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شعارفرزند  انقالب  از  قبل  گذشته  سال های  در   
کمترزندگی بهتر و اینکه  با طرح فرزند کمترزندگی 
بهتر جلو می رود. و با گذشت زمان سیاست های کنترل 
جمعیت در دهه 60-70 در مرحله تندروی بیش از حد 
بود و در واقع ترویج همان سیاست های گذشته ، امروز 
کشور را گرفتار کاهش نرخ باروری کرده است.و کاهش 

جمعیت نموده است 
اما واقعیتی که وجود دارد این است که چه از نگاه 
دینی،اجتماعی،سیاسی یکی از معادالت اصلی هر 
کشوری برای بقای تمدنش واینکه حرف برای گفتن 
داشته باشد همین الگوی جمعیتی است.حتی در دین 
ما هم گفته شده است: »ازدواج کنید و فرزند دار شوید 
و جمعیت را افزایش دهید،زیرا من در قیامت با تعداد 

زیاد امتم به سایر امت ها مباهات می کنم.«
لذا آحاد مردم باید فرزندآوری را بپذیرند و این وظیفه 
از  بسیاری  است.چون  فرهنگی  مسئولین  برعهده 
جوانان از ترس موانع اقتصادی،از آوردن فرزندان بیشتر 
گریزانند.اما در ابتدا باید فرهنگ درست شود، تشویق 
زوجین می توانند نقش پررنگی داشته باشند.در هیچ 
کشوری و هیچ قومی تغییر حاصل نمی شود مگر اینکه 
در زمینه فکر و اندیشه شان تغییر حاصل شود.اول باید 
مردم بپذیرند ازدیاد نسل یک موضوع حیاتی است و 
برای ادامه یک ملت مهم است. »پایداری یک تمدن به 

ازدیاد نسل 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 .
مسئوالن نظام باید در این زمینه تولید نسل توجه 
داشته باشند و همانگونه که رهبر انقالب نیز فرمودند 
درخصوص تاخیر در ازدواج، شغل، مسکن و دیگر 

مسائل جوانان                              ادامه صفحه5

امــام علــی علیــه الســام فرمــود: هــر که تنگدســت شــد و نپنداشــت کــه ایــن از لطف خــدا به 
اوســت، یــک آرزو را ضایــع کــرده و هــر کــه وســعت در مــال یافــت و نپنداشــت کــه ایــن یــک 
غافلگیــری از ســوی خداســت، در جای ترســناکی آســوده مانــده اســت.   »تحــف العقــول, جلــد۱ , صفحــه۲06  «

ترسیم بایدها و نبایدهای صحیح در 
خصوصی سازی یک ضرورت است و بیش از 

همه، دولتمردان باید به آنها ملتزم باشند

ــیرحمزه  ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
وفایــی سرپرســت فرمانــداری در مراســم افتتاح نمایشــگاه 
اثــار هنــری و صنایــع دســتی دانش امــوزان شهرســتان در 
هنرســتان الزهــرا بــا بیــان ایــن مطلب گفــت شــهروندان 
و جوانــان بردســیری از اســتعدادهای بســیار نابــی در ابعاد 
مختلــف بویژه حــوزه صنایع دســتی و تولید اثــار فرهنگی 
و هنــری بومــی و محلی برخورداند و همه ی دســتگاههای 
ذیربــط بویژه میــراث فرهنگــی، اداره صمت و اتــاق اصناف 
بایــد بســتر و شــرایط را جهــت عرضــه ی ایــن محصوالت 
فراهــم نماینــد.وی افــزود در تالش هســتیم کــه بازارچه و 
نمایشــگاهی دائمــی از عرضه ی این محصوالت در ســطح 
شهرســتان راه انــدازی کنیــم و از نهادهای ذیربط خواســت 
بطــور جــدی در این زمینــه پیگیری نمایند.ایشــان ضمن 
تشــویق و تکریــم اثــار دانــش امــوزان بردســیری تصریــح 
نمــود بــه شــکل ویــژه از تولیــد و عرضــه ی چنیــن اثاری 
حمایــت خواهــد کــرد. حمــزه وفایــی بــا اشــاره بــه بازدید 
ــع  ــری و صنای ــار هن ــد روز گذشــته از اث خــود طــی چن
ــه  ــزرگ و موسس ــری پدرب ــت گال ــه هم ــه ب ــتی ک دس
ســفیران دانایــی مشــیز در جنــب بوســتان مــادر برگــزار 
شــده بــود افــزود واقعــا وقتی بــه هنــر نهفتــه درذات مردم 
شهرســتان توجــه میکنیــم به وجــود چنین همشــهریان 
هنرمنــدو نجیبی میبالیــم. وی از مدیــر امــوزش و پرورش 
ــتند  ــور داش ــم حض ــن مراس ــه در ای ــاف ک ــاق اصن و ات
خواســت  بــه طــور ویــژه ایــن موضــوع را پیگیــری نمایند.

جــواد ادیبــی نیــا مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
ــال ۱40۱ از  ــذاری س ــه نامگ ــاره ب ــن اش ــیر ضم بردس
ســوی مقــام معظــم رهبــری بــا عنــوان »ســال تولیــد؛ 
دانش بنیــان و اشــتغال  آفریــن« اظهــار داشــت : در 
خصــوص حمایــت از تولیــدات داخلــی بایــد به ســمت و 
ســویی پیــش برویــم که هنرســتان هــای فنــی و حرفه 
ای و کاردانــش، آمــوزش همــراه بــا تولید داشــته باشــند.
وی هنرســتان هــای فنــی و حرفــه ای را نقطــه آغــاز و 
ــر  ــرد: اگ ــوان ک ــی دانســت و عن ــروج اشــتغال  آفرین م
آمــوزش تئــوری همــراه بــا مهــارت آمــوزی باشــد، مــی 
ــش  ــری در جهــت ایجــاد اشــتغال دان ــم گام موث توانی

ــم. ــده برداری ــوزان در آین آم

اهمیت افزایش جمعیت در 
ایران »پایداری یک تمدن به 

ازدیاد نسل است « 

جوانان بردسیری از استعدادهای بسیار 
نابی در ابعاد مختلف برخوردارند

اطالعیه 

رئیسی در نخستین رویداد خصوصی سازی در اقتصاد ایران، اظهار داشت:

صفحه8

حمزه وفایی سرپرست فرمانداری در مراسم افتتاح نمایشگاه اثار هنری  :

در سراســر ســال هــای پــر افتخــار دفــاع مقــدس، روزهــای بزرگــی بــه ثبــت رســیده اســت کــه عظمت و 
اهمیــت آن همــواره در اذهــان باقــی خواهــد مانــد و ســوم خــرداد، روز آزادســازی خرمشــهر در خال جنگ 
تحمیلــی هشــت ســاله رژیــم بعثــی »صــدام« دیکتاتــور معدوم عــراق ضــد ایــران نیــز از همین افتخــارات 

دوران هشــت ســال دفــاع مقدس اســت.
آزادســازی خرمشــهر از مهم تریــن اهــداف عملیــات بیــت المقــدس در ســال 1361 در جنگ تحمیلــی عراق 

بــا ایــران بــود کــه ایــن شــهر پــس از 578 روز از اشــغال رژیــم بعث عــراق آزاد شــد.
عملیــات بیــت المقــدس در 30 دقیقــه بامــداد روز 10 اردیبهشــت 1361 بــا قرائــت رمــز عملیــات »بســم اهلل 
الرحمــن الرحیــم. بســم اهلل القاســم الجباریــن، یــا علــی ابــن ابــی طالــب« از ســوی فرماندهــی آغــاز شــد.

مــا زمانــی بــه ســخت بــودن ایــن عملیــات پــی بردیــم کــه حضــرت امــام خمینــی )ره( 3 خــرداد 1361 به 
مناســبت آزادی خرمشــهر پیامــی خطــاب بــه ملــت ایــران صــادر فرمودند.

در نخســتین بخــش ایــن بیانیه آمــده اســت، »خرمشــهر را خــدا آزاد کــرد« و در ادامــه بیانیه خــود فرمودند: 
»ســپاس بی حــد بــر خداونــد قــادر کــه کشــور اســامی و رزمنــدگان متعهــد و فــداکار آن را مــورد عنایــت 
و حمایــت خویــش قــرار داد و نصــر بــزرگ خــود را نصیــب مــا فرمــود، پــس در هــر شــرایطی این حماســه 

بــزرگ و ارزشــمند در یادهــای مــا ماندگارخواهد شــد.«
حماســه آزاد ســازی خرمشــهر در همــه ابعــاد آن، اعــم از نظامــی،  حماســه ای و فرهنگی، نقطــه عطف مهمی 
در تاریــخ انقــاب اســامی ایــران اســت و روحیــه ســلطه ســتیز ملــت ایــران، امــروز قــوی تر و مســتحکم 

تــر از پیــش همچنان در مســیر رشــد و بالندگــی قــرار دارد.
ســوم خــرداد نه فقــط یــادآور آزادی خرمشــهر که یــادآور فــداکاری هــا و ایســتادگی های تحســین برانگیز 
مدافعــان ایــران اســامی در برابــر نیروهــای متجــاوز اســت. ایــران و ایرانیــان امــروز یــک بــار دیگــر خاطره 

آزادســازی خرمشــهر را گرامــی مــی دارند.

آگهی اصالحیه  مرحله سوم مزایده زمین 
بــه اطــاع شــهروندان گرامــی میرســاند بــا توجــه بــه بــروز رســانی 
ســامانه الکترونیکــی دولــت )ســتاد ایــران( مهلــت دریافــت اســناد 
ــال  ــت ارس ــاعت 14 و مهل ــخ 1401/3/8 س ــا تاری ــن ت ــده زمی مزای
پیشــنهاد تــا تاریــخ 1401/3/21 ســاعت 14 تمدیــد گردیــد. الزم بــه 
ذکــر اســت جهــت ارائــه پیشــنهاد و قیمــت حتما بایســتی تــا تاریخ 

1401/3/8 اســناد مزایــده از ســامانه دریافــت گــردد.

روابط عمومی شهرداری بردسیر

سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، روز مقاومت، ایثار و پیروزی رزمندگان اسالم مبارک باد 

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد از زمــان چــاپ ایــن اطاعیــه به مدت 
25 روز اقــدام بــه سمپاشــی درختان و فضای ســبز ســطح شــهر نماید 
لــذا از کلیــه شــهروندان تقاضــا دارد کــه بــا رعایــت اصــول بهداشــتی 
ــد. ــاری فرمایی ــر ی ــه بهت ــر چ ــانی ه ــت رس ــا را در خدم ــی م و ایمن

روابط عمومی شهرداری بردسیر

قابل توجه   همشهریان گرامی 
ضمــن تشــکر از مشــارکت شــما عزیــزان در خصــوص واکسیناســیون عمومــی بــر علیــه بیمــاری کوویــد 19 
بــه اطــاع مــی رســاند از 1401/2/25 پایــگاه تجمیعــی واکسیناســیون بــه ســاختمان پایگاه  ســامت حضرت 
موســی بــن جعفــر )علیــه الســام( واقــع در بلــوار 22 بهمن کوچــه مســجد المهــدی )اورژانس قدیــم( منتقل 
گردیــد.  لــذا از تمامــی افــرادی کــه موفــق بــه دریافــت واکســن بــه خصــوص نوبــت هــای ســوم و چهــارم 
نشــده انــد، دعــوت مــی گــردد همــه روزه از ســاعت 8 لغایــت 18 )ایــام تعطیــل: ســاعت 8 الــی 14( بــه ایــن 

پایــگاه مراجعــه و نســبت بــه تکمیــل واکسیناســیون خــود اقــدام نمایند.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بردسیر
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۶۵ اثر تاریخی و محوطه باستانی این شهرستان، ثبت ملی شده است  

حجــت االســام والمســلمین کرمانــی امــام جمعــه بردســیر 
ــوت  ــن دع ــه ضم ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــای نم ــه ه درخطب
ــه تقــوای الهــی بیــان داشــت : یکــی از حــوزه  نمازگــزاران ب
هــای تقــوا ، تقــوای کارگــزاران نظــام اســامی اســت کــه امام 
علــی )علیه الســام(می فرمایــد: ) أََمــَرُه بَِتْقــَوی اهللِ ِفي َســَرائِِر 
أَْمــِرهِ َو َخِفیَّــاِت َعَملـِـِه، َحْیُث الَ َشــِهیَد َغْیــُرُه، َوالَ َوِکیــَل ُدونَُه(.

امــام  دســتور بــه تقــوای الهــی در نهــان و آشــکار مــی دهــد 
کــه تقــوای الهــی در امــور پنهانــی و اعمــال مخفی کارگــزاران 
دســتور مــی دهــد در آنجــا کــه هیــچ کــس جــز خــدا شــاهد 
و گــواه نیســت و نــه احــدی غیــر از او ناظــر و حافــظ اعمــال 

نیســت پــس بایــد عمــل پنهــان وآشــکارش یکــی باشــد .
امام)علیــه الســام( در ایــن جملــه بــر یکــی از مهــم تریــن 
مصادیــق تقــوا انگشــت می گــذارد; یعنی تقــوا در امــور پنهانی، 
اعــم از نّیــت درون و اعمــال بــرون کــه هیــچ کــس جــز خــدا 
شــاهد و گــواه آن نیســت و ایــن مهــم تریــن چیــزی اســت 
کــه جــز از طریــق ایمــان بــه خــدا و اعتقــاد بــه حضــور او در 
همــه جــا و در هــر زمــان، حاصــل نمــی شــود. مشــکاتی که 
در جوامــع انســانی پیــش مــی آیــد و آســیب هایی که بــه مردم 
مــی رســد غالبــا مربوط بــه همین قســمت اســت; تصمیماتی 
بــه تنهایــی گرفتــه مــی شــود و کارهایــی دور از چشــم مــردم 
انجــام مــی گیــرد و در آن منافــع عموم فــدای منافع نامشــروع 
اشــخاص مــی گردد.ولــی فرشــتگانی کــه مأمــور ثبــت اعمال 
انســانند، در هــر مــکان و هــر زمــان بــا او هســتند و مراقــب 
اعمــال اوینــد و از همــه باالتــر ذات پــاک پــروردگار همــه جــا 
حضــور دارد و چیــزی از بنــدگان بــر او مخفی نیســت.یعنی باید 
ظاهــر و باطــن کارگــزاران یکی باشــد، یعنی باید حســن انجام 

ــته باشد کار داش
حجــت االســام کرمانــی ضمــن بیــان آثــار مخــرب کاهــش 
جمعیــت گفت: پیرشــدن جمعیــت پیامدهای زیــان بــاری دارد 
کــه کاهــش تــوان تولیــد و اشــتغال یکــی از این پیامدهاســت.
ــدن  ــزوا و کم ش ــبب ان ــدان را  س ــداد فرزن ــودن تع ــم ب وی ک
روحیــه نشــاط در جامعــه دانســت و افــزود: کاهــش جمعیــت  
ــه  ــط در گذشــته اســت ک ــک  سیاســت غل ــروز چــوب ی ام
بایــد بــرای جبــران ایــن معضــل و گرفتــار نشــدن در دام پیری 
جمعیــت، ازدواج و فرزنــدآوری در جامعــه  اولویت قرارداده شــود.
خطیــب جمعــه بــه روز بهــره وری و بهینــه ســازی مصــرف 
ــاره اصــاح الگــوی مصــرف مقــام  اشــاره کــرد و گفــت: درب
معظــم رهبــری  بارهــا متذکــر شــد نــد و ایــن امــر بیانگــر 
اهمیــت ایــن موضــوع اســت، امــروز جنــگ، جنــگ آب اســت 
و اگــر در بحــث مصــرف رعایت نکنیــم درواقع اســراف و تبذیر 
مــا کمــک به دشــمن اســت.وبا توجه بــه خشکســالی و کمبود 
آب و در پیــش بــودن فصــل گرمــا از مــردم درخواســت دارم  تــا 
در بحــث آب و بــرق نهایــت دقــت را در مصرف داشــته باشــند 
و بــه دیگــران نیــز توصیــه بــه صرفــه جویــی کنند تــا مصرف 

بهینــه در جامعــه فرهنگ ســازی شــود.
امــام جمعــه بردســیر بــه اول خــرداد ســال ۵۹ و آغــاز تحریــم 
هــای اقتصــادی ایــران،  توســط آمریکا اشــاره کــرد و افــزود:   از 
آن روز تــا االن ملــت مــا بــا  انــواع تحریمهــا روبروشــده انــد اما 
بنــا بــه فرمــوده امامیــن انقــاب مــردم مــا بــا هوشــیاری تمام 
تهدیدهــا را بــه فرصــت مبــدل ســاخته انــد و بــا وجــود همــه 
تحریــم هــا و بحــران هــا در مســیر پیشــرفت پابرجامانــده اند.

ــهر و روز  ــالروز آزادی خرمش ــی  س ــام کرمان ــت االس حج
مقاومــت و پایــداری مــردم دزفــول را گرامیداشــت و بیــان کرد: 
بــه فرمــوده امــام راحــل در حقیقــت خرمشــهر را خــدا آزاد کــرد 
زیــرا آزادی خرمشــهر بــا توجــه به مقایســه  تــوان نظامــی ما و 
دشــمن امــر بعیــدی بــه نظــر مــی رســید امــا همانطور کــه در 
واقعــه طبس شــنها مامــور خــدا بــرای ســرنگونی هواپیماهای 

دشــمن شــدند در خرمشــهر نیــز همیــن واقعــه بــود.
خطیــب جمعــه بردســیر بــه بحــث ســاماندهی یارانــه هــا و 
معیشــت مــردم پرداخت و تشــریح کــرد: ارز ترجیحــی یا همان 
ارز ۴۲۰۰ بســتر بســیاری از رانتهــا، فســادها و قاچــاق در حــوزه 
اقتصــاد و معیشــت بــوده اســت که ریاســت جمهوری بــا قبول 
تمــام ســختی های کار دســت بــه جراحی ایــن غده زده اســت 
بنابرایــن عــاج ایــن بیمــاری هرچنــد همراه بــا درد و ســختی 

اســت امــا نتایــج خیلــی خوبــی خواهد داشــت.
و مــردم و مســئوالن بایــد در ایــن مــورد همکاری کننــد و البته 
درخواســت مــا از مســئوالن نظــارت شــدید بــر بــازار و کنتــرل 
بــازار و  برخــورد بــا متخلفــان اســت و همچنیــن رســیدگی به 
پرداخــت یارانــه کســانی کــه یارانــه انهــا قطــع شــده اســت و 

جــزو اقشــار مرفــه هم نیســتند.
حجــت الســام کرمانــی بــه اولیــن یــادواره شــهدای روحانــی 
مدافــع حــرم در کرمــان اشــاره کــرد و ضمــن گرامیداشــت یــاد 
و خاطــره تمــام شــهدا بــه خصــوص شــهدای روحانــی گفــت: 
ــاع  ــی و محــوری را در انقــاب و در دف روحانیــت نقــش اصل
مقــدس داشــته اســت و مظلومترین قشــر در جامعــه روحانیت 
اســت و از نظــر اقتصــادی و معیشــتی نیــز از  ضعیفترین اقشــار 
جامعــه اســت امــا بــه خاطــر اهمیــت نقشــی کــه روحانیــت 
در فرهنــگ جامعــه دارد ایــن جایــگاه  همــواره مــورد حملــه و 

هجمــه دشــمنان بــوده اســت.

وظیفه مسئوالن نظارت شدید 
و کنترل بازار و  برخورد با 

متخلفان است

بــه گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری بردســیر، در 
راســتای طــرح دولــت بــر ادامــه تشــدید بازرســی 
هــا و نظــارت بــر کاالهــای اساســی اجــرای قــرارگاه 
عملیاتــی نظارتــی مانور سراســری بر صنــف نانوایان 
بــا حضور نمایندگان محتــرم فرمانداری،رئیــس اداره 
صمت،  مدیریت جهادکشــاورزی، شــبکه بهداشــت، 
ــتاد  ــاف و س ــیج اصن ــاف وبس ــاق اصن ــس ات ریی
تنظیــم بــازار شهرســتان بردســیر انجــام گردیــد و 
در ایــن راســتا تعــداد 37 واحــد نانوایــی در قالــب 4 
تیم بازرســی انجــام و تعداد 2 واحــد نانوایی متخلف 
تشــکیل و بــه تعزیــرات حکومتی معرفــی گردیدند.

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

2 واحد نانوایی متخلف  به 
بــه گــزارش خبرنــگار گروه اســتان های خبرگــزاری آنا از بردســیر، حمیده قاســمپور تعزیرات حکومتی معرفی شد 

در آییــن گرامیداشــت »روز جهانــی مــوزه و میــراث فرهنگــی« کــه بــه میزبانــی 
ــت  ــراث فرهنگــی را هوی ــزار شــد، می دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بردســیر برگ
کشــور برشــمرد و اظهــار کــرد: شهرســتان بردســیر بــا قدمت 7 هــزار ســاله، یکی از 
زیباتریــن مناطــق گردشــگری اســتان کرمــان و کشــور بــه شــمار مــی رود و ۶۵ اثر 

تاریخــی و محوطــه باســتانی ایــن شهرســتان، ثبــت ملــی شــده اســت.
وی بــا انتقــاد از تخصیــص کــم اعتبــارات بــه بخــش میــراث فرهنگــی، خواســتار 
تصویــب بودجــه ویــژه در ایــن بخــش شــد و افــزود: بخشــی از بناهــای تاریخــی 
نیــاز اضطــراری بــه مرمــت دارنــد و بودجــه فعلــی، جوابگــوی همــه نیازهــای حفظ 
و مرمــت نیســت. پروژه هــای حفــظ، نگهــداری و مرمــت بناهــای تاریخــی بایــد بــا 
ــاره دانشــگاهیان  ــن ب ــه در ای ــرد ک ــان صــورت گی شــیوه های علمــی و دانش بنی
می تواننــد نقــش مهمــی ایفــا کننــد. دانشــگاهیان و جامعــه علمــی بایــد دربــاره 
حمایــت بیشــتر از آثــار تاریخــی مطالبه گــر باشــند. میــراث فرهنگــی، هویــت و 
پیشــینه تاریخــی بــوده و وظیفــه مــا ایــن اســت حافظ ایــن گنــج گران بها باشــیم.

ــار تاریخــی  ــرد: آث ــوان ک ــراث فرهنگــی شهرســتان بردســیر عن ــس اداره می رئی
می توانــد موجــب افزایــش گردشــگری و رشــد اقتصــادی منطقــه شــود. بردســیر 
همان گونــه کــه قطــب صنعتــی کشــور قــرار دارد، یکــی از قطب هــای گردشــگری 
نیــز محســوب می شــود. بهترین مــکان برای فرهنگ ســازی و مشــتاق کردن نســل 
آینــده بــه میــراث فرهنگــی مــدارس و دانشــگاه ها هســتند. بــا توجــه بــه شــعار 
 NGO دولــت ســیزدهم مبنــی بــر ســپردن امــور کشــور به دســت مــردم، تشــکیل

چهار کالهبردار عتیقه فروش 
در کرمان دستگیر شدند

ــا جعــل و کاهبــرداری پلیــس  رییــس اداره مبــارزه ب
آگاهــی کرمــان از کاهبرداری به شــیوه فــروش عتیقه 
و بــی هــوش کــردن خریداران در این اســتان خبــر داد و 
گفــت: در ایــن رابطه پنــج مورد کاهبــرداری بــه ارزش 
۱2 میلیــارد ریال کشــف و چهار متهم دســتگیر شــده 

ند. ا
بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس، 
ــی شــکایت یکــی از  ــزود: در پ ــی آکار اف ســرهنگ عل
شــهروندان مبنــی بــر کاهبــرداری از طریــق فضــای 
ــا عنــوان فــروش عتقیــه، بررســی موضــوع  مجــازی ب
ــل و  ــا جع ــارزه ب ــان اداره مب ــتور کار کارآگاه در دس
ــرار  ــان ق ــتان کرم ــی اس ــس آگاه ــرداری پلی کاهب

ــت. گرف
وی ادامــه داد: بــا تــاش کارآگاهــان و بــا انجــام اقدامات 
تخصصی و پلیســی گســترده و بــا جمــع آوری مدارک 
ــایی  ــرداران شناس ــره کاهب ــار نف ــد چه ــی، بان میدان
ــان  ــگ در کرم ــات هماهن ــد عملی ــان در چن و متهم

دســتگیر شــدند.
ــا جعــل و کاهبــرداری پلیــس  رییــس اداره مبــارزه ب
آگاهــی کرمــان در خصــوص شــگرد ایــن افــراد گفــت: 
متهمــان بــا درج آگهــی فــروش عتیقــه و کاال با قیمت 
هــای وسوســه انگیز در فضــای مجــازی، افــراد را ترغیب 
بــه خریــد کــرده و پس از اینکه خریــدار در محل تعیین 
شــده حضــور پیدا مــی کرد و اطمینــان کاهبــرداران از 
ایــن کــه خریــدار وجــه مــورد معاملــه )ســکه و دالر( را 
همــراه خــود دارد، بــا ترفنــدی خــاص و خورانــدان مواد 
بــی هوش کننــده به خریــدار، دالرها و ســکه هــای وی 
را ســرقت مــی کردنــد و بــه ســرعت از محــل متــواری 

ــدند. می ش
 ایــن مقــام انتظامــی گفــت: متهمــان بــه پنــج مــورد 
کاهبــرداری در اســتان های دیگر کشــور بــه ارزش ۱2 
میلیــارد ریــال اعتــراف کردنــد و تحقیقات برای کشــف 
جرائــم احتمالــی متهمــان و شناســایی مــال باختــگان 

ادامــه دارد.
ــند  ــته باش ــه داش ــهروندان توج ــرد: ش ــان ک وی بی
روش هــای عجیــب دریافــت وجــه کاال، قیمــت هــای 
وسوســه انگیــز و پایین تــر از عــرف می تواند نشــانه ای 
بــرای انجــام کاهبــرداری باشــد و بــرای انجــام هرگونه 
معاملــه ای چــه در فضای واقعــی و چه فضــای مجازی، 
حتمــا بــا نزدیــکان مــورد اعتمــاد خــود مشــورت کنند 

یــا از پلیــس کمــک بگیرنــد

می توانــد در پیشــبرد اهــداف ســازمان میــراث فرهنگــی کمــک بســزایی کند.
آمنــه فیروزآبــادی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بردســیر نیــز بــا بیــان 
نقــش مهــم میــراث فرهنگــی و تاریخــی در معرفــی تمــدن ایرانی-اســامی از 
همــکاری ایــن واحــد دانشــگاهی بــا اداره میــراث فرهنگــی بردســیر خبــر داد.
حســین فــاح عضــو هیئت علمی گــروه معمــاری دانشــگاه آزاد اســامی واحد 
بردســیر نیــز میــراث فرهنگی را منبــع غنی و پایــدار تاریــخ و فرهنگ چندین 
ــاره راهکارهــای علمــی حفــظ، نگهــداری و  هزارســاله کشــور دانســت و درب

مرمــت بناهــای تاریخــی ســخن گفت.

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان کرمــان گفت: 
ــده در  ــش از ۶۰۰ پرون ــر بی ــد روز اخی ــی چن ط
زمینــه تخلفــات بــه تعزیــرات اســتان ارجاع شــده و 
بــرای حــدود ۵۰ درصــد پرونده هــا رأی صــادر شــده 

اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، ارســان 
میــری در حاشــیه کارگــروه اقــدام مشــترک تنظیم 
ــه  ــن جلس ــت: در ای ــار داش ــان اظه ــازار در کرم ب
مقــرر شــد تمــام اتاق هــای اصنــاف و اتحادیه هــای 
ــانی  ــود اطاع رس ــای خ ــه اعض ــتان ب ــر اس سراس
کننــد کــه هرگونــه افزایــش قیمــت کاالهــا بــدون 
گرفتــن مجــوز از مراجــع قانونــی پذیرفتنی نیســت 
ــا آنهــا  و تخلــف محســوب شــده و طبــق قانــون ب

ــوند. ــورد می ش برخ
ــا  ــان ب ــی اســتان کرم ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
اشــاره بــه اینکــه همــه نانوایی هــای سراســر اســتان 
و کشــور بایــد کــد پذیرنــده داشــته باشــند، گفــت: 

۶00 پرونده تخلف صنفی به تعزیرات کرمان ارجاع شد/برخورد با نانوایی های متخلف

دادســتان بردســیر گفــت: با تاســیس انجمن 
حمایــت از زندانیان بردســیر، این تشــکل پناه 
امــن خانواده هــای زندانیــان مــی شــود تــا در 
طوفــان مشــکات و آســیب هــای اجتماعی 

از آنهــا حمایت شــود.
ــژاد  ــا، افشــین صالحــی ن ــزارش ایرن ــه گ ب
در اولیــن نشســت ســاالنه مجمــع عمومــی 
انجمــن حمایــت از زندانیــان بردســیر افــزود: 
وقتــی کســی مرتکــب جرمــی مــی شــود و 
بــه زنــدان می افتــد، خانــواده او هیــچ گناهی 

ندارنــد و بایــد از آنهــا
حمایــت شــود تــا آنهــا نیــز از ســر ناچــاری 

دچــار ارتــکاب بــه جــرم نشــوند.
ــیر  ــتان بردس ــت: شهرس ــه گف وی در ادام
تاکنــون فاقــد انجمــن حمایــت از زندانیــان 
ــا  ــتان کام ــود در شهرس ــن کمب ــود و ای ب
احســاس مــی شــد و خانواده هــای زندانیــان 
هیــچ پناهــی نداشــتند. افــرادی بودنــد کــه 
ســالیان ســال بــه دلیــل بدهــی هــای ناچیز، 
عمــر خــود را در زنــدان ســپری مــی کردند و 
خانــواده هــای آنان بــدون ســرپناه و نــان آور، 
تنهــا و بــی پنــاه در جامعــه رهــا شــده بودند. 
ایــن مقــام قضایــی یــادآور شــد: بــه همیــن 
ــا در ســال گذشــته ســعی خــود را  ــل م دلی
بــرای تشــکیل ایــن انجمــن بــه کار بســتیم 
و بــا کمــک و پشــتکار معتمدیــن و متنفذین 
شهرســتان بردســیر موفــق شــدیم در ســه 
ــن  ــال انجم ــان س ــه پای ــی ب ــه منته ماه
حمایــت زندانیــان بردســیر را تاســیس و 
ــم. ــره را انتخــاب کنی ــات مدی اعضــای هی

وی در ادامــه گفــت: ایــن انجمــن عــاوه بــر 
پرداخــت بدهــی زندانیــان جرائــم غیرعمــد و 
اقــدام بــرای آزادی آنهــا، از خانــواده هــای آنها 
نیــز حمایــت و پشــتیبانی مــادی و معنــوی 

ــی کند. م
وی افــزود: بازپــروری زندانیــان درگیــر اعتیاد، 
ــای  ــع نیازه ــاکیان، رف ــت ش ــب رضای جل
فرهنگی و آموزشــی فرزنــدان زندانیان برخی 
از اقدامــات انجمن برای پیشــگیری از آســیب 

هــای اجتماعــی اســت.

ــند  ــه باش ــده نگرفت ــد پذیرن ــه ک ــی ک نانوایی های
ســهمیه آرد آنهــا قطــع خواهــد شــد، همچنیــن 
ــود را  ــان خ ــت ن ــاعت پخ ــه س ــی ک نانوایی های
رعایــت نکننــد و یــا واحــد صنفــی خــود را تعطیل 
کننــد بــر اســاس قانــون مــاده ۶۸ نظــام صنفــی با 

ــود. ــورد می ش ــا برخ آنه
ــی  ــط ۶ ال ــورت متوس ــه ص ــه ب ــزود: روزان وی اف
7 گشــت مشــترک روزانــه در مرکــز اســتان و در 
شهرســتان ها یــک گشــت بــا مدیریــت تعزیــرات 
ــر  ــاوه ب ــت ها ع ــن گش ــود و در ای ــام می ش انج
کاالهــای اساســی ســایر کاالهایــی کــه در ســبد 
خانــوار موثــر هســتند نیــز مــورد رصــد و پایــش 

ــرد. ــرار می گی ق
میــری تاکید کــرد: عــاوه بــر تعزیــرات حکومتی، 
ــه  ــر از جمل ــتگاه های دیگ ــط دس ــی توس بازرس
صنعت و معدن، بســیج، جهاد کشــاورزی، دانشگاه 
علــوم پزشــکی کرمــان، اداره کل دامپزشــکی و ... 

ــده در  ــکیل ش ــای تش ــود و پرونده ه ــام می ش انج
ایــن گشــت ها بــه تعزیــرات حکومتــی بر ای بررســی 

بیشــتر و حکــم ارســال می شــوند.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان کرمــان 
ــش از  ــر بی ــد روز اخی ــی چن ــرد: ط ــان ک خاطرنش
۶۰۰ پرونــده در زمینــه تخلفــات بــه تعزیرات اســتان 
ــا  ــدود ۵۰ درصــد پرونده ه ــرای ح ــده و ب ــاع ش ارج

ــت ــده اس ــادر ش رأی ص
.

انجمن حمایت از زندانیان بردسیر، پناه 
امن خانواده های زندانیان می شود

طرح رتبه بندی از اول شهریور ۱۴00 در فیش 
حقوقی فرهنگیان اعمال خواهد شد

وزیــر آمــوزش و پــرورش از طــرح 
رتبه بنــدی معلمــان خبــر داد و گفت: 
ــهریور  ــان از اول ش ــدی معلم رتبه بن
۱4۰۰ در فیــش حقوقــی فرهنگیــان 

اعمــال خواهــد شــد.
ــنیم ،  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــه  ــت ب ــأت دول ــفر هی ــان س در جری
آذربایجــان غربــی، در جلســه شــورای 

ــرد. ــرکت ک ــوکان ش اداری ب
وزیــر آمــوزش و پــرورش در ایــن 
ــدام  ــن اق ــار داشــت: اولی جلســه اظه
ــروس  ــا وی ــدی ب ــارزه ج ــت، مب دول
کرونــا بــود کــه البته ایــن مهــم را از دو 
جهــت کاهش مــرگ و میر و ســاخت 
واکســن پیگیــری کردیــم و ایــن مهم 

برگــه زریــن تاریــخ انقــاب بــود.
وی افــزود: عدالت محــوری یکــی دیگر 
از اقدامــات دولــت ســیزدهم بــود کــه 
ــت،  ــن عدال ــه ای ــته ترین نقط برجس
ــا  حضــور در میــان مــردم و ســخن ب
ــاط  ــردم در نق ــف م ــای مختل توده ه

مختلــف کشــور بــود.
نــوری تصریــح کــرد: شــفافیت یکــی 
دیگــر از کارهــای مهــم دولت بــود که 
اکنــون بــه راحتــی بــرای هــر مجوزی 
بــدون کوچکتریــن مشــکلی می تــوان 

اقــدام کــرد.
ــان،  ــدی معلم ــه داد: رتبه بن وی ادام
ــود کــه ۱۰  ــت ب دیگــر کار مهــم دول
ســال در بروکراســی اداری معطــل 
مانــده بــود که ایــن مهــم اآلن تصویب 
شــده و قطعــاً در آینــده ای بســیار 

احتکار ۱۷۷ کارتن تخم مرغ 
در بردسیر 

رییس پلیس آگاهی شهرســتان بردســیر از کشــف ۱77 
کارتــن تخم مــرغ احتــکار شــده در یــک انبار خبــر داد.

بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس 
کرمــان، ســتوان یکــم رســول ســعید افــزود: در راســتای 
مبــارزه بــا احتــکار کاالهــای اساســی و مــورد نیاز مــردم، 
مامــوران دایــره مبــارزه بــا قاچــاق کاال پلیس آگاهــی در 
پــی اقدامــات اطاعاتــی خــود از انبــار حجم زیــادی تخم 
مــرغ در یکــی از نقاط شهرســتان بردســیر مطلع شــدند.

ــی  ــوران در بازرس ــه مام ــن رابط ــرد: در ای ــان ک وی بی
ــرغ را  ــم م ــانه تخ ــزارو ۶۰ ش ــش از ه ــار بی ــن انب از ای
کشــف کردنــد کــه بــا توجــه بــه عــدم ثبــت ایــن انبــار 
در ســامانه جامــع انبارهــا، احتــکار بــودن آن ها محــرز و 
برابــر دســتور قضائــی تحویل ســازمان صنعت، معــدن و 

تجــارت شــدند.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب رییــس پلیــس آگاهــی بردســیر ب
کارشناســان ارزش ایــن تخــم مــرغ هــا را ۸۱۰ میلیــون 
ریــال بــرآورد کردنــد، گفــت: در ایــن رابطــه یــک متهــم 
دســتگیر و بــا تشــکیل پرونده بــه مرجع قضائــی معرفی 

شــد.

قاسمپوررئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان بردسیر عنوان کرد: 

نزدیــک شــاهد اجــرای آن خواهیــم بود 
ــش  ــز در فی ــهریور ۱4۰۰ نی و از اول ش
حقوقــی فرهنگیــان اعمال خواهد شــد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش تصریــح کــرد: 
رســانه های ضــد انقــاب طــی ماه هــای 
گذشــته بیشــترین حجــم خبــری خود 
ــان آن  ــدی معلم ــه مســئله رتبه بن را ب
ــه  ــد ک ــاص دادن ــه دروغ اختص ــم ب ه
خوشــبختانه جامعــه فرهنگیان کشــور 
پاســخی بــه ایــن دروغ پراکنی ها نشــان 

نــداد.
وی گفــت: اعمــال رتبه بنــدی معلمــان 
ــای  ــاءاهلل در ماه ه ــده و ان ش ــروع ش ش
آینــده نیــز فرهنگیــان کشــور خبرهای 
بســیار خوبــی در حــوزه بیمــه و د یگــر 

مســائل خواهنــد شــنید.
نــوری عنوان کــرد: 2 هزار و ۱۰۰ ســالن 
ورزشــی درون مدرســه ای در ایــن دولــت 
به کلیــه مدارس کشــور اختصــاص داده 
شــده کــه بــه نوبــه خــود یــک انقــاب 
مهــم در ایــن حــوزه اســت کــه بودجــه 
احــداث آن هــا نیــز اختصاص پیــدا کرده 

است

نوری وزیر آموزش و پرورش:

پنجمین بزرگداشت فردوسی در کرمان برگزار شد

در ادامــه ایــن نشســت، مدیرعامــل انجمن 
ــا  ــرای اعض ــن را ب ــی انجم ــزارش مال گ

قرائــت کــرد.
اســماعیل فخریــان از آزادی 13 نفــر با مبلغ 
۴۲۰ میلیــون تومان در ســال گذشــته و نیز 
آزاد کــردن ســه نفــر طــی روزهــای اخیــر 
خبر داد و گفت: در ســال گذشــته ۲۵۰ بسته 
کمک معیشــتی بین خانواده هــای زندانیان 
ــه  ــک هزین ــن کم ــد. همچنی ــع ش توزی
تحصیلی فرزنــدان زندانیان، اجاره مســکن، 
کمــک هزینــه تــرک اعتیاد نیــز بنا بــه نیاز 

بــرای ایــن افــراد پرداخــت شــده اســت.
وی از برگزاری مســابقات فرهنگی ورزشــی 
بــرای فرزنــدان آنهــا، زمینــه ایجاد اشــتغال 
ــرخ  ــه چ ــا تهی ــان ب ــواده زندانی ــرای خان ب
خیاطــی خبــر داد و گفــت: پیــش بینی می 
شــود تــا پایــان امســال تمــام افــرادی کــه 
بــه دلیــل بدهی هــای مالــی گرفتار شــدند 

باهمــت انجمــن، از زنــدان آزاد شــوند.
مدیــر عامــل انجمــن حمایــت از زندانیــان 
بردســیر همچنیــن از ایجــاد منابــع درآمــد 
پایــدار بــرای انجمن ســخن گفت و افــزود: 
تاکنــون یــک فــرد خیــر، یک معدن شــن 
و ماســه را بــه انجمــن اهــدا کــرده اســت.
وی افــزود: پیگیــر انعقــاد قــرارداد بــا 
شــرکت های صنعتــی، شــهرداریها و ادارات 
هســتیم کــه انجــام برخــی خدمات خــود را 
بــه این انجمــن واگذار کنند.مجمع ســالیانه 
ــا  ــان بردســیر ب ــت از زندانی انجمــن حمای
انتخــاب دو بــازرس بــه کار خــود پایــان داد.

افشین صالحی نژاد دادستان بردسیر:

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط عمومــی میــراث فرهنگــی کرمــان، پنــج شــنبه آییــن پنجمیــن 

بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم فردوســی به مناســبت هفتــه میــراث فرهنگــی در بــاغ مــوزه هرندی 

برگزار شــد.این مراســم توســط موسسه اندیشــه رسای فردوســی کرمان و با همکاری میراث فرهنگی 

کرمــان بــا حضــور  مدیــرکل میراث فرهنگی اســتان کرمــان و دوســتداران شــعر و ادب فارســی برگزار  

گردیــد.الزم بــه ذکــر اســت ایــن مراســم بــا نقالی خوانــی اعضای اندایشــه رسای فردوســی، ســخرنانی 

دکــر عبــاس آذرانــداز رئیس گروه پژوهشــی فرهنگ و زبان های باســتانی در دانشــگاه شــهید باهرن 

و همچنین دکر پارســه پژوهشــگر شــاهنامه از ایالم و با اجرای موســیقی ســنتی گروه تنبور موالنا 

کرمــان همــراه بود.
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره سبا، آیه ۵۱
» ولو تری اذ فزعوا. فال فوت 

واخذوا من مکان قریب«
واگر بینی هنگامی که فریادشان بلند می شود وهراسان 
می گردند اما نمی توانند از عذاب الهی بگریزند وآنها را 
از مکان نزدیکی )از آنجا که حتی انتظارش را ندارند( می 

گیرند )از درماندگی آنها تعجب خواهی کرد.(
در این آیه وآیات بعدی که آخرین آیات سوره سبأ است 
با توجه به بحثهایی که پیرامون مشرکان لجوج در آیات 
پیشین گذشت. بار دیگر خطاب به رسول )صلی اهلل علیه 
وآله وسلّم( کرده ووضعیت این گروه را به هنگام گرفتاری 
در چنگال عذاب الهی مجسم می سازد که چگونه آنها 
پس از گرفتاری به فکر ایمان می افتند اما ایمانشان 
سودی نخواهد داشت. حال در اینکه این هراس وفریاد 
وفزع مربوط به چه زمانی است در میان مفسران گفتگو 
است. برخی آن را مربوط به عذاب دنیا یا هنگام مرگ 
دانسته اند وبعضی آن را مربوط به مجازات روز قیامت می 
دانند. ولی در یکی از آیات بعدی تعبیریست که نشان می 
دهد این آیات همه مربوط به دنیا وعذاب لحظه ی جان 
دادن است چرا که در آخرین آیه می گوید: میان آنها 
وآنچه مورد عالقه آنها بود جدایی افکنده شود. همانگونه 
که قبل از آن درباره ی گروههای دیگری از کفار این عمل 
انجام گرفت. این تعبیر با عذاب روز قیامت سازگار نیست. 
چرا که در آن روز همه مردم برای حساب وکتاب یک جا 

جمع می شوند. 
چنانکه در آیه )۱۰۲( سوره هود چنین آمده است. آن 
روزیست که همه مردم در آن جمع می شوند وروزیست 
که همه آن را مشاهده می کنند. ودر آیه )۵۰( از سوره ی 
واقعه چنین می خوانیم: بگو اولین وآخرین همگی برای 
وقت روز معین جمع آوری می شوند. بنابراین منظور از 
جمله ی )اخذوا من مکان قریب( این است که این افراد 
بی ایمان وستمگر نه تنها نمی توانند از حوزه ی قدرت 
خدا فرار کنند، بلکه خدا آنها را از جایی گرفتار می کند 
که بسیار به آنها نزدیک است. آیا فرعونیان در امواج نیل 
که سرمایه افتخار آنها بود دفن نشدند. وآیا قارون در میان 
گنجهایش به زمین فرو نرفت وآیا قوم سبا که داستانشان 
در همین سوره آمده است از نزدیکترین مکان یعنی همان 
سد عظیمی که قلب آبادی آنها ومایه حیات وحرکت آنان 
بود گرفتار نگشتند، بنابراین خداوند آنها را از نزدیکترین 
مکان گرفتار می سازد تا قدرت نمایی او را بدانند. بسیاری 
از پادشاهان ظالم به وسیله نزدیکترین افرادشان به قتل 
رسیدند ونابود شدند وبسیاری از قدرتمندان ستمگر از 
درون خانه هایشان آخرین ضربت را خوردند. واگر می 
بینیم در روایات فراوانی که از طریق شیعه وسنی نقل 
شده، این آیه تطبیق بر خروج سفیانی ولشکر او شده 
است که آنها در آستانه قیام مهدی )علیه السالم( خروج 
می کنند وبر ضد طرفداران آن حضرت بپا می خیزند وبه 
هنگام حرکت به سوی مکه به قصد تسخیر آن در صحرا 
گرفتار می شوند. وزمین لرزه ی شدیدی سبب شکافتن 
زمین وفرو رفتن آنها در زمین می شود. در حقیقت بیان 
یکی از مصادیق )اخذ وامن مکان قریب( است که آنها از 
نقطه ای که زیر پایشان است گرفتار چنگال عذاب الهی 

می شوند. 
مرحوم عالمه ی مجلسی: در کتاب ارزشمند بحاراالنوار، 
روایات فراوانی از امام باقر )علیه السالم( وپیامبر گرامی 
اسالم در این زمینه نقل کرده که نشان می دهد یکی 
از مصادیق آیه مورد بحث مسأله خروج )سفیانی( به 
هنگام قیام مهدی )علیه السالم( است که خداوند آنها را 

از نزدیکترین مکان گرفته ونابود می کند.
 امام باقر )علیه السالم( فرمود: البته صاحب این امر را 
که  داشت  بیان  وسخنی طوالنی  بود  خواهد  غیبتی 
)علیه  االمر  صاحب  حضرت  وظهور  غیبت  متضمن 
السالم( است تا آنجا که امام )علیه السالم( فرمود: پس 
صاحب االمر. مردم را به کتاب خدا وسنت پیامبرش 
)صلی اهلل علیه وآله وسلّم( ووالیت علی بن ابیطالب 
وبیزاری از دشمنش دعوت می کند. ولی نام کسی از 
دشمنان را نمی برد. تا آنگاه که به بیداء رسد. سپاهیان 
سفیانی به سویش خروج کنند. پس خداوند به زمین 
فرمان می دهد که آنان را از زیر پاهایشان بگیرد وهمین 
(. )واگر ای رسول  است معنای قول خداوند )عزَّ وجلَّ
ما( کافران را ببینی هنگامی که هراسانند پس هیچ از 
عذابشان فوت وزائل نشود واز جایگاه نزدیکی گرفته شوند 
وگویند به او ایمان آوردیم( یعنی گویند به قائم آل محمد 
)صلی اهلل علیه وآله وسلّم( ایمان آوردیم )وحال آنکه از 
بیش به او کفر ورزیده اند( یعنی به قائم آل محمد )صلی 
اهلل علیه وآله وسلّم( تا آخر سوره. پس کسی از آنان باقی 
نمی ماند مگر دو مرد بنام )وتر ووتیر( از قبیله ی مراد. که 
صورتهایشان در پشتهایشان خواهد بود که به پشت راه 
خواهند رفت وآنچه بر سر یارانشان آمد را به مردم خبر 

می دهند.

ادامه آیه ی ۱۱ سوره  نساء :
۱3- چرا مرد باید دو برابر زن ارث ببرد؟

این به خاطر حمایتی است که اسالم از حقوق زن کرده است.
توضیح اینکه وظائفی بر عهده مردان گذارده که با توجه به 
آن نیمی از درآمد مردان عمالً خرج زنان می شود، در حالی 
که برعهده زنان چیزی گذارده نشده است. مرد باید هزینه 
زندگی همسر خود را طبق نیازمندی او، از مسکن و پوشاک و 
خوراک و سایر لوازم بپردازد و هزینه زندگی فرزندان خردسال 
نیز برعهده اوست، در حالی که زنان از هر گونه پرداخت هزینه 
ای، حتی برای خودشان، معاف هستند. بنابراین یک زن می 
تواند تمام سهم ارث خود را پس انداز کند، در حالی که مرد 
ناچار است آن را برای خود، همسر و فرزندان خرج کند. در 
نتیجه، عمالً چنین می شود که نیمی از درآمد مرد برای زن 
خرج می شود و نیمی برای خودش، در حالی که سهم زن 

همچنان به حال خود باقی می ماند.
سهم واقعی زنان، از نظر مصرف و بهره برداری، دو برابر سهم 
واقعی مردان است و از سوی دیگر، معموالً قدرت آنها برای 
تولید ثروت کمتر است و این یک نوع حمایت منطقی و 
عادالنه است که اسالم از زنان به عمل آورده است. در واقع 
سهم حقیقی آنها را بیشتر قرار داده، اگر چه در ظاهر سهم 

آنها نصف است.
پاسخ هایی که از طرف پیشوایان بزرگ )ائمه اهل بیت( به 
این سؤال داده شده، غالباً به یک مضمون است و آن اینکه  
»خداوند مخارج زندگی و پرداخت مهر را برعهده مردان 
گذارده است، به همین جهت سهم آنها را بیشتر قرار داده 

است.«
در کتاب  »معانی االخبار« از امام علی بن موسی الرضا )ع( نقل 
شده که در پاسخ این سؤال فرمود :  »اینکه سهم زنان نصف 
سهم مردان از میراث است به خاطر آن است که زن هنگامی 
که ازدواج می کند مبلغی می گیرد و مرد ناچار است بپردازد، 
به عالوه هزینه زندگی زنان بر دوش مردان است، در حالی که 

زن در برابر هزینه زندگی مرد و خودش مسئولیتی ندارد..«
۱4- برای ارث بردن پدر و مادر که از طبقه اولی 

هستند چند حالت وجود دارد؟
میراث پدران و مادران که آنها نیز جزء طبقه اول و هم ردیف 
فرزندان می باشند، همان است که در آیه فوق بیان شده است 

و در آن سه حالت است :
الف( شخص متوفی، فرزند یا فرزندانی داشته باشد که در این 
صورت به پدر و مادر او هر کدام یک ششم می رسد.  »والبویه 

لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد«
ب( فرزندی در میان نباشد و وارث تنها پدر و مادر باشند. در 
این صورت سهم مادر یک سوم مجموع مال است.  »فان لم 
یکن له ولد وورثه ابواه فالمه الثلث« و اگر می بینیم در اینجا 
سخنی از سهم پدر به میان نیامده به خاطر این است که 
سهم او روشن است، یعنی  »دو سوم« به عالوه گاهی شخص 
میت ممکن است همسری داشته باشد، در این صورت سهم 
همسر از سهم پدر کم می شود. بنابراین سهم پدر در حالت 

دوم متغییر است.
ج( این است که وارث تنها پدر و مادر باشند و فرزندی در کار 
نباشد، ولی شخص متوفی برادرانی از طرف پدر و مادر، یا تنها 
از طرف پدر، داشته باشد. در این صورت سهم مادر از یک سوم 
به یک ششم تنّزل می یابد و در واقع، برادران، با اینکه ارث نمی 
برند، مانع مقدار اضافی ارث مادر می شوند. به همین جهت آنها 

را  »حاجب« می نامند.  »فان کان له اخوه فالمه السدس«
۱۵-  فلسفه حاجب چیست؟

فلسفه این حکم روشن است، زیرا وجود برادران متعدد موجب 
سنگینی بار زندگی پدر است، چون پدر باید هزینه  آنها را 
بپردازد تا بزرگ شوند و حتی پس از بزرگ شدن نیز هزینه 
هایی برای پدر دارند و به همین جهت برادرانی موجب تنزل 
سهم مادر می شوند که از ناحیه پدر و مادر و یا تنها از ناحیه 
پدر باشند و اما برادرانی که تنها از ناحیه مادر هستند و هیچ 

گونه سنگینی بر دوش پدر ندارند، حاجب نمی گردند.
۱6- چرا در آیه شریفه در مورد برادران فقط جمع 

به کار برده است؟
در اینجا سوالی مطرح است که قرآن در این آیه در مورد 
برادران لفظ  »جمع« بکار برده و می گوید : »فان کان له 
اخوه، اگر آن شخص متوفی برادرانی داشته باشد« و می دانیم 
که حداقل جمع سه نفر است، در حالی که تمام فقهای سالم 
معتقدند که دو برادر هم می توانند مانع و موجب تنزل ارث 

مادر شوند.
جواب این سؤال با مراجعه به آیات دیگر قرآن روشن می شود 
و آن اینکه الزم نیست در همه جا لفظ جمع در سه نفر و 
بیشتر بکار رود، بلکه در پاره ای از موارد بر دو نفر هم اطالق 
می شود. مانند آیه 78 سوره مبارکه انبیاء : »وکنا لحکمهم 

شاهدین، ما گواه حکم آنها بودیم.«
آیه مربوط به قضاوت  »داود« و  »سلیمان« است و قرآن 
درباره این دو نفر ضمیر جمع )هم( به کار برده است. از اینجا 
روشن می شود که ممکن است گاهی لفظ جمع در دو نفر 
بکار رود، ولی البته این موضوع نیاز به یک شاهد و قرینه دارد 
و در آیه مورد بحث شاهد همان اتفاق مسلمانان و ورود دلیل 
از پیشوایان اسالم است، زیرا در این مسأله همه دانشمندان 
اسالم اعم از شیعه و سنی )به جز ابن عباس( دو برادر را 

مشمول حکم آیه دانسته اند.
۱7- ارث چه زمانی میان وارثان توزیع و تقسیم می 
شود؟  قرآن می گوید : وارثان هنگامی می توانند مال را در 
میان خود تقسیم کنند که شخص میت وصیتی نکرده باشد 
و یا بدهی برعهده او نباشد. بنابراین اگر وصیتی کرده یا دینی 
دارد باید نخست به آنها عمل کرد. )البته همانطور که در باب 

وصیت گفته شده انسان فقط می تواند درباره یک سوم از 
مال خود وصیت کند و اگر بیش از آن وصیت کند صحیح 

نیست، مگر اینکه ورثه اجازه دهند.(
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رئیس جمهــور در بــدو ورود بــه 
فــرودگاه  در  آذربایجان غربــی، 
شــهید باکــری ارومیــه از  نمایشــگاه 
رشــد  مرکــز  دســتاوردهای 
هوا فضــای شــهید باباســاعی ارومیــه 
اروم ســت   ماهــواره  از  و  بازدیــد 

رونمایــی کــرد.
ــزاری تســنیم ،  ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــه  ــدو ورود ب ــور در ب ــس جمه رئی
ارومیــه از دســتاوردهای هوافضــا 
شــامل  غربــی  آذربایجــان  در 
هواپیماهــای ســبک و نیمه ســبک، 
ســاخته  ماهواره هــای  و  پهپــاد 
ــرد. ــد ک ــه ای بازدی ــوآوران ارومی ن
رئیســی  ســید ابراهیم   آیــت اهلل 
ــه در  ــد ک ــن بازدی ــن  در ای همچنی
فــرودگاه بین المللــی شــهید باکری 
ارومیــه انجــام شــد از ماهــواره 
ــاخته  ــه س ــه در ارومی ــت ک اروم س
ــرد و  ــی ک ــز رونمای شــده اســت نی

جوانــان فنــاور ارومیــه ای توضیحاتــی را 
در خصــوص هواپیماهــای فوق ســبک، 

ــد. ــه کردن ــواره  ارائ ــاد و ماه پهپ
ــا  ــد ب ــن بازدی ــور در ای ــس جمه رئی
توضیحــات دســت اندرکاران نمایشــگاه 
ــای  ــان توانمندی ه ــک در جری از نزدی
هواپیماهــای  ســاخت  در  داخلــی 
نیمه ســبک، ماهواره هــای اروم ســت، 
ســهند و اســپوتا و پهپاد سمپاشــی قرار 

ــت. گرف
باالتریــن  بــا  ســت،  اروم  ماهــواره 
ــن را  ــت ای ــری قابلی ــن تصوی رزولوش
دارد کــه حداکثــر بــا 6۰۰ هــزار دالر در 
مــدار زمیــن قرار گیــرد که در مقایســه 
بــا مــدل خارجــی بســیار کم هزینه تــر 

اســت.
آیــت اهلل  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــزاری  ــرای برگ ســیدابراهیم رئیســی ب
بیســت و یکمیــن ســفر اســتانی 
دولــت مردمــی، وارد ارومیــه مرکــز 

اســتان آذربایجــان غربــی شــد و 
مــورد اســتقبال نماینــده ولــی فقیــه 
در اســتان، اســتاندار و جمعــی از 
مســئولین اســتانی قــرار گرفــت.

ــردم،  ــف م ــار مختل ــا اقش ــدار ب دی
برگــزاری شــورای اداری، بازدیــد از 
عمرانــی  طرح هــای  و  پروژه هــا 
نشســت  برگــزاری  و  و خدماتــی 
خبــری در پایــان ســفر از مهمتریــن 

رونمایی رئیس جمهور از ماهواره اروم ست  در 
ارومیه/  بازدید رئیسی  از دستاوردهای هوافضا  

10000100005588

ســفر  در  رئیس جمهــور  برنامه هــای 
ــی  ــان غرب ــتان آذربایج ــه اس ــک روزه ب ی

ــت. اس
رئیــس جمهــور را در ایــن ســفر وزرای راه و 
شهرســازی و میراث فرهنگی، گردشــگری 
ــاوری  ــات و فن ــتی و ارتباط ــع دس و صنای
اطالعــات و معــاون اجرایــی رئیس جمهور 
و رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور همراهــی 

ــد. می کنن

نهمیــن نمایشــگاه بین المللی معــدن و صنایع معدنــی، فــرآوری و تجهیزات 
وابســته در محــل نمایشــگاه  های جنوب شــرق کشــور گشــایش یافت.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، امیری پــور مدیرعامــل نمایشــگاه 
بین المللــی معــدن و صنایــع معدنــی، فــرآوری و تجهیــزات وابســته در آیین 
افتتــاح نهمیــن نمایشــگاه این در محل نمایشــگاه  های جنوب شــرق کشــور 
اظهــار داشــت: اســتان کرمــان بهشــت معــادن کشــور اســت و اندیشــه هایی 

الزم اســت تــا ارزش ایــن داشــته ها را ببینیــم.
وی عنــوان کــرد: این نمایشــگاه با شــرکت۱۴۰ شــرکت معدنی، ۲۰ شــرکت 
دانش بنیــان و ۲۰ شــرکت کــه نمایندگــی شــرکت های خارجــی را دارنــد 
برگــزار شــده اســت، ایــن شــرکت ها زنجیــره ای از تولیــد معــادن هســتند 
کــه امیدواریــم بهــره وری بــرای همدیگر داشــته باشــند چون این نمایشــگاه 
تخصصی ســت و تعامــالت بــا هم موجب توســعه و پیشــرفت اســتان کرمان 

شود.
استفاده از حوزه دانش بنیان در بلندمدت در اقتصاد کمک می کند

ــی معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار کرمــان نیــز بیــان  محراب
کــرد: نمایشــگاه ها موجــب می شــود ارتباطــی بیــن واحدهــای تولیــدی و 
شــرکت های فنــاور برقــرار شــود و بــه ویــژه در حــوزه معــدن می توانــد بــه 
اجــرای شــعار ســال کمــک کند چــرا کــه اســتفاده از حــوزه دانش بنیــان در 

بلندمــدت در اقتصــاد کمــک می کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان در حــوزه معــدن در ذخایــر، اکتشــاف، 
اســتخراج و فــرآوری ســرآمد اســت، افــزود: شــاید ۳۰ تــا ۴۰ درصــد ارزش 
افــزوده واقعــی محصــوالت در اســتان داشــته باشــیم کــه نقش شــرکت های 

دانش بنیــان بایــد در حــوزه ارزش افــزوده پررنــگ باشــد.
ــتند و  ــوآوری هس ــانی ن ــزرگ پیش ــرکت های ب ــرد: ش ــار ک ــی اظه محراب
کســانی کــه می تواننــد در ایــن حــوزه ســرمایه گذاری کننــد نفــوذ دانــش را 
زیــاد می کننــد مــا در زمینــه تولیــد توزیــع و نفــوذ دانــش در حــوزه معــدن 

بایــد در نفــوذ دانــش راهکارهایــی اندیشــیده شــود.
ــق  ــس اف ــزود: م ــان اف ــتاندار کرم ــور اقتصــادی اس ــی ام ــاون هماهنگ مع
روشــن تری در آینــده دارد بــه دلیــل بحــث خودروهــای برقی جای پشــرفت 
وجــود دارد و چشــم انداز روشــنی هســت در حــوزه مــس در زمینــه فــرآوری 

و افزایــش ارزش افزوده هــا کــه بایــد کار زیــادی انجــام شــود.
محرابی اشــتغال را پیشــانی رفع مشــکالت جامعه دانســت و گفت: اشــتغال 
بــا ارزش افــزوده بــاال و پایــدار بایــد ایجاد شــود و در برهه هایی مشــاغل ایجاد 
شــده کــه بــه مــرور زمــان ماهیــت خــود را از دســت دادنــد اگــر امر اشــتغال 
حــل شــود مســائل معیشــتی و اجتماعــی حــل خواهــد شــد.وی بــا بیــان 
اینکــه شــرکت های دانش بنیــان در ارتبــاط بــا ســایر شــرکت ها اقــدام کنند 
و نــوآوری ایــن شــرکت ها در آینــده تاثیــر زیــادی روی اقتصاد اســتان خواهد 
داشــت، خاطرنشــان کــرد: کســانی کــه در حــوزه ســرمایه گذاری مشــکالت 
کــه مانــع نفــوذ دانــش و گســترش می شــود، مطــرح کننــد بــا اختیــارات 

داخــل اســتان یــا در ســطح ملــی پیگیــری می کنیــم.

تاثیر تحوالت بازار ایران بر بازارهای منطقه
ــر حــذف ارز ترجیحــی  ــی از تاثی ــه حاک ــای رســیده از کشــورهای منطق گزارش ه

ــازار کشــورهای منطقــه اســت . ــر ب ــازار ایــران ب ۴۲۰۰ تومانــی و تحــوالت ب
بــه گــزارش ایرنــا، گزارش هــای رســیده از اقلیــم کردســتان عــراق نشــان می دهــد 
ــران،  ــا« در ای ــه یارانه ه ــع عادالن ــازی توزی ــرح مردمی س ــرای »ط ــس از اج ــه پ ک
اقالمــی چــون روغــن و آرد در شــهرهای مختلــف اقلیــم کردســتان از جملــه اربیــل 
و ســلیمانیه کم یــاب و قیمــت آن به شــدت افزایــش یافتــه و بــه صــورت روزانــه در 

حــال افزایــش بــوده و دارای نوســان شــدید اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، دیــروز متوســط قیمــت آرد در هــر کیســه  ۵۰ هــزار دینــار 
)حــدود یــک میلیــون تومــان( و روغــن یــک لیتــری حــدود ۳ هــزار دینــار، )حــدود 

6۰ هــزار تومــان( بــوده اســت.
ــه قیمتــی شــدید  ــل فاصل ــا، به دلی ــه یارانه ه ــع عادالن پیــش از اجــرای طــرح توزی
کاالهــای اساســی در ایــران بــا کشــورهای هم جــوار، ایــن اقــالم بــه صــورت قاچــاق 

از ایــران بــه کشــورهای همســایه منتقــل می شــد.
بــا توجــه بــه آزادســازی قیمــت کاالهــای اساســی و واریــز مســتقیم یارانه به حســاب 
مــردم، رونــد قاچــاق کاال از ایــران بــه کشــورهای همســایه متوقــف شــده و ســود 
سرشــاری کــه از ایــن طریــق بــه جیــب ســوداگران واریــز می شــد قطع شــده اســت.
ــی ها  ــده فروش ــی ها و عم ــه خرده فروش ــت ک ــی اس ــز حاک ــارات نی ــا از ام خبره
ــا افزایــش قیمــت در کاالهــای اساســی مواجــه  در مناطــق مختلــف ایــن کشــور ب
شــده اند، امــا بــا ایــن شــرایط راه کارهایــی پیــدا کــرده انــد کــه فروششــان کاهــش 

پیــدا نکنــد.
کاربــران فضــای مجــازی هــم بــه ایــن مطلــب پرداخته انــد؛ کاربری بــه نــام »علیرضا 
الگنــه« در صفحــه توئیتــر خــود نوشــته، »از شــنبه بــه یکبــاره همــه چیــز در دبــی 
گــرون شــده، روغــن مایــع ۱7 درهمــی امشــب ۴۳ درهــم بــود، مــرغ ۱۲ درهمــی 
شــده ۲8 درهــم، بنزیــن کــه ســی و پنــج ســال یــک درهــم بــوده شــده نزدیــک بــه 
۴ درهــم، نــون کــه ســی ســال یــک درهــم بــود، امــروز ۳. ۵ درهــم شــده؛ از وقتــی 

در ایــران ارز ۴۲۰۰ رو برداشــتن در اینجــا همــه چــی گــرون شــده!«
ــه  ــا اجــرای طــرح توزیــع عادالن ــام »شــاهد« هــم نوشــته »ب ــه ن ــر دیگــری ب کارب
یارانه هــا در ایــران، کشــورهای همســایه دونــه دونــه دارن دچــار مشــکل میشــن…! 
کمبــود و افزایــش قیمــت شــدید کاالهــای اساســی )آرد، روغــن و…(؛ دبــی، اربیــل، 

باکــو و…«
یورونیــوز هــم چنــدی پیــش نوشــته بــود، دولت هــای مصــر و لبنــان نیــز همچــون 
دولــت ایــران تاکنــون تــالش کرده انــد تــا بــا اعطــای یارانــه ســنگین مانــع از جهــش 
قیمــت نــان شــوند ولــی عبدالفتــاح السیســی رئیس جمهــوری مصــر، پیــش از وقوع 
گرانی هــای اخیــر در بــازار جهانــی اعــالم کــرد: »دولــت مــن نمی توانــد ۲۰ قــرص 

نــان را بــه قیمــت یــک ســیگار تهیــه کند«.
»امیــن ســالم« وزیــر اقتصــاد و تجــارت لبنــان نیــز اخیــرا هشــدار داد کــه در صورت 
ادامــه رونــد صعــودی قیمت هــا بانــک مرکــزی لبنــان تــوان تامیــن یارانــه نــان را 

نخواهــد داشــت.

     صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی : 

افتتاح نهمین نمایشگاه بین المللی معدن 
و صنایع معدنی و تجهیزات وابسته

اقتصاد استان کرمان معدن پایه است/ کویر یک ظرفیت بزرگ اقتصادی
فداکاراستاندار کرمان گفت: 

ــاد  ــت: اقتص ــان گف ــتاندار کرم اس
ــه اســت  ــان معدن پای اســتان کرم
ــاور خــارج شــویم  و بایــد از ایــن ب
کــه دولــت همــه کاره اقتصاد اســت 
و بــه جد بــه این مســئله بــاور دارم 
کــه دولــت بایــد سیاســت گذاری، 
ــته  ــهیل گری داش ــری و تس راهب
باشــد، امــا متصــدی اقتصــاد نباید 

باشد.
ــارس  ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــداکار  ــدی ف ــان، محمدمه از کرم
در شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی کرمــان در 
ســخنانی اظهــار داشــت: شــورای 
بخــش  و  دولــت  گفت و گــوی 
ــنی دارد  ــگاه روش ــی جای خصوص
زیــرا ســه قــوه و بخــش خصوصــی 

ــد. ــور دارن ــورا حض ــن ش در ای
ــه داد:  ــداکار ادام ــدی ف محمدمه

اقتصــاد اســتان کرمــان معدن پایــه 
اســت و بایــد از ایــن بــاور خــارج شــویم 
کــه دولــت همــه کاره اقتصــاد اســت و 
بــه جــد بــه ایــن مســئله بــاور دارم کــه 
دولــت بایــد سیاســت گذاری، راهبــری 
و تســهیل گری داشــته باشــد، امــا 

ــد باشــد. متصــدی اقتصــاد نبای
وی ابــراز داشــت: تجربــه دنیــا و کشــور 
نشــان داده اســت، هرجــا بخــش 
خصوصــی پــای کار آمــده، نســبت 
به دولــت موفق تــر بــوده اســت و در 
ــت  ــت دخال ــر دول ــوارد اگ ــی م بعض
نکنــد، کار بهتــر پیــش مــی رود و دولت 
ــد،  ــهیل کن ــرایط را تس ــد، ش می توان
فرآیندهــای پیچیــده را اصــالح کنــد و 
فرایندهــای غیرضــرور را از میان بــردارد.
داد:  ادامــه  کرمــان  اســتاندار 
از  یکــی  بانک هــا  و  محیط زیســت 
ــرمایه گذاری  ــا در بخــش س گرفتاری ه

هســتند در حالی کــه هیــچ کــدام نبایــد 
ــا در  ــوند و راهکاره ــری ش ــی دیگ قربان
دنیــا و کشــور وجــود دارد و نبایــد مانــع 
هــم شــوند، امــا کمتــر تولیدکننــده ای 
ــرود. ــا ب ــه ســمت بانک ه جــرات دارد ب

فــداکار همچنیــن تنوع بخشــی بــه 
اقتصــاد اســتانی را یــک ضــرورت خواند 
و اضافــه کــرد: صنعــت اســتان کرمــان 
ــه  ــی ک ــت و در حال ــه اس ــز فوالدپای نی
ــت  ــتان ظرفی ــگری اس ــش گردش بخ
بســیار زیــادی دارد امــا مغفــول مانــده و 
سهم اســتان از گردشــگری بسیار پایین 

اســت.
ــاورزی  ــش کش ــای بخ وی از ظرفیت ه
ــان آورد و  ــخن به می ــان س ــتان کرم اس
عنــوان کــرد: بخش کشــاورزی مــا درجا 
زده اســت و یــا صنایــع تبدیلــی نداریــم 
کــه بایــد خلــق ظرفیت هــای جدیــد در 

ایــن حــوزه داشــته باشــیم.

ــر  ــت: کوی ــان داش ــان بی ــتاندار کرم اس
ــزرگ اقتصــادی  ــان یــک ظرفیــت ب کرم
اســت کــه بایــد بــا برنامه ریــزی الزم زمینه 
بــرای بهره بــرداری از ایــن ظرفیــت ایجــاد 

شــود.
واحــد  پنجــره  همچنیــن  فــداکار 
ســرمایه گذاری اســتان کرمــان را یــک 
ضــرورت خوانــد و افــزود: دســتگاه قضایــی 
اختیــارات وســیعی دارد کــه می توانــد پای 
کار بیایــد و اتــاق بازرگانــی نیز بــه برنامه ها 
ــاورد. ــود را بی ــعه ای خ ــای توس و پروژه ه
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وزیــر نفــت: ۸۰ درصــد پــول نفــت را ارزی 
دریافــت مــی کنیم/قطــع یارانــه گاز مشــترکان 

ــده ــاه آین ــا دو م ــرف ت پرمص
وزیــر نفــت از قطــع یارانــه گاز مشــترکان 
پرمصــرف تــا دو مــاه آینــده خبــر داد و گفــت: 
حــدود ۸۰ درصــد پــول حاصــل از فــروش نفــت 
به صــورت ارزی و بقیــه را به صــورت تهاتــر 

دریافــت می کنیــم.
به گــزارش گــروه اقتصــادی خبرگزاری تســنیم، 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب جــواد اوجــی، وزیــر نفــت ب
بهــای گاز بــرای مشــترکین پرمصــرف از آذرمــاه 
14۰۰ افزایــش یافتــه، گفــت: هــر پلــه از هزینــه 
مشــترکان پرمصــرف نســبت بــه پلــه قبلــی 4۰ 
درصــد افزایــش قیمــت داشــته اســت و امســال 
نیــز بــه ایــن گــروه یارانــه تعلــق نخواهــد گرفت.

وزیــر نفــت از قطع یارانه گاز مشــترکان پرمصرف 
ــال  ــا آذر پارس ــال 96 ت ــت: از س ــر داد و گف خب
هیچگونــه افزایــش قیمتــی در تعرفــه گاز اعمال 
نشــده بــود کــه بــرای مشــترکان پرمصــرف گاز، 
افزایــش قیمــت از آذر پارســال رقــم خــورد؛ در 
ایــن مرحلــه، ســه پلــه اول یعنــی 75 درصــد از 
مشــترکان کــه پرمصــرف نبودنــد و بیــش از 5۰ 
درصــد مصــرف را داشــتند، هیــچ تغییــر قیمتی 
نداشــتند، امــا از پلــه چهــارم، هــر پله نســبت به 

پلــه قبلــی 4۰ درصــد افزایــش نــرخ داشــت.
ــن افزایــش تعرفه هــا را  ــزود: بخشــی از ای وی اف
ــه  ــادی، ب ــای اقتص ــری از تکانه ه ــرای جلوگی ب
ــون بودجــه  امســال منتقــل کردیــم؛ طبــق قان

ــد  ــرف بای ــترکان پرمص ــه گاز مش 14۰1، تعرف
بــدون یارانــه باشــد و بــه زودی ایــن موضــوع در 
هیئــت دولــت مطــرح می شــود تــا بــه عنــوان 
ــه  ــرژی و بهین ــرل شــدت ان ــرای کنت ــزاری ب اب
مصــرف کــردن گاز اســتفاده شــود؛ طــی یــک 
تــا دو مــاه آینــده آییــن نامــه مربــوط بــه تغییــر 
تعرفه هــا بــه دولــت می آیــد تــا بــرای مشــترکان 

پرمصــرف گاز رقــم بخــورد.
ــش  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــه ب ــت در ادام ــر نف وزی
وصــول درآمد هــای نفتــی گفــت: صــادرات 
نفــت در وضــع خوبــی اســت و پــول آن در تاریخ 
سررســیدش دریافــت می شــود؛ حــدود ۸۰ 
درصــد پــول حاصــل از فــروش نفــت به صــورت 
دریافــت  تهاتــر  به صــورت  را  بقیــه  و  ارزی 

می کنیــم.
ــت  ــه داد: در ســال گذشــته فقــط از باب وی ادام
محصــوالت پتروشــیمی بالــغ بــر 12.5 میلیــارد 
دالر ارز وارد ســامانه نیمــا شــده اســت کــه ایــن 
ــات گازی  ــت و میعان ــروش نف ــث ف ــدا از بح ج
اســت و ادامــه داد؛ در بحــث صــادرات گاز، وصول 
درآمــد ارزی، بیــش از 4 برابــر ســال 1399 رشــد 
داشــت اســت. در ســال 1399 وصــول درآمــدی 
حاصــل از صــادرات یــک میلیــارد و 25 میلیــون 
دالر بــود کــه ایــن رقــم در ســال 14۰۰ بــه بیش 

از 4 میلیــارد دالر افزایــش یافــت.
اوجــی در مــورد تاثیــر ایــن افزایــش درآمد هــای 
ــع ارزی،  ــه موقــع مناب ــا تامیــن ب ارزی گفــت: ب
دولــت توانســت غــات و کاال هــای اساســی کــه 

مــورد نیــاز مــردم اســت را تامیــن کنــد و امــروز ذخایــر خوبــی در بحــث 
کاال هــای اساســی وجــود دارد.

ــت  ــت پاالیشــی کشــور افزود:ظرفی ــش ظرفی ــورد افزای ــت در م ــر نف وزی
پاالیشــی کشــور تــا 5 ســال آتــی بــه بیــش از یــک میلیــون بشــکه در روز 

ــد. ــش می یاب افزای
اوجــی درمــورد وضعیــت میدان مشــترک آرش گفــت: مطالعــات جامع این 
میــدان انجــام شــده اســت و بــا برنامــه ریــزی شــرکت ملــی نفت بــه زودی 

بحث توســعه میــدان آغــاز خواهد شــد.
وزیــر نفــت در مــورد گاز رایــگان محرومــان گفت: 65۰ هــزار خانــوار در حال 
اســتفاده از گاز رایــگان هســتند و هــر زمان که ســازمان بهزیســتی کشــور و 
یــا کمیتــه امــداد امــام خمینــی، خانوار هــای محــروم را به مــا معرفی کنند 
همکارانمــان در شــرکت ملــی گاز در همــان مــاه تعرفــه گاز ایــن خانوار ها را 

رایــگان خواهــد کرد.

اصول حاکم بر حجاب، مفاهیم 
مرتبط با پوشش در قرآن 

بــا گســترش جهانــی مهاجــرت و تبــادالت بیــن فرهنگــی 
ــی و  ــورهای غرب ــه در کش ــان محجب ــکار زن ــور آش و حض
ــاب از  ــوع حج ــی، موض ــام گرائ ــزون اس ــترش روز اف گس
ســوی بســیاری از صاحــب نظــران غربــی در حــال بررســی 
ــان، در  ــژه حجــاب زن ــه وی ــرق ب ــگ ش ــوذ فرهن اســت. نف
درون فرهنــگ غــرب، تــرس از شــرق شــدن غــرب را علنــی 
کــرده اســت. در ایــن مقالــه بــا توجــه بــه اصــول حاکــم بــر 
حجــاب، مفاهیــم مرتبــط بــا پوشــش در قــرآن را بیــان مــی 
شــوند و در ادامــه بــا اســتناد بــه نظــرات دو طیــف از زنــان، 
انتخــاب حجــاب زنــان را در ریشــه ها و در دنیاهــای مختلــف، 

مســئله ای سیاســی و فــردی بیــان میشــود 
ــکی  ــادر مش ــت. از چ ــوع اس ــیار متن ــاب«، بس ــوع حج »ن
یکدســت کــه زنــان در ایــران بعــد از انقــاب اســامی بــه 
ــر  ــگ« و منحص ــری های »رنگارن ــا روس ــد ت ــر می کنن س
ــن  ــر. ای ــد مص ــرافی جدی ــت اش ــان در حکوم ــرد زن ــه ف ب
طیــف گســترده از اشــکال پوشــش – از لباس هــای رســمی 
دولتــی تــا مدل هــای فــردی- عرصــه ای فراگیــر بــرای ارائــه 
الگوهــای محلــی پوشــش اســت کــه روســری های رنگــی 
دختــران روســتایی تــرک، نــوع خاص پوشــش زنان مســلمان 
اروپــا )موســوم بــه تــای راک(، پوشــش ســفید زنــان الجزایــر 
)مــــرسوم به هـایـک( و بـرقـع زنـان عمـانی همـــه را دربر 
ــاس، در  ــون لب ــکال گوناگ ــن اش ــک از ای ــر ی ــرد. ه می گی
اهــداف عملــی و نمادیــن حجــاب، یعنــی حفظ حجــب و حیا 

و شــرم از برهنگــی ریشــه دارد.
ــد  ــاس مانن ــکلی از لب ــچ ش ــی هی ــران غرب ــدگاه مفس از دی
حجــاب ایــن قــدر موضــوع مناقشــه نبــوده اســت. کثــرت 
کتاب هایــی کــه دربــاره زنــان و وضعیــت حجاب آنها نوشــته 
شــده اســت، مــا را بــه ایــن نکتــه مهــم رهنمــون می کند که 
مشــارکت و فعالیــت عمده زنــان مســلمان در جامعه، معطوف 
بــه »حالتی از حجاب« اســت. نزد نویســندگان غیر مســلمان، 
حجــاب بــه عنــوان پوششــی دســت و پاگیــر و محدودکننده، 
نشــانه بــارز ظلــم به زنــان و یــک نــوع محدودیــت اجتماعی 
محســوب می شــود کــه بــه لحــاظ دینــی مؤیــد لــزوم پنهان 
مانــدن زن از نــگاه مــرد بــوده و اوضــاع سیاســی- اجتماعی را 
تحت الشــعاع قــرار می دهــد. بــه عقیــده یونــی ویکــن دیدگاه 
خــاص غربی هــا نســبت بــه حجــاب بــه ایــن امــر اشــاره دارد 
کــه »حجــاب بــه خاطــر محدودیت هایــی کــه بــر ســر راه 
فعالیــت و اســتقال زنــان ایجــاد می کنــد، ذاتــاً ســرکوبگر و 

در نتیجــه ظالمانه اســت.
. نویســندگان بومــی، چــه مســلمان و چــه غیــر مســلمان که 
دیــدگاه مثبت تــری نســبت بــه حجــاب دارنــد، بــر نیــروی 
ــب توجــه  ــژة »عــدم جل ــاز وی رهایی بخــش حجــاب و امتی
ــد:  ــدی می گوی ــد. الجن ــد دارن ــرد در اجتمــاع تأکی شــدن« ف
ــا  در مصــر زنــان جوانــی کــه بــه حجــاب روی می آورنــد، ب
ــی،  ــای عموم ــان در مکان ه ــور روزافزونش ــه حض ــه ب توج
نگــران حفــظ »پاکدامنــی« و »نامحــرم بــودن« خــود 
هســتند. رابطــه منطقــی بیــن دو نیــروی »محدودکننــده« و 
»رهایی بخــش« حجــاب، پیچیده تــر از پیامدهــای احتمالــی 
حضــور ایــن پدیــده در جامعه اســت. فــرح آذری معتقد اســت 
در ایــران »محدودیتــی کــه یــک حکومــت اســامی بــر زنان 
تحمیــل کــرد، هزینــه اندکــی بــود کــه می بایســت آنهــا در 
ازای امنیــت، اقتــدار و عزتــی کــه همیــن حکومــت بــه آنــان 

ارزانــی کــرده بــود، بپردازنــد.« 
ــب  ــف و اغل ــاره تفاســیر مختل ــب کوتاهــی کــه درب از مطال
ضــد و نقیــض دربــاره حجــاب بیــان شــد، روشــن اســت کــه 

حجــاب هــم بعــد عملــی و هــم بعــد نمادیــن دارد.
بحــث حجــاب و پوشــش، جایگاه ویــژه ای در مباحــث روز دنیا 
دربــاره فراینــد جهانــی شــدن و پســت مدرنیته دارد. مناقشــات 
زیــادی در مــورد معنــا و اهمیــت حجــاب در جوامع گذشــته و 
حــال وجــود دارد. بــه نظــر می آیــد حجــاب، بــه عنــوان یــک 
موضــوع مــورد مناقشــه عمومی، بــه یک انــدازه مــورد عاقه 
مفســران و صاحبنظران باشــد. این موضــوع مرزهای فرهنگی 
بیــن شــرق و غــرب و مســلمان و غیــر مســلمان را درنوردیده 
اســت. مباحثــی کــه درباره حجاب مطرح شــده اســت، شــامل 
نظریــات مناقشــه برانگیز و پرطمطراقــی اســت که بر مســائل 
ــی و  ــل ســبک، نمادشناســی، مصرف گرای پســامدرنی از قبی
مســائل قــدرت و بازنمــود اســتناد می کنــد. وقتی که ســلمان 
رشــدی در کتــاب آیــات شــیطانی، فاحشــه خانه را »حجــاب« 
نامیــد، نشــانه روشــنی از یــک نمادگرایــی منطبــق بــا دیدگاه 

غربی هــا از حجــاب را ارائــه داد.
گوتــه در آغــاز قــرن نوزدهــم پیش بینــی کــرد کــه مفاهیــم 
»شــرق و غــرب«، دیگــر موضوعیــت نخواهــد داشــت. ایــن 
ــرق  ــم ش ــیم بندی های قدی ــه زوال تقس ــاره ب ــب اش مطل
ــه  و غــرب و ظهــور نگرانــی »عصــر جدیــد روشــنگری« ب

ــر دارد. ــدن بش ــراه جهانی ش هم
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اسرار نماز
بهتریــن فرصــت در حــاالت نمــاز همــان حــال ســجده 
ــد  ـ فرمودن ـ ســام اهلل علیــه  اســت کــه امــام صــادق 
انســان هــر چــه بــه خــاک نزدیــک مــی شــود بــه خــدا 
نزدیــک تــر مــی شــود: ))إقرب مــا یکــون العبد الــی اهلل 
ـ ســام  ـ و هــو ســاجد((. کــه امیرالمومنیــن  ـ عزوجــل 
ـ در نهــج الباغــه از رســول اهلل نقــل فرمــوده  اهلل علیــه 
اســت کــه حضــرت فرمــود: مــن در تعجبــم از کســی 
کــه چشــمه ای بــر در منــزل اوســت و شــبانه روز پنــج 
بــار در آن چشــمه شســت و شــو مــی کنــد مــع ذلــک 
آلــوده اســت. فرمــود: نمــاز مثــل چشــمه زاللــی اســت 
کــه انســان نمازگــزار در این وقت هــای پنج گانــه در آن 
شســت وشــو مــی کند. نمــاز کوثــری اســت که انســان 
را تطهیــر مــی کنــد. قهــرا اگــر مــا از نمــاز ایــن طهارت 
را در خــود احســاس نکردیــم بایــد بپذیریم کــه آن نماز 
واقعــی را نخوانــده ایــم. ممکــن اســت نمازمــان صحیح 
باشــد. لکــن مقبــول نیســت. زیــرا آن نمــازی مقبــول 
اســت کــه روح انســان را تطهیــر کند و با انســان ســخن 

گویــد و او را مــژده دهــد.
ـ نقــل شــده اســت:  ـ ســام اهلل علیــه  از امــام صــادق 
))ال تجتمــع الرهبــه والرغبــه فــی قلــب اال وجبــت لــه 
الجنــه; اگــر انســان از خــدا ترســید و به خــدا عاقه مند 
بــود. بهشــت بــرای او الزم اســت((. گاهی انســان خــدا را 
وســیله قــرار مــی دهد که به بهشــت برســد. این ناشــی 
از همت های پســت اســت کــه خــدا از آن کراهــت دارد. 
امــا زمانــی از خــدا چیــزی نمــی طلبــد. جــز خــود خدا 
ــد ســبحان  ــن جــا خداون ــای او را. در ای را و حــب و لق
او را بــه ایــن نعمــت عظیــم متنعــم مــی کنــد. فرمــود 
هیــچ عبــدی نیســت کــه در قلــب او رغبــت بــه خــدا و 
تــرس از خــدا قــرار بگیــرد. مگــر آن کــه بهشــت بــرای 
او واجــب شــود. وقتــی کــه نمــاز مــی خوانیــد بــا قلــب 
متوجــه خداونــد ســبحان باشــید. قلــب را انســان وقتی 
در نمــاز مــی توانــد مهــار کنــد کــه چشــم و گــوش را 
بیــرون نمــاز مهــار کــرده باشــد. اگــر در بیــرون نمــاز و 
در حالــت عــادی چشــم انســان و گــوش وی. یلــه و رها 
بــود. آن خاطــرات ذخیــره شــده در هنــگام نمــاز مزاحم 
انســان مــی شــود. ولــی اگــر در بیــرون نمــاز. چشــم و 
گوشــش را حفــظ کــرد. در نمــاز دشــمن درونــی هجوم 
نمــیآورد. مهــم آن اســت کــه انســان در بیــرون نمــاز. 

خــود را حفــظ کنــد.
بــه ما فرمودنــد: ))طهــروا إفواهکم فانهــا طرق القــرآن((. 
دهــان را پــاک کنیــد زیرا دهــان انســان. راه قرآن اســت. 
نــه فقــط دنــدان را بــا مســواک پاک کنیــد. بلکــه دندان 
و زبــان و فضــای دهــان را هــم پــاک نگــه داریــد و هم از 
گفتــن حــرف مشــکوک بپرهیزیــد. ایــن دهــان را پاک 
کنیــد بــرای ایــن کــه قــرآن بایــد از ایــن دهــان عبــور 
کنــد. اگــر قــرآن. کــه کوثــر چشــمه زالل اســت. از یک 
دهــان الیــه روبــی نشــده عبــور کنــد بــی اثــر اســت. 
رنــگ مــی گیــرد. بــو مــی پذیــرد. چــرا بایــد دهــان هــا 
را پــاک کنیــد؟ چــون مــی خواهیــد قــرآن بخوانیــد و 
ســخن شــما در دیگــران اثــر کنــد و خودتــان هــم کــه 

مــی شــنوید متإثر شــوید.
ســپس فرمــود: شــما اگــر بــا قلبتــان متوجــه خــدای 
ســبحان باشــید. او چندیــن پــاداش بــه شــما مرحمت 
مــی کنــد. گذشــته از اقبــال الهی و گذشــته از بهشــت. 
خداونــد متعــال دل هــای دیگــران را متوجــه شــما می 
ــوید.  ــی ش ــردم م ــای م ــوب دل ه ــد و شــما محب کن
چــه ذخیــره ای باالتــر از ایــن کــه دل هــای مومنیــن 
بــه طــرف انســان متوجــه باشــد. در مشــکات. مومینن 
یــار انســان انــد. دعــای مومــن نســبت بــه انســان موثــر 
اســت. فرمــود: خــدا قلب هــای دیگــران را متوجه شــما 
مــی کنــد. مگــر نــه آن اســت کــه انســان مــی خواهــد 
محبــوب مومنین باشــد و مومنیــن او را بخواهنــد و به او 
عاقــه مند باشــند. مشــکل او را حــل کنند. بــرای او دعا 
کننــد. طلــب آمرزش کننــد. چــه وقت انســان محبوب 
دل هــای اهــل ایمــان مــی شــود؟ چــه وقــت مومنیــن 
انســان را مــی خواهنــد و مــی طلبنــد؟ وقتی که انســان 
قلبــش را متوجــه خدا کنــد. مخصوصــا در حالــت نماز.
اگــر مــی بینیــم کــه دل ها متوجــه یک مقــام انــد. این 
را مقلــب القلــوب متوجــه کــرده اســت. و ایــن راه هــم 
بــرای دیگــران بــاز اســت. بــرای همــه مــا بــاز اســت ولو 
بــه مقــدار مســیرمان. لــذا فرمودنــد: هیــچ بنــده مومنی 
نیســت کــه در نمــاز قلبــش را متوجــه خداوند ســبحان 
کنــد. مگــر آن کــه خــدا قلــوب مومنیــن را متوجــه او 
مــی کنــد. گذشــته از آن کــه او را بــه بهشــت متنعــم و 
برخــوردار خواهــد کــرد. ایــن خیــر دنیــا و آخرت اســت.
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ارسار مناز 

ســخنگوی گمــرک گفــت: میزان ورود کاالی اساســی به کشــور مناســب اســت و ترخیص 
آن بــه ســرعت در حــال انجــام اســت و در حال حاضر چهار میلیــون و 27۰هــزار تن کاالی 
اساســی در بنــادر و گمــرکات بــه عنــوان ذخایــر اســتراتژیک در حــال تخلیــه یــا ترخیص 

هستند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس،  ســید روح الــه لطیفی، ســخنگوی گمــرک اظهار داشــت 
: از چهــار میلیــون و 27۰ هــزار تــن کاالی اساســی کــه موجــود در بنــادر و یــا در حــال 
تخلیــه هســتند، ســه میلیــون و 1۰7هــزار تــن کاال در اماکــن بنــدری و گمرکی هســتند 
و تشــریفات ترخیــص آن در حــال انجــام اســت و 17 شــناور نیــز بــا 35۰هــزار و 626تــن 
کاال در حــال تخلیــه کاالهــای خــود در بنــادر هســتند و ۸11هــزار و646تــن کاال نیــز در 

16شــناور در صــف تخلیــه کاالهــای اساســی قــرار دارنــد.
لطیفــی افــزود: روزانــه بیــش از پنجــاه هــزار تن کاالی اساســی  با بیــش از دوهزار دســتگاه 
کامیــون و 15۰واگــن از گمــرکات اجرایــی در حــال ترخیــص بــوده و بــه شــبکه توزیــع و 

تولیــد ارســال می شــود.
ســخنگوی گمــرک در مــورد کاالهــای اساســی موجــود در اماکــن بنــدری و گمرکــی 
توضیــح داد: ذرت بــا دو میلیــون و 46هــزار و 665تــن در صــدر کاالهــای موجــود اســت 
کــه یــک میلیــون و ۸26هــزار و ۸26هــزار و 63۸ تــن آن در جریــان اقدامــات مرتبــط بــا 
ترخیــص اســت و 72هــزار و 956تــن نیــز در حال تخلیــه از شــناورها و 147هــزار و 71تن 

نیــز در صــف تخلیــه شــناورها قــرار دارد.
لطیفــی در ادامــه گفــت : گنــدم بــا ۸23هــزار و 9۰۸ تــن دومیــن کاالی اساســی از نظــر 
میــزان موجــودی اســت کــه در حــال ورود و توزیــع به کشــور بــوده کــه 297هــزار و 74تن 
آن در اماکــن بنــدری و در حــال مقدمــات ترخیــص، 11۸هــزار و 967تــن در حــال تخلیه 

و 4۰7هــزار و ۸67تــن نیــز در شــناورها منتظر تخلیه هســتند.
وی افــزود: بعــد از ذرت و گنــدم، دانــه هــای روغنــی و روغــن خــام بیشــترین موجــودی و 
ذخایــر را  در بیــن کاالهــای اساســی در بنــادر کشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت، دانه 
هــای روغنــی و ســویا بــا 592هــزار و 743تــن کــه 354هــزار و 1۰تــن آن در اماکن بندری 
در حــال انجــام اقدامــات ترخیــص و مابقــی در حال تخلیه و یــا در صف تخلیه از شــناورها 
هســتند، و 35۰هــزار و ۸65تــن روغــن خــام در اماکــن بنــدری در حــال ورود بــه کشــور و  

توزیــع در چرخــه تامیــن و کارخانه ها هســتند.
ــای اساســی موجــود و در حــال ترخیــص در  ــاره ســایر کااله ســخنگوی گمــرک در ب
گمــرکات و بنــادر گفــت: جــو بــا 2۰3هــزار و 634تــن کــه 195هــزار و 331تــن آن در 
اماکــن بنــدری در حــال اقــدام بــرای ترخیــص اســت و مابقــی در حــال تخلیه از شــناورها، 
ــن آن در حــال انجــام تشــریفات  ــزار و 24۰ت ــه ۸۰ه ــن ک ــزار و ۸22ت ــا 111ه ــج ب برن
ترخیــص بــوده و 31هــزار و 5۸2تــن آن در حــال تخلیــه از شــناورها اســت و 76هــزار و 
۸67تــن شــکر خــام کــه ســه هــزار و 367تــن آن در حــال انجام تشــریفات ترخیــص بوده 

و 73هــزار و 5۰۰تــن آن نیــز در شــناورها منتظــر تخلیــه هســتند.

              جواد اوجی، وزیر نفت  گفت: 

زمانیکــه آفتــاب کــم کــم ســر بیــرون مــی آورد و اشــک لــرزان گل را بــا 
دســت نوازشــگرش پــاک مــی کنــد ســپیدی صبــح را مــی بینــم کــه 
چــه آرام آرام بــر بالــش هــای ســپید گام مــی نهــد و از بــاال زمینیــان را 
نظــاره مــی کنــد کــه چگونــه در زمیــن جهــد مــی کنــد پیرمــرد چگونــه 
دســت نــوه اش را گرفتــه و آرام آرام در گــوش او نجــوا مــی کنــد تــا اینکــه 
بــه مدرســه مــی رســند راســتی اینهــا موفقیــت را در چــه مــی داننــد در 
خــوردن، زیســتن و بــودن؟ آری مــن اینهــا را نخواهــم خواســت مــن بــه 
بانــگ اهلل اکبــر کــه از منــاره مســجد مــی آید گــوش خواهــم داد شــب ها 
صــدای خفاشــان را خواهــم شــنید تــا از میــان زمیــن و آســمان و از بــدی 
هــا و خوبــی هــا گمشــده ام را پیــدا کنــم و آن خــدای من اســت چــه زیبا 
زمیــن را خلــق کــرده و چــاه زمــزم را به تشــنگان خــود ارزانی داشــته و چه 
بــا محبــت جــواب شــب زنــده داران را مــی دهــد. چــه شــگفت انگیــز می 
گویــد و چــه آرامشــی را بــه قلــب مظلومــان جهــان می بخشــد. خدایــا در 
راه رســیدن بــه اهــداف بــاال دســتمان را بگیــر که ســخت به تــو محتاجیم 

و در شــب تیــره و تــار در زوزه گــرگان گرفتــار.
                                                           خانم نیره  میراحمدی

موفقیت را در چه می دانید؟ 4.2میلیون تن موجودی کاالی اساسی در بنادر و گمرک 
/33شناور در صف تخلیه کاالی اساسی

آگهی  اعالم مفقوداالثر
ــده 14۰۰2192۰۰۰2779925 کــه در ایــن  ــات پرون ــه حکایــت محتوی ب
شــعبه دادگاه تحــت رســیدگی مــی باشــد اعــام گردیــده متوفــی فــوت 
ــخ 1392/۰9/17  ــا از تاری ــد رض ــدازاده فرزن ــدی کدخ ــای مه ــی آق فرض
غایــب و ناپدیــد شــده و هیچگونــه خبــری از نامبــرده در دســت نیســت 
ــری  ــه کســانی کــه خب ــب از کلی ــن وســیله ضمــن اعــام مرات ــذا بدی ل
از غایــب یــاد شــده دارنــد دعــوت مــی شــود اطاعــات خــود را بــه نحــو 
مقتضــی در اختیــار ایــن دادگاه قــرار دهنــد تــا حقــی از کســی تضییــع 
نگــردد. ایــن آگهــی ســه نوبــت متوالــی هــر یــک بــه فاصلــه یــک مــاه 
در اجــرای مــاده 1۰23 قانــون مدنــی در امــور مدنــی منتشــر مــی گــردد 
بدیهــی اســت چنانچــه یــک ســال از تاریــخ اولیــن اعــان )نشــر آگهــی( 
 حیــات غایــب ثابــت نشــود حکــم مــوت فرضــی او صــادر خواهــد شــد.
مدیر دفتــر شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرســتان 

بردســیر - زهــرا محمــودی /م الف 13



www.sepehrbrd. i r

5 
هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان        سال چهاردهم           شماره 529         دوشنبه  دوم خرداد   ماه 1401

  
ــان  ــتان کرم ــاد اس ــرکل ارش  مدی
ــم  ــی فیل ــنواره مل ــزاری جش از برگ
کرمــان، ســوگواره ملــی تعزیــه 
ــا و  ــی آواه ــنواره مل ــار و جش ده زی
نواهــای ســردار مقاومــت در کرمــان 

ــر داد. خب
ــنیم  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــت  ــزاده در نشس ــا علی ، محمدرض
خبــری بــا موضــوع جشــنواره ملــی 
ــت  ــردار مقاوم ــای س ــا و نواه آواه
بــا تســلیت درگذشــت اســتاد اکبــر 
ــزرگان  ــوتان و ب ــی از پیشکس صوت
هنرمنــد اســتان کرمــان اظهــار 
داشــت: ایــن اســتاد در راســتای 
ترویــج معــارف اســامی و قرآنــی بــا 
اســتفاده از ابــزار هنــر فعالیت هــای 
به عنــوان  و  داشــته  ارزشــمندی 
ــطح  ــی در س ــادم قرآن ــد خ هنرمن

ــدند. ــی ش ــور معرف کش
وی بــا بیــان اینکــه در آســتانه ســوم 
خرداد ســالروز آزادســازی خرمشــهر 
هســتیم گفت: ســوم خــرداد یــادآور 

ــا و جانفشــانی  ــا، دالورمردی ه ارزش ه
رزمنــدگان دوران دفــاع مقدس بــوده و 
در واقــع ســوم خــرداد نتیجــه مقاومت 

است.
ــا  ــان ب ــتان کرم ــاد اس ــرکل ارش مدی
اشــاره بــه اینکــه جشــنواره ملــی آواها 
و نواهــای مقاومــت در اســتان کرمــان 
برگــزار می شــود افــزود: فراخــوان ایــن 
جشــنواره در اســفندماه ســال گذشــته 
ــال  ــاه امس ــد و در خردادم ــر ش منتش
شــاهد اختتامیه آن در کرمان هســتیم.
ــنواره  ــن جش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــهید  ــب ش ــج مکت ــتای تروی در راس
ــت  ــده اس ــزی ش ــلیمانی برنامه ری س
گفــت: در ســال گذشــته همزمــان بــا 
دومیــن ســالگرد شــهادت حاج قاســم 
ــای  ــا و نواه ــنواره آواه ــزاری جش برگ
ســردار مقاومــت پیگیــری شــد و امروز 

شــاهد اختتامیــه آن هســتیم.
علیــزاده بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده 
ــف  ــای مختل ــر در زمینه ه ــزار هن از اب
بــرای ترویــج ارزش هــای اســامی 

بســیار اثرگــذار اســت و در ایــن راســتا 
از تمــام ظرفیت هــا اســتفاده خواهیــم 
کــرد ادامــه داد: محورهــای اصلــی 
ــار و  جشــنواره شــامل موضوعــات ایث
ــتی  ــوع دوس ــجاعت و ن ــهادت، ش ش
بــوده کــه از ویژگی هــای شــهید 

ســلیمانی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از مهمتریــن 
اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره 
ــی  ــطح مل ــتعدادها در س ــف اس کش
ــب  ــج مکت ــرای تروی ــی ب و بین الملل
شــهید ســلیمانی اســت افــزود: تاش 
داریــم بــا اســتفاده از ســایق مختلــف 
ایــن فرصــت فراهــم شــود تــا جوانــان 
و اقشــار مختلــف جامعــه بــرای ترویج 
مکتب شــهید ســلیمانی کمک کنند.

ــا  ــان ب ــتان کرم ــاد اس ــرکل ارش مدی
ــیح،  ــرود، تواش ــه س ــه اینک ــاره ب اش
ــک  ــه، ت ــد زبان ــای گروهــی چن آوازه
ــی و آهنگ ســازی از بخش هــای  خوان
ــن دوره اســت گفــت:  جشــنواره در ای
دبیرخانــه  بــه  اثــر  و 140  هــزار 

۳ رویداد بزرگ ملی، فرهنگی و هنری خردادماه در استان کرمان برگزار می شود

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

 ارزشهای فطری زن 
بیشتر اهل بهشت زنان هستند

ــی  ــه م ــام( ک ــه الس ــادق )علی ــام ص ــی از ام در حدیث
ــان هســتند  ــد : بیشــتر اهــل بهشــت زن فرمای

                                    ) اقوال االئمه ، ج1، ص181(
ایــن نکتــه بیانگــر احساســات و عواطف بیشــتر زنــان در 
مقایســه بــا مــردان اســت کــه دارای حیاتــی معنــوی تــر 
و قلبــی رقیــق ترنــد و در ســایه اعمــال شایســته و صالح 
، پاداشــی کــه در مقابــل رنــج و زحماتــی کــه در دوران 
بــارداری و وضــع حمــل و شــیردادن و غیــره متحمل می 
شــود بهشــت و ســرای جاویــد بــه آنهــا تعلــق مــی گیرد 
چــون در اثــر آن همــه زحمــت و تــاش و مهــر و عاطفه 
و گذشــت و ایثــار لیاقــت رفتــن بــه بهشــت را پیــدا مــی 

کند 
پیامبــر گرامــی )صلــی اهلل علیــه وآلــه( مــی فرمایــد : زن 
شایســته ســازگار بهتر از هــزار زن ناشایســته و ناســازگار 
اســت . و هــر زنــی کــه هفــت روز در خدمــت شــوهرش 
ــت درب  ــال هف ــد متع ــر او ، خداون ــع اوام باشــد و مطی
ــه  ــر او مــی بنــدد و هشــت درب از بهشــت ب از آتــش ب
رویــش بــاز مــی کند کــه از هــر کــدام بخواهد وارد شــود       

                                       ) اقوال االئمه ، ج1، ص181(
ــد :  ــه( مــی فرمای ــه وآل ــی اهلل علی ــر گرامــی )صل پیامب
)الجنــة تحــت اقــدام االمهاتکــم ( یعنی بهشــت زیــر پای 
مــادران شماســت . پــس جایــگاه رفیــع مادران شایســته 
و صالــح و متقــی و خوشــرفتار و مطیع اوامر الهی بهشــت 
بریــن اســت . چــه ســعادتی باالتــر از آن بــرای زن که می 
توانــد مــادر بشــود و مــزدش را کــه بهشــت و ســعادت 
ــوه هــای  ــد و یکــی دیگــر از جل ــت کن ابدیســت دریاف
خلقــت و خاقیــت زن کــه مــادر شــدن اســت بــه اثبات  

برســاند          ) جامــع احادیــث الشــیعه ، ج2، ص11(
امــام صــادق ) علیــه الســام ( مــی فرمایــد : رســول خــدا 
)صلــی اهلل علیــه و آلــه( فرمــوده اســت : هر کــس از زنان 
اُمتــم از چهــار خصلت ســالم بماند . بهشــت بــر او واجب 
گــردد . اگــر انــدام خــود را حفظ کند –اطاعت همســرش 
کنــد - و پنــج نوبــت نمــاز بخوانــد –و ماه مبــارک رمضان 

روزه بگیــرد.            ) نــور الثقلیــن ، ج3-ص590(
پیامبــر اعظــم ) صلــی اهلل علیــه والــه( فرمــوده اســت : 
ــار از  ــد . او را هــزار ب ــد زن مومنــه را بیافری چــون خداون
حورالعیــن بــه جمــال زیباتر خلــق کــرده اســت . و آورده 
انــد : کــه چــون زن مومنــه وارد بهشــت شــود حوریــان او 
را ببیننــد همــه خیره شــوند و انگشــت تعجب بــه دندان 
گیرنــد و آن زن مومنــه علــت را مــی دانــد و تبســم مــی 
کنــد و بــه حوریــان مــی گویــد : شــما فکر کردید کســی 
بــه جمــال شــما نمــی رســد ولی چنیــن نیســت چونکه 
ــم . جمــال هــر کــس  ــم ، روزه گرفتی ــا نمــاز خواندی م
بــه انــدازه کــردارش اســت و خداونــد حــور العیــن را بــه 
خدمــت آنهــا مــی فرســتد.  ) شــهاب االخبــار ،ص246(

2-زن انسان ساز است 
همانگونــه کــه قرآن انســان ســاز اســت زنــان هم انســان 
ســازند و ایــن جملــه  بــه گونــه ای از امــام خمینــی )ره( 
هــم بیــان شــده اســت . زیــرا کــه درطــول تاریــخ مردانی 
بــزرگ را تربیــت و پــرورش داده انــد و توانســته انــد نوابغ 
دنیــا را پــرورش دهنــد زیــرا بــه اعتــراف عــده کثیــری از 
علمــا و دانشــمندان کــه معتقدنــد: از دامــان مادرانی پاک 
ــا  تربیــت صحیــح آنهــا بــه ایــن درجــات علمــی و  و ب
اخاقــی رســیده انــد و در ایــن عرصــه انســان ســازی ، 
موهبــت الهــی را بــه ظهــور و ثبــوت رســانده انــد و نمونه 
هــای بیشــماری در تاریــخ وجــود دارد کــه اگــر روزی این 
زنهای انســان ســاز را از ملتها بگیرند ملتها دچار انحطاط 
خواهدشــد .همــان گونه کــه در آفرینش اصالــت دارند در 
تولیــد و پــرورش نســل انســانها نقــش بســزایی دارنــد و 
نقــش اصلــی و حیاتی برعهده آنها گذاشــته شــده اســت 
تربیــت انســانهای توانمنــد و ســالم و متعهــد کــه بتوانــد 
جامعــه اســامی را هدایت و ارشــاد کند نیازمنــد مادرانی 
اســت کــه خــود خــوب در دامان مــادران خویــش تربیت 
و پــرورش صحیــح یافتــه باشــند و بایــد از عهــده ایــن 
ــت  ــه و دیع ــد ب ــه خداون ــر ک ــم و خطی ــالت عظی رس
بــه آنهــا داده اســت برآینــد . و ایــن مــورد هــم از بــذل 
توجهــات خداونــد متعــال بــه زنــان اســت کــه بایــد قدر 
ایــن همــه نعمــت را بدانند و بیشــتر به خودشناســی که 
زمینــه خداشناســی اســت بپردازنــد تــا جایــگاه حقیقی 
ــه  ــی را ب ــت اله ــر خاقی ــد و مظه ــود را درک نماین خ

ــانند  عرصه ظهوربرس

زیبا تر از حورالعین)14(

نهاد خانواده از منظر امام خمینی )س(، چه 
خصوصیاتی دارد و چگونه قابل تعریف است؟

ــر  ــت آن در نظ ــواده و اهمی ــت خان ــوان گف ــاید بت ش
امــام خمینــی)س(، دارای جایگاهــی کــم نظیــر بلکــه 
بــی نظیــر اســت. ایشــان بــه اهمیــت نقــش خانــواده و 
بــه زن بــه عنــوان مهــم تریــن رکــن و اساســی تریــن 
ســتون خانــواده، در تربیــت افــراد جامعــه نظر ویــژه ای 
دارنــد تــا جایــی کــه خانــواده را ماننــد مدرســه مــی 
داننــد و مــی فرماینــد: »خانــواده شــما بایــد مدرســه 
شــما باشــد.« و ایــن مهــم اتفــاق نخواهــد افتــاد مگــر 
بــا همــت زن و داشــتن نظــر رفیع بــه جایگاه خانــواده.
  خانــواده بــا توجــه بــه ماهیــت و موقعیــت اجتماعــی 
آن و نقشــی کــه مــی توانــد در قــوام و دوام و ســامت 
جامعــه بــازی کنــد، از دیربــاز و همــزاد تشــکیل اولیــن 
اجتماعــات بشــری مــورد توجــه و اهمیــت قــرار گرفته 
ــی  ــن و مأموریت ــه مصلحی ــون توج ــواره در کان و هم
ــه و  ــی جامع ــی تعال ــداران واقع ــرای پاس ــی ب اساس
ســامت سرنوشــت انســانها، یعنــی انبیــای الهــی کــه 
عمــده تریــن وظیفــه آنهــا انســان ســازی اســت، قــرار 
داشــته اســت. در رأس ایــن همــه احــکام و دســتورات 
دیــن مبین اســام اســت که ضمن قداســت بخشــی و 
ارزشــگذاری معنــوی ویــژه بــرای نهــاد خانــواده و بنیان 
هــای تشــکیل آن و تعریــف و تعییــن شــامل تریــن و 
ریزتریــن دســتورات، مباحــث گســترده کاربــردی را در 

ایــن راســتا ترســیم کــرده اســت.   
  تعابیــر و سفارشــاتی کــه در بــاب انتخاب  همســر و امر 
ازدواج بــه عنــوان اولیــن ســنگ بنــای تشــکیل عائله و 
شــکل گیری خانواده آورده شــده اســت، بیانگر آن است 
کــه ایــن امــر از نــگاه اســام امــری مؤکــد و مقــدس و 
بســیار اساســی اســت و طبیعــی اســت کــه نــگاه امــام 
خمینــی)س( کــه خــود عالمــی اســامی اســت و دین 
را در جامعیــت آن، بــه عنــوان حقیقــی تریــن برنامــه 
زندگــی فــردی و اجتماعی و پاســخگوی همــه نیازهای 
غریــزی و فطــری انســانها چــه بــه صــورت دنیــوی و 
چــه اخــروی بــاور دارد، بــه ایــن مســأله همــان نــگاه 
دیــن باشــد. نمونــه زیــر مصداقی اســت از برنامه شــرع 
بــرای شــکل گیــری شــالوده یــک خانــواده از دیــدگاه 

ــی)س(:  امام خمین
اســام از قبــل از تولــد انســان شــالوده حیــات فــردی 
ــی  ــه زندگ ــه در عائل ــت ک ــا آن وق ــه اســت ت را ریخت
مــی کنــد، شــالوده اجتمــاع عائلــه ای را ریختــه اســت 
و تکلیــف معیــن فرمــوده اســت تــا آن وقــت کــه در 
ــا آن وقــت کــه در اجتمــاع  تعلیــم وارد مــی شــود، ت
ــا ســایر  وارد مــی شــود، تــا   آن وقــت کــه روابطــش ب
ممالــک و ســایر دوَل و ســایر ملــل هســت. تمــام اینها 
برنامــه دارد، تمــام اینهــا تکلیــف دارد در شــرع مطهر.« 

ــام، ج 2، ص31(   ــه ام )صحیف
ــا امــر    واضــح اســت کــه شــالوده حیــات اجتماعــی ب
ــزی مــی شــود کــه آن هــم گرچــه در  ــی ری ازدواج پ
وجهــی هماننــد همــه مخلوقــات کــه جفــت آفریــده 
شــده و تمایــل بــه جفــت در نهــاد آنهــا نهــاده شــده 
اســت و در آدمــی هــم، امــا بــه آن جنبــه ارزشــی هــم 
ــواده را در  ــا اســتحکام اســاس خان داده شــده اســت ت
بــر داشــته باشــد و همچنیــن بــرای بقــاء و دوام نســل 
ــن  ــه انجــام برســاند. در ای ــر خــود را ب ــه  خطی وظیف
جهــت دســتوراتی همــه جانبــه صــادر شــده اســت که 
مــواردی از آن، اینچنیــن مــورد اشــاره حضــرت امــام 
قــرار گرفتــه اســت کــه البتــه نــکات کلیــدی را بیــان 

مــی کنــد:  
  »اســام قبــل از اینکــه ازدواج بشــود بیــن دو نفــر، به او 
مــی گویــد چــه جــور آدمــی انتخــاب کــن؛ بــه او مــی 
گویــد چــه جــور شــوهری انتخــاب کــن. چــه جــورش 
را آنجــا مــی گویــد. چرا؟ بــرای اینکــه این شــوهر و زن 
مبــدأ یــک فــرد اســت یــا فردهــا، اســام مــی خواهــد 
ایــن فــرد را کــه بــه جامعه مــی خواهــد تحویــل بدهد 
صالــح تحویــل بدهد. قبــل از اینکــه اینهــا ازدواج کنند 
زن چــه جــور بایــد باشــد، شــوهر چه جــور باید باشــد، 
اخاقــش چــه باشــد، اعمالــش چــه باشــد، او اخاقش 
چــه باشــد، اعمالــش؛ در چــه خانــواده ای تربیت شــده 
باشــد. بعــد از اینکــه ازدواج شــد چه جــور معامله کنند 
ایــن دو نفــر بــا هــم؛ بعــد از آنکــه بــرای حمــل پیــدا 
ــرای زمــان حمــل چــه  شــدند چــه آدابــی هســت؛ ب
آدابــی هســت، بــرای زاییــدن چــه آدابــی هســت، برای 
بچــه داری چــه آدابــی هســت. همــه اینهــا بــرای ایــن 
اســت کــه ایــن موجــودی کــه مــی خواهــد از ایــن دو 
موجــود حاصــل بشــود، ایــن یــک موجــود صالــح در 
ایــن جمعیــت پیدا بشــود تــا صاحیــت در همــه عالَم 
پیــدا بشــود. ... اســام انســان مــی خواهد درســت کند
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ادامــه ســرمقاله.... مســئوالن نظــام بایــد در ایــن زمینــه تولید نســل توجه 
داشــته باشــند و همانگونــه کــه رهبر انقاب نیــز فرمودنــد درخصــوص تاخیر در 
ازدواج، شــغل، مســکن و دیگــر مســائل جوانــان بایــد مشــکات را ریشــه ای حــل 
کنیــم و موضــوع افزایــش جمعیــت را هــم مد نظــر داشــته باشــیم. بعــد از حــل 
ریشــه ای نیازهــای اساســی نســل جــوان بایــد توقــع افزایــش نســل و فرزنــد را 
داشــته باشــیم به گونــه ای کــه هــر خانــواده حداقــل 2 تــا 3 فرزنــد داشــته باشــد
همچنیــن پیــر شــدن جمعیــت از دیگــر مواردخطــرات کــم جمعیتی اســت اگر 
چــه ایــران بــه عنــوان جامعــه ای جــوان شــناخته مــی شــود، امــا بررســی ها و 
گزارشــهای وزارت بهداشــت نشــان مــی دهــد جمعیــت کشــورمان در حــال پیر 

شــدن اســت.
هــم اکنــون بیــش از 7 درصد جمعیت کشــورمان را افراد ســالمند باالی 60 ســال 
تشــکیل مــی دهنــد کــه گفته می شــود ایــن آمــار در چهــار دهــه آینــده تقریبا 
دو برابــر خواهــد شــد. بــه طوریکــه در ســال 1429 بــه ازای هــر چهار نفــر ایرانی، 

یک نفــر ســالمند خواهیم داشــت.
 جمعیــت مســئله ای نیســت کــه بتــوان به طــور موقــت بــه آن نــگاه کــرد بلکــه 
بایــد بــه صــورت یک سیســتم به جمعیــت نــگاه کنیم، یــک ســاختاری که یک 
فــرد خود ســمبل یــک جمعیــت حســاب می شــود.همانطور که مــا بــرای دوران 
کودکی،نوجوانی،جوانــی و ســالخوردگی یــک فــرد باید برنامه داشــته باشــیم،باید 
بــرای یــک جمعیــت بــزرگ هــم برنامه ریــزی بلندمــدت داشــته باشــیم و بدانیم 

کمبــود جمعیــت موجبــات از بیــن رفتــن نســل و تمــدن را فراهــم می کند.
بنابراین با  اجماع علمی میان نهاد مختلف پژوهشــی،حاکمیتی و سیاســتگذاری 
مــی بایســت بــه برنامه ریزیهــای میان مــدت و بلنــد مــدت در این زمینه دســت 
زد و متــون قانونــی الزم را در ایــن زمینــه تــدارک دید.مهــم تریــن مســاله در ایــن 
زمینــه کارامــدی و برنامــه ریــزی دولــت بــرای افزایش جمعیت و تامیــن نیازهای 

است. آن 
 لــزوم سیاســتهای تشــویقی بــرای افزایــش جمعیت نیاز بــه تبیین دالیــل میان 
محققــان و سیاســتگذاران دارد.چــرا کــه تجربه رشــد جمعیــت در دهــه 60 که با 
عــدم پیــش بینــی و تــدارک ابــزار کافی بــرای پاســخگویی نیازهــای اولیــه دینی 
،آموزشــی و دانشگاه،اشتغال،مســکن و ازدواج ایــن نســل روبــرو بود باعث شــد که 

مشــکات زیادی بــرای سیاســتگذاران و مجریان بوجــود بیاید.
در مجمــوع بــه نظــر می رســد افزایــش جمعیت بــدون توجــه به زیرســاخت های 
موجــود یــک کشــور، رشــد اقتصادی، پتانســیل بــازار کار، کیفیت بخــش آموزش 
و... تبعاتــی منفــی در پــی خواهــد داشــت. بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه تغییرات 
اقتصادی-اجتماعــی خیلــی ســریع تر از برنامه هــای دولتــی بــر افــراد جامعــه که 
تمایــل بــه تشــکیل خانــواده دارنــد یــا وارد زندگــی مشــترک شــده اند، تاثیــر 
می گــذارد. بنابرایــن زمانــی کــه در جامعــه ای تعــداد افــراد تحصیلکــرده بــاال رود، 
آگاهــی افــراد ارتقــا یابــد و هزینه هــای زندگــی افزایش یابد، شــاهد کاهش رشــد 
جمعیــت خواهیــم بــود. ایــن در حالــی اســت کــه نمی تــوان بــا برنامه ریزی هــای 
متمرکــز ایــن رونــد را تغییــر داد، زیــرا خانواده هــا بســیار ســریع تر از برنامه ریــزان 
دولتــی بــه شــرایط واکنــش نشــان می دهند.لذا تشــویقهای مــدون وقابــل وصول 
ومطلــوب که بتواندباعث رشــد جمعیت ومانع پیرشــدن جمعیت کشورشــودباید 
تدویــن وعملــی گــردد وبــه عنــوان مثــال یکــی از عوامل تشــویقی وزیرســاختی 
، بــه خانمهــای خانــه دار مبالغــی ماهانــه پرداخت شــود و بــرای ازدواج و مســکن 

فرزنــدان خانــواده هــا سیاســتهای معقولی اتخــاذ گردد 

         علیزاده مدیرکل ارشاد استان کرمان : 

اهمیت افزایش جمعیت در ایران 
»پایداری یک تمدن به ازدیاد نسل است 

4۸ هزار معلم جدید در کشور از اول 
مهر وارد مدارس می شوند

رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان کشــور گفــت: اول مهر 48 هــزار معلم جدید در کشــور 
اول مهــر وارد کاس هــای درس خواهند شــد.

ــارس از کرمــان، رضــا مرادصحرایــی رئیــس دانشــگاه  ــه گــزارش خبرگــزاری ف ب
ــاط  ــان کشــور در ارتب ــن دانشــگاه فرهنگی ــع خیری ــان کشــور در مجم فرهنگی
ویدیوکنفرانــس بــا اعضــای ایــن جلســه اظهــار کــرد: دانشــگاه فرهنگیــان وظیفــه 
دارد، مطالبــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی دربــاره این دانشــگاه را دنبــال کنند.
وی تربیــت نیــروی تــراز انقــاب اســامی را از اولویت هــای دانشــگاه فرهنگیــان 
برشــمرد و گفــت: بــه ازای هــر 20 دانشــجو بایــد یــک اســتاد باشــد در حالــی کــه 

هم اکنــون بــه ازای هــر 100 دانشــجو یــک اســتاد داریــم.
رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان کشــور عنــوان کــرد: 50 ممیــز دو درصــد برگزیــدگان 
ــادگان اســت و دانشــگاه  کنکــور را جــذب می کنیــم، امــا فضاهــای مــا ماننــد پ
فرهنگیــان گرچــه بایــد مطابــق رســالت و قانــون شــبانه روزی باشــد، امــا فضایــی 

بــرای ایــن کار در اختیــار نداریــم.
مرادصحرایــی ابــراز کــرد: دســت دانشــگاه های مــادر ماننــد دانشــگاه شــهید باهنــر 
کرمــان بایــد در دســت دانشــگاه فرهنگیــان قــرار گیــرد تــا از ظرفیــت موجــود 

اســتفاده شــود.
وی اضافــه کــرد: 25 هــزار معلــم آمــاده داریــم کــه از اول مهــر ســر کاس درس 
ــر از دانشــگاه خــارج و وارد  ــزار نف ــای ســال 98 هــم 23 ه هســتند و از ورودی ه
کاس درس می شــوند و دو تــرم باقی مانــده تحصیلــی خــود را همزمــان بــا تدریس 
در مدرســه بــه پایــان می رســانند، بنابرایــن ظرفیــت پذیــرش دانشــجومعلمان در 

دانشــگاه فرهنگیــان نســبت بــه ســال گذشــته دو برابــر می شــود.
رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان کشــور خاطرنشــان کــرد: مطابــق پیش بینــی انجــام 
گرفتــه بــه زودی طــرح منطقه بنــدی دانشــگاه فرهنگیــان انجــام کــه بر اســاس آن 
هــر منطقــه و یــا هــر اســتان یــک دانشــگاه فرهنگیــان و بــه جــای پردیس هــای 
پراکنــده یــک دانشــگاه جامــع بــا عنــوان دانشــگاه تعلیــم و تربیــت و یــا دانشــگاه 

تربیــت معلــم خواهیم داشــت.

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان گفــت: 186 فیلم بــه دبیرخانه 
دومیــن جشــنواره ملــی فیلــم کرمان رســید کــه 83 فیلــم از ایــن تعداد شــامل 64 

اثــر اســتانی و 39 اثــر ملــی بــه بخــش نهایــی راه پیــدا کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، محمدرضــا علیــزاده در جمع خبرنــگاران با بیــان اینکه 
دوره نخســت جشــنواره فیلــم کرمــان ســال 99 برگــزار شــد افــزود: دومیــن دوره 
جشــنواره فیلــم کرمــان در گســتره ملــی و از 31 اردیبهشــت تــا چهــارم خــرداد در 

تماشــاخانه پــارس شــهر کرمــان برگــزار می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه فراخوان جشــنواره بهمن ســال گذشــته منتشــر شــد اظهار 
داشــت: جشــنواره فیلــم کرمــان در ســه بخــش اصلــی فیلــم، فیلمنامــه و نوشــتار 
ســینمایی و بخــش ویــژه ســرباز وطــن بــا محوریــت ســردار شــهید حــاج قاســم 

ســلیمانی و مقاومــت اجــرا می شــود.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان ادامــه داد: 497 اثر شــامل 186 
فیلــم، 227 فیلمنامــه، 84 نوشــتار ســینمایی و 65 اثــر هــم در بخش ســرباز وطن 

توســط دبیرخانــه جشــنواره فیلم کرمــان دریافت شــد.
وی تاکیــد کــرد: اســتان کرمــان ظرفیت هــای فــراوان و خوبــی در زمینه فیلم بلند، 
داســتانی، کوتــاه و انیمیشــن دارد کــه ســعی کردیــم بــا تعامل ســینما دوســتداران 
و اهالــی حــوزه هنــر نســبت بــه تولیــد فیلــم و فیلمنامــه در قالــب جشــنواره اقدام 

کنیــم تــا از ایــن بســتر بــرای دیده شــدن و عرصــه رقابــت اســتفاده کنند.
علیــزاده بیــان کــرد: ارتقــای ســطح کیفــی و کمــی، کشــف اســتعدادها و تکنیــک 
هــای نویــن، حمایــت از جوانــان خــاق، تولیــد محتــوا با تاکیــد بر رویکــرد مفاهیم 
فرهنگــی و ملــی از جملــه اهــداف برگــزاری جشــنواره فیلــم کرمان محســوب می 

شود.
ــن  ــزود: ای ــان اف ــم کرم ــنواره فیل ــتمرار جش ــزوم اس ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
جشــنواره بایــد بــه یــک جشــن بــرای اهالــی ســینام و محلــی بــرای تعامــل ســینامگران 
کرمــان بــا ســینامگران کشــور در کرمــان تبدیــل شــود حتــی در چشــم انــداز آینــده آن 

ــد همــکاری همــه  ــه نیازمن ــرار شــود ک ــی برق ــرا مل ــم ف ــا جشــنواره هــای فیل تعامــل ب

نهادهــا هســتیم.  

جشــنواره آواهــا و نواهــای ســردار مقاومــت 
ــت. ــده اس ــال ش ارس

وی بــا بیــان اینکــه در خردادمــاه رویدادهــای 
بزرگــی در اســتان کرمــان برگــزار می شــود 
ــم  ــی فیل ــنواره مل ــه جش ــزود: اختتامی اف
ــه  ــی تعزی ــوگواره مل ــه س ــان، افتتاحی کرم
ــای  ــا و نواه ــی آواه ــنواره مل ــار و جش ده زی
ــوم  ــام س ــان در ای ــت همزم ــردار مقاوم س
خــرداد برگــزار می شــود و هــر کــدام در نــوع 
خــود یــک رویــداد فرهنگــی هنــری بی نظیر 
در اســتان کرمــان اســت کــه در ســطح ملی 

ــود ــزار می ش برگ

15۰ تن نهاده دامی قاچاق در کرمان کشف شد
رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی کرمــان از کشــف ۱۵۰ تن انــواع نهاده هــای دامــی احتکار 

شــده بــه ارزش ۲۲ میلیــارد ریــال در یــک انبــار در شــهر کرمان خــر داد.

بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه خــری پلیــس، رسهنگ حمیدرضــا میرحبیبی افــزود: 

مامــوران پلیــس امنیــت اقتصادی کرمــان در پی گــزارش های مردمی بــا فوریت های پلیس 

۱۱۰ از احتــکار انــواع نهــاده هــای دامــی در انباری واقع در حاشــیه شــهر کرمان، موضــوع را 

در دســتور کار قــرار دادنــد. مامــوران بــا هامهنگــی قضایــی و باهمکاری کارشناســان جهاد 

کشــاورزی از انبــار مــورد نظــر بازدیــد و در مجمــوع ۱۵۰ تــن انواع نهــاده هــای دامی بدون 

مجــوز کــه بــه منظــور احتــکار در این مــکان نگهــداری می شــد، را کشــف کردند.

رییــس پلیــس امنیــت اقتصادی اســتان با اشــاره به دســتگیری یــک متهــم در این عملیات، 

خاطرنشــان کــرد: کارشناســان ارزش ایــن کاالی احتــکاری را بیــش از ۲۲ میلیــارد ریال بــرآورد 

کردنــد، کــه قطعــا نگهداری غیرمجــاز و فــروش آن هــا در مواقع نیاز کشــاورزان و دامــداران 

هزینــه هــای بیشــری را بــر ایــن قرش جامعه تحمیــل خواهــد کرد.

۸۳ فیلم به بخش نهایی جشنواره 
ملی فیلم کرمان راه پیدا کرد
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ابهت این مرد مرا گرفت!
شرط گذاشت،

پنج تا از پاسدارهای رده باالی سپاه را بدهید گروگان پیش 
من باشند تا من برای گفت و گو با سردار سلیمانی بیایم!

این شرط یکی از اشرار قلدر منطقه بود.
از آزار و اذیت مردم گذشته بود و باج گیری و اسلحه 

کشیدن روی دیگران کار روزمره اش بود.
آن قدر هم پیش رفت که چند از اهالي خاندانش را به طرز 

فجیعی به قتل رساند!
تا سمت قلعه شهر و ایران شهر تعقیبش هم کردند و او با 

کمک نیروهایش از ایران فرار کرد.
فکر کرد که بودن حاج قاسم مقطعی است!

اما بعد از یکی دو ماه متوجه شد که استقرار لشکر 41 ثاراهلل 
یعنی عزم و اراده سردار سلیمانی برای امنیت بخشیدن به 

منطقه و دیگر هم از او کاری بر نمی آید.
همین شد که درخواست و شرط باال را مطرح کرد :

گروگان گرفتن پنج پاسدار!
همه چشم به تصمیم حاجی داشتند.

نتیجه بررسی اوضاع این شد که 5 نفر از برادران سپاهی به 
محل قرار رفتند.

آنها شدند گروگان و این فرد شرور آمد پیش سردار، کرمان، 
قرارگاه 41 ثاراهلل!

صحبت حاج قاسم با او تا نیمه شب طول کشید.
از اتاق که بیرون آمد، حال عجیبی داشت!

موقع آمدن با نخوت و غرور و البته ترس آمده بود، اما حاال 
که سوار ماشین شد دیگر آن فرد قبلی نبود.

اولین عکس العمل اش هم صدای گریه ای بود که در 
ماشین پیچید! با زبان خودش اعتراف کرد :

ابهت این مرد مرا گرفت!
حواسش نبود که سرکرده پر از جسارت و شرارت گروهی 

تفنگچی است که تا به حال هرچه خواسته انجام داده،
آن لحظه نمی توانست از حاج قاسم نگوید :

من اگر قراره کشته بشم، می خواهم به دست این مرد 
کشته شم، اما دیگه دنبال کارای قبلم نمی رم!
در آن جلسه چه تصمیماتی گرفته شد بماند،

اما او یک ماه دنبال کارهایی بود که باید انجام می داد.
بعد از یک ماه حاج قاسم فرستاد دنبالش!

این بار بدون گروگان خودش تا کرمان آمد، خدمت حاج 
قاسم!

دیدار کوتاه بود و برخورد متفاوت حاج قاسم با او، راهی 
مشهدش کرد، پابوس امام رضا علیه السالم، و توبه به درگاه 

حق با وساطت امام!
جلوی قاچاق را جدی باید گرفت.

ما تا حاال در مبارزه با قاچاق خیلی جدی عمل نکرده ایم، 
در مبارزه با قاچاق جدی عمل کنید.

مراد من از قاچاق، فالن کوله بر ضعیف بلوچستانی نیست 
که می رود آن طرف یک چیزی را بر می دارد روی کول 
خودش می آورد این طرف، این ها که چیزی نیست، اینها 

اهمیتی ندارد، با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد.
من قاچاق های سازمان یافته بزرگ را می گویم، ده ها 
کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور 

بشود؟ خب، باید برویم برخورد کنیم با این ها.

درحالیکــه مبتالیــان بــه بیمــاری همــه گیــر 
کوویــد1۹- در سراســر جهــان رو بــه کاهش گذاشــته 
و برخــی از کشــورها محدودیت های کرونایــی خود از 
جملــه زدن ماســک در فضاهای عمومی را برداشــتند، 
ویــروس دیگــری بــه نــام آبله میمــون درحال شــیوع 

اســت و نگرانــی جهانیــان را برانگیختــه اســت.
ــترالیا در  ــکا و اس ــا، آمری ــتی در اروپ ــات بهداش مقام
ــاره گســترش مــوارد ابتــال بــه  حــال تحقیقــات درب
آبلــه میمــون هســتند؛ بیمــاری نــادری کــه معمــوال 
ــی  ــه برخ ــود. از آنجاییک ــی ش ــت م ــا یاف در آفریق
مــوارد ابتــال بــه آبلــه میمــون بــه ســفرهای از مبــدا 
آفریقــا مربــوط مــی شــود، ایــن تصــور وجــود دارد که 
عفونــت هــای اخیــر در جوامــع آفریقایــی گســترش 
یافتــه و خطــر شــیوع جهانــی را افزایــش مــی دهــد. 
ســازمان جهانــی بهداشــت بــه دنبــال ایــن نگرانی ها 
و ابتــالی بیــش از 1۰۰ نفــر در اروپــا، روز جمعــه یک 
نشســت اضطــراری بــرای بررســی این موضــوع برگزار 

کــرد.
در پــی هشــدار ســازمان جهانــی بهداشــت مبنــی بر 
احتمــال گســترش بیمــاری عفونــی و واگیــردار آبلــه 
میمــون، مــوارد تــازه ای از ابتــال بــه این بیمــاری در دو 

کشــور دیگــر اروپایی شناســایی شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اجتماعــی خبرگزاری تســنیم، 
در پــی هشــدار ســازمان جهانــی بهداشــت مبنــی بر 
احتمــال گســترش بیمــاری عفونــی و واگیــردار »آبله 
میمــون«، مــوارد تــازه ای از ابتــال بــه ایــن بیمــاری در 

دو کشــور دیگــر اروپایــی شناســایی شــد.
ــتگاه  ــود خاس ــه می ش ــه گفت ــا ک ــس از بریتانی پ
نخســتین مــوارد اخیــر ابتال بــه آبلــه میمــون در اروپا 
بــوده اســت مقامــات بهداشــتی در اســپانیا و پرتغــال 
نیــز روز چهارشــنبه 18 مــه از شناســایی دســت کــم 
3۰ مــورد مشــکوک یــا تأییــد شــده ابتــال بــه ایــن 

بیمــاری خبــر دادنــد.
ــی  ــازمان جهان ــوز، س ــزارش یورونی ــاس گ ــر اس ب
بهداشــت اعــالم کــرده بــود کــه قصــد دارد بــا کمک 
دولــت بریتانیــا اطالعــات جامع تــری از مــوارد ابتال به 

بیمــاری آبلــه میمــون در این کشــور کــه از ابتــدای ماه 
مــه به ویــژه در میان جامعه همجنســگرایان شناســایی 

شــد، بــه دســت بیــاورد.
ایــن در حالــی اســت کــه اداره کل بهداشــت پرتغــال در 
بیانیــه ای اعــالم کــرد که دســت کم 2۰ مورد مشــکوک 
بــه ابتــال بــه این بیمــاری ویروســی و مســرِی شــایع در 
غــرب آفریقــا بــه تازگی در این کشــور شناســایی شــده 

و از میــان آنهــا 5 مــورد تأیید شــده اســت.
در ایــن بیانیــه تصریــح شــده اســت کــه افــراد مبتــال 
همگــی از جنــس مذکــر و اغلب جــوان بــوده و ضایعات 
و زخم هــای پوســتی در بــدن آنهــا دیــده شــده اســت.

وزارت بهداشــت اســپانیا نیــز از شناســایی هشــت مورد 
مشــکوک بــه ابتــال بــه ایــن بیمــاری خبــر داده و تأکید 
کــرده اســت کــه ایــن مــوارد هنــوز بــه تأییــد نهایــی 

ــیده اند. نرس
ــالم  ــن اع ــال ضم ــپانیا و پرتغ ــتی اس ــات بهداش مقام
ــن  ــه ای ــده  اند ک ــادآور ش ــی ی ــالمت مل ــدار س هش
بیمــاری نــادر در میــان انســان ها قــدرت ســرایت باالیی 
نــدارد و هیــچ درمانــی هــم نــدارد؛ لــذا افراد مبتــال باید 
منتظــر باشــند تــا ایــن بیمــاری بــه مــرور زمــان و خود 

بــه خــود درمــان شــود.
عالئم آبله میمون چیست؟

تــب، ســردرد، دردهــای عضالنــی، کمــردرد، تــورم غدد 
لنفــاوی، لــرز و خســتگی از جملــه عالئــم اولیــه ابتــال 
بــه بیمــاری آبلــه میمــون عنــوان شــده اســت. بثــورات 
یــا بیرون زدگی هــای پوســتی ممکــن اســت اغلــب در 
صــورت ظاهــر شــوند و ســپس بــه ســایر قســمت های 

بــدن نیــز ســرایت کنند.
آبله میمون به سوئیس و هلند هم رسید

مقامــات کشــورهای اروپایی همچنــان از افزایــش موارد 
ابتــال بــه ویــروس آبلــه میمــون در میــان شــهروندان 
خــود گــزارش می دهنــد. جدیدترین خبرها از رســیدن 

ایــن ویــروس بــه هلنــد و ســوئیس حکایــت دارد.
بــه گــزارش ایرنــا به نقل از رویترز، مســئوالن بهداشــتی 
ــه  ــال ب ــورد ابت ــن م ــه اولی ــد ک ــالم کردن ــوئیس اع س
ویــروس آبلــه میمــون را در این کشــور شناســایی کرده 

بــرای رفــع این گونه مشــکالت نیــز راهکارهــا و توصیه 
هایــی بیــان شــده اســت کــه بــه نمونــه هایــی از آن 

اشــاره مــی نماییم.
1. بچــه هــای کوچک، درســت مثل » مــرغ مینا)پرنده 
ــد  ــات مانن ــرار کلم ــری و تک ــه یادگی ــادر ب ــه ق ای ک
طوطــی مــی باشــد (« هســتند آنهــا چیزهایــی را کــه 
مــی شــنوند، حتــی وقتــی معنــای آن را نمــی داننــد، 
تکــرار مــی کنند.اگــر فرزندتــان کوچک اســت و معنی 
کلمــه زشــتی را نمــی دانــد، اما به تقلیــد از دیگــری آن 

را گفتــه اســت فقــط بگویید:
ــه کار  ــی را ب ــن کلمات ــد چنی ــوب نبای ــای خ »آدم ه
ببرنــد. در عــوض مــی توانــی بگویــی …« و کلمــه قابل 

قبولــی را جایگزیــن کنیــد.
بهتــر اســت از همــان لحــن و همــان میــزان صدایــی 
اســتفاده کنیــد کــه او بــرای بیــان کلمه زشــت بــه کار 

بــرده اســت.
2. اگــر کــودک بزرگتــری حــرف هــای زشــت مــی زند 
و معنــی آنهــا را نیــز مــی دانــد، مــی توانیــد بــا آرامــش 
بگویید:»ایــن نــوع حــرف زدن غیــر قابــل قبول اســت. 
مــی دانــم آنقــدر باهــوش هســتی کــه عبــارت قابــل 

قبولــی بــه جــای آنهــا پیدا کنــی.«
3. وقتــی فرزنــد خردســال و شــیرین زبان شــما، کلمه 
زشــتی را بــر زبــان جــاری مــی کنــد، شــادمانی نکنید 
و مغلــوب احساســات خــود نشــوید و همــان لحظــه بــا 

آرامــش بــه او بفهمانیــد که ســخنش ناپســند اســت.
4. هنــگام مواجهــه بــا بددهنــی نوجــوان فقــط روترش 
کنیــد و در موقعیــت هــای عاطفــی، با ســخنی نــرم، او 

را از ایــن عمــل بازداریــد.
)کــودک یــا نوجــوان هــراز چندگاهــی، احســاس عالقه 
شــدیدی بــه پــدر و مــادر پیــدا مــی کنــد، آنــان را در 
آغــوش مــی گیــرد و مــی بوســد و اظهــار محبــت مــی 
کند.ایــن رفتــار بــه ایــن دلیــل اســت کــه شــاید شــب 
قبــل کابوســی دربــاره از دســت دادن پــدر یا مــادر دیده 
یــا در مدرســه، شــنیده اســت کــه یکــی از همســاالن، 

پــدر یــا مــادرش را از دســت داده اســت
و یــا فیلمــی از ایــن قبیــل دیــده اســت ایــن موقعیــت 
عاطفــی، بهتریــن زمان بــرای نهــی فرزنــد از رفتارهای 
ناپســند اســت، زیــرا مقاومــت روانی اش بــه پایین ترین 
حــد مــی رســد.(به او بگوییــد فحــش دادن و بددهنــی، 
احساســات دیگــران را جریحــه دار مــی کند و آنهــا را از 
مــا متنفــر مــی ســازد و دوســتی هــا را از بین مــی برد.

5. بــه برنامــه هــای تلویزیونــی کــه کودکتان مشــاهده 
مــی کنــد، دقــت کنیــد ممکــن اســت ایــن رفتارهــا را 
از ایــن منابــع یــاد گرفتــه باشــد. در ایــن صــورت بــه او 
بگوییــد کــه بیــن آن برنامــه و رفتــار او ارتبــاط نزدیــک 
وجــود دارد و اگــر ایــن الفــاظ و کلمــات ادامــه پیدا کند 

دیــدن ایــن برنامــه را ممنــوع مــی کنید.
. اگــر شــوخی بــی ادبانه به هنــگام غذا خــوردن، مطرح 
شــد، یکبار بــه فرزندتان هشــدار بدهیــد که ایــن کار را 
انجــام ندهــد اگــر بــار دوم تکــرار شــد، از جایتــان بلنــد 
شــوید، بشــقاب غذای کودک تــان را برداریــد و بگویید:
»مــا از بــودن کنــار تــو لــذت نمــی بریــم پــس وقــت 
غــذا خــوردن تــو تمــام شــده اســت لطفــا بــه اتاقــت 
بــرو.« از او بخواهیــد غذایــش را بــه تنهایــی و در اتاقــی 
دیگــر )انبــاری یــا پارکینــگ( تمــام کنــد، )نــه جلــوی 

تلویزیون(
7. بــه فرزندتــان بیاموزیــد کــه چــه کارهایــی از نظــر 
اجتماعــی صحیح اســت وقتــی جوکی بــی ادبانه گفته 
مــی شــود، آرامــش خــود را حفــظ کنیــد، به چشــمان 

فرزندتــان نــگاه کنیــد و بــا صدایــی جــدی بگوییــد:
»ایــن کار درســت نیســت« یــا »در ایــن خانــه در مورد 
ایــن مســائل شــوخی نمــی کنیــم« بــه یــاد داشــته 
ــه  ــات را ب ــن کلم ــان ای ــاالً همچن ــه احتم ــید ک باش
دوســتانش مــی گویــد، چــرا کــه همــه آنهــا در مرحله 

ــد. ای یکســان از رشــد قــرار دارن
ــه او  ــت، ب ــده اس ــادت ش ــش ع ــزایی برای ــر ناس 8. اگ
بیاموزیــد کــه تــا مدتــی، واژه هــای زشــت را در ذهــن 
ــد و در صــورت اســتمرار  ــب و آرام بگوی ــا زیرل خــود ی
بددهنــی، از ســازوکارهای بازدارنــده و بــه ویژه کاســتن 
از پــول توجیبــی اســتفاده کنیــد و بگویید کــه در برابر 
هــر کلمــه زشــت، مقــدار پــول جیبــی اش کــم خواهد 

شــد.«
* توجــه داشــته باشــید چنانچــه کــودک )یا نوجــوان( 
شــما مطابــق آنچــه شــما خواســته ایــد و تمایل شــما 
بــوده اســت پیشــرفت نمــود و رضایــت شــما را جلــب 
نمــود، از تحســین و تشــویق غافــل نشــوید.چون  هــر 
کاری وقتــی اثــر خــود را جــدی تــر و ماندگارتــر مــی 
ــورد  ــود و م ــده ش ــران دی ــرف دیگ ــه از ط ــد ک نمای

تشــویق قــرار گیــرد.

تکنیک های مقابله با 
بددهنی کودکان و نوجوانان

کودک ونوجوان

مکتب حاج قاسم 
درس ششم

شناسایی موارد جدید ابتال به "آبله میمون" در اروپا/ عالئم آبله میمونی 

در فلوریدا دسترسی آسان تری به حجاب اسالمی داشتیم!
پیــدا کــردن مانتویــی بلنــد، دکمــه دار و در عین حال 
زیبــا، بــرای بانــوان محجبه چیزی شــبیه به رســیدن 
بــه قلــه قــاف شــده اســت.کافی اســت گشــتی میان 
رگال هــا و ویتریــن فروشــگاه هــای پوشــاک بزنیــد تا 
از جــای خالی لباس مناســب بــرای زنــان و نوجوانانی 
ــا هســتند  ــال پوشــش اســالمی و زیب ــه دنب ــه ب ک

ــگفت زده شوید. ش
گــروه ایرنــا زندگــی - کافــی اســت ســری بــه 
ــواع و  ــا ان ــا ب ــد ت ــه بزنی فروشــگاه های پوشــاک زنان
ــر  اقســام شــال های کم عــرض، شــلوار جین هایــی پ
از زاپ و پارگــی، پارچه هــای نــازک و مانتوهــای بــدون 
دکمــه ای و آســتین بلنــد روبــرو شــوید. مــدل هایــی 
ــرای  ــاب ب ــای حج ــد معن ــدام نمی توان ــه هیچ ک ک
ــی  ــی داشــته باشــد. لباس های ــران ایران ــان و دخت زن
ــر  ــه نظ ــی ب ــی ایران ــه حت ــالمی و ن ــه اس ــه ن ک
نمی رســند. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه ایــن لباس هــا 
مخاطبــان و طرفــداران خــودش را دارد و روی دســت 
طــراح، دوزنــده و فروشــنده نمی مانــد. امــا این وســط، 
تکلیــف کســانی که سلیقه شــان بــا چنیــن تولیداتی 
همخوانــی ندارد چیســت؟ افــرادی که تعدادشــان کم 
ــن روزهــا ســرگردان تر از همیشــه  هــم نیســت و ای
ــد  ــد از چن ــد و بع ــا بچرخن ــن رگال ه ــد در بی بای
دقیقــه بــا دســت خالی از فروشــگاه خــارج شــوند؛ در 
ایــن میــان اگــر خیلــی خوش شــانس باشــند، تــک 
ــی  ــا مزون ــهر و ی ــای دوری از ش ــگاهی در ج فروش
خــاص را در صفحــات فضــای مجــازی پیــدا می کنند 

کــه بــا ســلیقه آن هــا همخوانــی دارد.
*** جای خالی طراحان مد اسالمی

بر کســی پوشــیده نیســت کــه چیــزی که در کشــور 
مــا فــراوان اســت، نیــروی جــوان و مستعداســت! امــا 
اینکــه چقــدر از آن هــا در عرصه هــای مختلف علمی، 
صنعتــی و حتــی هنــری اســتفاده می کنیــم جــای 

بحث و ســوال و تعجــب دارد! این را مرضیه عباســیان 
می گویــد کــه رشــته طراحــی پارچــه خوانــده اســت 
و هنــوز نتوانســته بــا هیــچ نهــادی همــکاری کنــد و 
ــه  ــن ک ــط م ــه فق ــد: »ن ــه بده ــش را ارائ طرح های
ســایر همکالســی هایم هــم کــه اتفاقــا فارغ التحصیل 
دانشــگاه های برتــر کشــور هســتند، خواهانــی بــرای 
طرح های شــان ندارنــد؛ انــگار اصــال کســی بــه 
دنبــال نیــروی جــوان نیســت و خــب مــا هــم آنقــدر 
ســرمایه نداریــم کــه بتوانیم برند اختصاصــی خودمان 
ــه  ــه روز ب ــی اســت ک ــن در حال ــم.« ای را راه بیندازی
روز، مزون هایــی بــه راه می افتــد کــه طراحانــش 
ــه  ــد ک ــی می گذارن ــی غرب ــر روی طرح های دســت ب
ــن  ــا در بی ــلیقه محجبه ه ــب س ــرای جل ــانی ب نش
ــور  ــم چط ــود:» نمی دان ــده نمی ش ــان دی طرح هایش
ــد  ــرمایه ای دارن ــن س ــا این چنی ــه آن ه ــود ک می ش
امــا طراحانــی کــه بــه دنبــال تولیــد محصوالتــی باب 
میــل بانــوان محجبــه اســت، نمی تواننــد طرح هــا و 

ایده هایشــان را عملــی کننــد.«
*** محجبه ها خرید آسانی ندارند

امــا همه چیــز با یــک جســتجوی موفقیت آمیــز برای 
پوشــش اســالمی بــه پایــان نمی رســد؛ آنقدر کــه اگر 
بتوانــی فروشــگاه و مزونــی بــا محصــوالت پوشــیده و 
مــورد ســلیقه خانم هــای محجبــه پیــدا کنــی، انــگار 
تــازه در اول مســیری قــرار گرفتــه باشــی کــه قــرار 
ــرت کنــد؛ چــرا کــه  ــو را نکشــد امــا قوی ت اســت ت
قیمت هــای ایــن محصــوالت گاهــی چنــان تفاوتــی 
بــا دیگــر محصــوالت موجــود در بــازار دارند کــه واقعا 
می توانــد هــر خریــداری را بــه امــا و اگــر بینــدازد:» 
مانتوهایــی کــه قدبلنــدی دارنــد و کمــی کار شــده 
هســتند، بــاالی یــک میلیــون تومــان قیمــت دارنــد؛ 
ــه جــای خــودش را دارد.«  ــم ک روســری  و چــادر ه
قیمت هایــی کــه ممکن اســت هــر کســی را از خرید 

پشــیمان کنــد و بــه صرافــت خریــد مانتوهایــی بــا 
طــرح دیگــر و یــا حتــی دوخــت مانتــو بینــدازد:» 
خالصــه اش ایــن اســت کــه بــرای هربــار خرید یک 
ــی  ــی دردســرهای متفاوت ــد پ ــد، بای مانتــوی جدی
را بــه تن مــان بزنیــم.« ایــن را دختــر جوانــی 
ــالی  ــد س ــودش چن ــول خ ــه ق ــه ب ــد ک می گوی
هســت کــه پارچــه مــورد عالقــه اش را می خــرد و 
بــه خیــاط می دهــد تــا برایــش بــدوزد: »البتــه کــه 
ایــن هــم یــک تفــاوت قیمــت صد تــا صــد و پنجاه 
هــزار تومانــی بــا مانتــوی آمــاده دارد ولــی حداقلش 
ایــن اســت کــه بــاب ســلیقه ام اســت.« امــا شــاید 
ــوع از  ــن ن ــرای ای ــی ب ــا اختصــاص دادن یارانه های ب
محصــوالت، قدم هــای بزرگــی در عرصــه تســهیل 
دسترســی به حجاب برداشــته شــود. چیزی شــبیه 
بــه یــک تیــر و دو نشــان واقعــی؛ هــم دایــره انتخاب 
محجبه هــا باالتــر مــی رود و هــم یــک کار فرهنگــی 
بــه معنــای واقعــی صــورت گرفتــه اســت؛ چــرا کــه 
بــدون شــک، قــرار دادن امکاناتــی بــرای خریــداران 
ــراد  ــردم و اف ــی م ــت تعاون ــه قیم ــد ب ــل خری مث
عالقه منــد بــه حجــاب را بــرای ادامــه انتخاب شــان 

ــه دارد ... ــد.                  ادام ــر می کن مصمم ت

»جان ایران« رونمایی شد؛ وزیر بهداشت: این کتاب مطالبه رهبری بود                                                   
بــه گــزارش خبرنــگار کتــاب و ادبیــات ایرنــا، نشســت 
ــت مســتند از  ــران؛ روای ــاب »جــان ای ــی از کت رونمای
ــه  ــا« ب ــا همه گیــری کرون ــت ســیزدهم ب ــه دول مقابل
همــت معاونــت ارتباطات و اطالع رســانی دفتر ریاســت 
جمهوری در هشــتمین روز از سی وســومین نمایشــگاه 
ــرام  ــر به ــا حضــور دکت ــران ب ــاب ته ــی کت بین الملل
عین اللهــی وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
و دکتــر محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی در ســرای اهــل قلم سی وســومین نمایشــگاه 

بین المللــی کتــاب تهــران برگــزار شــد.
آســیبی کــه مقــام معظــم رهبــری در حــوزه بازتــاب 

رشــادت مدافعــان ســالمت بــه آن اشــاره کردنــد

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ســخنان 
خــود را از دیــدار تعــدادی از کادر بهداشــت، درمــان و 
ســالمت در دی مــاه 14۰۰ بــا مقــام معظــم رهبــری 
ــر  ــه در آن دیــدار عالوه ب آغــاز کــرد و گفــت: معظم ل
تقدیــر ویــژه از فعالیــت کادر درمــان؛ بــه نقطه ضعف 
ــی  ــدان و اهال ــه از هنرمن ــه جامع ــه مطالب و در ادام
ــن رشــادت ها و  ــر کشــیدن ای ــه تصوی ــرای ب ــم ب قل
فداکاری هــا اشــاره کردنــد و امــروز اهتمــام اهــل قلــم 
در راســتای بازتــاب فــداکاری کادر درمــان را در کتاب 

»جــان ایــران« شــاهدیم.
عیــن الهــی بــا بیان آنکــه تاریــخ ایــران بعــد از انقالب 
پــر از حماســه های مختلفــی اســت کــه آن طــور کــه 

انــد. متبــال، فــردی در منطقــه کانتــون بــرن بــوده 
اســت. مســئوالن بهداشــتی ایــن شــهر می گوینــد 
ایــن فــرد ویــروس را از خــارج بــه کشــور منتقــل 

کــرده اســت.
بــه گفتــه مقامــات سوئیســی فــرد مبتال بــه دلیل 
بــروز مشــکالت پوســتی به پزشــک مراجعــه کرده 
اســت کــه در تشــخیص های ابتدایــی ویــروس آبله 

میمون شناســایی شــد.
ــه شــکل  پزشــکان سوئیســی گفتنــد بیمــاری ب
ــت. ــوده اس ــرفت ب ــال پیش ــم در ح ــوش خی خ

در کشــور هلنــد نیــز مــوارد مشــابهی از ابتــال بــه 
ــت.  ــده اس ــایی ش ــون شناس ــه میم ــروس آبل وی
ــک روز  ــنبه، ی ــد روز ش ــتی هلن ــات بهداش مقام
پــس از تاییــد اولیــن مــورد، مــوارد بیشــتری از آبله 

ــد. میمــون را اعــالم کردن
موسســه ملــی ســالمت هلنــد )RIVM( در بیانیــه 
ای اعــالم کــرد: مــا چندیــن بیمــار مبتــال بــه آبلــه 

میمــون را در هلنــد شناســایی کــرده ایــم.
ــه  ــال ب ــوارد ابت ــی از م ــدد دقیق ــه ع ــن موسس ای
ویــروس آبلــه میمون در این کشــور منتشــر نکرده 

اســت.

واگذاری زمین بصورت انفرادی
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیر 
در شــورای مســکن بــه ریاســت مهنــدس وفایی 
ــور  ــا حض ــیر و ب ــداری بردس ــت فرمان سرپرس
ــکن  ــاد مس ــر کل بنی ــلطانی مدی ــدس س مهن
درخواســت  نمــودن  :مطــرح  شــد  مطــرح 
واگــذاری زمیــن بــه صــورت انفــرادی بــه 
متقاضیــان شــهر بردســیر جهــت ســاخت 
منــزل ویالیــی در اولیــن جلســه شــورای 
مســکن اســتان و اخــذ مجــوز 3۰۰ قطعــه 
ــهرک  ــکالت ش ــع مش ــی و رف ــن - بررس زمی
قلعــه عســکر و اصــالح طــرح هــادی - بررســی 
مســائل مربــوط بــه شــهرک روســتای بهرامجرد 
و صــدور دســتورات الزم برابر مقــررات - اجرای 
طــرح هــادی روســتاهای فاقــد شــورا و دهیاری 
در اســرع وقــت توســط بنیــاد مســکن - اطــالع 
رســانی و مشــاوره بــه متقاضیــان توســط اداره 

ــازی ــکن و راه و شهرس ــاد مس بنی

بایــد و شــاید بــه تصویــر کشــیده نشــده اســت بیــان 
ــدان و  ــه هنرمن ــالت جامع ــه رس ــرد: اینجاســت ک ک
ــد. یکــی از  ــه چشــم می آی ناشــران بیــش از پیــش ب
ــه کادر درمــان و  ــه مقابل ــن حماســه های متأخــر ب ای
نظــام ســالمت کشــور در مواجهــه بــا ویــروس کرونــا 
بازمی گشــت.بر خــالف ادعــای کشــورهای غربــی، توزیــع 
امکانــات و منابــع مالــی مقابله بــا کرونــا کامــال ناعادالنه بود  
ــا در  ــا کرون ــه ب ــام مقابل ــران را در مق آنچــه کــه دســت ای
تمامــی کشــورهای جهــان بــاال نگه داشــت نقــش مــردم و 
بهــره بــردن از نیروهــای مردمــی اســت کــه هر زمانــی نظام 
ــد در  ــه و تمام ق ــاز داشــت جانان ــه آن هــا نی و کشــورمان ب

میــدان حضــور داشــتند
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بــه گــزارش ایرنــا، بــر اســاس آمــار وزارت کشــاورزی آمریــکا، نرخ تــورم ســاالنه مواد 

خوراکــی در ایــن کشــور در ۱۲ مــاه منتهــی بــه مــارس ســال جــاری میالدی بــه رقم 

۸.۸ درصــد رســید کــه از ســال ۱۹۷۹ تاکنــون بی ســابقه بوده اســت.

شــاخص متــام اقــالم قیمــت مرصف کننــده )CPI( کــه معیــاری بــرای ســنجش تورم 

کل اقتصــاد اســت، از فوریــه تــا مــارس ســال ۲۰۲۲ قبل از تعدیل فصلــی ۱.۳ درصد 

افزایــش یافتــه اســت کــه نســبت بــه مــارس ســال قبــل ۸.۵ درصــد افزایــش یافتــه 

اســت. متوســط رشــد قیمــت مــواد غذایــی در مــارس ســال جــاری میــالدی ۸.۸ 

درصــد بیشــر از مــارس ۲۰۲۱ بــود.

ســطح تــورم قیمــت مواد غذایی بســته بــه اینکه غذا بــرای مــرصف خــارج از خانه 

یــا در خانه خریداری شــده باشــد متفاوت اســت.

ــه )خریــد رســتوران( در مــارس ســال جــاری میــالدی ۰.۳   CPI غــذای دور از خان

درصــد افزایــش یافــت و ۶.۹ درصــد بیشــر از مــارس ۲۰۲۱ بــود.

ــا  ــی ی ــواد غذای ــگاه های م ــی از فروش ــواد غذای ــد م ــه )خری ــذا در خان  CPI غ

ســوپرمارکت( از فوریــه تــا مــارس ســال جــاری میــالدی ۱.۵ درصــد افزایــش یافت و 

ــود. ۱۰.۰ درصــد بیشــر از مــارس ۲۰۲۱ ب

انتظــار مــی رود افزایــش قیمــت مــواد غذایــی باالتــر از افزایش های مشاهده شــده 

در ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ باشــد. در ســال ۲۰۲۲، قیمــت مــواد غذایــی در خانــه 

بیــن ۵.۰ تــا ۶.۰ درصــد و قیمــت غــذای دور از خانــه بیــن ۵.۵ افزایــش می یابــد.

بیــن دهــه ۱۹۷۰ و اوایــل دهــه ۲۰۰۰، قیمــت مواد غذایــی در خانه و قیمت غذای 

دور از خانــه بــا نرخ هــای مشــابه افزایــش یافــت. بــا ایــن حــال، از ســال ۲۰۰۹، نرخ 

رشــد آنهــا عمدتــاً متفــاوت بوده اســت. در حالــی که قیمت های غــذا در خانــه در 

ســال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ کاهــش یافــت، قیمت هــای ماهانــه غــذای دور از خانــه از 

آن زمــان به طــور مــداوم در حــال افزایــش بــوده اســت. ایــن واگرایــی تــا حــدی بــه 

دلیــل تفــاوت بیــن هزینه هــای رسو غــذای آمــاده در رســتوران ها و خرده فروشــی 

غــذا در ســوپرمارکت ها و فروشــگاه های مــواد غذایی اســت.

در ســال ۲۰۲۰، قیمــت مــواد غذایــی در خانــه ۳.۵ درصــد و قیمــت غــذای دور از خانــه ۳.۴ درصــد افزایــش یافــت. 

ایــن همگرایــی عمدتــاً ناشــی از افزایــش رسیــع قیمــت مــواد غذایــی در خانه بــود، در حالــی که تورم قیمــت مواد 

غذایــی دور از خانــه در محــدوده ۰.۳ واحــد درصــد نســبت بــه نرخ تــورم ســال ۲۰۱۹ باقی ماند. بیشــرین افزایش 

قیمــت مربــوط بــه گروه هــای گوشــتی بــوده اســت: قیمــت گوشــت گاو و گوســاله ۹.۶ درصــد، قیمــت گوشــت 

خــوک ۶.۳ درصــد و قیمــت مــرغ ۵.۶ درصــد افزایــش یافتــه اســت. تنها دســته ای کــه در ســال ۲۰۲۰ کاهش قیمت 

داشــت، میوه هــای تــازه بــا -۰.۸ درصــد بــود.

در ســال ۲۰۲۱، قیمــت مــواد غذایــی در خانــه ۳.۵ درصــد و قیمــت غــذای دور از خانــه ۴.۵ درصــد افزایــش یافــت. 

CPI بــرای همــه مــواد غذایــی در ســال ۲۰۲۱ بــه طــور متوســط ۳.۹ درصــد افزایــش یافتــه اســت. از بیــن متــام 

ــز  ــاالت متحــده )USDA( و مرک ــه توســط وزارت کشــاورزی ای ــه ک ــی در خان ــواد غذای دســته بندی های CPI م

خدمــات تحقیقــات اقتصــادی )ERS( ردیابــی شــده اســت، دســته گوشــت گاو و گوســاله دارای بزرگریــن افزایــش 

هســتند. هیــچ دســته غذایــی در ســال ۲۰۲۱ نســبت به ســال ۲۰۲۰ کاهش قیمت نداشــته اســت. انتظار مــی رود 

کــه تأثیــرات درگیــری در اوکرایــن و افزایــش اخیــر نرخ هــای بهره توســط فــدرال رزرو به ترتیب فشــارهای صعودی 

و نزولــی بــر قیمــت مــواد غذایــی وارد کنــد. پیش بینی می شــود قیمت متام مــواد غذایــی بیــن ۵.۰ تــا ۶.۰ درصد و 

قیمــت مــواد غذایــی در خانــه بیــن ۵.۰ تــا ۶.۰ درصــد در ســال جــاری میــالدی افزایــش یابــد.

نصیحت زاهد
گرمــی هــوای تابســتان شــدت كــرده بــود. آفتــاب بــر 
مدینــه و باغهــا و مــزارع اطــراف مدینــه بــه شــدت می 
تابیــد. در ایــن حــال مــردی به نــام محمدبــن منكدر- 
كــه خــود را از زّهــاد و عّبــاد و تــارك دنیا می دانســت- 
ــان  ــد، ناگه ــه آم ــرون مدین ــی بی ــه نواح ــا ب تصادف
چشــمش بــه مــرد فربــه و درشــت اندامــی افتــاد كــه 
معلــوم بــود در ایــن وقــت برای سركشــی و رســیدگی 
بــه مــزارع خود بیــرون آمــده و بــه واســطه ی فربهی و 
خســتگی بــه كمــك چند نفــر كــه اطرافش هســتند 
و معلــوم اســت كــس و كارهــای خــود او هســتند راه 

مــی رود.
ــن  ــرد كیســت كــه در ای ــن م ــا خــود اندیشــید: ای ب
هــوای گــرم خــود را بــه دنیا مشــغول ســاخته اســت؟ 
! نزدیكترشــد، عجــب! ایــن مــرد محمدبــن علــی بــن 
الحســین )امــام باقــر( اســت! ایــن مــرد شــریف، دیگــر 
ــد  ــد؟ ! الزم ش ــی كن ــی م ــی جوی ــا را پ ــرا دنی چ

ــاز دارم. ــن روش ب ــم و او را از ای ــی بكن نصیحت
نزدیــك آمــد و ســام داد. امــام باقــر نفس زنــان و عرق 

ریــزان جواب ســام داد.
- »آیــا ســزاوار اســت مرد شــریفی مثل شــما در طلب 
دنیــا بیــرون بیایــد، آنهم در چنیــن وقتــی و در چنین 
گرمایــی، خصوصــا بــا ایــن انــدام فربــه كه حتمــا باید 

متحمــل رنج فــراوان بشــوید؟ ! .
»چــه كســی از مــرگ خبــر دارد؟ كــی مــی دانــد كــه 

چــه وقــت مــی میــرد؟ شــاید همیــن اآلن
مــرگ شــما رســید. اگــر خــدای نخواســته در همچــو 
حالــی مــرگ شــما فــرا رســد، چــه وضعــی برای شــما 
پدیــد خواهــد آمــد؟ ! شایســته ی شــما نیســت كــه 
دنبــال دنیــا برویــد و بــا این تــن فربــه در ایــن روزهای 
ــج و زحمــت بشــوید؛  گــرم ایــن مقــدار متحمــل رن

خیــر، خیــر، شایســته ی شــما نیســت. « .
امــام باقــر دســتها را از دوش كســان خــود برداشــت و 
بــه دیــوار تكیــه كــرد و گفــت: »اگــر مــرگ مــن در 
همیــن حــال برســد و مــن بمیــرم، در حــال عبــادت 
و انجــام وظیفــه از دنیــا رفتــه ام، زیــرا ایــن كار عیــن 
طاعــت و بندگــی خداســت. تــو خیــال كــرده ای كــه 
ــن  ــاز و دعاســت. م ــر و نم ــه ذك ــادت منحصــر ب عب
زندگــی و خــرج دارم، اگــر كار نكنــم و زحمت نكشــم، 
بایــد دســت حاجــت بــه ســوی تــو و امثــال تــو دراز 
كنــم. مــن در طلــب رزق مــی روم كــه احتیــاج خــود 
را از كــس و ناكــس ســلب كنــم. وقتــی بایــد از فــرا 
رســیدن مــرگ ترســان باشــم كــه در حــال معصیــت 
و خافــكاری و تخلــف از فرمــان الهــی باشــم، نــه در 
چنیــن حالــی كــه در حــال اطاعــت امــر حق هســتم 
كــه مرا موظــف كرده بــار دوش دیگــران نباشــم و رزق 

خــود را خــودم تحصیــل كنــم. « .
زاهــد: »عجــب اشــتباهی كــرده بــودم! من پیــش خود 
خیــال كــردم كــه دیگــری را نصیحــت كنــم، اكنــون 
متوجــه شــدم كــه خــودم در اشــتباه بــوده ام و روش 
غلطــی را مــی پیمــوده ام و احتیــاج كاملی به نصیحت 

داشــته ام. «
حضرت امام علی علیهالسالم و عاصم

علــی علیــه الســام بعــد از خاتمــه ی جنــگ جمــل 
وارد شــهر بصــره شــد. در خــال ایامــی كــه در بصــره 
ــام  ــه ن ــش ب ــی از یاران ــادت یك ــه عی ــود، روزی ب ب
»عــاء بــن زیــاد حارثــی« رفــت. ایــن مــرد خانــه ی 
ــه  مجلــل و وســیعی داشــت. علــی همینكــه آن خان
را بــا آن عظمــت و وســعت دیــد، بــه او گفــت: »ایــن 
ــا  ــو در دنی ــه چــه كار ت ــن وســعت ب ــه ای ــه ی ب خان
مــی خــورد، در صورتــی كــه بــه خانــه ی وســیعی در 
آخــرت محتاجتــری؟ ! ولــی اگــر بخواهــی مــی توانــی 
كــه همیــن خانــه ی وســیع دنیــا را وســیله ای بــرای 
رســیدن بــه خانــه ی وســیع آخــرت قــرار دهــی؛ بــه 
اینكــه در ایــن خانــه از مهمــان پذیرایی كنــی، صله ی 
رحــم نمایــی، حقوق مســلمانان را در ایــن خانه ظاهر و 
آشــكارا كنــی، ایــن خانــه را وســیله ی زنده ســاختن و 
آشــكار نمــودن حقوق قــرار دهــی و از انحصــار مطامع 

شــخصی و اســتفاده ی فــردی خــارج نمایــی. «
عــاء: »یــا امیَرالمؤمنیــن! مــن از بــرادرم عاصــم پیش 

تــو شــكایت دارم. « - چــه شــكایتی داری؟ .
- تــارك دنیــا شــده، جامــه ی كهنــه پوشــیده، گوشــه 
گیــر و منــزوی شــده، همــه چیــز و همــه كــس را رها 

كــرده.- او را حاضــر كنیــد! .
عاصــم را احضــار كردنــد و آوردند. علی علیه الســام به 
او رو كــرد و فرمــود: »ای دشــمن جــان خــود، شــیطان 
عقــل تــو را ربــوده اســت، چــرا بــه زن و فرزنــد خویش 
رحــم نكــردی؟ آیــا تــو خیــال مــی كنــی كــه خدایی 
كــه نعمتهــای پاكیــزه ی دنیــا را بــرای تــو حــال و روا 
ســاخته ناراضــی مــی شــود از اینكــه تــو از آنهــا بهــره 
ببــری؟ تــو در نــزد خــدا كوچكتــر از ایــن هســتی. « .

عاصــم: »یــا امیرالمؤمنیــن، تــو خــودت هــم كــه مثل 
مــن هســتی، تــو هم كــه بــه خود ســختی مــی دهی 
و در زندگــی بــر خــود ســخت مــی گیــری، تــو هــم 
كــه جامــه ی نــرم نمــی پوشــی و غــذای لذیــذ نمــی 
خــوری، بنابرایــن مــن همــان كار را مــی كنــم كــه تــو 
مــی كنــی و از همــان راه مــی روم كه تــو مــی روی. « .
ــن  ــرق دارم. م ــو ف ــا ت ــن ب ــی. م ــی كن ــتباه م - اش
ســمتی دارم كــه تــو نــداری. مــن در لبــاس پیشــوایی 
ــه ی  ــوا وظیف ــم و پیش ــه ی حاك ــم. وظیف و حكومت
دیگــری اســت. خداونــد بــر پیشــوایان عــادل فــرض 
كــرده كه ضعیــف ترین طبقــات ملت خــود را مقیاس 
زندگی شــخصی خــود قرار دهنــد و آن طــوری زندگی 
كننــد كــه تهیدســت تریــن مــردم زندگی مــی كنند، 
تــا ســختی فقــر و تهیدســتی بــه آن طبقــه اثــر نكند. 

بنابرایــن مــن وظیفــه ای دارم و تــو وظیفــه ای 

مستمند و ثروتمند
رســول اكــرم صلــی الّل علیــه و آلــه طبــق معمــول در 
مجلــس خود نشســته بــود. یــاران گرداگــرد حضرتش 
حلقــه زده او را ماننــد نگیــن انگشــتر در میــان گرفتــه 
ــن بیــن یكــی از مســلمانان- كــه مــرد  ــد. در ای بودن
فقیــر ژنــده پوشــی بــود- از در رســید و طبــق ســنت 
اســامی- كــه هركــس در هــر مقامــی هســت، 
همینكــه وارد مجلســی مــی شــود باید ببینــد هر كجا 

داستان  های آموزنده تورم مواد خوراکی در آمریکا به باالترین سطح ۴۳ سال اخیر رسید

یكــی از مشــخصات بــارز جوامــع جهــان ســوم جوانــی 
ــه در  ــی ك ــد.یعنی جمعّیت ــا می باش ــت آن ه جمعّی
گروه هــای ســنی كمتــر از ۵ ســاله قــرار دارد. جوانــی 
ــه عنوان یــك پرســمان پیچیــده ی  جمعّیــت خــود ب
اجتماعــی در برابــر جوامــع جهــان ســوم قــرار دارد. این 
پیچیدگــی هم به طــور عینی در حــال حاضــر در ابعاد 
مختلــف نمــود پیــدا می كنــد و هــم در دراز مــدت و 
ــا شكســت  ــا ضعف ی ــا را ب ــده بســیاری از برنامه ه آین
مواجــه می نمایــد. تركیــب ســنی جمعّیــت كشــورها 
ــاط اســت  ــا در ارتب ــا درجــه ی توســعه یافتگی آن ه ب
بــه ایــن معنــا كــه هــر چه یــك كشــور توســعه یافته 
تــر باشــد از درصــد جمعّیــت زیر ۱۵ ســال آن كاســته 
می شــود و بــه جمعّیــت دو گــروه دیگــر افــزوده 
ــت  ــم جمعّی ــه گــذار این اندیشــه ورتهای می شــود. پای
شــناس و جامعــه شــناس هلنــدی اســت. به نظــر وی 
حداقــل 4۰ درصد جمعّیت كشــورهای توســعه نیافته 
در ســنین كمتــر از ۱۵ ســال قــرار دارنــد و بدین ســان 
آزمــون ۶۰ درصدیــا آزمــون ورتهایــم بــه وجــود آمــد. 
بــرای تشــخیص جوانــی جمعّیت ایــران از دو شــاخص 
ــبات  ــت. محاس ــده اس ــتفاده ش ــه اس ــم و ورن ورتهای
براســاس سرشــماری های ۸۵- ۱۳۳۵ و آمارگیــری 
جــاری جمعّیــت ســال ۱۳۷۰ بــوده اســت. جمعّیــت 
آیــران در دوره ی ۶۵- ۱۳۳۵ بــه طــرف جــوان شــدن 
ــت در  ــی جمعّی ــّدت جوان ــت. ش ــرده اس ــت ك حرك
دوره ی ۱۳۵۵-۹۵ بیشــتر شده اســت. و در دوره ی ۵۵- 
۱۳۶۵ ســاخت جــوان معقولــی بــه خــود گرفتــه بــود. 
ــج از شــدت  ــه تدری ســرانجام در دوره ی ۷۵- ۱۳۹۵ ب
جوانــی جمعّیــت كاســته شــده اســت و در دوره ۸۵- 
۱۳۷۵ كاهــش جوانــی جمعّیــت بیشــتر شــده اســت. 
اصــوال جوانی یــا ســالخوردگی جمعّیــت پرســمان ها و 
مشــكات مختلفــی را از نقطــه نظــر برنامــه ریزی های 
ــژه ســرمایه گذاری هــای  اجتماعــی و اقتصــادی و بوی
ــد  ــدود ۵۰ درص ــی آورد. ح ــود م ــه وج ــی ب مملكت
ــومی در  ــان س ــور جه ــك كش ــوان دری ــت ج جمعّی
تولیــد و افزایــش آن نقشــی ندارنــد و صرفــا مصــرف 
كننــده هســتند. در جمعّیت هــای جــوان مــرگ و میر 
كــودكان بســیار بــاال و امیــد زندگــی بــه شــّدت پایین 
ــای  ــرمایه گذاری ه ــوان س ــنی ج ــاخت س ــت. س اس
عظیمــی در جهــت ارائــه خدمــات بهداشــتی« 
آموزشــی,« رفاهــی و مســكن بــرای جمعّیــت )۱4-۰( 

ــان دارد. ــاله ها نی س
خاصــه ماشــینی: »با توجــه به آمار و ارقـــام حاصـــله 
از سرشـماری هـای مختلـــف ، مشخص می گردد كه 
جمعیــت ایــران ازیك ســاخت ســنی جمعیــت جوان 
برخوردار بـــوده اســـت كه این ســاخت ســنی تا ســال 
۱۳4۵ به مرور نامناســب تر می گـرددیعنـــی درصـــد 
افـراد فعـال جامعه )۶4-۱۵ ساله ( از ۸/۵۳ درصد كـل 
جمعیـــت بـه ۵۰ درصـد در ســـال ۱۳4۵ تقلیـل می 
یابــد كــه افزایــش میــزان بــار تكفــل و حجــم ســرمایه 
گذاری هـای بیشـتری را در زمینـه هـای مختلف برای 
جوانــان بــه دنبــال داشــته اســت ولــی اعمال سیاســت 
هــای مشــخص جمعیتــی در بعــد از ســال ۱۳4۵ كــه 
بیشــتر جنبه ی تشویقی داشته است )دور اول برنامـــه 
كنتـرل جمعیـت در سال ۱۳4۶( توانست میزان باوری 
را بــه مقــدار نســبتا قابل ماحظــه ای تقلیل دهد بـــه 
طـــوری كه درصد رشد ســـالیانه ی جمعیـــت از ۱/۳ 
درصـــد در دوره ی 4۵-۱۳۳۵ بـــه ۷/٢ درصـد در دوره 
ی ۵۵-۱۳4۵ كاهــش یافــت و بــه مــوازات آن درصــد 
گــروه فعــاالن از ۵۰ درصــد بــه ۵٢ درصد جمعیت كل 
كشــور در همــان دوره ی زمانــی افزایــش یافــت كه این 
امــر نــه تنهــا متناســب تر شــدن ســاخت جمعیــت را 
نشــان مــی دهــد بلكــه كاهــش موالیــد و جمع شــدن 

پایــه های هرم ســنی را نیـــز بیــان مــی دارد.«
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جوانی جمعّیت در ایران

۱۸7 شرکت و ۳۰۰ دارایی در فهرست واگذاری دولت/ باید در روند واگذاری ها تجدیدنظر شود
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت: طبــق قانــون 
بودجــه امســال ۱۸۷ شــركت بــا درصــد دارایی های 
ــت در  ــوع دول ــی متن ــوان دارای ــف و ۳۰۰ عن مختل

دســتور واگــذاری قــرار دارد.
ــدوزی در  ــان خان ــید احس ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــازی در  ــل خصوصی س ــداد بین المل ــتین روی نخس
اقتصــاد ایــران در محــل ســالن اجــاس ســران در 
تهــران اظهــار كــرد: بر اســاس قانــون بودجــه ۱4۰۱ 
و مصوبــه اولیــن جلســه هیــات واگــذاری كــه چند 
ــركت  ــال ۱۸۷ ش ــد، امس ــزار ش ــل برگ ــه قب هفت
دولتــی بــا درصدهــای مختلــف ســهم دولــت كــه از 
ســه تــا چهــار درصــد گرفتــه تــا ۱۰۰ ســهام دولت 
وجــود دارد، همچنیــن ۳۰۰ عنــوان دارایــی متنــوع 

ــرار دارد. ــت در دســتور كار واگــذاری ق دول
وی ادامــه داد: ابــاغ سیاســت های اصــل 44 قانــون 
اساســی در ســال های ۸4 و ۸۵ توســط مقــام معظم 
ــت های  ــرای سیاس ــون اج ــب قان ــری و تصوی رهب
كلــی در ســال ۸۷ توســط مجلــس شــورای 
اســامی صــورت گرفــت و مطابــق آن دســته بندی 
فعالیت هــای اقتصــادی حاكمیــت بــه گروه هــای دو 

و ســه انجــام شــد.
قانونــی  افــزود: تنظیــم رویه هــای  خانــدوزی 
دولــت  خــروج  به منظــور  سیاســت گذاری  و 
اهــداف  بــر  بیشــتر  تمركــز  و  بنــگاه داری  از 
سیاســت گذاری، اتفــاق مبــارك دیگــری بــود كــه 
در زمینــه گســترش مالكیــت عمــوم مــردم رخ داد. 
در ایــن زمینــه بایــد توانمنــدی بخــش خصوصــی 
ــت  ــت و مدیری ــی دول ــار مال ــا ب ــد ت ــش یاب افزای
ــود.  ــاح ش ــی اص ــركت های دولت ــر ش ــد ب ناكارآم

در ایــن صــورت، در مجمــوع رشــد و رقابت پذیــری 
اقتصــاد افزایــش می یابــد.

ــازار ســرمایه در ۱۵  ــه  رشــد ارزش ب وی در ادامــه ب
ســال گذشــته اشــاره كــرد و ادامــه داد: در ایــن بین، 
تــوان بــازار ســرمایه ارتقــا یافتــه و اعتــراف می كنــم 
دولــت در توانمندســازی خصوصی ســازی و اهلیــت 
ــل  ــه قاب ــاد، كارنام ــدون فس ــذاری ب ــنجی و واگ  س

قبولــی نداشــته اســت.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی تصریــح كــرد: 
امــروز و در ایــن نشســت تــاش كردیــم كــه تمــام 
ــال های  ــت در س ــده دول ــذار ش ــركت های واگ ش
ــد. مجموعــه  ــرار بگیرن ــی ق گذشــته مــورد بازخوان
شــاخص های اقتصــادی و عملكــردی آنهــا پیــش و 
پــس از واگــذاری مدنظــر سیاســت گذاران باشــد و 
بــا بهره گیــری از تــاش ٢۵ ســال گذشــته و تجارب 
خارجــی بتوانیــم تغییر مســیر آینــده اقتصــاد ایران 
بــا عبرت آمــوزی از گذشــته ادامــه دهیــم. بــه نظــر 
می رســد ریــل گذشــته وافــی بــرای سیاســت گذار 
نبــوده و اگــر می خواهیــم در نقطه دیگری بایســتیم 

بایــد مســیر پیــش رو را تغییــر دهیــم.
در  اندكــی  اعتمــاد  امــروز  كــرد:  تاكیــد  وی 
واگذاری هــای دولتــی وجــود دارد؛ بایــد توجــه 
ــت  ــه دول ــوق مالكان ــا اعمــال حق ــه تنه داشــت ك
ــا،  ــذاری بنگاه ه ــل از واگ ــرا قب ــت، زی ــی نیس كاف
ــس از  ــه پ ــه اینك ــدند و ن ــره ور ش ــا به ــه بنگاه ه ن
ــرد. در  ــا رصــد و پایشــی صــورت می گی واگذاری ه
حقیقــت یك نــوع رهاشــدگی دیــده می شــود. گویا 
صــرف تغییــر مالكیــت از دولت به بخــش غیردولتی 
ماننــد عصــای جادویــی عمــل كنــد، در حالــی كــه 

بهــره وری و كارآمــدی در بنگاه هــای واگــذار شــده افزایش 
نیافتــه اســت، بنابرایــن بایــد در رونــد واگذاری هــا تجدید 

نظــر شــود.
خانــدوزی گفــت: امیدواریم سیاســت گذاران بــرای اهداف 
خودشــان ابزارهــا و مســیرهای بهینه تری انتخــاب كنند. 
مــا در قــوه مجریــه قانــون بودجــه را اجــرا می كنیم امــا از 
منظر سیاســت گذاری بایــد در قوانیــن بودجه تجدیدنظر 

شود.
ــه  ــع دغدغ ــدف رف ــا ه ــرد: ب ــح ك ــاد تصری ــر اقتص وزی
مقــام معظــم رهبــری در زمینــه اجــرای قانون اصــل 44، 
پیش نویــس الیحــه اصــاح قانــون اصــل 44 نیــز آمــاده 
ارائــه بــه كمیســیون اقتصــادی دولــت شــده كــه پــس از 
بررســی در صحــن دولــت هــم الیحــه به صــورت نهایــی 
بــه مجلس ارســال خواهــد شــد.وی ابــراز داشــت: مدیران 
بخــش عمومــی و دولتی بایــد تصمیمات بهینــه ای اتخاذ 
كننــد تــا ســامت بیشــتری در بنگاه های عمومــی حاكم 
شــود و در ایــن مســیر هم آماده هســتیم كــه صورت های 
مالــی ماننــد گذشــته در ســامانه كدال منتشــر شــود و به 
منظــر همــه صاحب نظــران برســد كــه گامــی در مســیر 

شــركت داری دولــت خواهــد بــود

وزیر اقتصاد و دارایی خرب داد:

بیانیه گزارشگر سازمان ملل: 

آمریکا تمام تحریم های یک جانبه علیه ایران را لغو کند/ 
روایت های غم انگیزی از بیماران خاص و معلوالن شنیدم

ــر  ــد در ام ــل متح ــازمان مل ــژه س ــگر وی گزارش
بررســی آثــار منفــی اقدامــات قهــری یك جانبــه 
ــر بهره منــدی از حقــوق بشــر، در پایــان ســفر  ب

۱٢روزه خــود بــه ایــران بیانیــه ای صــادر كــرد.
بــه گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگزاری تســنیم 
ــگاه اطاع رســانی ســتاد حقــوق  ــه نقــل از پای ب
بشــر، وب ســایت رســمی ســازمان ملــل متحــد 
بیانیــه »آلنــا دوهــان« گزارشــگر ویــژه ســازمان 
ــه  ــه و ثانوی ــای یكجانب ــاره تحریم ه ــل را درب مل

علیــه ایــران منتشــر كــرد.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: به گفتــه یــك 
كارشــناس حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد، 
مجموعــه پیچیــده تحریم هــای یك جانبــه علیه 
ایــران، همــراه بــا تحریم هــای ثانویــه علیــه افــراد 
ــت افراطــی تحریم هــا و  ــث، رعای و نهادهــای ثال
اتخــاذ سیاســت های بــه صفــر رســاندن ریســك 
ــی،  ــات مال ــركت ها و مؤسس ــی ش ــط برخ توس
چالش هــای انســانی و اقتصــادی موجــود را 
ــژه  ــردم، به وی ــی م ــر زندگ ــرده و ب ــدید ك تش
ــی  ــر منف ــه، تأثی ــار جامع آســیب پذیرترین اقش

گذاشــته اســت.
ــان، گزارشــگر  ــا دوه ــد: آلن ــه می افزای ــن بیانی ای
ویــژه ســازمان ملــل متحــد در امــر بررســی آثــار 
منفــی اقدامــات قهــری یك جانبــه بــر بهره مندی 
از حقــوق بشــر، در پایــان ســفر ۱٢روزه خــود بــه 

ایــران گفــت كــه از بیمــاران مبتــا بــه بیماری هــای 
ــكاتی  ــاره مش ــت درب ــراد دارای معلولی ــاص و اف خ
ــزات كمكــی  ــا و تجهی ــه داروه ــه در دسترســی ب ك
مــورد نیــاز خــود بــا آن روبــه رو هســتند، روایت هــای 

غم انگیــزی شــنیده اســت.
ــب  ــران عواق ــدت نگ ــن به ش ــت: »م ــار داش او اظه
تهدیدكننــده جــان انســان ها هســتم كــه ناشــی از 
ــكی  ــزات پزش ــام آور دارو و تجهی ــای سرس هزینه ه
تخصصــی و در مــوارد خــاص، موجــود نبــودن آنهــا 
ــی  ــی ناش ــاری و مال ــای تج ــل محدودیت ه به دلی
از تحریم هــا اســت. بنــا بــه گزارش هایــی كــه 
دریافــت كــردم، ایــن وضعیــت به علــت عــدم تمایــل 
شــركت های خارجــی بــه عرضــه ایــن كاالهــا اســت، 
كــه دلیــل آن نیــز بیــم آنهــا از عواقــب احتمالــی این 
كار از جملــه تعقیــب كیفــری و مجازات هــای مالــی 

اســت«.
ــر  ــای اعمال شــده ب ــزود: »تحریم ه ــان اف ــم دوه خان
ــادی از  ــداد زی ــادی و تع ــی اقتص ــای حیات بخش ه
مؤسســات مالــی و شــركت های ملــی ایــران، منجــر 
بــه كاهــش شــدید درآمدهــای دولــت، افزایش تــورم، 
گســترش فقــر و كمبــود منابع بــرای تأمیــن نیازهای 

اساســی نیازمنــدان در ایــن كشــور شــده اســت.«
ــه  ــود، ب ــده خ ــه قرائت ش ــژه در بیانی ــگر وی گزارش
چندیــن حــوزه دیگــر اشــاره كــرد كــه از تحریم هــای 
ــد،  ــیب دیده ان ــی آن آس ــت افراط ــه و رعای یكجانب

از جملــه حفــظ و توســعه بیشــتر زیرســاخت های 
اساســی كشــور، مشــكات گســترش برنامه هــای 
ــا افزایــش قیمت هــا و  حمایــت اجتماعــی متناســب ب
نــرخ بیــكاری از جملــه در حمایــت از جمعیــت رو بــه 
رشــد پناهنــدگان افغانســتانی؛ موانع توســعه تجــاری و 
ــكان  ــدم ام ــه، ع ــواد اولی ــود م ــل كمب ــی به دلی صنعت
انجــام پرداخت هــای بین المللــی و محدودیــت در 
ــدن  ــر ش ــد، وخیم ت ــای جدی ــه فناوری ه ــی ب دسترس
وضعیــت امنیــت زیســت محیطی؛ چالش هــای مربــوط 
بــه پیشــگیری، پاســخ و بازیابــی در امر حــوادث و بایای 
طبیعی به دلیــل ممنوعیــت واردات تجهیزات تخصصی 
و تمهیــدات بشردوســتانه؛ افزایش چالش هــا در عملیات 
ســازمان های غیردولتــی بین المللــی و محلــی و فعــاالن 
امــور بشردوســتانه؛ موانع تعامــل ایــران در همكاری های 
بین المللــی از جملــه در حوزه هــای دانشــگاهی، میــراث 
هنــری و فرهنگــی، ورزش و تعامــل كلــی ایــن كشــور 
بــا ســازمان ها و انجمن هــای بین المللــی به دلیــل 
ممنوعیــت ســفر و عــدم امــكان پرداخــت حــق 

ــه.« ــای مربوط عضویت ه
ــی  ــراز نگران ــن اب ــتقل همچنی ــناس مس ــن كارش ای
نمــود كــه كمتریــن اثــر تحریم هــای یكجانبــه موجــود 
ــدات ناشــی از  ــی تنبیهــی، نقــض تعه ــوان اقدام به عن
اســناد بین المللــی و منطقــه ای حقــوق بشــر بوده اســت 
كــه بســیاری از آنهــا از جملــه تضمین هــای رویــه ای و 

ــد. ــر دارن ــت، ماهیتــی تعلل ناپذی فــرض برائ

تأکید بر راه اندازی دوربین های 
پایش تصویری روستایی و شهری 
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر 
در جلســه كمیســیون پیشــگیری از ســرقت و 
مبــارزه بــا قاچــاق كاال و ارز بــه ریاســت مهنــدس 
ــرح  ــیر مط ــداری بردس ــت فرمان ــی سرپرس وفائ
گردید:تأكیــد بــر راه انــدازی دوربیــن هــای 
پایــش تصویــری روســتایی و شــهری جهــت 
افزایــش امنیــت عمومــی و پیشــگیری از ســرقت 
ــرای  - آمــوزش راه هــای پیشــگیری از ســرقت ب
نگهبانــان ادارات دولتــی و مــدارس - نظــارت 
 - اساســی  توزیــع كاالی  مراكــز  بــر  بیشــتر 
ــطح  ــات در س ــد ضایع ــز خری ــاماندهی مراك س

ــیر  ــهر بردس ش



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                                  

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید محمد قاســمپورفرزند: علی ومادر: ســتاره کریمزاده ،متولــد: 44/۱۰/۱ومجرد،تاریخ 
شــهادت:  65/۲/۱9، محــل شــهادت: منطقــه شــرهانی ، مزار: روســتای ســرخکان از توابع 

شهرنگار
زندگینامه:

شــهید محمــد قاســمپور در روســتای ســرخکان نــگار بــه دنیا آمــد. زحمــات و تالش 
پــدر بــرای مخــارج خانــه کفــاف نمــی داد. محمد بعنــوان فرزند ارشــد خانه احســاس 
مســئولیت مــی کــرد. از همیــن رو همچــون اکثــر هــم ســن و ســاالن خــود، تــرک 

تحصیــل نمــود و بــا کار کشــاورزی مــددکار پــدر و خانــواده گردید.
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی بــا اینکه موعــد خدمتــش نرســیده بــود، پــس از گذراندن 
دوره آموزشــی، عــازم جبهــه شــد و چندیــن مــاه در میــدان نبــرد، مقابــل دشــمن، به 
دفــاع از دیــن و کشــور پرداخــت تــا اینکه در ســال 65 در منطقه شــرهانی به شــهادت 

رسید.
ســر آب، شــب هــا تنهــا مــی رفــت؛ نمــی گذاشــت بابــا بیــا همراهــش. یــا تنهــا مــی 

رفــت یــا بــا دوســتش ...                   راوی: آقــای حســین قاســمپور)برادر شــهید(
زودتر از موعد خدمت، رفت سربازی، بخاطر مسئله جنگ و دفاع از کشور...

ــرای  یــه موتــور داشــت. وقتــی مــی آمــد مرخصــی، مــا رو ســوارش مــی کــرد و ب
ــای حســین قاســمپور)برادر شــهید( ــرد.         راوی: آق ــه اطــراف مــی ب گــردش ب

یادمــان نمیــاد عصبانــی شــده باشــه. بــه خوبی بهمــون تذکــر مــی داد. با اینکه ســواد 
زیــادی نداشــت امــا قــرآن مــی خوانــد، بــه مــا هــم ســفارش مــی کــرد بــه قرائــت 

قــرآن./ از ســفر مــی آمــد بــرا همــه ســوغاتی مــی آورد، بــه اقــوام ســر مــی زد.
دقیقــا یــادم هســت آخریــن مرتبــه کــه از جبهــه آمــد بــرای مرخصــی، وقــت رفتن، 
گفــت: مــن دیگــه بــر نمــی گــردم، شــهید میشــم...رفت لــب جــاده، منتظر ماشــین 
ایســتاد . خونــه مــا نزدیــک جاده بــود. بــراش آب بردیم. من و داداشــم رو بوســید، گریه 
اش گرفــت. بهمــون مقــداری پــول داد، گفــت: چیــزی بــرای خودتون بخریــد؛ بعد هم 

از مــا خواســت بخاطــر گرمــای هــوا بیرون نباشــیم و بــه خونــه برگردیم. 
آخرین دیدارمان بود...                                راوی: آقای حسین قاسمپور)برادر شهید(

دیــدم بــا یــک گل بــزرگ ســر مــزارش نشســته. تعریــف کــرد: ســال هــا مشــکلی 
ــه ایــن دو  ــه کرمــان مــی رفتــم ب ــو مســیر کــه ب داشــتم کــه حــل نمــی شــد. ت

ــگار( متوســل شــدم و حاجتــم رو گرفتــم. شهید)شــهدای ســرخکان ن
هر پنجشنبه می آمد سر مزار و فاتحه می خواند... 

                                                                راوی: آقای حسین قاسمپور)برادر شهید(
---------------------------------------------------------------------

                            

 درشماره قبل بخشی از خاطرات شهید معزز منتشر و در ادامه می خوانیم : 
تــو جریــان مســجد جامع کرمــان، منصور و شــهید ابوالقاســم قاســمپور با هــم بودند. 

چــوب خــورده بــود بــه کتــف منصــور و تا مدتــی ورم کــرده بــود ...
تــو خیابــون ۸متــری شــهاب کرمــان، روی دیــوار هــا شــعار نویســی می کــرد، عکس 
امــام مــی چســبوند./گاهی هــم اعالمیــه هــا، کتــاب و ... رو مــی داد دســت مــن که به 

شــهید ابوالقاســم برســونم یــا از ایشــون به منصــور تحویل بــدم...
برامــون الگــو بود ... شــهید ابوالقاســم قاســمپور ســفارش کــرده بــود: مــزارش بین قبر 
شــهید منصور نگارســتانی و پدرش باشــه ...راوی: منصور کریمزاده) دوســت و شــهید(
عشــق ش ایــن بــود، بتونــه دیــداری بــا امــام )رحمــةالّل علیــه( داشــته باشــه ... ولــی 
نشــد./منجیل کنــار تمثــال امــام، عکــس گرفتــه بــود. قابــش کــرد، زد بــه اتــاق خونه 
وقتــی مــی آمــد مرخصــی، بعــد نمــاز صبــح شــروع مــی کــرد ورزش کــردن. وزنــه 
درســت کــرده بــود، وزنــه بلنــد مــی کــرد، دور خونــه مــی دویــد، بــا کیســه بکــس 
ور مــی رفــت و ... /یکبــار حــدود ۷۰- 6۰ کیلــو چغنــدر رو ریختنــد تــو چــادر شــب. 
منصــور زد بــه کولــش و حملــش کــرد. هــر چــی مــادر اصــرار مــی کــرد بــذارش 
زمیــن، کمــرت مشــکل پیــدا مــی کنــه! قبــول نکــرد، مــی گفــت: اگــه قــراره بــا این 
کارهــا کمــردرد بشــم کــه بــه درد تــکاوری نمــی خــورم .../از انجــام کارهای خونــه، کار 
کشــاورزی، رســیدگی بــه دام هــا و ... ابایــی نداشــت. مــی گفــت: بــه کســی نســپرید، 

مــن انجــام میــدم ...                      راوی: آقــای مهــدی نگارســتانی)برادر شــهید(
وقتــی مرخصــی مــی آمــد بــه تــک تــک اقــوام ســر مــی زد و در حــد توانش بهشــون 
رســیدگی و کمــک مــی کــرد. /خالــه تعریــف مــی کــرد: مدتــی کــه خونه مــا کرمان 
زندگــی مــی کــرد، صبــح ها بعــد نماز صبــح، حیــاط خونــه رو جــارو مــی زد و کمک 
مــن ســفره صبحانــه رو پهــن مــی کــرد تــا بچــه هــا از خــواب بیــدار بشــن.  بــه بچــه 
هــا مــی گفتــم: چــرا مثل منصور نیســتین؟! گذشــت تــا اینکه منصــور نظامی شــد و 
یــه روز بــرا ســر زدن اومــد خونــه مــا. اتفاقــا اون روز هــم برگ هــای درخــت ها ریخته 
بــود رو حیــاط. منصــور بلنــد شــد حیــاط رو جارو کنــه. ناراحت شــدم. گفتــم: خاله تو 
دیگــه نظامــی هســتی، زیردســت داری، بــرا مــن جــارو مــی کنــی؟! گفت: خاله شــما 
زحمــت منــو کشــیدی، حکــم مــادر منــو داری، اگــه هزارتا ســتاره ســرهنگی هــم رو 
شــونه م بخــوره، بــاز نوکــر شــما هســتم ...      راوی: آقــای مهــدی نگارســتانی)برادر 

شــهید(، بــه نقــل از خاله شــهید
تــکاور نیــروی دریایــی در منجیــل بود. ســالی تقریبــا یکبار نــگار می آمــد. ولی بخاطر 
مســابقه فوتبــال و همراهــی بــا تیــم، وقتــی باهــاش تمــاس مــی گرفتیم خودشــو به 
مســابقه مــی رســوند ...       راوی: آقــای منصــور کریمزاده) دوســت و همبازی شــهید(

زمــان جنــگ عــراق بــه ایــران، فرمانــده پایــگاه دریایــی بوشــهر بــه نیروهــاش میگــه: 
چــه کســانی داوطلــب بــرا رفتن به خرمشــهر هســتند؟ شــهید منصور نگارســتانی به 
همــراه تعــدادی دیگــر از بچــه هــا اعــالم می کننــد: تــا االن نیــرو دریایی بــرا ما هزینه 
کــرده تــا مــا بــرا ایــن روزهــا تربیــت بشــیم ... لذا بعنــوان اولیــن نیروهــای تــکاور نیرو 
دریایــی عــازم خرمشــهر مــی شــوند ... /روزهــای اول جنــگ کــه صــدام به خیــال خام 
قصــد اشــغال ایــران را در مدت کوتاهی در ســر داشــت، شــروع به پیشــروی در مناطق 
مــرزی، از جملــه روســتاهای خرمشــهر کرد. با حضــور تــکاوران نیــروی دریایی جهت 
مقابلــه بــا نیروهــای بعثــی عــراق، ســاکنین یــه روســتا نجــات پیــدا کــرده و رزمنــده 
هــا تونســته بودنــد بــدون دادن شــهید، دشــمن را متوجــه کننــد کــه جنگ ســختی 
پیــش رو دارنــد ...شــهید منصــور نگارســتانی از جملــه مدافعــان ایــن میدان نبــرد بود 
.../دســتور میرســه کــه بایــد ســاختمان گمرک از اشــغال نیروهای دشــمن، پاکســازی 
بشــه. شــهید منصــور نگارســتانی بــه همــراه همرزمان دیگــر پــس از موفقیــت در این 
مأموریــت، در حــال بازگشــت بــه مقــر، بــا حملــه هواپیمــای دشــمن به شــهادت می 
رســند ... /هــر وقــت از مرخصــی مــی آمــد، بــرا همــه بچــه هــا ســوغاتی مــی آورد. 

ســاکش رو مــی گذاشــت وســط، هــر کی ســوغاتی شــو برمیداشــت ...
آخریــن مرخصــی ای کــه اومــد، شــهریور 96 بــود. چــون نزدیــک مــاه محــرم بــود، 
بــرا همــه اعضــاء خونــواده، لبــاس مشــکی آورده بــود. / وقتــی خبــردار شــد عــراق بــه 
ایــران حملــه کــرده، خــودش رو بــه محــل خدمتــش رســوند... پــس از چنــد روز نبرد 
دالورانــه در خرمشــهر بــه شــهادت رســید. لبــاس مشــکی هــای ســوغاتیش شــدن 
لبــاس مــا بــرا مراســم شــهادت خــودش تــو ایــام محــرم ... /خاطــرات، کمــک هــا و 
محبــت هــای منصــور باعث شــده بــود مــردم کوچه ۸متــری شــهاب کرمــان، اینقدر 
دوســتش داشــته باشــند که برا تشــییع و شــرکت تو مراســم شــهادتش ســنگ تمام 
گذاشــتند. مثــل مــادر بچــه از دســت داده بــراش ناراحت بودنــد و حجله شــهید رو تو 
کوچــه خودشــون بســته بودنــد. اســم کوچه رو هــم گذاشــتند، کوچه شــهید منصور 

نگارســتانی ...                                  راوی: آقــای مهــدی نگارســتانی)برادر شــهید(
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تا صورت پیوند جهان بود علی بود
 تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود

آن قلعه گشایی که در قلعه ی خیبر
برکند به یک حمله و بگشود علی بود

آن گرد سرافراز که اندر ره اسالم
 تا کار نشد راست نیاسود، علی بود

شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود
 سلطان سخا و کرم و جود علی بود
آن شیر دالور که برای طمع نفس

 بر خوان جهان پنجه نیالود، علی بود
سر دو جهان جمله ز پنهان و ز پیدا

شمس الحق تبریز که بنمود، علی بود
آن عارف سّجاد، که خاک درش از قدر

بر کنگرهی عرش بیفزود علی بود
مسجود مالیک که شد آدم، ز علی شد
 آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود

هم آدم و هم شیث و هم ادریس و هم الیاس
هم صالح پیغمبر و داوود علی بود

هم موسی وهم عیسی و هم خضر و هم ایوب
هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود

آن لحمک لحمی، بشنو تا که بدانی 
آن یار که او نفس نبی بود علی بود

موسی و عصا و ید بیضا و نبوت
 در مصر به فرعون که بنمود، علی بود

عیسی به وجود آمد و در حال سخن گفت
 آن نطق و فصاحت که در او بود علی بود

خاتم که در انگشت سلیمان نبی بود علی بود
آن نور خدایی که بر او بود علی بود
آن شاه سرافراز که اندر شب معراج

با احمد مختار یکی بود علی بود
محمود نبودند کسانی که ندیدند

کاندر ره دین احمد محمود علی بود
آن کاشف قرآنکه خدا در همه قرآن

 کردش صفت عصمت و بستود علی بود
چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم

 از روی یقین در همه موجود، علی بود
هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن
هم عابد و هم معبد و معبود، علی بود

این کفر نباشد، سخن کفر نه این است
تا هست علی باشد و تا بود علی بود

ــا بیــان اینکــه واگــذاری شــرکت ها و دارایی هــا بــه زیرمجموعه هــای  رئیــس جمهــور ب
دولتــی خصوصی ســازی نیســت، گفت: ترســیم بایدهــا و نبایدهای صحیــح در خصوصی 

ســازی یــک ضــرورت اســت و بیــش از همــه، دولتمــردان بایــد بــه آنهــا ملتزم باشــند.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم، آیــت  الل ســید ابراهیــم رئیســی در 
نخســتین رویــداد خصوصی ســازی در اقتصــاد ایــران، اظهــار داشــت: بــرای همــه فعــاالن 
اقتصــادی، اســاتید و مجریــان کاری کــه تاکنون انجام شــده روشــن اســت. اما بازنگــری در 
آنچــه انجــام شــده یــک ضــرورت اســت. بــرای همــه روشــن اســت که اقتصــادی کــه ۸۰ 

درصــد آن دولتــی اســت بــا مشــکالت زیــادی مواجــه خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه براســاس قانــون اساســی اقتصــاد کشــور بایــد از 3 بخــش دولتــی، 
تعــاون و بخــش خصوصــی تشــکیل شــده باشــد، گفــت: بــرای همــه روشــن اســت کــه 
سیاســت های اصــل 44 بایــد در حــوزه اجــرا مــورد تاکیــد قــرار بگیــرد. در برنامــه هــای 
توســعه نیــز بــه وضــوح و روشــنی بــر عــدم تصدیگــری دولــت تاکیــد شــده اســت. دولت 
بایــد هدایت گــر، نظارتگــر و حمایتگــر باشــد و نبایــد در تصدیگــری دخالــت کنــد. اگــر 
بــه قوانیــن برگردیــم، تفــاوت آنچــه بایــد انجــام می شــد و آنچــه انجــام شــده اســت را در 

ــم. می یابی
رئیــس جمهــور افــزود: همــه بــاور داریم کــه دولــت نباید تصدیگــری کند و بایــد حمایت 
و هدایتگــری داشــته باشــد. بازنگــری بــه تابلــو خصوصی ســازی و نــگاه نقادانــه کمــک 
می کنــد تــا مســیر پیــش رو را اصــالح کنیــم. نگاه مــا باید کامــال دقیق باشــد و به مــوارد 
مختلفــی توجــه داشــته باشــیم. بایــد ببینیــم اشــکال در ســاختارها بوده یــا رفتارهــا. اگر 
ایــراد از ســاختارها باشــد، هــر چقــدر مدیــران را تغییــر دهیم تفاوتــی نــدارد، در صورتیکه 

رفتارهــا نیــز غلــط بــود بایــد اصالح شــوند.
وی ادامــه داد: در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا سیاســت های اصــل 44 آنچنــان که باید 
مــورد نظــر قانــون سیاســتگذار بــود، عمل نشــد باید گفــت دیــدگاه همه صاحبنظــران و 
کســانی کــه در ایــن میــدان فعالیت دارنــد و ســرمایه خــود را آورده انــد بایــد در این زمینه 

شــنیده شــود تــا مشــکالت و علــل موفقیت به طــور دقیق شناســایی شــود.
ــا اشــاره بــه اینکــه بازنــگاه در مســیر گذشــته یــک ضــرورت اســت، گفــت:  رئیســی ب
ــرار  ــل سیاســت های اصــل 44 ق ــا همــان سیاســت های گذشــته و ذی سیاســت های م
دارد. سیاســت اقتصــاد مقاومتــی و میــدان دادن بــه بخــض خصوصــی واقعی اســت. اینکه 
واگــذاری هــا بــه بخشــهای دولتــی مختلــف انجــام شــود و تنهــا اســم آن را عــوض کنیم 
و عنوانــی ماننــد خصولتــی بــر آن بگذاریــم بــه هیــچ عنــوان مــورد قبــول نیســت. آیــا 
واگــذاری بــه بانک هــا و شــهرداری هــا خصوصی ســازی اســت؟ ایــن اقدامــات بــه معنــای 

تــداوم تصــدی گــری دولــت بــا عناویــن دیگــر اســت.
وی افــزود: اگــر بخــش خصوصــی بگویــد کــه فضــا بــرای ســرمایه گذاری مناســب اســت 
قابــل قبــول خواهــد بــود امــا اگــر وضعیــت موجــود را تاییــد نکننــد، نیــاز به تغییــر فضا 
وجــود دارد. مســئله فســادها در مرحلــه دوم قــرار دارد امــا در گام اول عــدم اجــرای قانــون 
و سیاســت های اصــل 44 اســت کــه نیــاز بــه بازنــگاه دارد. مــا بایــد اصــالح ســاختار و 
رفتــار را داشــته باشــیم نــه اینکــه ســرعت خصوصی ســازی را کاهش دهیــم. باید بــر روی 

مشــکالت بــه توافــق و وحــدت نظر برســیم.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه حتمــا بایــد بــه بخــش خصوصــی واقعــی میــدان داده 

شــود، گفــت: ســاختارهایی کــه در ایــن رابطــه وجــود دارد، ماننــد هیئــت 
واگــذاری بایــد کارآمــدی الزم را داشــته باشــد. در لرســتان یــک مجموعــه 
ــه خصوصی ســازی خــوب و هــم  ــم کــه هــم نمون خصوصی ســازی را دیدی
نمونــه خصوصی ســازی بــد بــود. در بــازه زمانــی بــه مدیــران نااهــل واگــذار 
شــده بــود امــا پــس از آن بــه بخــش خصوصــی واقعی واگــذار شــد که نتیجه 
ــا نشــان می دهــد  ــود. بررســی های م آن اشــتغال و موفقیــت آن شــرکت ب
کــه در مــوارد مختلــف کارخانــه هــای را بــه انبــار ســیب زمینی و پیــاز تبدیل 

ــد. ــتگاه ها را فروخته ان ــا دس ــد و ی کرده ان
ــه  وی تاکیــد کــرد: ایــن موضــوع حاصــل روش هایــی اســت کــه منجــر ب
پرونده هــای فســاد می شــود. مــا بــه دولــت آمدیــم کــه ســاختارها را اصــالح 
کردیــم تــا پرونده هــای ایــن چنینــی ایجــاد نشــود. بر فــرض که بــا متخلفان 
هــدف مــا و سیاســت گذار رشــد اقتصــادی و تولیــد در کشــور اســت. رشــد 

اقتصــادی کــه تعییــن شــده مانند شــعار اســت.
رئیســی بــا اشــاره بــه اینکــه رشــد اقتصــاد بــر دو پایــه اســتوار اســت، گفــت: 
ــد  ــت. بای ــره وری اس ــش به ــری افزای ــرمایه گذاری و دیگ ــش س ــی افزای یک
ببینیــم چــه باید کنیــم تــا ســرمایه گذار احســاس امنیت کنــد و بداند ســود 
او تضمیــن شــده اســت. ایــن مســئله نیــز در عمــل بایــد رخ دهــد. اگــر ایــن 
امنیــت ایجــاد شــود ولــی ســرمایه گذاران را دعــوت کنیــم خودشــان خواهند 
آمــد و مــا بــه دنبــال ایــن اتفــاق هســتیم. رشــد اقتصــادی کشــور در گــرو 
حمایــت جــدی از بخــش خصوصــی واقعــی اســت. پــس از واگــذاری نبایــد 
بخــش خصوصــی را رهــا کــرد و تــازه حمایــت هــای دولــت در ایــن مرحلــه 
آغــاز می شــود. توانمندســازی بخــش خصوصــی در ایــن مرحله بایــد رخ دهد 
و اگــر تســهیالت و حمایت هایــی الزم دارنــد را از آنهــا داشــته باشــیم. بخــش 
خصوصــی کــه وارد ایــن میــدان می شــود در حقیقــت بــه پشــتیبانی دولــت 

آمــده اســت پــس بایــد از تــو حمایــت شــود.

*بــا توجــه بــه فضاســازی برعلیه طــرح اصــاح یارانه 
ــان  ــد ایرانی ــان می ده ــی نش ــی علم ــک بررس ــا ی ه
ــار دروغ  ــرض اخب ــی در مع ــط جهان ــر متوس 180 براب
و شــایعات و خبرهــای ناامیدکننــده توســط 260 کانــال 
ــی فارســی زبان کــه ارتــش رســانه ای غــرب  تلویزیون
علیــه انقــاب اســامی مــا تشــکیل می دهنــد، قــرار 
دارنــد. واکنــش مــردم در برابــر اصاحــات اقتصــادی 
ــایعه  ــد دروغ و ش ــن س ــردم از ای ــان داد م ــت نش دول
عبــور کرده انــد.                                99----9362
*بــا ســام بعضــی شــرکتهای فــوالدی بــه تعهــدات 
اجتماعــی فرهنگــی خــود عمل نمــی کنندو مســئولین 
هــم ازانــان مطالبــه گــری ندارنــد  درســایر شــهرهایی 
کــه فوالدهــا وســایر شــرکتها حضــور دارندفعالیتهــای 
چندیــن میلیــاردی انجــام مــی دهنــد بــه بردســیر کــه 
میرســی از انجــام مســئولیت فــرار مــی کننــد و کســی 
هــم درســطح شهرســتان واســتان پیگیــری نمــی کند                                                                                                                                              
9132----60                                                  

*کشــف انبارهــای احتــکار در هفتــه هــای  گذشــته 
در تهــران و شهرســتان ها و مســدود کــردن 9219 
حســاب ارزی کســانی که می خواســتند در بــازار ارز 
ــد؛ دســتگیری 2 تبعــه فرانســوی  التهــاب ایجــاد کنن
ــا  ــاس ب ــوب و تم ــاماندهی و آش ــدارک س ــه در ت ک
ــتگاههای  ــد، دس ــل بودن ــای ارتباطــی در داخ کانال ه
نظارتــی و امنیتــی پــوزه دشــمن را بــه خــاک مالیدنــد 
ــه خــارج از  ــاره قاچــاق کاالهــای اساســی ب ــد درب بای
کشــور بــه مــردم بیشــتر و مســتند توزیــع دهنــد کــه 
ــورهای  ــب دالالن و کش ــما نصی ــه ش ــاال یاران تاح
همســایه میشــده                             40----9132

ــط  ــا از وس ــرر کامیونه ــه ومک ــور روزان ــام باعب *س
طویلــه چمــن به معــدن تخــت  باعــث تولیدگردوخاک 
برمنــازل بیــن راه و درختــان دارد مســئولین لطفــا جاده 

رابــرای رفــاه مــردم ایــن روســتا اســفالت کننــد
9220----66                                                

* ســالم و خســته نباشــید لطفا به اطالع مســئولین 
ــن  ــانیدکه تدفی ــهرداری برس ــهر و ش ــورای ش ش
ــد  ــا ســازی کنن ــت و زیب ــرا را مدیری دربهشــت زه
ــور امــوات را  ــه قب ــرای گــذر و رســیدن ب و راهــی ب
تعییــن کننــد بــا ایــن وضعیــت فعلــی بایــد بــرای 
رســیدن به قبــر مورد نظــر بــر روی قبورســایر اموات 
بگذریــد و پــا بگذاریــد کــه صحیــح نیســت و گاهــا 
اســم امــوات  هــم نــام معصومیــن اســت و اشــکال 
دارد در ادامــه زمینــه ســازی طــوری مثــل امامــزاده 
ــدون  ــور و ب ــل عب ــه و مح ــف و بافاصل ــک ردی دری
ارتفاع باشد ممنون                              9۰----9۱33

*بــا ادامــه نهضــت آســفالت ســطح شــهر و معابــر 
بردســیر کــه یکــی از نیازهــای دیرینــه شــهر اســت 
وهمچنــان بــا حضــور شــهردار محتــرم آقــای 
ــا انشــاالل معبــری خاکــی  شــاحیدری ادامــه دارد ت
ــکر ر ا دارم                                                                                                                                              ــال تش ــیم  کم ــته باش ــه نداش وپرچال
9۱36----۸5                                               

* از زمــان احیــای کارخانــه جــات ، کارخانــه هــای 
زیادی راه اندازی شــد و کارخانه قندبردســیرهمچنان 

درکماســت و مهلــت 6ماهــه هــم ...   ۰6----9۱63

ترسیم بایدها و نبایدهای صحیح در خصوصی سازی یک ضرورت 
است و بیش از همه، دولتمردان باید به آنها ملتزم باشند

ــردم ســیرجان و بردســیر در  ــده م نماین
مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکه 
ــش  ــک جه ــال ی ــان در ح ــتان کرم اس
ــت: اســتان  ــزرگ اقتصــادی اســت گف ب
کرمــان بــه بهشــتی بــرای کارآفرینــان و 

ــت. ــده اس ــل ش ــرمایه گذاران تبدی س
نشســت انجمن حمایت از توســعه استان 
کرمــان بــا حضــور دکتر فــداکار اســتاندار 
ــلمین  ــالم والمس ــت االس ــان، حج کرم
علیــدادی نماینــده ولی فقیه در اســتان و 
امــام جمعــه کرمان، حســن پــور نماینده 
ــدس  ــیر، مهن ــیرجان و بردس ــردم س م
باهنــر، مجمع نماینــدگان اســتان کرمان 
در مجلــس شــورای اســالمی و جمعــی از 
مدیــران شــرکت های صنعتــی و معدنی، 
ــوتان  ــگان و پیشکس ــگان، فرهیخت نخب

اســتان کرمــان در تهــران برگــزار شــد.
حســن پــور نماینــده مــردم ســیرجان و 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــیر در مجل بردس
ــا اشــاره بــه ظرفیــت  در ایــن نشســت ب
هــای اســتان کرمــان از جمله بیشــترین 
اســتخراج ذخایــر معدنــی در کشــور، 
بزرگتریــن تولیــد کننــده کنســانتره اهن 
در کشــور، بزرگتریــن تولید کننده گندله 
اهــن در کشــور، بزرگتریــن تولیــد کننده 
کانــد مــس در کشــور و بزرگتریــن تولید 
ــزود:  ــور اف ــودرو در کش ــر خ ــده تای کنن
ــش  ــک جه ــال ی ــان در ح ــتان کرم اس
بــزرگ اقتصــادی اســت و در حــال حاضر 
ــرای کار  ــتی ب ــه بهش ــان ب ــتان کرم اس
افرینــان و ســرمایه گــذاران تبدیــل شــده 
اســت، وی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
ظرفیــت هــای اســتان کرمــان در حــوزه 
هــای مختلــف از جملــه معــادن و بخش 
ــذاران  ــرمایه گ ــی س ــاورزی از تمام کش
جهــت ســرمایه گــذاری و اشــتغالزایی در 

ــل اورد. ــوت به عم ــتان دع اس
نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلس شــورای اســالمی همچنین ادامه 
داد: رویکــرد مجمــع نماینــدگان اســتان 

غزلی زیبا، درمدح
 امیر المومنین علیه السالم
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رئیسی در نخستین رویداد خصوصی سازی در اقتصاد ایران :

کرمــان توســعه همــه جانبــه اســتان و 
بررســی و پیگیــری مســائل و مشــکالت 
اســتان کرمــان از جملــه وضعیــت 
اشــتغال اســتان و مســائل حــوزه آب و 
بــرق مــی باشــد، حســن پــور در همین 
راســتا بــه کمبــود ۲ هــزار مــگاوات برق 
در اســتان اشــاره کــرد و بــر لزوم تســریع 
در عملیــات خــط ۲ و 3 انتقال اب خلیج 

فــارس بــه اســتان تاکیــد کــرد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــور همچنی ــن پ حس
ــای ایجــاد شــده در حــوزه  ــت ه ظرفی
صنعــت فــوالد در اســتان کرمــان افــزود: 
اســتان کرمــان بــه قطــب صنعــت فوالد 
در کشــور تبدیــل شــده اســت و در افــق 
ــش از  ــهم بی ــان س ــتان کرم ۱4۰4 اس
ــوالد  ــره ف ــدات زنجی 3۰ درصــد از تولی
کشــور را بــه خــود اختصاص خواهــد داد 
و توافــق هــای صــورت گرفتــه بــا صنایع 
بــزرگ و شــرکت هــا و ســرمایه گــذاران 
در بخــش هــای اکتشــاف معــادن، بهــره 
بــرداری معــادن و توســعه صنایــع جهت 
محقــق شــدن اهــداف افــق ۱4۰4 مایــه 

مباهــات و خوشــحالی اســت.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در 
ــن  ــالمی همچنی ــورای اس ــس ش مجل
از اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
ــور  ــوان موت ــه عن ــتان ب ــاورزی اس کش
ــرد  ــام ب ــتان ن ــتغالزایی اس ــرک اش مح
ــروژه هــای  ــال ســازی پ و خواســتار فع
ــان،  ــتان کرم ــد اس ــال و راک ــه فع نیم
توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان و توســعه 

ــد. ــان ش ــتان کرم ــادرات اس ص

کرمان در حال یک جهش بزرگ اقتصادی است

اســتاندار کرمــان تاکیــد کــرد: این همه 
معــدن داریــم کــه حتــی صنعتگــران 
ــا  ــتان ه ــر اس ــا از دیگ ــاز آنه ــورد نی م
ــادن و  ــن مع ــد بی ــذا بای ــد ل ــی آین م
ــان و  ــش بنی ــی دان ــگاه ها ارتباط دانش

فناورانــه برقــرار کنیــم.
به گــزارش خبرنگار ایرنــا، محمدمهدی 
فــداکار در اولیــن نشســت کمیتــه 
آموزشــی، فرهنگــی و تعامــل صنعت و 
دانشــگاه وابســته بــه شــورای راهبــردی 
فنــاوری و تولیــد دانــش بنیــان اســتان 
کرمــان افــزود: کرمــان جــزو پنــج 
اســتان برتر کشــور در پــرورش نخبگان 
اســت امــا ســهممان در تولیــد فنــاوری 

متناســب بــا ایــن آمــار نیســت.
وی اظهــار داشــت: صنعــت مــا باوجــود 
تحریــم ها همچنــان بــه دنبــال واردات 
اســت، فاصلــه تولیــد علــم بــا فنــاوری 
ــن  ــز در ای ــاد شــده و دانشــگاه ها نی زی

بخــش کار چشــمگیری نکــرده انــد.
اســتاندار کرمــان گفــت: پیشــرفت کار 
بــه ایــن شــکل بــه جایــی نمــی رســد 
و بایــد تحرکــی در هرجایی دانشــگاهی 

وجــود دارد، داشــته باشــیم.
وی اضافــه کرد: دانشــگاه و دانشــگاهیان 
ــتان  ــگاه اس ــا جای ــم ام ــیاری داری بس
کرمــان در حــوزه صــادرات دانش بنیان 
ــر اســت،  از میانگیــن کشــور پاییــن ت
شــرکت هــای اســتان کرمان مشــکلی 
در هزینــه کــردن بــرای دانــش بنیــان 

کــردن فعالیــت هــا ندارنــد،
آنــان را بــه هــر طریقــی پــای کار 
مــی آوریــم امــا دانشــگاه هــا در 
حوزه فعالیت هــای فناورانــه کاری نمــی 

ــد. کنن
فــداکار افــزود: ضــرورت حضــور برخــی 

استاندار کرمان بر ضرورت ارتباط دانش 
بنیان معادن و دانشگاه های استان تاکید کرد

    ادامه زندگی نامه و خاطرات شهید منصورنگارستانی
حسن پور مناینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی:

مدیــران در جلســات وجــود نــدارد، 
ــاق  ــم و ات تشــریفات را حــذف کنی
ــا  ــود ت ــی ش ــان بان ــی کرم بازرگان
شــرکت هــا در ایــن حــوزه پــای کار 
ــه آنهــا کمــک  بیاینــد و مــا هــم ب

مــی کنیــم.
ــاز  ــادآور شــد: شــرکت هــا نی وی ی
فــوری خــود را بــه کاالهــای فناورانه 
و تکنولــوژی اعــالم کنند و دانشــگاه 
هــا و پژوهشــگاه هــا پــای کار بیایند 
ــزرگ  ــروژه ب ــج پ ــل پن ــا حداق ت
ــی  ــال خروج ــان را امس ــش بنی دان

داشــته باشــیم.
ــی  ــت: تمام ــان گف ــتاندار کرم اس
زیرســاخت هــا ازجملــه پــارک علم 
و فنــاوری بــرای فعالیــت هــای 
دانــش بنیــان الزم اســت کــه ایــن 
زیرســاخت هــا را تامیــن می کنیــم 
ــر  ــی میانب ــوزه راه ــن ح ــا در ای ام

می خواهیــم.
وی بــا بیــان اینکه تمامــی اختیارات 
خــود را در بــرای دانــش بنیــان 
شــدن فعالیــت هــا واگذار مــی کنم 
گفــت: حداقــل پنــج پــروژه بــزرگ 
دانــش بنیان امســال در اســتان آغاز 
ــه  ــد را ب ــتغال و تولی ــه اش شــود ک

همــراه داشــته باشــد.

شناسایی متهامنی که اقدام به کالهربداری 300 میلیون ریالی با ترفند فروش کاال 
ــس،  ــری پلی ــگاه خب ــگار پای ــزارش خبرن ــه گ ب
ســرهنگ منصــور رمضان نــژاد در تشــریح این خبر 
بیان داشــت: در پی شــکایت تعــدادی از شــهروندان 
ــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضائــي ضمــن  و ب
ــوان داشــتند جهــت  ــا عن ــه پلیــس فت ــه ب مراجع
خریــد کاالیــی از طریــق فضــای مجــازی اقــدام به 
خریــدو مبلغــی وجــه نقدواریــز کردیــم کــه پــس از 
واریــز وجــه کاالي خریــداري شــده تحویــل نشــده 
یــا اینکــه کاالی مــورد نظــر نبــوده وکاالی دســت 
ــتور کار  ــب در دس ــه مرات ــت  ک ــوب اس دوم ومعی

کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت.
وی افــزود: بــا عنایــت بــه اهمیــت موضــوع 
کارشناســان پلیس فتــا در تحقیقات اولیه و بررســي 

مســتندات موجود، شناســائي متهمــان که یک پســر و 
دختــر بودنــدرا در دســتور کار قــرار دادنــد و با هماهنگي 
مقــام قضایــي حســابی کــه وجــه بــه آن واریــز شــده 
ــه  ــا مجموع ــدود ب ــول مس ــدن پ ــارج ش ــل از خ قب
اقدامــات فنــي مبلــغ 300میلیــون ریــال کاهبــرداری 
ــز  ــه واری ــه حســاب 10نفــر مالباخت شــده ،عــودت و ب

گردیــد
فرمانده انتظامی شهرســتان بردســیر ضمن دســتگیری 
متهمــان و معرفــی ه مرجــع قضایــی بیــان داشــت : 
بیــان اینکــه بیــکاري و مشــکات مالــي مــردم باعــث 
شــده تــا عــده ای افــراد ســودجو و فرصــت طلــب بــه 
فکــر کاهبــرداري از مــردم بیفتنــد خاطــر نشــان کرد: 
بــه شــهروندان توصیــه مــی کنیــم بــه هیــچ وجــه به 

وعــده هــای پــوچ  در فضــای مجــازی اعتمــاد نکــرده و 
حتمــاً در خصــوص ســوابق، مــدارک، مســتندات و فعالیت 
قانونــی شــرکت هــا از مبادی قانونی اســتعام گرفتــه و در 
صــورت مشــکوک شــدن بــه افــراد موضــوع را بــا پلیــس 

ــان بگذارند. در می


