و آفــت اســت، بــه ایــن ســند به عنــوان یــک مجموعــه کامــل و بهــم 

پیوســته عمل نشــده اســت.
رهبــر انقــالب اســالمی افزودنــد: اگــر ســند نیــاز بــه اصــالح و تکمیــل دارد، 
مســئوالن ایــن کار را انجــام دهنــد، ضمــن اینکــه بــرای ســنجش پیشــرفت 

ســند نیــز بایــد شــاخص های کّمــی معّیــن شــود.
ــاره مســائل  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ســپس در بیــان چنــد نکتــه درب
معلمــان، ســنگینی بــار اجــرای مســائل مهــم نظــام تعلیــم و تربیــت را بیش 
از همــه بــر دوش معلمــان دانســتند و گفتنــد: معلمــان عزیــز کــه در مقاطع 
مختلــف همچــون دوران انقــالب، دفاع مقــدس و حوادث گوناگون سیاســی با 
نقش آفرینــی درســت خــود، نوجوانــان و جوانــان را هدایــت می کردنــد امــروز 
نیــز بایــد بیــش از همیشــه متوجه نقش مهم و مســئولیت بزرگشــان باشــند 
و مســائلی همچون مشــکالت معیشــتی نباید موجب خســته و ملول شــدن 

یــا تحقیــر و کوچک انگاشــتن کار بــزرگ آنهــا شــود.
ــزرگ در  ــی ب ــان ُدردانه هــای کشــور و امانت های ــان و جوان نوجوان
دســت معلمــان هستندایشــان، نوجوانــان و جوانــان را ُدردانه هــای کشــور 
و امانت هایــی بــزرگ در دســت معلمــان خواندنــد و افزودنــد: ایــن امانت هــای 
گران ســنگ بایــد در اثــر تربیــت معلمــاِن دین بــاور و دین مــدار، بــه افــرادی 

بــا ارزش افــزوده ی باالتــرِ علمــی، اخالقــی و رفتــاری تبدیل شــوند.
ــم را دارای  ــت معل ــز تربی ــان و همــه مراک ــر انقــالب دانشــگاه فرهنگی رهب
وظایــف ســنگین و نیازمند تقویــت همه جانبه دانســتند و گفتند: ایــن مراکز 
بایــد از لحــاظ امکانــات ســخت افزاری، مدیریــت، اســاتید، متــون آموزشــی و 
فعالیت هــای تربیتــی به گونــه ای تقویــت شــوند کــه بتوانند »معلــم مطلوب« 

ــت کنند. تربی
ایشــان بــا توصیــه بــه هماهنگِی رشــته تحصیلــی معلمان بــا تدریــس آنها تا 
حــّد امــکان، بــه دشــواری های آمــوزش در دوره کرونــا و زحمــات معلمــان نیز 
اشــاره و خاطرنشــان کردنــد: در ایــن دوره، زحمــات معلمــان مضاعف شــد که 

در ایــن خصــوص بایــد صمیمانــه از همه معلمان تشــکر کنیم.
به مسائل معیشتی، بیمه، بازنشستگی و درمان معلمان توجه ویژه شود

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بر ســفارش همیشــگی خود بــه بهبود 
معیشــت معلمــان، افزودنــد: بــا وجــود مشــکالِت امکانــات دولتــی، امــا بــه 
مســائل معیشــتی، بیمــه، بازنشســتگی و درمــان معلمــان توجــه ویژه شــود.

ایشــان در پایــان سخنانشــان، بــه معلمــان توصیــه کردند بــا وجود انتظــارات 
ــود  ــش وج ــه وظایف ــل ب ــرای عم ــرورش ب ــه از وزارت آموزش وپ ــادی ک زی
دارد، منتظــر تحقــق آن توقعــات نماننــد و بــا ابتکارهــای شــخصی و روحیــه 
خیرخواهــی و دلســوزی خــود، برنامه هــای تربیتــی دانش آمــوزان و کارهــای 

بــزرگ را پیــش ببرنــد

صفحه8

*ســام احتــکار اجنــاس کــه اخیــرا درسراســر 
ــی  ــود تحریم ــی خ ــع نوع ــده و درواق ــوربرما ش کش
و کمــک بــه تحریمهــای ظالمانــه غربیهــا دارد 
ــه اخــذ جریمــه  ــد دســتگاههای نظارتــی فقــط ب نبای
اکتفــا کننــد قانــون شــرع را برخوردبــا محتکراعمــال 
ــگاه  ــا جای ــامی دراینج ــت اس ــت و راف ــدو گذش کنن
اعمالــی نــدارد کســانی جــان وشــان مــردم را 
ــدر  ــد و چق ــرمایه ای بیفزاین ــا س ــروگان میگیرندت گ
ــتفاده  ــمنان سواس ــذرد و دش ــی گ ــردم ســخت م برم
می کنند                                             71----913

ــدای  ــم درابت ــا داری ــد تقاض ــهردار جدی ــام ازش *باس
ــن  ــد و ای ــت کنن ــرعتگیرها را مرم ــن س ــان ای کارش
ســرعتگیرهایی کــه قبــا احــداث شــده مانع ســرعتند 
نــه کاهــش ســرعت  دوســرعتگیر درخیابــان کاشــانی 
بعــد ازاســفالت احــداث شــده بسیارنبســت بــه قبلیهــا 
ــان کــه میشــودبا  ــوار جمهــوری کرم ــل بل ــره مث بهت
ــکل  ــرد و آن ش ــور ک ــا 30 کیلومترعب ــرعت 20ت س

ــکر  26----9134 ــت باتش ــی اس ــیب دارجالب ش
*باســام بسیارمتاســفم کــه پیشــرفتهای کشــور 
را علــی رغــم تحریمهــا واختاســها و... را نمــی 
ــه  ــینها ک ــارج نش ــوء خ ــات س ــط تبلیغ ــد و فق بینن
ــزان  ــود می ــر میش ــرزی منتش ــای فرام ــبکه ه ازش
ــدام کار و حــرف  ــد ک ــد شــما بفرمایی ــی دهن ــرار م ق
ــی ماســت اینکــه  ــع مل وســخن انهــا در جهــت مناف
ــاد  ــی درجه ــدام عمل ــه اق کوتاهــی مســئوالن و ... ک
تبییــن وبازگــو کــردن دســتاوردهای انقــاب را نمــی 
گوینــد چــرا نمــی گوینــد ماهــواره نــور 2 مــا بنــا بــه 
خبرگــزاری فاکــس نیــوز امریــکا عکســهای رنگــی از 
ــکا منتشــر کــرده  ــروی پنجــم امری مقرفرماندهــی نی
دشــمن قــدرت وپیشــرفتهای علمــی مــارا بــاور کــرده 
ــا  ــه ی ــی ک ــه فکران ــا کوت ــانده ام ــن رس ــه یقی و ب
ــا غــرض و مــرض ســعی در پوشــاندن  ــت و ی باجهال
حقایــق دارنــد و مــی خواهندناامیــدی را دامــن بزننــد                                                                                                                                            
9132----60                                               

ــا ارز  ــارج ت ــل و خ ــا داخ ــیون ه ــن و اپوزس * معاندی
4200 بــود مــی گفتنــد از نظراقتصادانان اینکار درســت 
نیســت و باعــث تــورم وفاصلــه طبقاتــی و رفتــن پــول 
در جیــب عــده ای خــاص مــی رودحــاال بــا جراحــی 
ــوع  ــا موض ــط ب ــروع وفق ــت ش ــه دول ــادی ک اقتص
اصــاح پرداخــت یارانــه هــا بــه خــود صاحبــان اصلــی 
ثــروت اقــدام کــرده ســعی در مشــوش کــردن اذهــان 
ــا  ــه پیامکه ــه ریشــه هم ــل از اینک ــد غاف ــردم دارن م
ــاخته  ــا س ــوی مرزه ــف ازانس ــای مختل ــبکه ه درش
وپرداختــه میشــود ملــت عزیز هوشــیار باشــید و ســواد 

ــد                99----9362 ــانه ای را فرابگیری رس
 *باســام از شــورای ترافیــک وپلیــس راهــور و ســایر 
ــا  ــم ســاعت 12ت ــط درخواســت میکن مســئولین ذیرب
ــاهد  ــک ش ــم و از نزدی ــدان معل ــد می ــم بیاین 12ونی
ترافیــک پرحجــم بــا تعطیلــی مــدارس باشــند وبــرای 
ایــن میــدان چــاره اندیشــی کننــد ضمــن ترافیــک و 
ــی  ــه م ــدان اتفاقیســت ک ــا و راه بن ــورد خودروه برخ
افتــد بانصــب چــراغ و یــا تبــدل میــدان بــه چهــارراه 

ــد      61----9380 ــرف کنی ــکل را برط ــن مش ای

رسالت معلمان ، تربیت نسل با هویت ملی برای 
تمدن نوین اسالمی است

ــخنان  ــری در س ــم رهب ــام معظ مق
و  معلمــان  بــا  دیــدار  در  خــود 
ــن  ــما بی ــد: »ش ــان، فرمودن فرهنگی
بچه هــای مدرســه تان نظرخواهــی 
کنیــد و ببینیــد چند درصــد کاظمی 
آشــتیانی را بــا آن همــه خدمــات، بــا 
آن ارزش وجــودی کــه ایــن مــرد، این 

جــوان داشــت، می شناســند«.
بــه گــزارش جهــان نیوز، دکتر ســعید 
ــغ و  ــی از نواب ــتیانی یک ــی آش کاظم
چهــره هــای درخشــان علمی کشــور 
ــذار  ــد. او بنیان گ ــی آی ــمار م ــه ش ب
ــعه  ــود و توس ــان ب ــکده  روی پژوهش
ــون  ــادی مدی ــلول های بنی ــش س دان
ــپهر  ــه وی در س ــهای مجاهدان تالش
علــم و فنــاوری کشــور اســت. چنــد 
ــه  ــر انقــالب از او ب ســال پیــش، رهب

ــد.  ــاد کردن ــوان »شــهید« ی عن
مقــام معظــم رهبــری در ســخنان روز 
گذشــته خــود در دیــدار بــا معلمــان 
و فرهنگیــان، فرمودنــد: »شــما بیــن 
بچه هــای مدرســه تان نظرخواهــی 
کنیــد و ببینیــد چند درصــد کاظمی 
آشــتیانی را بــا آن همــه خدمــات، بــا 
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از معلمان مطرح کردند؛

ــرد،  ــن م ــه ای ــودی ک آن ارزش وج
ــن جــوان داشــت، می شناســند«. ای
رهبرانقــالب در پیــام تســلیت درپی 
ــتیانی در دی  ــر آش ــت دکت درگذش
مــاه ســال 84 ، او را »یکــی از فرزندان 
رویش هــای  از  و  انقــالب  صالــح 
ــان  ــده ی درخش ــه آین ــی ک مبارک
علمــی در کشــور را نویــد می دهند« 
توصیــف کــرد و نوشــتند: »با تأســف 
و تلخکامی خبر درگذشــت دانشمند 
ــر  ــوم دکت ــر، مرح ــن و جهادگ مؤم
ســعید کاظمــی آشــتیانی را دریافت 
ــخصیت  ــدان آن ش ــر فق ــردم و ب ک
ارزشــمند کــه کانــون امیــد و ابتکار و 

ــود، افســوس خــوردم«. ــوآوری ب ن

دانشمند مورد اشاره رهبرمعظم 
انقالب در دیدار با معلمان کیست؟

احمدنجــارزاده رئیــس هیئــت پهلوانــی و کشــتی زورخانــه ای بردســیراعالم 
کــرد : آقایــان مجتبــی قنبــری و ســجاد بیگمــرادی 

کســب مقــام نایــب قهرمانــی کشــتی پهلوانــی زورخانــه ای را کســب کردند 
و ایــن افتخــار بــزرگ را بــه جامعــه ورزشــی بردســیر و خانــواده محتــرم ایــن 

عزیــزان تبریــک و تهنیــت عــرض میکنم
مســابقات انتخابــی تیم ملــی در اســتان کرمان بــا دوازده تیم از ده شهرســتان 
بــه میزبانــی هیئات ورزش هــای زورخانه ای و کشــتی پهلوانی اســتان کرمان 
در خانــه کشــتی شــهر کرمــان برگــزار شــد. کســب نایــب قهرمانــی کشــتی 
پهلوانــی زورخانــه ای توســط قهرمانــان بــا تشــکر از مرشــد عزیز آقــای امین 
ابراهیمــی و مربــی دلســوز آقــای جــواد رنجبــر بــه جامعه ورزشــی بردســیر و 

خانــواده محتــرم ایــن عزیــزان تبریــک و تهنیت عــرض میکنم

کسب  مقام نایب قهرمانی کشتی 
پهلوانی زورخانه ای بردسیر


