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امام خامنه ای( مد ظله العالی ) :
هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان
انقالبی ماندن را مهمتر از انقالبی بودن است
و بعضی افراد در سالهای اول انقالب بسیار
دو شنبه  9خرداد ماه 1401
پر شور و حرارت و به تعبیری سوپرانقالبی
بودند اما استقامت و طاقت ماندن در این راه
 28شوال  30 - 1443مه 2022
را نداشتند و نتوانستند در مسیر بمانند بنابراین
سال چهاردهم  -شماره 530
مشکلتر از انقالبی بودن ،انقالبی ماندن فردی
 8صفحه قیمت  2000 :تومان
جمعیمجلساست.
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راهکارهایبازگشت
اعتمادمردمبهمسئولین

درجلسه مورخه چهارم خرداد یکهزارو چهارصدویک
شورای فرهنگ عمومی بردسیر موضوعی برای جلسه
آتی شورای فرهنگ عمومی از سوی امام جمعه
بردسیر مطرح گردید و آن موضوع چگونگی بازگشت
اعتمادعمومیمردمبهمسئوالنوراهکارهاییکهبتوان
باعملیکردنآنها،اعتمادمردمبهمسئولینتقویتوبه
جایگاه واقعی خودبرسد لذا سرمقاله این هفته را به این
موضوعاختصاصدادیم
ابتدا با فرازی از سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری
پیراموناحیایاعتمادمردمکهمیفرمایند«:مسئلهی
مهمی
احیای اعتماد مردم و امید مردم هم بسیار چیز ّ
است؛ چون اعتماد مردم بزرگترین سرمایهی دولت
است .مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما
داشتند ،با شما راه میآیند و کمکتان میکنند؛ این
بزرگترین سرمایه است برای دولت که بتواند اعتماد
متأسفانه یک مقداری
مردم را جلب کند که الب ّته این ّ
آسیبدیدهوبایستیترمیمکنیداینراوراهکارشهم
ایناستکهحرفوعملمسئولینیکیباشد؛وعدهای
اگر به مردم دادید ،طبق آن وعده اگر عمل کردید ،مردم
بهشمااعتمادپیدامیکنند؛اگرشماوعدهکردیدوعمل
اقعیت دیدند
نشد یا گفتید فالن کار شده ،مردم در و ّ
نشده ،اعتماد مردم سلب میشود؛ واقعاً باید خیلی ب ِجِ د
مراعات کنید این معنا را».
اعتماد به عنوان اساس روابط و تعامالت اجتماعی ،از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و با توجه به اینکه
یکی از مهمترین روابط اجتماعی ،رابطه بین مردم و
دولت است ،لذا وجود حس اعتماد بین ملت و دولت
از اهمیت ویژهای برخوردار است و این اهمیت تا بدان
جایی است که از اعتماد ملت نسبت به دولت ،به عنوان
یکیازمولفههایسرمایهاجتماعیدولتیادمیشود.
در کشور ما نیز عوامل متعددی باعث بروز حس
بیاعتمادی از جانب مردم نسبت به مسئولین شده
استوحجمانبوهوعدههایعملنشدهدرادوارپیشین،
از مهمترین این عوامل است ،کما اینکه مقام معظم
رهبری نیز در نخستین دیداری که با اعضاء دولت
سیزدهم داشتند ،بر لزوم بازسازی اعتماد ملت به دولت
ادامه صفحه8
تاکید کردند.
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امــام علــی علیه الســام فرمــود :همانــا بــر شــما از دو چیــز میترســم :درازی آرزو و
پیــروی هــوای نفــس .ا ّمــا درازی آرزو ســبب فراموشــی آخــرت شــود ،و ا ّمــا پیروی
«نهــج البالغــه ،خطبــه »42
ـق بــاز دارد.
از هــوای نفــس ،آدمــی را از حـ ّ

استاندار کرمان با اشاره به لزوم جذب کامل اعتبارات اسناد خزانه گفت:

عدمجذباسنادخزانهتوسطدستگاههای
اجراییاستانکرمانبایدمشخصشود

تاکید مقام معظم رهبری دردیدارنمایندگان مجلس:

انقالبیماندنوحرکتبسویآرمانها،برای
حلمشکالت،دنبالحلمشکالتباشید

توصیهبرایپرهیزازدخالتدرانتصاباتبهمصلحتنمایندگاناست
معارضه بینمسئوالنوجودنداشتهباشد
گروکشیو 2

وفایی سرپرست فرمانداری در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان گفت:

اگراقتصادواشتغالبرپایهفرهنگاستوارنشودباشکستمواجهخواهدشد

مهنــدس وفائــی سرپرســت فرمانــداری بردســیردر جلســه شــورای
فرهنــگ عمومــی بیــان داشــت  :آنچــه ذهــن مــا بایــد درگیــر آن باشــد
و ب ـرای هــر جامعــه رو بــه رشــد و توســعه را ســپری کنــدالزم اســت
اینکــه همــه امــور از بســتر فرهنــگ عبــور کنــد و هیــچ چیــز به دســت
نخواهــد آمــد مگــر آنکــه فرهنــگ آن ســاخته شــود ورســالت پیامبر ما
رســالت فرهنــگ ســازی و انســان ســازی بــود امــا امــروز فرهنــگ هــای
مــا درگیــر مســائلی شــده و فقر در شـرایطی مصـداق پیدا مــی کند که
همــه چیــز و فرهنــگ درســت باشــد امــا در جایگاهــی کــه زیر ســاخت
فرهنگــی مهیــا نباشــد هیــچ چیز درســت نخواهــد شــد و اگر اقتصــاد و
اشــتغال بــر پایــه فرهنگ سـوار نشــود با شکســت مواجــه خواهد شــد و
اگــر امــروز نســل ســالم نداشــته باشــیم ارثــی کــه از پــدر بــه فرزنــد می
رســد یــک شــبه بــه بــاد مــی رود چــون فرزنــد ،فرزنــد صالحی نبــوده و
فرهنــگ ســازی انجام نشــده اســت.
وی افــزود :امــروز مهمتریــن قشــر جامعــه روحانیــون هســتند و از لحاظ
اقتصادی و معیشــت مشــکالتی دارنــد اما با ایــن حال در حــوزه فرهنگ
کارشــان را انجــام مــی دهنــد و همــه کســانی کــه در حوزه فرهنــگ کار
می کننــد مظلوم هســتند.
وی در بــاره نقــش مســاجد درارتقــای فرهنــگ جامعــه گفــت :از انجایی
کــه بحــث و دســتور کار جلســه مســاجد اســت درحالــی کــه مــردم
از مســاجد فاصلــه گرفتــه انــد لـذا کاری کــه شــهرداران و بخشـداران و
دهیــاران بـرای عمـران شــهر انجــام مــی دهنــد خیلی خــوب اســت اما

زمانــی موفقنــد کــه در کنــار کارشــون پیوســت فرهنگی داشــته
باشــند بــا ایــن همــه آســفالت و جــدول گـذاری بــه جایــی نمــی
رســیم لـذا بایــد در بحــث فرهنــگ ،کتــاب خوانــی و برای رســانه
هــا نیــز هزینــه و از آنهــا حمایت کنند و در بحث مســاجد هشــت
مســجد در ســطح شــهر بردســیر و هشــت مســجد در بخــش
هاســت و بایــد کاری کنیــم کــه جوانــان و نوجوانــان در مســاجد
حضــور پیـدا کننــد و این یــک کار فرهنگی اســت و همــان جهاد
تبیین اســت
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ـه خدمـ
رشكــت معــدين و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « ارائـ
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ســایت شــماره» 2خــود را از طريــق برگـزاري مناقصــه عمومــي بــه رشکت مهندســین مشــاور واجد
رشايــط و دارای گواهینامــه هــای صالحیــت خدمــات مشــاوره بــا رتبــه حداقــل 2در رشــته صنعت
تخصــص صنایــع فلـزات اساســی و رتبــه حداقــل 2در رشــته راه و ترابــری تخصــص راه آهن بصورت
توأمــأ و یــا موافقــت نامــه مشــارکت مهندســین مشــاور دارای صالحیــت هــای مذکــور از ســازمان
مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور واگــذار منايــد .لذا متقاضيــان ميتوانند جهت اخذ اســناد مناقصه
بــه آدرس الكرتونيــي WWW.GEG.IRبخــش مناقصــه و مزایــده مراجعــه منــوده و اســناد مذکور
را بــه همـراه فــرم پرسشــنامه ارزيــايب تأمــن كننــدگان دانلــود منايند .مهلــت تحويل پاكات ســاعت
 9ايل 14روز یکشنبه مــورخ 1401/03/22در محــل دفرتكميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه
دفــر مرکــزی تهـران مــي باشــد .ضمناً بازديــد از محل اجـراي موضوع مناقصه روز ســه شــنبه مورخ
 1401/03/17مقــرر شــده اســت و الزامــی مــی باشــد .رشكــت معــدين و صنعتــي گل گهــر در قبــول
یــا رد هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جـران خســارت مختار ميباشــد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر
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بــه گـزارش خبرگـزاری تســنیم از کرمــان  ،دومیــن
جلســه شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان کرمان
بــه ریاســت محمدمهــدی فـداکار اســتاندار کرمــان و
بــا حضور محمدرضــا پورابراهیمی رئیس کمیســیون
اقتصــادی و نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس
شــورای اســامی ،واعظــی ،آیتالهــی موســوی
و مهرابــی معاونــان اســتانداری کرمــان ،و جمعــی
از مســئوالن اســتان در ســالن شــهید مرتضــوی
اســتانداری برگ ـزار شــد.
محمدمهــدی فـداکار اســتاندار کرمان در این جلســه
بــا بیــان اینکــه دلیــل عــدم جــذب اســناد خزانــه
توســط دســتگاههای اجرایــی اســتان کرمــان بایــد
مشــخص شــود اظهــار داشــت :دســتگاههایی کــه
هنــوز اســناد خزانــه را جــذب نکردنــد بایــد گـزارش
دالیــل عــدم جــذب اســناد خزانــه را ارائــه کننــد.
وی بــا تاکیــد بر لــزوم جــذب کامــل اعتبارات اســناد
خزانــه بیــان کــرد :دســتگاههای اجرایــی اســتان
بایــد بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای قانونــی در جــذب
حداکثــری اعتبــارات اقـدام کننــد.
اســتاندار کرمــان در ارتبــاط بــا نرخ رشــد اقتصــادی و
تاثیــر آن بــر رفــاه جوامــع گفــت :بخشــی از  4درصد
از رشــد اقتصــادی اســتان کرمــان در خدمــت رفــاه
مــردم ایــن خطــه نبــوده وبایــد علــت ایــن موضــوع
موشــکافی شود.
در این جلســه جعفــر رودری رئیس ســازمان مدیریت

و برنامهریــزی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه زمان
جــذب منابــع مالــی ســال قبــل تــا پایــان تیرمــاه
اســت اظهــار داشــت :هــزار و  54میلیــارد ریــال
اعتبــار اســناد خزانــه اســتان در ســال قبــل بــوده
کــه تاکنــون  421میلیــارد تومــان یعنی چیــزی در
حــدود  40درصــد ایــن اســناد جــذب شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  60درصــد اســناد خزانــه
اســتان کرمــان هنــوز جــذب نشــده اســت گفــت:
حــدود  22دســتگاه  100درصــد ســهمیه اســناد
خــود را جــذب کردنــد کــه جای تقدیــر دارد و ســه
دســتگاه بــاالی  90درصــد ســهمیه اســناد خــود را
جــذب کردنــد.

حجتاالسالمکرمانیدرجلسهشورایفرهنگعمومیشهرستانگفت:

صنایعشهرستانبهمیدانبیایندودرمسئولیتهایاجتماعیوفرهنگیهزینهکنند

حجــت االســام والمســلمين حــاج علــی اکبــر کرمانــی در جلســه
شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان ضمــن خیــر مقدم بــه همه
اعضــای شــورای شهرســتان ،شــهادت امــام صــادق علیــه الســام،
رئیــس مذهــب جعفری را تســلیت عرض نمــود و افزود :امــام صادق
علیــه الســام در اوج خفقان و دشــمنی سرســخت منصــور دوانیقی
یــک مدرســه علمــی و فرهنگــی ایجاد نمــود و ایــن کار امــا م صادق
علیــه الســام در آن زمــان کار بزرگــی بــود و مدرســه را احیــا نمــود
و مــا بدتــر از آن زمــان نیســتیم و بایــد از مکتــب امــام صــادق (علیه
الســام) درس بگیریــم و در حــوزه فرهنــگ عمومــی مــا بــه ایــن
قانــع نیســتیم و رویکــرد ادارات بایــد رویکــرد فرهنگــی باشــد و در
ایــن حــوزه فرهنــگ کار کنند.
وی در ادامــه بیــان داشــت  :مســاجد بــه عنـوان یک مامن هســتند
نبایــد فقــط در حــد عبــادت باشــند بلکــه بایــد تمــام برنامــه هــای
سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی در مســاجد انجام شــود
و همــان طــور کــه حضــرت آقــا فرمودنــد :کار اصلــی روحانــی اقامه
نمــاز اســت.وی در خصــوص شــورای تعالــی مســاجد افــزود  :ایــن
شــورای تعالــی مســاجد زیــر نظــر نماینــده ولــی فقیــه در اســتان
،اداره تبلیغــات و ســپاه و بســیج شــکل گرفتــه اســت کــه مســاجد
نبایــد فقــط جایــی بـرای عبــادت باشــد بلکه در مســاجد مــی توان
کل معضــات و مشــکالت مــردم محلــه را بررســی و حــل نمــود و
اینکــه شــهرداران ،بخشـداران و دهیــاران و مدیـران ادارات بایــد در
مســئله فرهنــگ هزینــه کننــد تا مســاجد نیــز به قطــب فرهنگی
تبدیــل شــوند و مســئله دیگــر بــی اعتمــادی مــردم بــه مســئولین
نظــام اســت کــه ایــن خــود یــک معضــل اســت و بایــد بــا ارائــه
راهــکار ایــن بــی اعتمــادی مــردم بــه نظــام را کــم کنیــم .و حتــی
صنایــع شهرســتان بایــد بــه میـدان بیاینــد و در قبــال مســئولیت
هــای اجتماعــی و فرهنگــی هزینــه کننــد .بــا توجــه بــه تشــکیل
شــورای عالــی مســاجد در شهرســتان و قـرار گرفتــن  ۱۶مســجد
بــه عنـوان پایلــوت (نمونــه) طرح تابســتانی شــورای عالی مســاجد،
شــهرداران شهرســتان در تجهیــز مســاجد بــه امکانــات تفریحــی و
ورزشــی کمــک کنند تــا جوانــان و نوجوانان جذب مســاجد شــوند.
ســرهنگ حســین امیری فرمانده ســپاه در جلســه شــورای فرهنگ
عمومــی اظهــار داشــت  :مســاجد دو رویکــرد دارنــد یکــی رویکــرد

فضــا و معمــاری و دیگــری رویکــرد فرهنگــی و معنــوی؛ اینــک رویکــرد
مســاجد بـرای نمــاز خواندن اســت و فقط در ســاعت نمــاز در مســاجد باز
و دوبــاره قفــل میشــود.
وی خواســتار بازنگــری و بازآمــوزی رویکــرد مذهبــی معنــوی و فرهنگــی
مســاجد شــد و گفــت :همــه نهادهــای دولتــی مــی تواننــد در مســاجد
نقــش آفرینــی کنند.مــا بایــد بــا اســتفاده از ظرفیــت روحانیــت و امامــان
جماعــت مســاجد تــاش کنیــم مســجد بــه محلــی بـرای حــل و رفــع
مشــکالت مــردم شــود و روحانــی مســجد از امــام جماعــت به امــام محله
تبدیــل شــود.
وی بــا اشــاره بــه اجـرای یک طرح تابســتانی در برخی از مســاجد بردســیر
گفــت :شــهرداران مــا همانطور که به فکر ســاخت و ســاز شــهری هســتند
بـرای تهیــه امکانــات روحانیــون مســاجد نیــز اقـدام کننــد و بــه تجهیــز
مســاجد بــه امکانــات و تفریحــات ورزشــی نیــز اهتمــام داشــته باشــند تــا
موجــب جــذب جوانــان و نوجوانــان به مســجد شــود.
دکتررجایــی ن ـژاد رئیــس اداره فرهنــگ وارشاداســامی و دبیــر جلســه
شــورای فرهنــگ عمومــی بردســیر ضمــن تشــریح کار گروههــا وقرائــت
دســتورالعمل ازمســئولین ذیربــط در گروهها خواســت ضمن بررســی ایفا
نقــش موثــر در کارگروههــا نســبت بــه اعــام آمادگــی و ارائــه برنامــه های
مــدون و راهکارهــای عملــی پیشــنهاد دهنــد وبــا توجــه به شــرح وظایف
بعضــی دســتگاهها میتواننــد در چنــد کارگــروه عضویت داشــته باشــند

3
3

10000100005588

2

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان

اخبار

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بردسیر :

تبخونریزیدهندهکریمه
کنگو را جدی بگیرید

رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان بردســیر بــا
اشــاره بــه بــاال رفتــن احتمــال شــیوع بیمــاری تــب
خونریزیدهنــده کریمــه کنگــو در فصــل گرم ســال ،بر
رعایــت اصــول پیشــگیری در برابــر ایــن بیمــاری تاکید
کــرد.
دکتــر نـدا ثنایــی گفــت :بــا وجــود اینکــه احتمــال بروز
ایــن بیمــاری در همــه ایــام ســال وجــود دارد ،امــا بــا
فرارســیدن فصــل گرمــا و افزایــش فعالیــت کنههــا،
احتمــال شــیوع بیمــاری کــه جــزو بیماریهــای
مشــترک بیــن انســان و دام اســت ،بــاال مــیرود.
ثنایــی افــزود :ایــن بیمــاری بــا وجــود ایــن کــه در دام
بــدون عالمــت اســت و نهایتــا بــا ایجــاد یــک تــب
خفیــف دو تــا هفــت روزه همــراه میباشــد ،امــا در
انســان معمــوال بــا تــب آغــاز میشــود و بیمــار پــس از
تــب کــردن عالئمــی مثــل حالــت تهــوع ،بی اشــتهایی،
اســهال ،اســتفراغ خونی ،ضعــف و درد شــدید عضالنی و
خونریــزی زیــر پوســتی را تجربــه مــی کنــد و احتمــال
مــرگ در مبتالیــان زیــاد اســت.
ثنایــی بــا بیــان اینکــه دامـداران ،دامپزشــکان ،قصابها
و کارگـران کشــتارگاهها بیشــتر در معــرض خطــر ایــن
بیمــاری هســتند ،گفــت :ایــن افـراد در زمــان کار بایــد
ضمــن رعایت نــکات بهداشــتی ،از لباس کار ،دســتکش
و چکمه مناســب اســتفاده کننــد و ســاخان و کارکنان
کشــتارگاه نیــز بایــد حیــن کار از خــوردن و آشــامیدن
پرهیــز کنند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه احتمال شــیوع بیمــاری در زنان
خانــه دار زیــاد اســت ،گفــت :توصیــه میشــود خانمهــا
بـرای جلوگیری از انتقــال احتمالی بیمــاری زمان قطعه
قطعــه کــردن گوشــت از دســتکش یــک بــار مصــرف
اســتفاده کنند.
همچنیــن در خصــوص ســایر راههــای انتقــال ایــن
بیمــاری میتــوان بــه تمــاس بــا ترشــحات ،خــون و
بافــت دام و یــا انســان آلــوده بــه بیمــاری اشــاره کــرد.
ثنایــی بــا بیــان اینکه احتمــال انتقــال بیمــاری از طریق
مصــرف گوشــت آلــوده دور از انتظــار نیســت ،گفــت:
نگهداری گوشــت گــرم به مــدت  24ســاعت در یخچال
ســبب از بیــن رفتــن ویــروس بیمــاری تــب خونریــزی
دهنــده کریمــه کنگــو مــی شــود ،چــون با گذشــت این
زمــان مق ـداری از  PHگوشــت کاهــش یافتــه و ایــن
رخ ـداد منجــر بــه از بیــن رفتــن ویــروس میشــود.
وی یــادآور شــد :بــرای پیشــگیری از شــیوع بیمــاری
ضــروری اســت کــه ذبــح دامهــا در کشــتارگاههای مجاز
انجــام شــده و الشــه دام زمــان الزم را در پیــش ســرد
بـرای غیــر فعال شــدن عامــل احتمالی بیماری ســپری
کند .
ثنایی ســپس بر ضرورت ســم پاشــی بــدن دام و جایگاه
نگهداری دام زیر نظر کارشناســان دامپزشــکی در آستانه
فصــل گــرم ســال تاکیــد کــرد و افــزود :از انجاییکه یکی
از راه هــای انتقــال مکانیکــی ویروس توســط خونخواری
کنــه هــا میباشــد لـذا دامـداران در ایــن فصــل از ســال
بایــد حداقــل دو بــار بــا فاصلــه  15روز ســم پاشــی را
انجــام دهند.
وی ادامــه داد :بــا تمهیـدات انجــام شــده ســموم مــورد
نیــاز بــه انـدازه کافی تامیــن شــده و دامداران مــی توانند
بـرای تهیه آن بــه داروخانههای دامپزشــکی شهرســتان
مراجعــه و ســموم مــورد نیــاز خــود را به قیمــت مصوب
تهیــه و اســتفاده کنند.
ثنایــی اشــاره ای هــم بــه توزیــع رایــگان ســموم در
مناطــق محــروم شهرســتان داشــت و گفــت :از ابتـدای
ســال تاکنــون  ۲۰۰لیتــر ســم رایــگان در مناطــق کــم
برخــوردار و محــروم شهرســتان ،توزیــع شــده اســت.
همچنیــن بــا همــکاری اداراتی چــون جهاد کشــاورزی،
مرکــز بهداشــت ،امــور عشــایری و  ...بــه منظــور ارتقــای
دانــش عمومــی ،کالســهایی جهــت شــناخت ایــن
بیمــاری در ایــن مناطــق برگ ـزار گردیــد.
تیــم بازرســی انجــام و تعـداد  2واحــد نانوایــی متخلــف
تشــکیل و بــه تعزیـرات حکومتــی معرفــی گردیدنــد.
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دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان :

مشکلمعدنمسدرآلوحلواشتغالهزارجوانفراهمشد

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان کرمــان از
حــل مشــکالت پیــش روی معــدن مــس درآلــو بــا
تدبیــر قضایــی خبــر داد و گفــت :بــا ایــن اقــدام زمینه
اشــتغال یــک هــزار نفــر فراهــم شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از روابــط عمومــی
دادگســتری کل اســتان کرمــان ،دادخــدا ســاالری در
نشســت اقتصــاد مقاومتی در محــل دادســرای عمومی
و انقــاب کرمــان افــزود :توســعه اشــتغال اقــدام مهــم
پیشــگیرانه از وقــوع جــرم اســت و نقش بســیار مهمی
در کاهــش جرایــم دارد.
وی خاطرنشــان کــرد :حــل مشــکالت کشــور در
گــرو روحیــه جهــادی و انقالبــی مســئوالن کشــور،
بــه عبارتــی بســیجی عمــل کــردن ،حمایــت از تولیــد
داخــل ،نــگاه بــه درون کشــور و قطــع امیــد از خــارج
از کشــور در تصمیــم گیرنــدگان و مســئوالن اجرایــی
اســت.
مدعــی العمــوم در اســتان کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه
حمایــت از تولیــد بایــد از ســطح شــعار بــه عمــل
تبدیــل شــود اظهارداشــت :گاهــی توســط مجریــان
شــعارهای خوبــی در حمایــت از تولیــد داده مــی شــود

امــا در مرحلــه عمــل از بــاب مصلحتاندیشــی و بهانــه های
مختلــف شــانه از زیــر بــار مســئولیت خالــی مــی کننــد و
تولیــد کننــده را رهــا مــی ســازند.
ســاالری بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه در کشــور مــا نفع و
ســودهای میلیــاردی در واردات و ضــرر و مشــکالت در تولید
اســت ،ادامــه داد :تولیدکننــدگان بــه عنــوان ســرداران و
ســربازان بــی ادعــای جنــگ اقتصادی ،بــی دفاع و شــکننده
در معــرض هــزاران تیــر و ترکــش داخلی و خارجی هســتند
و بایــد هــم در جبهــه داخلــی و هــم در جبهه خــارج  ،برای
دفــاع از کشــور بجنگند.
وی یــادآور شــد :رانــت ،قاچــاق ،واردات ،قوانیــن دســت و
پاگیــر اداری و مغایــر ،تعــدد مراکز تصمیم گیــری و تصمیم
ســازی بــرای امــر تولیــد و عدم قوانیــن حمایتی بــا ضمانت
هــای اجرایــی کیفــری مشــکالت بنیــادی عرصــه تولیــد
هســتندکه بایــد بــرای حــل آنهــا فکــر اساســی صــورت
گیــرد.
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان کرمــان گفــت:
امــروز قــوه قضاییــه بــا درک شــرایط ویــژه کشــور و لــزوم
حمایــت از تولیــد و ســرمایه گــذاری در کشــور بــار و
مســئولیت برخــی ســازمان هــا و دســتگاه هــای اجرایی که

بایســتی حامــی تولیــد باشــند اما در مســیر
تولیدکننــدگان مانــع ایجــاد مــی کننــد را
بــر دوش گرفتــه و توانســته بخوبــی بخــش
زیــادی از ایــن مشــکالت را رفــع کنــد کــه
ایــن اقــدام ،مراتــب تقدیر تولیدکننــدگان از
دســتگاه قضایــی را نیــز بــه دنبــال داشــته
اســت.در ایــن نشســت دکتــر علی رســتمی
مدیرعامل شــرکت ملــی مس ایــران از اتخاذ
تصمیــم هــای راهگشــا در حــل مشــکالت
معــدن مــس درآلــو خبــر داد و گفــت :بــا
رفع مشــکالت ایــن کارخانه زمینه اشــتغال
یــک هــزار نفــر فراهــم مــی شــود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

همسانسازیحقوقبایدبرایهمهحقوقبگیرانوبازنشستگانانجامشود

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس
شــورای اســامی بــا تأکیــد بــر رســیدگی بــه
وضعیــت کشــاورزان کرمــان و اقشــار آســیبدیده
گفــت :همسانســازی حقــوق بایــد بــرای همــه ی
حقوقبگیــران و بازنشســتگان انجــام شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،شــهباز حســن پور در نشســت
علنــی مجلــس شــورای اســامی در تذکر شــفاهی
خــود خواســتار رســیدگی بــه وضعیــت معیشــتی
مــردم خصوصــاً اقشــار آســیب دیــده ،کارگــران،
معلمــان ،عشــایر و بازنشســتگان شــد و گفــت:
یارانــه معشــیتی بایــد بــه همــه اقشــار مــردم
پرداخــت شــود و حــق مســلم مــردم عزیــز ایــران
اســت.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــاورزان
اســتان کرمــان بــه دلیل ســرمازدگی ،خشکســالی
و اقدامــات بانــک هــا بــه روز ســیاه نشســته انــد و
نیــاز بــه توجــه دارنــد ،اظهار کرد :همســان ســازی

حقــوق بــرای همه حقــوق بگیران و بازنشســتگان
نیــز بایــد انجــام شــود.
نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس
شــورای اســامی تاکیــد کــرد بایــد موضــوع
واردات خــودرو هرچــه ســریع تــر تعییــن تکلیــف
شــود و مــردم از بالتکلیفــی نجــات پیــدا کننــد.
حســن پــور همچنیــن افــزود :قبــا هــم تاکیــد
کــرده ام کرمــان تشــنه اســت ،لــذا بایــد انتقــال
آب حــوزه بــه حــوزه و خــط  2و  3انتقــال اب
خلیــج فــارس بــه اســتان کرمــان بــا فوریــت
اجرایــی شــود.
وی همچنیــن یــادآور شــد :وضعیــت اشــتغال
و تامیــن مســکن در اســتان مســاعد نبــوده و
متاســفانه  25درصــد جمعیــت اســتان زیــر خــط
فقــر هســتند کــه زیبنــده دیــار کریمــان نیســت.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر همچنیــن از
وزرای امــور خارجــه و کشــور خواســتار رســیدگی
بــه وضعیــت اتبــاع بیگانــه در کشــور و خصوصــا

در اســتان کرمــان از طریــق درخواســت کمــک
بــه ســازمان هــای بیــن المللــی جهــت ســاماندهی
فــوری اتبــاع بیگانــه شــد.
حســن پــور همچنیــن خواســتار شــد ســفر رئیــس
جمهــور محتــرم بــه اســتان کرمــان در اولویــت قرار
گیــرد و اجــرای قانون تبدیــل وضعیت ایثارگــران در
کلیــه شــرکت هــا ،موسســات و ســازمان هــا و رتبــه
بنــدی معلمــان بــه صــورت فــوری مــورد توجــه و
اقــدام قــرار گیــرد.

جشنوارهملیفیلمکرمانبهکارخود پرداخت حق بیمه نزدیک به 3هزار
مددجویکرمانی
خاتمهداد

دومیــن جشــنواره ملــی فیلــم کرمــان عصر
چهارشــنبه بــا معرفی آثــار برتــر و برگزیدگان
در تــاالر ذغــال ســنگ کرمان خاتمــه یافت.
بــه گ ـزارش ایرنــا ،دومیــن جشــنواره ملــی
فیلــم کرمــان از  ۳۱اردیبهشــت تــا چهــارم
خــرداد در ســه بخش فیلم ،فیلمنامه ،نوشــتار
ســینمایی و بخــش ویژه ســردار ســلیمانی در
تماشــاخانه پــارس کرمــان برگـزار شــد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
کرمــان در این آییــن گفت :دومین جشــنواره
فیلــم کرمــان امســال در ســطح ملــی برگزار
و در طــی پنــج روز برگـزاری تبدیــل بــه یک
کارگاه آموزشــی شــد که ایــن فرصتی مغتنم
بـرای هنردوســتان و هنرجویــان بود.
محمدرضــا علیزاده افــزود ۴۹۷ :اثــر در بخش
هــای مختلــف بــه جشــنواره فیلــم کرمــان
رســید کــه  ۱۵۵اثــر بــه بخــش مســابقه راه
پیـدا کــرد و  ۷۲فیلــم اکـران شــد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
کرمــان بیــان کــرد :نتیجــه نشســتها و
کارگاههــای برگـزار شــده در طــول برگـزاری
جشــنواره فیلــم کرمــان تعامــات خــوب
اصحــاب ســینما بــود کــه امیدواریــم ایــن
جشــنواره ت ـداوم داشــته باشــد.
وی ادامــه داد :هنرســتانهای هنرهــای زیبــا،
آموزشــگاهها و موسســات و انجمنهــای
ت و فضاهــای
بیماریتبکریمهکنگوراجدیبگیریم ســینمایی از جملــه ظرفیــ 
آموزشــی اســتان در حوزه ســینما هســتند که
بــا توجــه بــه رشوع فصــل گرمــا و احتــال شــیوع بیــاری ایــن ظرفیتهــا ســرمایههای مــا هســتند و
تــب کریمــه کنگو  ،همچنین گـزارش مـواردی از گــزش کنه و بایــد مــورد توجــه قـرار گیرنــد.
مشــکوک به بیامری در مناطقی از شهرســتان ،رعایت توصیه علیــزاده بــا بیــان اینکــه مدیــران رفتنــی
هســتند ،امــا هنــر و هنرمن ـدان ماندگارنــد،
های پیشــگیرانه زیــر توســط عمــوم مــردم رضورت دارد:

-۱ذبحدامدركشتارگاهها
 -۲اســتفاده از وســايل امينــي در کشــتارگاه هنگام ذبــح دام با
اســتفاده از كاله ،عينك ،ماســك ،روپوش ،پيشبند پالســتييك،
دســتكش و چكمه
-۳رعایــت حفاظــت فــردي ب ـراي جلوگــري از گــزش كنــه
بــا اســتفاده از پرياهــن آســتني بلنــد ،شــلوار بلنــد ،چكمــه و
دســتكش بخصــوص در هنــگام متــاس بــا دام
 -۴پرهیــز از مــرف گوشــت تــازه کشــتار شــده ،نگهــداری
گوشــت در یخچــال در دمــای ۲تــا ۸درجــه ســانتی گـراد بــه
مــدت  ۲۴ســاعت و احشــا(جگر ،دل ،قلــوه) بــه مــدت ۴۸
سا عت
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تصریــح کــرد :بــه همیــن دلیــل ســعی
کردیــم بســتری فراهــم کنیــم کــه اهالــی
ســینما در آن فعالیــت کننــد هرچنــد اگــر
نواقصــی وجــود دارد امــا بایــد بــه آینــده آن
توجــه کــرد.
وی گفت :اســتفاده حداکثری از ســینماگران
اســتان بــا هر تفکری و نگرشــی ،تشــکیل
شــورای سیاســتگزاری ســینما از افــراد
مختلــف ،نــگاه ویــژه بــه جوانــان در آینــده
و نــگاه ویــژه بــه اســتان کرمــان از جملــه
مـواردی اســت کــه بایــد در دوره هــای بعد
جشــنواره مــورد توجــه قـرار گیــرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان
کرمــان بیــان کــرد :ایــن جشــنواره ظرفیت
باالیــی دارد و تحریم کردن آن کار درســتی
نیســت ،بلکــه نقد جشــنواره مهمتر اســت،
زیــرا بــه برگــزاری جشــنوارهای فاخــر در
ســالهای بعــد کمــک خواهــد کــرد.
در ایــن آییــن از آثــار برتــر و برگزیــدگان
جشــنواره بــا اهـدای لــوح تقدیــر و جایــزه
نقــدی تحلیــل بــه عمــل آمــد.

مدیــرکل کمیته امـداد اســتان کرمــان از
پرداخــت حق بیمــه بازنشســتگی تأمین
اجتماعــی  ۲۸۹۸زن سرپرســت خانـوار و
مجریــان طرحهــای اشــتغال و خودکفایی
تحــت حمایــت کمیتــه امـداد اســتان در
ســال گذشــته خبــر داد و گفــت :پرداخت
حــق بیمــه مددجویــان ،تضمیــن آینــده
آنهــا بــرای دریافــت حقــوق در دوران
بازنشســتگی است.
یحیــی صادقــی بابیــان اینکــه ایــن
نهــاد بــرای توانمندســازی مددجویــان،
رســیدن بــه خروجــی پای ـدار و افزایــش
ضریــب نفــوذ بیمههــا در بیــن جامعــه
هــدف ،حــق بیمــه افـراد را بــه صنــدوق
تأمیــن اجتماعــی واریــز میکنــد افــزود:
بیمهشــدگان میتواننــد از تمامــی
مزایــای بیمههــای اجتماعــی نظیــر
بازنشســتگی ،فوت ،ازکارافتادگــی و درمان
اســتفاده کننــد.
وی بابیــان اینکــه ســال گذشــته حــق
بیمــه تأمیــن اجتماعــی  ۲۰۰۵زن
سرپرســت خانـوار و  ۸۹۳نفــر از مجریــان
طرحهــای اشــتغال تحــت حمایــت
کمیتــه امـداد اســتان کرمان توســط این
نهــاد پرداختشــده اســت اظهــار کــرد:
درمجمــوع طــی ســال  ۱۴۰۰بیــش از 9
میلیــارد و  624میلیــون تومــان بابت حق
بیمــه ایــن مددجویــان پرداختشــده
اســت.
مدیــرکل کمیتــه ام ـداد اســتان کرمــان
بــا اشــاره بــه اینکــه افـراد تحــت حمایت

پــس از  ۱۰ســال ســابقه پرداخــت حــق
بیمــه و داشــتن  ۵۵ســال ســن بــرای
زنــان و  ۶۰ســال ب ـرای مــردان بازنشســته
میشــوند ،خاطرنشــان کــرد :ایــن افــراد
پس از بازنشســتگی از مســتمری و خدمات
تأمیــن اجتماعــی بهرهمنــد میشــوند.
وی بابیــان اینکه ســامتی مددجویان یکی
از مهمتریــن سیاس ـتهای کمیتــه ام ـداد
اســت ،تصریــح کــرد :بهرهمنــد شــدن از
خدمــات بیمــه اجتماعــی گام بلنــدی برای
توانمنــدی و خوداتکایــی مددجویــان تحت
حمایــت اســت کــه باهــدف تأمیــن امنیت
اقتصــادی بــرای آینــده زنــان سرپرســت
خانــوار و مجریــان طرحهــای خودکفایــی
اجرایــی میشــود.
صادقــی خاطرنشــان کــرد :طــی ســال
گذشــته  ۶۲۰خانــوار تحــت حمایــت
کمیتــه امــداد اســتان کرمــان از طریــق
پرداخــت حــق بیمــه توســط ایــن نهــاد
مســتمریبگیر تأمیــن اجتماعــی شــده و از
تحــت حمایــت کمیته امـداد خارج شــدند.

یک نوع واکسن خاص بر روی آبله میمون تا  85درصد اثربخشی دارد

ســازمان جهانــی بهداشــت اعــام کــرد ،یــک نــوع
واکســن خــاص بــر روی آبلــه میمــون تــا  85درصد
اثربخشــی دارد .بــه گــزارش خبرنــگار گــروه علــم و
پیشــرفت خبرگــزاری فــارس ،ســازمان بهداشــت
جهانــی ( )WHOاعــام کــرد ،دادههــا نشــان
میدهــد کــه واکســنهایی کــه بــرای ریشــهکن
کــردن آبلــه اســتفاده میشــوند تــا  ۸۵درصــد در
برابــر آبلــه میمــون مؤثــر هســتند.
کارشناســان میگوینــد ،واکســن خاصــی بــرای آبله

میمــون وجــود نــدارد ،امــا واکســن آبلــه تا حــدودی
از ایــن بیمــاری محافظــت میکنــد.
رویتــرز گــزارش داده اســت کــه انگلیــس قبــ ً
ا
واکســن آبلــه را بــه برخــی از کارکنــان مراقبتهــای
بهداشــتی و برخــی دیگــر کــه ممکــن اســت در
معــرض ایــن بیمــاری قــرار گرفتــه باشــند ،ارائــه
کــرده اســت .برخــی از کشــورها ذخایــر زیــادی از
واکســن آبلــه را بــه عنــوان بخشــی از آمادگــی بــرای
بیمــاری همــه گیــر موجــود دارنــد.

ســازمان جهانــی بهداشــت تاکیــد کــرد ،انتظــار
مـیرود مــوارد بیشــتری از آبلــه میمــون شناســایی
شــود.
تــا روز شــنبه ۹۲ ،مــورد تاییــد شــده و ۲۸
مــورد مشــکوک آبلــه میمــون از  ۱۲کشــور
عضــو گــزارش شــده اســت؛ ایــن ســازمان در
روزهــای آینــده راهنماییهــا و توصیههــای
بیشــتری بــرای کشــورها در مــورد چگونگــی
کاهــش ایــن ویــروس ارائــه خواهــد کــرد.

خطبههای مناز جمعه
حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

آسیبهای مصرف مواد
مخدر فراتر از بحث
سالمت و معیشت است

حجــت االســام حــاج علــی اکبــر کرمانــی امــام
جمعــه بردســیر درخطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن
هفتــه ضمــن دعــوت نمازگــزاران بــه تقــوای الهــی
و تســلیت شــهادت امــام صــادق علیــه الســام
بــه ســیره ومکتــب ایشــان بیــان داشــت  :امــام
صــادق علیــه الســام همــواره بــر اجــرای فضیلــت
اخالقــی انصــاف در جامعــه تاکیــد داشــت.و وضــع
زندگــی ایشــان مــی توانــد الگویــی بــرای جامعــه
امــروزی ماباشــد امــام علیهالســام یــک روز یکــی
ازکارگزارانــش را خواســت وپرســید وضــع گنــدم مــا
چطوراســت پاســخ داد بســیارخوبه وبــرای چندیــن
مــاه گنــدم ذخیــره کــرده ایــم امــام علیــه الســام
دســتورداد همــه گندمهــا را دربــازرا بفروشــد و
مایحتــاج عامــه مــردم را انبــار وذخیــره نکنــد واو هم
همــه را فروخــت .خطیــب جمعه بردســیر دربخشــی
ازخطبــه بــر لــزوم رعایــت همگانــی اصــل انصــاف
تاکیــد کــرد و افــزود :تــا فضیلــت اخالقــی وانصــاف
در جامعــه اجرایــی وعملــی و فرهنــگ نشــود دولــت
هــر چــه تــاش کنــد در بحــث معیشــت و اقتصــاد
نتیجــه مطلوبــی حاصــل نمــی شــود بنابرایــن همــه
ی بازاریــان و دالالن ،تولیدکننــدگان و مــردم بایــد
اصــل انصــاف را رعایــت کننــد .وبــه بهانــه هــای
مختلــف کاالهــای موردنیــاز را احتکار و گرانفروشــی
نکننــد و امــروز انچــه درجامعــه مــا ضــرورت دارد
مخصوصــا در حــوزه معیشــت مــا ضــرورت و اهمیت
دارد انصــاف اســت زیــرا انصــاف زمینــه ســاز عدالت
اســت و یکــی از وظایــف مــا نســبت بــه دیگــران
اســت ،اول در خانــه و خانــواده بعــد هــم در جامعــه و
متناســب بــا مســئولیت هــای کــه بــر عهــده داریــم.
رعایــت انصــاف و عدالــت را داشــته باشــیم و حقــوق
عامــه مــردم پایمــال نشــود .
حجــت االســام کرمانــی در مــورد مصــرف مــواد
دخانــی گفــت  :مصــرف دخانیــات بــه ویــژه مصــرف
قلیــان درجوانــان وخانمهــا و کاهــش ســن مصــرف
ایــن مــواد باعــث تاســف اســتو آمــار تلفــات جانــی
در اثــر مصــرف دخانیــات و هزینــه هــای ســنگین
درمانــی بــه خاطــر عــوارض مصــرف دخانیــات
باورنکردنــی اســت .لــذا خانــواده هــا ازمصــرف
اینگونــه مــواد پرهیــز کننــد وازفرزندانشــان مراقبــت
نماینــد تــا آلــوده نشــوند
خطیــب جمعــه بردســیردرباره آســیب هــای
مصــرف مــواد مخــدر در جامعــه گفــت  :آســیبهای
مصــرف مــواد مخــدر فراتــر از بحــث ســامت و
معیشــت اســت و معضــات و آســیب هایــی کــه
بایــد در حــوزه فرهنــگ و اجتمــاع دیــده شــود
بســیار وســیع تــر اســت کــه نیــاز بــه برنامــه ریــزی
و چــاره اندیشــی دارد.وبایــد اینگونــه اســیبها کاهش
و برطــرف شــوند
امــام جمعــه بردســیر در پیــش بــودن والدت
فاطمــه معصومــه ســام اهلل علیهــا را گرامیداشــت و
افــزود :مــا افتخارمــان اینســت کــه حضــرت فاطمــه
معصومــه در ایــران وشــهرقم دفــن شــده وبخاطــر
وجــود ایشــان حــوزه علمیــه ای شــکل گرفتــه و
علمــا و متخصصــان زیــادی تربیــت کــرده وامــروز ام
القــرای مرکــز دینــی و نشــر معــارف اســامی اســت
و اگــر حــوزه علمیــه ای شــکل گرفــت و اگــر امــام
خمینــی (ره) از ایــن حــوزه برخاســت و انقالبــی
شــگل گرفــت در ســایه کریمــه اهــل بیــت اســت
و روایــات فراوانــی در بزرگداشــت مقــام و زیــارت
ایشــان وارد شــده اســت و نامگــذاری ایــن روز بــه
نــام روز دختــر ،بهانــه ای اســت بــرای توجــه ویــژه
بــه دختــران ،کــه در اســام از اهمیــت بســیاری
برخــوردار اســت.
حجــت االســام کرمانــی در پایــان بــا اشــاره بــه
بیانــات اخیــر مقــام معظــم رهبــری ،ویژگــی هــای
یکنماینــده انقالبــی را بازگــو کــرد و افــزود:
مجلــس انقالبــی مجلســی اســت کــه نمایندگانــش
ســاده زیســتی ،مردمــی بــودن ،اجتنــاب از فســاد و
تبعیــض و پایبنــدی بــه قانــون اساســی را ســرلوحه
کار و زندگــی خــود قــرار دهنــد و البتــه طبــق
توصیــه و تاکیــد حضــرت آقــا نماینــدگان ضمــن
تعامــل ،مشــورت و همــکاری بــا دولــت از دخالــت
در انتصابــات دولتــی اکیــدا پرهیــز کننــد.

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان
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اوخواهدآمد

سیمایمهدویتدرقرآن

سوره سجده ،آیه ۲۹
«قل یوم الفتح ال ینفع الذین کفروا
ایمانهم وال هم ینظرون »

بگو روز پیروزی ایمان آوردن سودی به حال کافران
نخواهد داشت وبه آنها هیچ مهلت داده نمی شود.
از آنجا که آیات گذشته مجرمان را تهدید به انتقام
ومومنان را بشارت به امامت وپیشوایی وپیروزی می
داد ،در آیه قبل از این آیه کفار از روی غرور ونخوت
این سوال را مطرح می کنند که این وعده ها ووعیدها
کی عملی خواهد شد اگر راست می گویید این فتح
وپیروزی شما چه زمانی خواهد بود؟ قرآن بالفاصله به
آنها پاسخ می گوید ،وبه پیامبر دستور می دهد :بگو:
باالخره روز پیروزی فرا می رسد .اما در آن روز ایمان
آوردن سودی به حال کافران نخواهد داشت وبه آنها
هیچ مهلت داده نمی شود .یعنی اگر منظورتان این
است که صدق وعده های الهی را که از زبان پیامبر
(صلی اهلل علیه وآله وسلّم) شنیده اید ببینید وایمان
بیاورید آن روز دیگر دیر شده است وایمان برای شما
هرگز فایده ای نخواهد داشت .منظور از یوم الفتح روز
نزول عذاب استیصال است یعنی عذابی که کفار را
ریشه کن سازد ومجال ایمان به آنها ندهد .وبه تعبیر
دیگر عذاب استیصال نوعی از عذاب دنیوی است نه
عذاب اخروی ونه عذابهای معمولی دنیا که بعد از
اتمام حجت کامل به زندگی اقوام گنهکار خاتمه می
دهد .به چند دلیل:
-۱اگرمنظورعذابهایمعمولیدنیاویاپیروزیهایی
هم چون پیروزی مسلمانان در جنگ بدر وروز فتح
مکه بود .جمله (ال ینفع الذین کفروا ایمانهم) درست
نخواهد بود .زیرا هم در روز فتح بدر وهم در روز فتح
مکه ایمان آوردن فایده داشت ودرهای توبه باز بود.
 -۲اگر منظور از یوم الفتح روز قیامت بوده باشد
(چنانچه بعضی از مفسرین گفته اند با جمله (والهم
ینظرون) سازگار نیست .زیرا مهلت دادن یا ندادن
مربوط به زندگی این دنیاست از این گذشته در هیچ
موردی از قرآن (یوم الفتح) به معنای قیامت به کار
نرفتهاست.
 -۳تعبیر به فتح در مورد (عذاب استیصال) در قرآن
کرارا دیده می شود مانند آیه  ۱۱۸سوره شعراء آنجا
که نوح (علیه السالم) می گوید :فافتح بینی وبینهم
فتحا ونجنی ومن معی من المومنین .پروردگارا میان
من وآنها داوری کن واین قوم ستمگر را ریشه کن
فرما ومن وتمام مومنانی را که با من هستند نجات
ده .که این آیه اشاره به مجازات طوفان است .نظیر
همین معنا در آیه  ۷۷سوره ی مومنون نیز آمده
است
 .عن ابن دراج قال :سمعت ابا عبداهلل (علیه السالم)
َّ
وجل)( .قل یوم الفتح ال
یقول فی قول اهلل (ع َّز
ینفع الذین کفروا ایمانهم والهم ینظرون) .قال :یوم
الفتح .یوم تفتح الدنیا علی القائم ،ال ینفع احدا تقرب
باالیمان ما لم یکن قبل ذلک مومنا وبعد هذا الفتح
موقنا .فذلک الذی ینفعه ایمانه ویعظم اهلل عنده قدره
وشأنه ویزخرف له یوم القیامة والبعث جنانه وتحجب
عنه نیرانه .وهذا اجر الموالین المیرالمومنین ولذریته
الطیبین (علیهم السالم) .ابن دراج می گوید شنیدم
حضرت صادق (علیه السالم) درباره ی قول خداوند
(ع َّز َّ
وجل) که می فرماید( :ای رسول ما بگو :در روز
پیروزی ایمان کسانی که کفر ورزیدند سودی به
حالشان نخواهد داشت ومهلت داده نخواهد شد).
فرمود :روز فتح وپیروزی روزیست که دنیا بر روی
حضرت قائم (علیه السالم) گشوده می شود کسی
که پیش از آن هنگام مومن نبوده وبعد از این فتح
یقین کند .ایمانش نفعی به حالش نخواهد داشت.
ولی هر که پیش از آن ایمان داشته ومنتظر ظهورش
بوده ایمانش برایش سودمند خواهد بود وخداوند
مقام وشأنش را نزد قائم (علیه السالم) بزرگ خواهد
ساخت وروز قیامت ورستاخیز بهشتش را برایش
زینت خواهد کرد وآتشش را از وی محجوب خواهد
فرمود واین است پاداش دوستان واهل والیت
امیرالمومنین (علیه السالم) وذریه طاهرین آن
حضرت(علیهمالسالم).

سال چهاردهم
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آیتالله رئیسی در کنگره چهار هزار شهید روحانی:

پیشرفتکشوررابهرفعتحریمموکولنمیکنیم/
قرارگاهخنثیسازیتحریمتشکیلدادهایم

رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه
پیشــرفت کشــور را بــه رفــع تحریم
موکــول و متوقــف نمیکنیــم تــا
دیگـران بـرای مــا تصمیــم بگیرنــد،
گفــت :قرارگاهــی بــرای خنثــی
کــردن تحریمهــا تشــکیل دادیــم
کــه فعاالنــه مشــغول اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه
دولــت ایرنــا ،آیــت اهلل ســید
ابراهیــم رئیســی در کنگــره چهــار
هــزار شــهید روحانــی طــی یــک
ســخنرانی ویدئو کنفرانســی خطاب
به خان ـواده شــهدای روحانــی گفت:
خــون مطهــر شــهدا از عالــم جهــل
زدایــی کــرد ماننــد خــون حضــرت
اباعبـداهلل حســین(ع) ،جهــل زدایی
در جاهلیــت عالــم مدرن بــه برکت
خــون شــهدا شــکل گرفتــه اســت.
رئیــس دولــت ســیزدهم بــا اشــاره
بــه بی ـداری اســامی در منطقــه و
تحــوالت یمــن گفــت :ایــن یمــن
همــان یمــن دیــروز اســت ،امــا
 ۷ســال ایســتادگی و مقاومــت
میکنــد .در جایجــای عالــم،
برکــت خــون شــهدا را میبینیــم
کــه جهــل زدایــی و از مشــکالت
عالــم اســام مشــکل گشــایی
میکنــد.
آیــتاهلل رئیســی بــا تاکیــد بــر
اینکــه پیــام شــهدای گرانقــدر امروز
طنینانــداز شــده اســت ،گفــت:
پیــام خــون شــهدا پاســداری از
ارزشهــای اســامی ،ایســتادگی،
مقاومت در برابر دشــمنان ،ســاختن

کشــور ،رفــع مشــکالت مــردم ،،توجــه
بــه فرمایشــات و رهنمودهــای رهبری،
وحــدت و انســجام ملــی اســت و اینهــا
پیــام مهمــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امروز جهــاد تبیین
بـرای همــه مــا مســئله مهم و اساســی
اســت و مــا نســبت بــه حمایــت مــردم
از انقــاب اســام و رهبــری تردیــدی
نداریــم ،گفــت :بــه عنــوان طلبــه
خدمتگـزار دیــدم کــه بــا مــردم بــودن
چقــدر حمایــت مــردم را بــه همــراه
دارد .بــه رغــم همــه دشــمنیها و
ســخن پراکنیهــای دشــمن ،همــراه
بــودن بــا مــردم بســیار مهــم اســت و
در جنــگ ســایبری دیدیــم کــه در یک
لحظــه همه پمــپ بنزینهــا از فعالیت
ایســتاد و مــردم هوشــیارانه و با بصیرت
دشــمن را نــاکام گذاشــتند.
وی افــزود :در جریــان عادالنــه کــردن
یارانههــا چقــدر تــاش کردنــد تــا
مــردم ســخن آنــان را اجــرا کننــد،
امــا مــردم را ناکامشــان گذاشــتند و
بصیــرت مــردم نســبت بــه نظــام باعث
شــده اســت کــه دشــمن موفق نشــود.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره فتــوای
تحریــم در قضیــه تنباکــو و اجابت همه
مــردم ،گفــت :مقــام معظــم رهبــری
در قضیــه عادالنــه ســازی یارانــه فت ـوا
ندادنــد و فقــط توصیــه کردنــد همــه
ق ـوا و مــردم حمایــت کننــد و مــردم
چقــدر زیبــا دشــمنان و بدخواهــان را
نــاکام گذاشــتند.
رئیســی خطــاب بــه خانــواده شــهدا
گفــت :امــروز دولــت و بنــده بــه

فرمانده انتظامی بردسیر گفت:

عامالننزاعدستهجمعیدر
بردسیردستگیرشدند

فرمانــده انتظامــی بردســیر گفــت :چهــار نفــر از عامــان اصلــی ایجــاد نـزاع
دســته جمعی و مجروحیت  ۲نفر در این شهرســتان شناســایی و دســتگیر
شدند.
بــه گـزارش ایرنــا بــه نقــل از پایگاه خبــری پلیس،ســرهنگ منصــور رمضان
ن ـژاد گفــت :در پــی اعــام وقــوع ن ـزاع دســته جمعــی در یکــی از نقــاط
شــهر بردســیر ،بالفاصلــه مامــوران بـرای بررســی موضــوع بــه محل اعـزام و
مشــخص شــد چندیــن جـوان بــه ســبب اختالفاتی بین خودشــان بشــدت
بــا یکدیگــر درگیــر هســتند و ضمن بــر هــم زدن آرامــش شــهروندان  ۲نفر
از طرفیــن نـزاع را نیــز بــا ســاح ســرد و چــوب مجــروح کــرده انــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر تصریــح کــرد :در ادامــه مامــوران بــا
انجــام اقدامــات اطالعاتــی و شناســایی مــکان حضور ایــن افراد موفق شــدند
چهــار نفــر از عامــان اصلــی درگیــری را در چنــد عملیات ضربتی دســتگیر
کنند .
ســرهنگ رمضــان نـژاد بــا اشــاره بــه تشــکیل پرونــده و معرفی متهمــان به
مراجــع قضایــی ،اظهــار داشــت :بــه همــگان بویــژه قشــر جـوان توصیــه می
شــود هیچــگاه بـرای حــل مســائل و اختالفــات خــود بــه نـزاع و خشــونت و
راه انداختــن نـزاع متوســل نشــوند چراکــه عــاوه بــر امــکان وقــوع حـوادث
جبـران ناپذیــر ،آرامــش روانــی دیگـران را نیــز بــه هــم مــی زننــد.

بیشترینسطحزیرکشتمحصولجومربوط
بهشهرستانبردسیربا ۵هزارو ۵۰۰هکتار

مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت :پیش بینی
مــی شــود امســال ۷۴ ،هـزار تــن محصــول جــو از  ۲۱هـزار و  ۵۹۴هکتــار
مـزارع کرمــان برداشــت شــود.
فریــدون آهنگــری گفــت :امســال برداشــت محصــول جــو از نیمــه دوم
فروردیــن در اســتان کرمــان آغــاز شــده اســت و تــا  ۱۵تیــر مــاه ادامــه دارد.
او مــی گویــد :بیشــترین ســطح زیــر کشــت محصــول جــو مربــوط بــه
شهرســتان بردســیر بــا  ۵هـزار و ۵۰۰هکتــار و کمتریــن ســطح زیر کشــت،
مربــوط بــه شهرســتان کوهبنــان بــا  ۷۵هکتــار اســت.
بــه گفتــه مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان پیــش
بینــی مــی شــود تــا پایــان برداشــت جــو ۷۴ ،هـزار تــن محصــول از مـزارع
اســتان کرمــان برداشــت شــود.
او میگویــد :بیشــترین و کمتریــن میـزان تولیــد در واحد ســطح بــه ترتیب
 ۷و  ۲تــن در هکتــار اســت.

عنــوان طلبــه خدمتگــزار وظیفــه
یدانیــم همانطــور کــه در
خــود م 
موضــوع کرونــا ،خــدا لطــف کــرد و
آمــار داغـداری  ۷۰۰خانـواده بــه زیــر
 ۷نفــر کاهــش یافته اســت ،احســاس
مــی کنیــم بــا مــدد الهــی ،بــا
رهبریهــای حکیمانــه و بــا پشــتوانه
مــردم و نخبــگان و صاحــب نظ ـران،
دولــت بتوانــد در رفــع مشــکالت بــه
ویــژه مشــکالت معیشــتی بــه رغــم
شـرایطی کــه در اثر جنــگ اوکراین و
افزایــش قیمتهــای جهانــی رخ داده،
موفــق شــود.
وی ادامــه داد :همانطــور کــه تهدیدات
دشــمن را مانــع نمیبینیم ،پیشــرفت
کشــور را هــم بــه رفع تحریــم موکول
و متوقــف نمیکنیم تــا دیگـران برای
مــا تصمیــم بگیرنــد و ایــن را در عمل
هــم نشــان دادیــم و در تریبونهــای
رســمی اعــام کردیــم کــه راهبــرد
مــا همــان راهبــرد رهبــری اســت امــا
درعیــن حــال ،مســئله رفــع تحریمها
را دنبــال میکنیــم.
وی یــادآور شــد :مهمتــر از آن ایــن
اســت کــه قرارگاهــی ب ـرای خنثــی
کــردن تحریمهــا تشــکیل دادیــم که
فعاالنــه مشــغول اســت .در تالشــیم
شــرایط طــوری شــود کــه ایــن
مشــکالت برطــرف و زندگــی مــردم و
معیشــت و کســب و کار آنهــا طــوری
شــود کــه بتوانند متفــاوت از گذشــته
زندگــی کننــد و شـرایط برتــر و بهتر
شــود.
رئیــس دولــت ســیزدهم اظهــار
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ادامه آیه ی 11سوره نساء :
 -18قانون ارث بر چه اساس و مصالحی استوار
است؟
قانون ارث براساس مصالح واقعی بشر استوار شده و تشخیص
این مصالح به دست خداست .زیرا انسان آنچه را مربوط به خیر
و صالح اوست در همه جا نمی تواند تشخيص دهد .ممکن
است بعضی گمان کنند پدران و مادران بیشتر به نیازمندی
های او پاسخ می گویند ،بنابراین باید در ارث بر فرزندان مقدم
باشند .ممکن است جمعی عکس این را فکر کنند و اگر قانون
ارث به دست مردم بود ،هزار گونه هرج و مرج و نزاع و اختالف
در آن واقع می شد .اما خدا که حقائق امور را آن چنان که
هست می داند ،قانون ارث را بر نظام ثابتی مطابق منافع بشر
قرار داده است.
 -19منظور از اینکه خداوند علیم و حکیم است،
یعنیچه؟
«این قانونی است که از طرف خدا فرض و واجب شده و او دانا
و حکیم است»این جمله برای تأکید مطالب گذشته است ،تا
جای هیچ گونه چانه زدن برای مردم درباره قوانین مربوط به
سهامارثباقینماند.
 -20چرا در آیه شریفه به جای کلمه «ابناء» کلمه
«اوالد» آمده است؟
در اینکه به جای لفظ «ابناء» کلمه «اوالد» را به کار برده،
داللتی است بر اینکه حکم «یک سهم دختر» و «دو سهم
پسر» مخصوص به فرزندانی است که بدون واسطه از خود
میت متولد شده اند .اما فرزندان با واسطه یا نوه و نتیجه و نبیره
وپایینتر،حکمشان،حکمکسیاستکهبهوسیلهاوبهمیت
متصلمیشوند.بنابراینپسرزادگانهرچندکهدخترباشند
دو سهم می برند و دخترزادگان هر چند که پسر باشند ،یک
سهممیبرند.
همچنانکه این فرق میان دو کلمه « :اب» و «والد» هست.
یعنی« ،والد» تنها به پدر بالواسطه می گویند و «اب» هم
در مورد پدر بالواسطه استعمال می شود و هم در مورد اجداد
به کار می رود.

داشــت :راهبــرد دشــمن ناامیــد کــردن
مــردم و راهبــرد نظــام اســامی امیــدوار
کــردن مــردم اســت .امــروز هرکــس
بخواهــد یــا نخواهــد بدانــد یــا ندانــد ،بــا
قلــم و قدمــش کاری کنــد کــه مــردم
مایــوس و ناامیــد شــوند در مســیر راهبــرد
دشــمن اســت و اگــر بـرای امیــدوار کردن
مــردم قــدم بــردارد در مســیر راهبــرد نظام
اســامی قــرار دارد.
آیــت اهلل رئیســی پیامبــران ،ائمــه و
پیشـوایان و علما را معلم بشــریت عنوان و
تصریــح کــرد :علمــا و عالمان دینــی در یاد
دادن ،تعلیــم ،معرفتافزایــی تربیــت و هــم
در عمــل بــه اج ـرای دیــن و ارزش هــای
الهــی وارثــان انبیــا هســتند.
وی ادامــه داد :وظیفــه تعلیــم و تعدیــل
در مبــارزه بــا فســاد و تبعیــض و اج ـرای
عدالــت بــر عهــده روحانیــون اســت و اینها
در ایــن میــدان حضــور مییابنــد و در آیه 112سورهنساء
میـدان آموختــن و تربیت نفوس مســتعده و نیمی از میراث همسرانتان از آن شما (شوهران) است اگر
هــم وظیفــه دارنــد و بـرای همــه مــا الگو و
آنان فرزندی نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشند یک
اســوه شــدهاند.
چهارم ماترک آنان از آن شماست (البته) پس از انجام وصیتی
که بدان سفارش کرده اند یا دینی (که باید استثناء شود ) و
یک چهارم از میراث شما برای آنان است اگر شما فرزندی
نداشته باشید و اگر فرزندی داشته باشید یک هشتم برای
میراث شما از ایشان خواهد بود (البته) پس از انجام وصیتی
تفاهــم نامــه احــداث  ۳۲مدرســه در قالــب  ۱۹۲کالس درس در ایــن اســتان بــا که بدان سفارش کرده اید یا دینی (که باید استثناء شود) و
اگر مرد یا زنی که از او ارث می برند کالله (=بی فرزند و بی
حضــور اســتاندار کرمــان و ســایر مدیــران منعقــد شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،تفاهمنامــه احــداث  ۳۲مدرســه در کرمــان بین موسســه پدر و مادر) باشد و برای او برادر یا خواهری باشد پس برای
خیریــه مهــر گیتــی ،اداره کل نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس ،اداره کل آمــوزش هر یک از آن دو یک ششم (ماترک) است و اگر آنان بیش از
و پــرورش اســتان و مجمــع خیــران مدرســه ســاز کرمــان بود کــه در راســتای تحقق این باشند در یک سوم (ماترک) مشارکت دارند (البته) پس از
انجام وصیتی که بدان سفارش شده یا دینی که (باید استثناء
پویــش کرمــان دانــا منعقد شــد.
آییــن انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه در گردهمایــی مدیــران و روســای آمــوزش و پــرورش شود به شرط آنکه از این طریق) زیانی (به ورثه) نرساند این
شهرســتان هــا و مناطــق اســتان کرمــان در مرکــز آموزشــی  -رفاهــی فرهنگیــان است سفارش خدا و خداست که دانای بردبار است.
(هتــل آســمان) بــا حضــور اســتاندار ،مدیرعامــل موسســه خیریــه مهــر گیتــی -1 ،زن و شوهر از یکدیگر چگونه ارث می برند؟
معــاون عمرانــی اســتاندار ،مدیــران کل آمــوزش و پــرورش و نوســازی ،توســعه و در این آیه چگونگی ارث زن و شوهر از یکدیگر توضیح داده
می شود .آیه می گوید « :مرد نیمی از اموال همسر خود را در
تجهیــز مــدارس اســتان ،رییــس مجمــع خیــران مدرســه ســاز برگــزار شــد.
صورتی که او فرزندی نداشته باشد به ارث می برد ،ولی اگر
نهادینه کردن کار خیر در دستور کار قرار گیرد
اســتاندار و رییــس شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در ایــن گردهمایــی فرزند و یا فرزندانی داشته باشد (حتی اگر از شوهر دیگری
گفــت :بــزرگ تریــن افتخــارم ایــن اســت کــه معلــم هســتم ،تکریــم معلــم ضــروری باشد) شوهر تنها یک چهارم مال را به ارث می برد».
البته این تقسیم نیز بعد از پرداخت بدهی های همسر و انجام
اســت و بایــد بــه افــکار عمومــی یــادآوری شــود.
محمــد مهــدی فــداکار بــا بیــان ایــن کــه معلمــی را بــا فعالیــت هــای پرورشــی در وصیت های مالی اوست چنانکه می فرماید « :من بعد وصیه
مــدارس آغــاز کــرده اســت ،افــزود :معلمــی شــغلی مقــدس اســت ،بنــده بــه معلــم یوصی بها او دین» اما ارث زنان از ثروت شوهران در صورتی
بودنــم چــه در مدرســه و چــه دانشــگاه افتخــار مــی کنــم ،هــر چنــد کــه معلمــی در که شوهر فرزندی نداشته باشد یک چهارم اصل مال است.
 -2اگر شوهران فرزندی داشته باشند سهم ارث
مدرســه ســختی هــای خــاص خــودش را دارد.
وی ضمــن قدردانــی از همــه خیــران اظهــار داشــت :امــور خیــر عمرانــی و ملکــی در زنانچگونهاست؟
گذشــته بیشــتر بــه صــورت وقــف انجــام مــی شــد ،امــا امــروز بــه صــورت اختصاص ولی اگر شوهران فرزندی داشته باشند (اگر چه این فرزند از
منابــع مالــی بــرای ســاخت و ســاز ارائــه مــی شــود ،مدرســه ســازی واالتریــن امــر همسر دیگری باشد) سهم زنان به یک هشتم می رسد .این
خیــر اســت ،فضــای آموزشــی مطلــوب بــه طــور قطــع در بهبــود فراینــد یاددهــی  -تقسیمنیزهمانندتقسیمسابقبعدازپرداختبدهکاریهای
شوهر و انجام وصیت مالی اوست« .من بعد وصیه یوصی بها
یادگیــری موثــر اســت.
اســتاندار کرمــان گفــت :ارزشــمندی معلمــی بــه ایــن اســت کــه معلمــان بــا انســان او دین»
ســروکار دارنــد و تفکــر و روحیــه معلــم در شــخصیت دانــش آمــوزان تاثیــر مــی قابل توجه آنکه سهام شوهران و زنان در صورتی که شخص
گــذارد ،تکریــم معلمــان تاثیرگــذار بویــژه پیشکســوتان بایــد در دســتور کار قــرار میت فرزند داشته باشد به نصف تقلیل می یابد و آن برای
رعایت حال فرزندان است.
گیــرد ،مــن بــه معلــم دوران ابتدایــی ام ماننــد مــادرم احتــرام مــی گــذارم.
وی گفــت :اســم مــدارس خیرســاز بایــد بــه نــام خیــران باشــد و نبایــد نــام ایــن  -3اگر مردی دارای همسرانی بود سهم ارث زنان
مــدارس تغییــر کنــد ،تکریــم و احتــرام خیــران ضــروری اســت ،یادکــردن از خیــران چگونهخواهدبود؟
و دیــدار و مالقــات بــا آن هــا و آمــوزش و نهادینــه ســازی آن بــه دانــش آمــوزان آن توجهبهایننکتهنیزالزماستکهسهمیکهبرایزنانتعیین
شده(اعمازیکچهارمیایکهشتم)اختصاصبهیکهمسر
مدرســه بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد.
رییــس شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان ،همچنین در خصــوص تخصیص ندارد ،بلکه اگر مرد همسران متعدد داشته باشد ،سهم مذکور
بودجــه اســتانی بــرای ســاخت و ســاز مــدارس ،وضعیــت اســناد خزانــه و ترغیــب بین همه آنها به طور مساوی تقسیم خواهد شد و ظاهر آیه
خیــران بــه حضــور و فعالیــت در اســتان بــا اولویــت مناطــق محــروم و مناطقــی کــه فوقنیزهمیناست.
-4منظورازواژه «کالله»چیست؟
ســرانه فضــای آموزشــی کمتــری دارنــد ،توضیحاتــی ارائــه کــرد.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در ایــن آییــن گفــت :در قالــب ایــن آنچه از کتب لغت استفاده می شود این است که «کالله»
تفاهــم نامــه مقــرر شــد ،جمــع آوری منابــع الزم و ســاخت فضــای آموزشــی و در اصل معنی مصدری دارد و به معنی «کالل» یعنی از بین
پرورشــی در قالــب پــروژه احــداث  ۳۲مدرســه در قالــب  ۱۹۲کالس درس صــورت رفتن قوت و توانایی است.
ولی بعدا به خواهران و برادرانی که از شخص متوفی ارث می
گیــرد.
رضــا رضایــی افــزود :تامیــن هزینــه هــای ســاخت ،تجهیــز و بهــره بــرداری مــدارس برند گفته شده است .شاید تناسب آن این است که برادران و
ایــن پــروژه بــه صــورت مشــارکتی ( ۳۰درصــد خیــران در مــکان هــای روســتایی و خواهران جزء طبقه دوم ارث هستند و تنها با نبودن پدر و مادر
 ۵۰درصــد در مــکان هــای شــهری و مابقــی پــس از انجــام تعهــد خیــران توســط و فرزند ارث می برند .چنین کسی که پدر و مادر و فرزندی
ندارد مسلما در رنج است و قدرت و توانایی خویش را از دست
ســازمان نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور) بــر عهــده دارنــد.
وی ادامــه داد :بــر ایــن اســاس موسســه خیریــه مهــر گیتــی ســاخت  ۳۲مدرســه داده است لذا به آنها «کالله» گفته می شود« .راغب» در
(معــادل  ۱۹۲کالس) را بــر مبنــای اجــرای حداقــل  ۳۰درصــد از کل هزینــه هــر کتاب «مفردات» می گوید « :کالله» به کسانی گفته می
مدرســه در مــکان هــای روســتایی و حداقــل  ۵۰درصــد از کل هزینــه هــر مدرســه شود که از متوفی ارث می برند در حالی که پدر و مادر یا فرزند
در مــکان هــای شــهری را بــا نظــارت اداره کل نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس و فرزند زاده او نیستند.
کرمــان متعهــد مــی شــود.
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اسرارنماز

هــر یــک از نمازهــا مزیتــى دارنــد .در بیــن نمازهــا ,نماز
ظهــر خصوصیتــى دیگــر دارد(( .حافظـوا علــى الصلوات
والصلــوه الوســطى))( روایــات ,صلــوه وســطى را بــه نماز
ظهــر تفســیر کــرده انــد و فرمودنــد :وقتــى آفتــاب
از دایــره نصــف النهــار زایــل شــد و ظهــر ف ـرا رســید
نگذاریــد نمــاز ظهــر شــما به تإخیــر افتــد .هنــگام زوال
ظهــر درهــاى رحمــت بــاز اســت و از خـداى ســبحان
رحمتــى را مســإلت کنیــد .در ایــن وقــت هرگــز به فکر
خــود نباشــید کــه خدایــا مــا را بیامــرز یا پــدر و مــادر ما
را بیامــرز یــا دوســتان مــا را بیامــرز .بیانى از امام هشــتم
امــام رضــا ـ ســام اهلل علیــه ـ رســیده اســت کــه ((لک
الحمــد ان اطعتــک و ال حجــه لــى ان إعطیتک لــى و ال
لغیــرى فــى احســانک و ال عذر لــى ان إســإت ما اصابنى
مــن حســنه فمنــک یــا کریــم .اغفــر لمــن فى مشــارق
االرض و مغاربهــا مــن المومنیــن والمومنات))همت ها را
همیشــه بلنــد بگیریــد ,نظرتان همیشــه بلند باشــد که
خدایــا همــه مومنیــن عالــم را رحمــت کن.
هنــگام زوال ظهــر درهــاى آســمان رحمــت بــاز اســت,
ل ـذا یکــى از اس ـرار جنــگ در اســام ایــن اســت کــه
جنــگ مســتحب اســت از ظهــر بــه بعد شــروع شــود و
قبــل از ظهــر مکــروه اســت.مگر ایــن که دشــمن حمله
کنــد ,در ایــن صــورت در تمــام اوقــات انســان مــى تواند
حملــه او را پاســخ دهــد.
جنــگ کــردن قبــل از ظهــر مکــروه اســت امــا از ظهــر
بــه بعــد مســتحب اســت ,چـرا؟ راز ایــن نکتــه در کتاب
هــاى فقهــى مــا ـ کــه از ایــن روایات اســتفاده کــرده اند
ـ ایــن چنیــن بیــان شــده اســت کــه :درهــاى رحمــت
هنــگام ظهــر بــاز اســت ,بلکــه خـداى ســبحان قلــب
کفــار و منافقیــن را هدایــت کنــد کــه به اســام گرایش
پیـدا کننــد و خونــى ریختــه نشــود .ایــن راز جهــاد در
میـدان جنــگ اســت کــه آن هــم حکمــى خــاص دارد.
بعــد از ایــن نکتــه مرحــوم صاحب جواهــر ـ رضـوان اهلل
علیــه ـ مــى گویــد :ســید الشــهدإ حســین بــن على بن
ابــى طالــب ـ علیــه الســام ـ شــخصا از ظهــر بــه بعــد
روز عاشــورا وارد میـدان شــده اســت ,اصحابــش قبــل از
ظهــر دفــاع کــرده انــد ,امــا آن چــه مربــوط بــه خــود
حضــرت اســت از ظهــر بــه بعــد اســت ,لـذا نمــاز ظهــر
را در آن حالــت خوانــده انــد ,ســپس وارد میـدان شــدند.
ظهــر کــه مــى شــود درهــاى رحمــت بــاز اســت ,وقتى
کــه درهــاى رحمــت بــاز شــد انســان از خداى ســبحان
رحمــت کاملــه مســإلت مــى کند.
از رســول خـدا ـ علیــه آالف التحیــه والثنــإ ـ نقل شــده
اســت(( :اذا زالــت الشــمس فتحت إبـواب الســمإ و إبواب
الجنــان واســتجیب الدعــإ فطوبــى لمــن رفــع لــه عنــه
ذلــک عمــل صالــح)) هنــگام زوال ,درهــاى رحمــت
و درهــاى بهشــت بــاز اســت و دعاهــا هــم مســتجاب
اســت ,خوشــا بــه حــال کســى کــه هنــگام زوال ,عمــل
صالحــى از او بــه آســمان معنــا رفعــت یابــد کــه اگــر
عمــل رفــت عامــل هــم مــى رود .چنیــن نیســت کــه
عمــل از عامــل جــدا باشــد و عمــل را در یــک نامــه
بنویســند و او تنهــا بــاال بــرود .آن جــان عمــل کــه نیت
اســت ممکــن نیســت از انســان جدا باشــد .عمــل مانند
بخــار یــا دود نیســت .عمــل واقعیتــى اســت کــه از جان
آدم جـدا نیســت و ممکــن نیســت عمــل را بــاال برنــد و
جــان آدم و آن حقیقتــى کــه منشــإ این عمل اســت در
زمیــن باشــد .اگــر عمــل بــاال مــى رود عامــل هــم بــاال
مــى رود ,انســان آســمانى و فرشــته مــى شــود .وصــف
انســان ,ســماوى مــى شــود.
ایــن معنــاى عقلى را امیرالمومنین ـ ســام اهلل علیه ـ در
بیــان لطیفــى تبییــن فرمودنــد(( :فاعل الخیــر خیر منه
و فاعــل الشــر شــر منــه)) بهتــر از هــر عمل خیــرى آن
انســانى اســت که آن عمــل خیــر را انجام مى دهــد ,اگر
نمــاز فضیلــت دارد و باال مــى رود ,بهتر از نمــاز ,نمازگزار
اســت ,چــون ایــن نمــاز اثــر و فعــل اوســت .چگونــه مى
شــود نمــاز بــاال بــرود و نمازگـزار بــاال نــرود ,چگونــه مى
شــود روزه بــاال بــرود و روزه دار بــاال نــرود .هــم چنیــن
بدتــر از هــر عمــل بــد همــان عامــل آن عمــل اســت,
زیـرا عمــل بــد و شــر ,اثــر آن شــخص اســت ,چگونــه
مــى شــود اثــر از موثــر قوىتر باشــد.
در بعــد فضیلــت اگــر اعمال خیــر بــاال مــى رود آن روح
انســان کــه عامــل ایــن اعمــال خیر اســت آن هــم یقینا
بــاال مــى رود.
فرمودنــد :اگــر مــى خواهیــد بــاال بیاییــد راهــش ایــن
اســت .بــه مــا گفتــه انــد بــاال بیاییــد.
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آگهیتحدیدحدودعمومی

بنــا بــه تجویــز مــاده  14قانــون ثبــت تحدیــد حــدود امــاک تحــت پالکهــای مشــروحه ذیــل واقــع در محــدوده بخــش هــای  20و  21کرمــان و در تاریخهــای مقــرر
ذیــل و از ابتـدای وقــت اداره بعمــل خواهــد آمــد.
امالک واقع در بخش 20کرمان
 1459اصلی موقوفه حاج سیف اله خدامی با تولیت استانداری کرمان ششدانگ زمین غیرمحصور واقع در مزرعه طاهرآباد
 1467اصلی موقوفه حاج سیف اله خدامی با تولیت استانداری کرمان ششدانگ زمین غیرمحصور واقع در مزرعه طاهرآباد
چهارشنبه1401/4/1
 1468اصلی موقوفه حاج سیف اله خدامی با تولیت استانداری کرمان ششدانگ زمین غیرمحصور واقع در مزرعه طاهرآباد
 1474اصلی موقوفه حاج سیف اله خدامی با تولیت استانداری کرمان ششدانگ زمین غیرمحصور واقع در مزرعه طاهرآباد
پنجشنبه1401/4/2
 1480اصلی موقوفه حاج سیف اله خدامی با تولیت استانداری کرمان ششدانگ زمین غیرمحصور واقع مزرعه طاهرآباد
 1490اصلی موقوفه حاج سیف اله خدامی با تولیت استانداری کرمان ششدانگ زمین غیرمحصور واقع در مزرعه طاهرآباد
شنبه1401/4/4
 1496اصلی موقوفه حاج سیف اله خدامی با تولیت استانداری کرمان ششدانگ زمین غیرمحصور واقع در مزرعه طاهرآباد
 1525اصلی موقوفه حاج سیف اله خدامی با تولیت استانداری کرمان ششدانگ زمین غیرمحصور واقع مزرعه طاهرآباد
یکشنبه1401/4/5
 1531اصلی موقوفه حاج سیف اله خدامی با تولیت استانداری کرمان ششدانگ زمین غیرمحصور واقع مزرعه طاهرآباد
 1554اصلی موقوفه حاج سیف اله خدامی با تولیت استانداری کرمان ششدانگ زمین غیرمحصور واقع مزرعه طاهرآباد
دوشنبه1401/4/6
 1562اصلی موقوفه حاج سیف اله خدامی با تولیت استانداری کرمان ششدانگ زمین غیرمحصور واقع مزرعه طاهرآباد
سهشنبه1401/4/7
یک فرعی از 2902اصلی قاسم رضازاده مشیزی فرزند حسن ششدانگ خانه باغ بمساحت 7256/75مترمربع واقع در بردسیر  -باغستان هجین
چهارشنبه1401/4/8
 794فرعــی از  295فرعــی از  5223اصلــی عنایــت الــه شــاه حیــدری پــور فرزنــد کرامــت ششـدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت  501/35مترمربــع واقع در
بردســیر  -بیدخـوان  -روســتای جواجه ســهیل
 795فرعی از 5223اصلی مهدی مرادپور نگاری فرزند علی ششدانگ یکباب خانه و باغچه بمساحت 783/83مترمربع واقع در بردسیر  -بیدخوان  -روستای خواجه سهیل
پنجشنبه1401/4/9
 5367اصلــی آقــای حســین سیســتانی بدوئــی فرزنــد علیـداد (قهـرا از مالکیت علیداد سیســتانی بدوئــی فرزند مـراد) ششـدانگ مزرعه قلقلو کــه دارای دو رشــته قنات
اســت کــه مبـدا آنهــا در اراضــی مزرعــه طغرکوییــه و مظــه اول اراضــی خــود مزرعــه اســت و بمـدار شــش شــبانه روز بیــن مالکین تقســیم مــی شــود واقع در بردســیر
 توابــع حاج کاکاشنبه1401/4/11
 5465اصلــی آقــای علــی یــاری دهنــوی فرزنــد رمضــان بوکالــت از خدامـراد کهنوئــی بازمانــده فرزنــد مهــدی (قهـرا از مالکیــت مهــدی کهنوئــی بازمانده فرزنــد علی)
ششـدانگ میــاه و مزرعــه نیــو دارای یــک چشــمه اســت کــه در ســفالی تپــه حدفاصــل بــا مزرعــه اکبرابــاد حــاج کاکا واقــع در بردســیر  -قطعــه 3
یکشنبه1401/4/12
 2فرعی از 6029اصلی داود بیرمی نیا فرزند جعفر ششدانگ یکباب خانه بمساحت 285/80مترمربع واقع در بردسیر  -میدان آزادی  -روی تل
 7386اصلــی دولــت جمهــوری اســامی ایـران بنمایندگــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا شناســه ملــی  14000290195ششـدانگ یکبــاب ســاختمان مشــتمل بــر
محوطــه بمســاحت  1344/88مربــع واقــع در بردســیر _ درونوییــه
 1فرعی از 7566اصلی حمید نفرپور مبارکه فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه مسکونی بمساحت 215/46مترمربع واقع در بردسیر -درونوئیه
 2فرعی از 7566اصلی رضا خسروی فرزند اصغر ششدانگ یکباب خانه مسکونی بمساحت 150مترمربع واقع در بردسیر  -درونوئیه
دوشنبه1401/4/13
 7623اصلی داوود زارع عسکری فرزند عین اله ش ش 3170121391ششدانگ یکباب خانه بمساحت 190/76مترمربع واقع در بردسیر  -میدان آزادی
 7632اصلی غالمعباس رهنمای باغسرخ فرزند محمدیار ش ش 3ششدانگ یکباب خانه بمساحت 321/27مترمربع واقع در بردسیر -درونوئیه
سهشنبه1401/4/14
 7633اصلی محمد چهار گنبدی محمودی فرزند جواد شماره شناسنامه 3170084399ششدانگ یکباب خانه بمساحت 550مترمربع واقع در بردسیر  -درونوئیه
 7641اصلــی غالمرضــا توانــای بلوکــی فرزنــد علیرضــا ششـدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل بــر ســاختمان بمســاحت  168/88مترمربــع جهت الحــاق به پــاک 18
فرعــی از  3427اصلــی بخــش  20کرمــان واقــع در بردســیر  -تــل صحـرا گاو
چهارشنبه1401/4/15
امالک واقع در بخش 21کرمان
یــک فرعــی از  294اصلــی آقــای ارشــمیدس شــمس الدیــن ســعید فرزنــد ابراهیــم (ســهام خریـداری شــده از مالکیــت حســن ســعید فرزند قاســم) ششـدانگ اراضی
مزرعــه عظیــم آبــاد کــه دارای یــک رشــته قنــات مــی باشــد کــه مبدا میــاه قنــات مزبــور در کنــدر خدرتموئیه و مظهــر آم در اســتخر مزرعه اســت بمدار شــش شــبانه
روز در گــردش مــی باشــد و بــر  96ســهم تســهیم میشــود واقــع در قطعــه یــک قریــت العــرب
پنجشنبه1401/4/16
لـذا بموجــب مــاده  14قانــون ثبــت بــه صاحبــان امــاک و مجاوریــن پالکهــای فــوق الذکــر بوســیله ایــن آگهــی اعــام مــی گــردد کــه در روزهــای مقــرر در محل بهم
رســانند و چنانچــه هــر یــک از مالکیــن یــا قائــم مقــام قانونــی آنــان در تحدیــد حــدود حاضــر نباشــد مطابــق مــاده  15قانون ثبــت ملک آنهــا با حضــور و حــدود اظهار
شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد حــدود و اعتـراض مجاوریــن صاحبــان و امــاک و دارنــدگان احتمالــی حقــوق ارتفاقــی وفــق مــاده  20قانــون ثبــت از تاريــخ تنظیــم
صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت  30روز پذیرفتــه و معتــرض وفــق مــاده  87آییــن نامــه قانــون ثبــت بایــد ظرف مــدت یک مــاه از تقدیــم اعتـراض دادخواســت الزم به
دادگاه تقدیــم نمایــد .تاریخ انتشــار  :دوشــنبه 1401/3/9

حسینتقیزاده-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانبردسیر

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي و
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره1401/1/18-140160319011000105
هیــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضــي آقاي
محســن زاهــدی فرزند محمــد بشــماره کدملــی 3179934360صادره از بردســیر در ششـدانگ
يــك بــاب خانــه بــه مســاحت  241مترمربــع پــاك  56فرعــي  3423اصلــي بخــش  20کرمان
بردســیر بلـوار  22بهمــن کوچه فجــر  5خريداري از مالك رســمي حســن کوپــاه اصفهانی محرز
گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي مــي
شــود در صورتــي كه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند
مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتـراض خــود را بــه اين اداره تســليم
و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتـراض ،دادخواســت خــود را بــه
مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول
اعتـراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول - 1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325052

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي
و اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي برابــر راي شــماره-140160319011000102
1401/1/18هيــات اول موضــوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بالمعارض
متقاضــي آقــاي اهلل یــار سیســتانی بدوئــی فرزندخدایــار بشــماره کدملــی 3179492058صــادره از
بردســیر در ششـدانگ يــك بــاب خانــه بــه  289/98مترمربــع پــاك  91فرعــي  542اصلــي
بخــش  20کرمــان بردســیر خیابــان کاشــانی کوچــه جهــاد کوچــه اللــه  8خريـداري از مالــك
رســمي عبــاس بهــادر بردســیری محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در
دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت به صدور ســند
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اوليــن آگهي به مــدت دو
مــاه اعتـراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريخ
تســليم اعتـراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صورت
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول -1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت وامالک شهرستان بردسیر  -شناسه آگهی1325050

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــي و اراضي
و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره 1401/1/23-140160319011000188هیات
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضي آقــاي محمد
رضائــی گزکــی فرزنــد ناصــر بشــماره کدملــی 3179207310صــادره از بردســیر در ششـدانگ
يــك بــاب خانــه بــه مســاحت  588/6مترمربــع پــاك  12فرعــي از1فرعــی از  372اصلي بخش
 21کرمــان بردســیر گلزارخیابــان فرهنــگ کوچــه  9انتقال ملــک از مالکیت خــود متقاضی محرز
گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي مــي
شــود در صورتــي كه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند
مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتـراض خــود را بــه اين اداره تســليم
و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتـراض ،دادخواســت خــود را بــه
مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول
اعتـراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول -1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325130

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي و
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره1401/2/20-140160319011000475
هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضــي خانم
بتــول آب يــار فرزنــد اصغــر بشــماره کدملــی  3179323116صــادره از بردســیرطبق اســناد عادی
بــه اقــای ســعداله خســروی واگـذار و ســپس بــه اقــای احمــد افســون نـژاد و درنهایــت بــه خانم
بتــول ابیــار (متقاضــی پرونــده ) واگـذار و شــهرداری موافقــت خــودرا بــا انتقــال و صدور ســند بنام
متقاضــي اعــام نمــوده اســت.در اجـراي تبصــره مــاده  10قانــون اخيــر راي به انتقال ششـدانگ
يــك بــاب خانــه بــه مســاحت  470/28مترمربــع پــاك  29فرعــي از 23فرعــی از  694اصلــي
واقــع دربردســیر بلـوار میــرزا اقاخــان کوچــه  4بخــش  20کرمــان لـذا بــه منظــور اطــاع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه
صــدور ســند مالكيــت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اوليــن آگهي
بــه مــدت دو مــاه اعتـراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يك
مــاه از تاريــخ تســليم اعتـراض ،دادخواســت خود را بــه مراجع قضايــي تقديم نمايند.بديهي اســت
در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتـراض طبــق مقررات ســند مالكيــت صادر
خواهــد شــدتاريخ انتشــار نوبــت اول -1401/3/9 :تاريخ انتشــار نوبــت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325125
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حجاب اجباری !

قسمت هفتم

اصول حاکم بر حجاب ،مفاهیم
مرتبط با پوشش در قرآن

روزهــای پایانــی قــرن بیســتم ،پیشبینــی گوتــه مبنــی بــر
همگرایــی شــرق و غــرب را نادرســت جلــوه داد؛ چــرا کــه
شــکاف بیــن آن دو بیشــتر شــد و در نتیجــه ســخن کیپلینگ
کــه میگفــت «شــرق ،شــرق اســت و غــرب ،غــرب» بــر
ســخن گوتــه غالــب آمــد.
بــه نظــر میرســد کــه از دیــدگاه خــاص پسـتمدرن ،دو قطب
شــرق و غــرب همچنــان وجــود خواهنــد داشــت و بــا وجــود
تأثی ـرات شــگرف بــر یکدیگــر ،همزیســتی مس ـالمتآمیزی
خواهنــد داشــت .اگرچــه بســیاری از مشــخصههای تمایـزات
فرهنگــی کمرنــگ شــدهاند ،بــا وجــود این ،مــردم در بســیاری
از مناطــق جهــان ،شــدیداً بــه ویژگیهــای ن ـژادی و احیــای
ســنتهای خــود وفــادار هســتند و ایــن نکتــه در مــورد حجاب
بســیار صــادق اســت .گســترش جهانــی مهاجــرت و تبــادالت
بیــن فرهنگــی موجــب حضــور آشــکار زنــان محجبــه در
کشــورهای غربــی شــده اســت .بــا ایــن همــه ایــن بـدان معنا
نیســت کــه یــک مفهــوم کثرتگرایانــه و حســاس از حجــاب
در تصــور عمــوم مــردم غــرب نقــش بســته اســت .حجــاب
هنــوز در نــگاه غــرب ،نمــاد غیــرت اســام اســت و بــه عنـوان
مظهــر ظلــم بــه زنــان تقبیــح میشــود؛ شـواهدی وجــود دارد
کــه نشــان میدهــد احساســات ضــد اســامی معاصــر در اروپا
بیانگــر موضوعــی متفــاوت بــا گفتــة کیپلینــگ اســت ،ایــن
موضــوع ،تــرس از «شرقشــدن غــرب» ،در نتیجــه حضــور
علنــی و آشــکار فرهنگهــای دیگــر در غــرب اســت.
هــدف ایــن مقالــه پرداختــن بــه مســئله گرایــش بــه حجــاب
بــه عنـوان یــک فراینــد جهانــی بــا توجــه بــه واکنشهــای
مشــخص فــردی نســبت بــه آن اســت .بــه طــور کلــی ،واقف
بــودن بــه معانــی فرهنگــی پوشــش و نقــش ُمــد ،بــه عنـوان
شــاخص موقعیت اجتماعــی و هویت فــردی از اهمیــت باالیی
برخــوردار اســت .معانــی جنســیتی مــد اروپایــی کــه اهمیــت
سیاســی و فــردی لبــاس را آشــکار میســازد ،همـواره موضــوع
بررسـیهای فمینیســتی بــوده اســت .ابعــاد سیاســی و فــردی
حجــاب (هــم بــه عنـوان پوشــش «اصلــی» بــدن و هــم بــه
عنـوان پوشــش اضافــی و انتخابــی) کمتــر مــورد توجــه قـرار
گرفتــه شــده اســت .ایــن تفســیر از «معانــی» حجــاب ،ایــن
موضــوع را از دو بعــد مرتبــط بــه هــم ،یعنــی بعــد مذهبــی-
معنــوی و بعــد سیاســی -اجتماعــی ،مــورد بررســی قــرار
میدهــد .هــدف اصلــی ،پرداختــن بــه اصــول کلــی حاکــم بــر
حجــاب و مســائل اساســی بحــث دربــاره ماهیــت آن از طریق
بررســی برخــی از مفاهیــم لبــاس محجوبانــه مطابــق قــرآن
میباشــد .بــه منظــور بررســی ایــن موضــوع کــه حجــاب در
ســطح محلی چگونــه تلقی شــده و چگونه مــورد اســتفاده قرار
میگیــرد ،اهمیــت فــردی گرایــش بــه حجــاب را از زبــان دو
زن (یــک دانشــجوی انگلیسـیاالصل و یک کارگــر الجزایری
کــه در کارخانــهای در فرانســه مشــغول بــه کار اســت)مورد
بررســی ق ـرار میدهیــم.
نگــرش ایــن زنــان بــه حجــاب کــه در توضیحات آنها نســبت
بــه اهمیــت حجــاب بیــان شــده اســت ،نشــان میدهــد کــه
حجــاب امــری اســت کــه نــوع آن بــه انتخــاب فــرد بســتگی
دارد و روشــی بـرای بیــان جایــگاه اجتماعــی افـراد اســت و در
عیــن حــال یــک وظیفــه دینــی و نمــادی از ســبک ســنتی
لبــاس پوشــیدن اســت.
در اســام ،روابــط زن و مــردی کــه بــه لحــاظ نســبی یــا
ســببی هیــچ ارتباطــی بــا هــم ندارنــد ،تنهــا در مواقــع
و شــرایط کامــ ً
ا کنترلشــده ،میســر اســت .ســنت
پســندیده نــکاح و حالــت تحریمشــدة زنــا ،دو مقولــه
بنیادیــن در روابــط زن و مــرد اســت .همانطــور کــه
سندرزاســتدالل کــرده اســت ،ایــن دو مقولــه مــرز بیــن
زن و مــرد را تعریــف کــرده و بــه آن اســتحکام بخشــیده
اســت؛ «مــرزی کــه هــم در مباحــث نظــری و هــم در
ســاختارهای اجتماعــی عمیقـاً ریشــه دوانــده اســت».
مشــهورترین حالــت ایــن مــرز ،یعنی تفکیــک اجتماعی
زن و مــرد ،تنهــا بیــان بســیار ملمــوس ایــن عقیــده بــود
کــه جنــس مذکــر و مؤنــث ضــد هــم هســتند و ایجــاد
یــک جامعــه منظــم و مطلــوب در گــرو حفــظ مرزهــا و
حــدودی اســت کــه خداونــد مقــرر داشــته اســت.
در قــرآن ،مفهــوم حجــب و حیــا و معنــای ضمنــی آن
در رابطــه بــا روابــط جنســی مجــاز و غیــر مجــاز ،بـرای
رفتــار زنــان و مــردان بــه طور یکســان بــه کار رفته اســت
(بنگریــد ،ســوره نــور ،آیــه 58؛ ســوره اح ـزاب ،آیــه )13
کانــون اصلــی تفســیر ایــن آیــات متمرکــز بــر خطراتــی
اســت کــه رفتــار جنســی زنــان ب ـرای نظــم اجتماعــی
ایجــاد میکنــد.
در ایــن کــه بــه منظــور حفظ شــرم و حیــا باید برخــی از
اعضــای بــدن را پوشــانید ،همــه اتفــاق نظــر دارنــد .برای
زنــان ،ایــن اعضــا بــه صورتهــای متفاوتی تفســیر شــده
اســت .چنانچــه برخــی گفتهانــد ســتر عــورت در مــورد
زنــان شــامل «پوشــاندن تمــام بدن بــه اســتثنای صورت
و کــف دســت و پــا میباشــد»اگر ارزش حجــاب در
رعایــت حجــب و حیــا و پوشــش اعضای شــرمآور اســت،
در آن صــورت ایــن مســئله پیــش میآیــد کــه چــه
چیــزی شــرمآور اســت کــه بایــد از نــگاه عمــوم پوشــیده
و پنهــان ماند؟
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خانواده مطلوب ازدیدگاه
امام خمینی ()2

نهادخانوادهازمنظرامامخمینی(س)،چه
خصوصیاتیداردوچگونهقابلتعریفاست؟

اســام قبل از اینکه ازدواج شــروع بشــود؛ دســتور داده
اســت کــه چــه کــن ،چــه کــن ،چــه کــن؛ تــا آنجایــی
کــه بچــه بــه دنیــا آمــده؛ زمــان شــیر خــوردن باید چه
بکنــد ،بعــد در دامــن پــدر و مــادر بایــد با این چــه جور
عمــل بکننــد ،بعد در ایــن مکتبخانه های کوچــک -در
ایــن دبســتانها -چــه بایــد بکننــد بعــد در دبیرســتانها،
و معلمهــا چــه جــور اشــخاصی بایــد باشــند ،مربــی
اطفــال چــه اشــخاصی بایــد باشــند .بعــد که رســید به
آنجایــی کــه مســتقل شــد ،خــودش بــا خودش ســر و
کار دارد کــه چــه جــور بایــد باشــی ،چــه اعمالــی بایــد
بکنــی ،چــه اعمالــی بایــد نکنــی .این بــرای این اســت
کــه مــی خواهــد یــک افــرادی در یــک جامعــه ای پیدا
بشــوند همــه صالــح باشــند ،صحیــح باشــند .اگــر آنکه
اســام مــی خواســت مــی شــد -خــوب یــک مقــدار
شــده یــک مقــدار نشــده ،بیشــتر آن نشــده -اگــر آنــی
کــه اســام مــی خواســت مــی شــد ،نــه دزدی تــو
کار بــود نــه خیانــت تــو کار بــود ،هیــچ یــک از ایــن
چیزهایــی کــه هســت حــاال نبــود ،هیــچ کــس تعدی
بــه دیگــری نمــی کــرد .مــا مــی خواهیــم کــه یــک
همچــو مطالبــی پیدا بشــود».
(صحیفه امام ،ج  ،5ص 327و  328)
مالحظــه مــی شــود که مطابق نظــر امــام خمینی(س)
در اســام بــرای تشــکیل خانــواده مطلــوب ،اولیــن
مســأله تأکیــد بــر امــر ازدواج اســت کــه در آن هــدف
هــا و منظورهــای چنــدی مــد نظــر اســت؛ از جملــه:_
انتخــاب همســر(چه مــرد و چــه زن) .دقــت در ایــن
مســأله و انتخــاب مناســب ،ضامــن بقــای خانــواده و
ماندگاری و اســتحکام شــالوده تشــکیل عائله و خانواده
اســت و آســیب پذیــری آن را در هــر دوره و زمانــی فــرو
خواهــد کاســت.
_ در ایــن انتخــاب بایــد توجــه شــود کــه هــر کــدام
از طرفیــن چــه فــردی فــی نفســه و چــه در مقایســه
بــا یکدیگــر از چــه ویژگــی هایــی برخــوردار باشــند؛
اخالقــش ،اعمالــش ،وضعیــت فرهنگــی و خانوادگــی
او چــه باشــد تــا تناســب معقولــی بــرای تشــکیل یــک
خانــواده مطلــوب رقــم زده شــود.
_ مرحلــه بعــد از ازدواج و روابــط متقابــل طرفیــن و
ســلوک هــر یــک در زندگــی مشــترک و ســایر مراحل
از انعقــاد نطفــه گرفتــه تــا دوران حمــل ،چه رفتــاری و
چــه خــورد و خوراکــی و موقــع وضــع حمــل و بعــد از
آن بچــه داری کــه همــه و همــه از منظــر امــام خمینی
مقدمــه تولــد یک انســان و ســپس در خدمــت پرورش
فــردی اســت کــه بایــد «صالــح در ایــن جمعیــت پیدا
بشــود تــا صالحیــت در همــه عالَــم پیــدا بشــود» و
ایــن کــه خــود محصــول یــک خانــواده مطلوب اســت،
واضــح اســت کــه چه امــر مهم و تعییــن کننــده ای در
ســامت زندگی انســانها اســت.

مشکالت برداشت گل محمدی

الله زار زیر ذره بین مسئولین
سرپرســت مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر
گفــت :بــا توجــه بــه آغــاز برداشــت محصــول گل محمدی
در بخــش ال لــه زار ،بــا حضور مســئولین و نماینــدگان ادارات
شهرســتان از جملــه بهداشــت ودرمــان ،تعــاون روســتایی،
بــرق  ،آب و فاضــاب و بخشــدار ،شــهردار و شــوراهای
اســامی بخــش ال لــه زار جلســه رســیدگی بــه مســائل و
مشــکالت موجــود در محل بخشـداری اللــه زار برگزار شــد.
بــه گ ـزارش خبرنــگار ایانــا در اســتان کرمــان ،حیدرآبــادی
سرپرســت مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر
اظهــار کــرد :ایــن جلســه بــا موضــوع بررســی مســائل و
مشــکالتی در مســیر برداشــت از جملــه مســائل بهداشــتی،
تامیــن آردونــان ،قطعــی مکــرر آب وبرق و ســایر مشــکالت
تشــکیل و پــس از بحــث وبررســی مقــرر شــد کــه شــبکه
بهداشــت شهرســتان بــا معرفــی یــک تیــم در فصــل
برداشــت گل محمدی بصــورت مســتمر از واحدهای صنفی
و وضعیــت بهداشــت کارگـران گل چیــن بــه ایــن امــر مهم
رســیدگی تــا از بــروز هرگونــه مشــکل یــا شــایع شــدن
بیماریهــای مســری پیشــگیری بعمــل آیــد.
وی خاطرنشــان کــرد :مقــرر شــد مســئولین ادارات بــرق و
آب نیــز تدابیــر الزم را جهــت جلوگیــری از قطعــی آب وبرق
منطقــه اتخــاذ نمایند و همچنین پیگیــری و مکاتبــات الزم
در خصــوص تامیــن آرد منطقــه بصــورت ویــژه بعمــل آیــد.

مسدودسازیوجوهحسابصادرکنندگانچکبرگشتیموجبکاهشانگیزه
بدحسابیوصدورچکبالمحلتاثیرگذاراست

پژوهشــگر حقــوق اقتصــادی تاکید
کــرد :مسدودســازی وجوه حســاب
صادرکننــدگان چــک برگشــتی
موجــب کاهــش انگیزه بدحســابی
و صــدور چــک بالمحــل تاثیرگــذار
اســت.
«محمــد نــوری» در گفتوگــو
بــا ایرنــا در خصــوص آغــاز اجــرای
طــرح قانونــی مســدودکردن
وجــوه حســاب صادرکننــدگان
چــک برگشــتی بهمیــزان مبلــغ
چــک ،اظهــار داشــت :ایــن تکلیف
بهموجــب بنــد (ب) مــاده ۵۵
قانــون جدیــد چــک کــه در ســال
 ۹۷تصویــب شــد ،اجــرا شــده
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن قانــون
در کاهــش انگیــزه صــدور چــک
بالمحــل موثــر اســت ،افــزود :ایــن
ســازوکار االن اجــرا میشــود ،بــه
ایــن صــورت کــه وقتــی چــک
برگشــت میخــورد تــا زمــان
تعییــن تکلیــف و تامیــن خواســته
ایــن طــی تشــریفات و فرآیندهای
بروکراســی پیچیــده امــوال فــرد
توقیــف میشــود.
ایــن پژوهشــگر حقوقــی گفــت:
بــا اجــرای طــرح مسدودســازی
حســاب فــردی که چک برگشــتی
داشــته باشــد ،گواهینامــه عــدم
پرداخــت توســط بانــک صــادر و

کســری مبلــغ درج میشــود و پــس
از گذشــت  ۲۴ســاعت بــه میــزان
وجــه چــک بهصــورت سیســتمی از
حســاب فــرد مســدود میشــود.
وی افــزود :مبلــغ مســدودی تــا زمان
تــا زمــان رفــع ســوءاثر مســدود
باقــی میمانــد و فایــده آن ایــن
اســت کــه افــراد و شــرکتهایی
کــه فعالیــت اقتصــادی دارنــد و
بدحســابی میکننــد و در مقابــل
افــراد رفتارهــای مالــی مختلفــی
دارنــد و یــا اینکــه بــه دلیــل
خصومــت شــخصی مبلــغ چــک فرد
یــا شــرکت را تامیــن نمیکننــد؛
مقابلــه میکنــد.
نــوری گفــت :بــا اجــرای قانــون
جدیــد چــک و طــرح مســدود
ســازی وجــوهچــک برگشــتی از
حســابهای فــرد صادرکننــده آن
توقیــف میشــود ،البتــه بایــد توجــه
داشــته باشــیم کــه قــرار نیســت
حســاب مســدود شــود.
وی تصریــح کــرد :برخــی گمــان
میکننــد بــا اجــرای ایــن طــرح
حســابهای افــرادی کــه چــک
خــود را پــاس نکردنــد ،مســدود
میشــود کــه ایــن موضــوع
نادرســتی اســت ،زیــرا در متــن
قانــون تصریــح شــده کــه بــه میــزان
مبلــغ چــک برگشــتی از حســاب
فــرد مســدود میشــود.

تصمیمگیریچیست؟

تصمیــم گیــری :یعنــی اولویــت بنــدی هــر تصمیمــی  ،یعنــی نــه گفتــن بــه
خیلــی چیــز هــا ی دیگــر ،یعنــی از بیــن گزینه هــای قابــل اولویت  ،گزینــه ای
را انتخــاب کــردن.
علیرغــم اینکــه از نظــر فکــری پیشــرفته ترین موجــودات این ســیاره هســتیم.
تصمیــم گیــری همـواره برای ما مشــکل اســت وخوشــبختانه یامتاســفانه همه
مــا مجبوریــم تصمیماتــی بگیریــم.از مســائل جزئــی که نهــار چی بخوریــم ؟ تا
تصمیــم هــای بزرگی کــه زندگیتــان را تغییــر میدهند.
در تصمیــم گیــری سـوال ایــن نیســت کــه چــه گزینــه هایــی پیــش روی من
اســت /بلکــه پرســش ایــن اســت کــه کـدام یــک از گزینــه هــای پیــش رو را
انتخــاب کنم؟
چراگاهینمیتوانیمتصمیمبگیریم؟
 چون در شرایط بحرانی اعتماد به نفس خود را از دست می دهیم. بــه خاطــر تصمیــم هــای اشــتباهی که در گذشــته گرفتــه ایم،نمــی توانیم بهخودمــان اعتمــاد کنیــم وموجب شــک وتردیددر فرد شــده واحســاس میکنیم
قــدرت تصمیــم گیــری خــود را از دســت داده ایم.
چراتصمیمگیریاینقدرمهماست؟
بــا توجــه به اینکــه مــا در زندگی انتخــاب هــای مهمــی داریــم(ازدواج ،تحصیل
،شــغل و)...تصمیم گیری خیلی پیچیده اســت،ویکی از ســختیهای مغز انســان
همیــن تصمیــم گیــری اســت.به همیــن خاطــر خیلــی وقتهــا تصمیــم نمــی
گیــرد وهــر کاری را دوســت دارد انجــام میدهــد.
ســعی کنیــد کارهایــی که الزم هســت را انجــام بدهید نــه کارهایی که دوســت
دارید.
مراحلتصمیمگیری:
.1تشخیصدقیقمساله:
بــا وجــودی کــه تصمیــم گیــری وحل مســاله بــا یکدیگــر در ارتبــاط تنگاتنگ
هســتند،اما دو حــوزهء متفاوتند.بــزرگان حــوزه ء تصمیــم گیــری میکوشــند به
انتخــاب بهتریــن گزینــه کمــک کننــد،ودر مقابــل عــده ای به جســتجو و خلق
گزینــه هــا کمــک میکنند.
شــناخت مســاله یعنــی خودآگاهــی کــه مــن دارم بـرای چــی تصمیــم مــی
گیــرم؟
 .2شناخت ارزش ها:
ارزش یعنــی مــن کاری نـدارم ،دنیــا چیــکار میکنه،مــن میخـوام چــه رفتــاری
داشــته باشــم؟ارزش هــای خودمــان را انتخــاب کنیــم وبــر اســاس ارزش هــا
تصمیــم گیــری کنــم.
 .3جمع آوری اطالعات:
بعضی ها فقط کوه یخ را می بینند وآثار وریشه ها را نمی بینند.
در تصمیــم هــا توجــه مــا محــدود مــی شود،ســعی کنیــم بــا ابـزار هاتوجــه را
گســترش دهیم.وبـرای تصمیــم مــاک وخــط مشــی داشــته باشــیم.
.4خطاهایشناختی:
الف)فکرمیکنیمداستانماخودواقعیته!
ب)ناتوانیتصمیمگیری
ج )بدی گزینه های زیاد
د)تصمیمجایگزینکمریسک
ه)بهتاخیرانداختنتصمیم
و)انداختنمسئولیتبهگردندیگران
ز) جمع چی میگه؟
ح)احساساتکوتاهمدت
ط)ترس از دست دادن
)5گزینههایجایگزین
)6وزن دادن وارزیابی
)7انتخاببهترینگزینه
انواعمهارتتصمیمگیری:
.1مهارتاحساسی:براساساحساساتوعواطفتصمیممیگیرند.
.2مهــارت اضطـراری:در شـرایطی کــه مجبورند تصمیــم بگیرنددچــار اضطراب
مــی شــوند.وبرای رهایــی از تنــش وفشــار،گزینه ای را بــدون فکــر انتخــاب مــی
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رســول گرامــی (صلــی اهلل علیــه و آلــه) فرمــود
ایــن پژوهشــگر حقــوق تاکیــد کرد :بهحســاب واریــز کــرد ،بالفاصلــه مبلــغ  :چــون خداونــد زن را آفریــد او را هــزار بــار از
واریــز پــول بــه حســابی که بخشــی مســدود شــود.این کارشــناس بــا تاکیــد حورالعیــن بــه جمــال زیباتر خلــق کرده اســت.
از آن بــه دلیــل چــک برگشــتی بــر اینکــه مسدودســازی وجــوه حســاب
ارزشهای فطری زن
مســدود شــده ،بالمانــع و مــازاد بانکــی صادرکننــدگان بــه میــزان چــک
مســدودی قابــل برداشــت اســت و برگشــتی باعــث کاهــش انگیزه بدحســابی گذشتوچشمپوشی:
در قانــون تاکیــد شــده وجــوه بایــد و صــدور چــک بالمحــل تأثیرگــذار خواهد زنــی کــه موقعیــت خویــش را درک کند وپی بــه مقامات
شــد ،گفــت :پیشــنهادم ایــن اســت کــه وملــکات خــود ببرد جهت کســب فضایــل اخالقــی وباال
مســدود شــود نــه حســاب.
نــوری تصریــح کــرد :ابهــام دیگر این ایــن طــرح بــرای چکهایــی اجــرا شــود بــردن معنویــات در خویــش تــاش مــی نمایــد وازهــر
اســت کــه گفتــه میشــود چندبرابر کــه پــس از اجــرای ایــن طــرح صــادر گونــه عملــی کــه راه رســیدن بــه کمــاالت باشــد دریــغ
نمــی ورزد وخــود رااز قیــد وبندهــای امکانــات دنیــوی
میــزان چــک مســدود میشــود ،امــا میشــود.
ایــن موضــوع صحت نــدارد؛ زیــرا در ایــن پژوهشــگر تصریــح کــرد :بــا ایــن ومــادی رهــا می ســازدوآزادانه عمــل می نماید.آســیه زن
قانــون آمــده اســت بــه میــزان یــک طــرح ،انگیــزه بدحســابی مشــخص فرعــون کــه قــرآن از او بــه عن ـوان زن نمونــه نــام بــرده
برابــر مبلــغ چــک در حســابهای میشــود و ســپس موجــب نظــم در اســت از کلیــه حقــوق مــادی وامکانــات دنیوی و ریاســت
گــزارش اعتبارســنجی خواهــد شــد؛ زیــرا ومملکــت داری و کنیــز وخدمــه و هـزاران مــورد دیگــر
بانکــی بایــد مســدود شــود.
وی پیشــنهاد داد :بــا اجــرای قانــون گزارشهــای اعتبارســنجی بــر اســاس مــی گــذرد ونفــس امــاره را در خــود از بیــن مــی بردوبــه
مسدودســازی وجــوه حســاب بانکی رفتــار مــردم در بازپرداخــت تســهیالت توحیــد فطــری و خداپرســتی روی مــی آوردوبــه آن مقام
صادرکننــدگان چــک برگشــتی ،اگر و تامیــن مبلــغ چکهــای صادرشــده عالــی انســانیت مــی رســد.مادر موســی و خواهــر اوجهت
در لحظــه برگشــت هیــچ پولــی در توســط فــرد میشــود .در صــورت رهایــی موســی از کشــتن دســت به هــر کاری مــی زنند
حســاب بانکــی فــرد نبــود ،منطق ـاً بدحســابی هــم پــول فــرد مســدود و وجــان خویــش را بــه خطــر مــی اندازندتــا موســی زنــده
بایــد حســاب منفــی شــود و اگــر شــاخص منفــی در اعتبارســنجی فــرد در بمانــد ونــام آنهــا در تاریخ بشــریت زنــده نگاه داشــته می
شــود.بلقیس ملکــه ســبا  ،دســت از پادشــاهی و مظاهــر
فــرد در روزهــای آینــده پولــی نظــر گرفتــه میشــود.
دنیــا مــی شــوید وآنهــا را رهــا مــی کنــد ونــام او هــم
جاودانــه بــه عنـوان زنــی روشــن فکــرو هوشــیار وزیــرک
کنند .
کــه از نبــوغ سیاســی و فکــری خاصــی برخــوردار بــوده
 .3مهــارت اجتنابی:وقتــی در موقعیــت انتخــاب وتصمیــم بــرای مســائل مهــم باقــی مــی ماند.گذشــت وچشــم پوشــی یــک خصیصــه
زندگیشــان ق ـرار میگیرنــد ،ســعی میکنن ـداز مســاله ف ـرار کننــد.
فکری در همه انسانهاســت و یک ویژگی مشــترک اســت
 .4مهــارت تکانــه ای:ســریع وبــدون فکــر تصمیــم میگیرند،بعـدا ً
ـد
ـ
میکنن
ـب
ـ
تعج
امابــه لحاظ برخــورداری زنــان از عواطف واحساســات این
وممکــن اســت عواقــب ونتایــج ناخوشایندداشــته باشــند.
ویژگــی درآنهــا بیشــترجلوه مــی کنــد .زنــان در طــول
.5مهــارت مطیعانــه :بر اســاس انتظاراتی که دیگـران از طــرف دارندخواســته واهداف دوران مشــترک زناشــویی خــود همــواره از حقــوق
خــود را نادیــده گرفتــه واجــازه میدهنــد کــه دیگـران به جــای آنها انتخــاب کنند
فــردی خویــش بــه نفــع کانــون گــرم خانـواده گذشــته
.6مهــارت تقدیــری :مهارتــی برای گرفتن تصمیــم ندارند.وهمــه چیز رابه قضــا وقدر
اندوزحمــات ورنجهــای فراوانــی را متحمــل گردیــده انــد.
نســبت مــی دهند
 .7مهــارت منطقی:ســالم تریــن وبهتریــن روش اســت وبــر اســاس فکــر ومنطــق الگــو پذیــری :یکــی دیگـراز ویژگیهــای فطــری انســانها
عمــل میکننــد وانتخــاب بــر اســاس دانــش وارزش تصمیــم گیرنده بــوده وفــرد هم الگــو پذیــری اســت وایــن صفــت در هرســنینی کارســاز
اطالعــات جمــع آوری کــرده وجوانــب را میســنجدوبه پیامــد هــای احتمالــی خوب مــی باشــد از ســنینی کــه کــودک تشــخیص خــوب و
بــدرا بدهــد تــا ســن کهولــت وپیــری ایــن عامــل تاثیــر
فکــر میکنــدودر نهایــت یــک تصمیــم آگاهانــه میگیرد.
بــه سـزایی در تعلیم وتربیت وســازندگی اخالقی انســانها
ویژگیهای تصمیم موثر:
مهــارت تصمیــم گیــری نیــاز بــه تمریــن دارد،بســیاری از دانــش آمــوزان در تصمیم داردوایــن خصیصــه ذاتــی نمــود بســیاری در زنهــا دارد
گیــری صحیــح ناتوانندویــا تصمیمــات آنهابــه طــور رضایت بخشــی اجرا نمی شــود والگوهــا هرچــه ملموس ومحســوس باشــد تاثیر گـذاری
وتنهــا بــه شــکل نقشــه ای روی کاغــذ باقــی مــی ماند.ومشــکل هــر دوی آنهــا ایــن آنهــا بهتــر وبیشــتر ومســتحکم تــر اســت،وبه همیــن
اســت کــه نمــی دانندچگونــه تصمیــم بگیرنــد وگاهــی بــه ضــرب المثل خواســتن جهــت قــرآن کریــم در بســیاری از زمینــه هــای اخالقی
توانســتن اســت تکیــه میکننــدو صــرف داشــتن تصمیــم وقصــد انجــام کاری کافی تربیتــی واعتقــادی نمونــه هایی از مــرد وهــم از زن را ذکر
نیست .
نمــوده اســت و ویژگــی هــای آنهــا را توضیــح داده اســت.
تصمیمــات بایــد قابلیــت عمل شــدن را داشــته باشندوشــخصاً نســبت بــه تصمیم
فاطمــه زهـرا (س)نمونــه بارزتریــن زنــان جهــان ودختــر
تــان متعهــد باشــید وتوانایــی متقاعــد کــردن دیگـران را دربارهءمزایــای آن داشــته
باشــید.هر تصمیمــی کــه بــه عمــل ونتیجــه منجر نمــی شــود ،تنها تصمیــم هایی گرامیــش حضــرت زینــب(س) و خدیجــه(ع) همســر
گرامــی پیامبــر(ص) و زنانــی که قــرآن نام بــرده الگوهایی
منجــر بــه نتیجــه میشــوند کــه براســاس فنــون تصمیــم گیری باشــند.
هســتند کــه بــا مطالعــه دقیــق و آشــنایی بــا خصایــص
روشها وفنون تصمیم موثر:
ابعادی،وجــود آنهــا و عمــل بــه رفتــار هــای آنهاباعــث
.1مشخص کنید که قصد انجام چه کاری را دارید:
نجات و رســتگاری انســانها می گردد وبایســتی ســعی در
.2هدفیکهدرذهنبماندونوشتهنشودواقعینیست.
.3هدفهــا وتصمیــم هــا نبایــد خیلــی بــزرگ وبلنــد پروازانــه باشــند کــه تـوان رفتن گســترش شــناخت آن الگوهــا در جامعــه بــه ویــژه زنــان
بــه سـراغ تصمیم هــای بــزرگ را نخواهید داشت(.ســنگ بزرگ نشــانه نزدن اســت) بشــود تــا خـدای ناکــرده بــه جــای عمــل بــه الگوهــای
هــر تصمیمی که امــکان وقوعش کمتــر از  50-50باشد،سـرانجامی نخواهد داشــت .راســتین و الهــی بــه دنبــال الگوهــای ســاختگی منحــط
.4هدفهابایدکوتاهمدتباشندتاضمانتاجراییبیشتریداشتهباشند.
غربــی که برگرفتــه از مکاتب غیرالهی وبرگرفتــه از عقاید
 .5هدفهــا وتصمیــم هــا بایــد شــفاف ودقیق باشــند،مث ً
درس
ـتر
ـ
بیش
باید
ال نگوییــد
نظریــه پــردازان بــه اصطالح روشــنفکران آنهاســت نرفته
انم.
و
میخ
درس
بخوانــم بلکــه بگوییــد هــر روز نیــم ســاعت بیشــتر
ویــا بــه دنبالــه رو بــودن وتقلیــد از روشــهای خرافی باعث
موانع تصمیم موثر:
انحـراف وبــد آموزیهــا در جامعــه نشــود.
.1نداشتناطالعاتکافی
.2داشتناطالعاتزیادومتناقض
.3تعددافرادتصمیمگیرنده
کشف  ۴۵۸تن نهاده دامی از
 .4وجود وابستگی های عاطفی
روشتصمیمگیریموثر:
یک انبار در کرمان
ارید.
د
ا
ر
کاری
چه
انجام
وقصد
مشخص کنید هدفرئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان کرمــان از کشــف ۴۵۸
باشید.
پایبند
بهتصمیماتخودتــن انـواع نهادههــای دامــی احتــکار شــده بــه ارزش  ۵۵میلیــارد
مدتانجامهرتصمیمیمعلومباشد.ریــال در یــک انبــار خبــر داد.
ـد
ـ
اهی
و
خ
ـی
ـ
م
ـی
ـ
زمان
ـه
ـ
چ
در
ـد
ـ
کنی
ـن
ـ
وتعیی
زمــان انجــام کار را معلــوم کنیــدبــه گ ـزارش خبرگ ـزاری فــارس از کرمــان بــه نقــل از پایــگاه
ـاعت
ـ
س
4.5
ا
ر
ـی
ـ
عرب
درس
ـه
ـ
هفت
ـن
ـ
ای
ـد
ـ
نگویی
چــه کاری را انجــام دهیــد .مثــا
خبــری پلیــس ،ســرهنگ حمیدرضــا میرحبیبــی اظهار داشــت:
ـاعت
ـ
س
1.5
زوج
ـای
ـ
ه
روز
ـه
ـ
ک
ـد
ـ
کنی
ـزی
ـ
ری
ـه
ـ
برنام
میخوانم،بهتــر اســت اینگونــه
مامــوران پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان در پــی تحقیقــات
عربــی پایــه دهم،یــاز دهــم ودواز دهــم را بخوانــم.
پلیســی از احتــکار ان ـواع نهادههــای دامــی در انبــاری واقــع در
گاهی
ـه
ـ
ک
ـوید
ـ
ش
متوجه
زمان
ـت
تصمیمــات خــود را ثبــت کنیــد تــا بعــد از گذشـحاشــیه شــهر کرمــان مطلــع ،موضــوع را در دســتور کار ق ـرار
تصمیمات اشــتباهی داشــته اید.
دادنــد.
بنویسید.
ا
ر
خود
لیستیازمزایاومعایبتصمیموی افــزود :مامــوران پلیــس بــا همــکاری کارشناســان جهــاد
چگونه مهارت تصمیم گیری را در خود تقویت کنیم؟
کشــاورزی و ســازمان صمــت از انبــار مــورد نظــر بازدیــد و ۴۵۸
در تصمیم گیری با افراد آگاه مشورت کنید.تــن انـواع نهادههــای دامــی بــدون مجــوز کــه بهمنظــور احتکار
دهید.
سعی کنید خود آگاهی تان را افزایشدر ایــن مــکان نگهـداری میشــد را کشــف کردنــد.
بگیرند.
تصمیم
ایتان
ر
ب
ان
ر
دیگ
باحفظاعتمادبهنفساجازهندهیدرئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه
شهامتگرفتنتصمیموانتخابرادرخودتقویتکنید.
دســتگیری یــک متهــم در ایــن عملیــات ،خاطرنشــان کــرد:
اف
د
اه
ـه
ـ
ک
ادی
ر
اف
،
ـود
ـ
ش
ـی
ـ
م
مهارت
هدفگـذاری در زندگــی موجــب تقویــت ایــنکارشناســان ارزش ایــن کاالی احتــکاری را  ۵۵میلیــارد ریــال
میگیرند.
ـم
ـ
تصمی
تر
کوتــاه وبلنــد مــدت دارنــد راحت تر ومناســب
بــرآورد کردنــد کــه قطعــا نگهـداری غیرمجــاز و فروش آنهــا در
روز وروزگارتان خوش
مواقــع نیــاز کشــاورزان و دامـداران هزینههــای بیشــتری را بــر

فاطمه نادری دهنوی

ایــن قشــر جامعــه تحمیــل خواهــد کــرد.
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کودک ونوجوان

بیامریهایناشیاز
ازدواج فامیلی()1
آیــا در مــورد بیمــاری هــای ناشــی از ازدواج
فامیلــی آگاهــی داریــد؟ ازدواج فامیلــی در بعضــی
از خان ـواده هــا طرف ـداران بســیاری دارد امــا ایــن نــوع
ازدواج بــا مشــکالت و بیمــاری هــای احتمالــی همـراه
مــی باشــد کــه اف ـراد بایــد در مــورد آن آگاه باشــند.
امــروزه جوانانــی کــه قصــد ازدواج فامیلــی دارنــد بــه
پشــتوانه پیشــرفت علــم ،آزمایــش هــای بســیاری را
انجــام مــی دهنــد تــا از خطرهــای ازدواج فامیلــی آگاه
شــوند و نتیجــه ازدواج بســته بــه جـواب آزمایــش هــا
مــی باشــد .اگــر در آزمایــش خطــری تشــخیص داده
نشــود پــس بـرای ازدواج مشــکلی بــه وجود نمــی آید.
هــم چنین با پیشــرفت علم پزشــکی مــی تـوان از بروز
بیمــاری هــای ناشــی از ازدواج فامیلــی پیشــگیری الزم
را فراهــم کرد.قبــل از ازدواج کمــک گرفتــن از مشــاوره
ازدواج از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت و مشــاوره
هــای روانشــناختی ازدواج نیــز در جهــت ارتقــاء مهارت
هــای زندگی مشــترک بــه ویــژه در ازدواج های فامیلی
کــه در بعضــی از جهــات مشــکالت خاصــی بــه همراه
دارنــد ،ضــروری مــی باشــند.
بیمــاری هــای ناشــی ازدواج فامیلــی،
خطــرات بالقــوه
ازدواج فامیلــی یکــی از انـواع ازدواج هــا بــوده و ویژگــی
هــا و پیامدهــای خــاص خــودش را دارد ،ازدواج یکــی از
مهــم تریــن تصمیمــات در زندگــی هــر شــخصی مــی
باشــد و نمــی تـوان بــا قاطعیــت نظــر داد کــه ازدواج با
فامیــل بهتــر اســت یــا غریبه.
تصمیــم گیــری در ایــن مــورد بــه شــرایط شــما و
خانــواده تــان وابســته اســت .امــا در ازدواجــی کــه
اشــتراک ژنتیکــی بــا آن شــخص داریــد ممکــن اســت
خطراتــی ایجــاد شــود کــه قبــل از ازدواج بایــد آگاهــی
و شــناخت الزم را پیـدا کنیــد و هــم چنیــن آزمایــش
هــای الزم را انجــام دهیــد تــا بعــد از ازدواج دچــار
مشــکل نشــوید.
در بیــن جامعــه ایــن طــور جــا افتــاده اســت کــه خطر
ازدواج فامیلــی مــی توانــد فقــط در بــه دنیــا آمــدن
کــودک معلــول و عقــب مانــده ذهنــی ظاهــر شــود .در
حالــی کــه ازدواج فامیلــی بـرای زوجیــن هــم خطراتی
بــه هم ـراه دارد.
اگــر قصــد ازدواج فامیلــی داریــد و یــا زمانــی کــه بــه
ایــن موضــوع فکــر مــی کنیــد از آینــده آن می ترســید
بــه شــما مــی گوییــم کــه اصــا نگـران ایــن مســئله
نباشــید.زیرا امروزه علم پزشــکی پیشــرفت کرده اســت
و بــه خوبــی خطـرات ناشــی از ازدواج هــای فامیلــی را
مــورد بررســی قـرار داده و میـزان خطــر را بـرای شــما
مشــخص مــی کند.
بیمــاری هــای ناشــی از ازدواج فامیلــی:
احتمــال نقــص ایمنــی
کــودکان حاصــل از ازدواج فامیلــی ممکــن اســت مبتال
بــه بیمــاری نقــص ایمنــی باشــند ،کودکانی کــه مبتال
بــه ایــن بیماری هســتند سیســتم ایمنی آن هــا پایین
اســت و در معــرض بیمــاری هــای عفونــی قـرار دارنــد.
هــر گاه سیســتم ایمنــی بــدن بــه شــکل صحیــح و
درســت کار نکنــد امــکان ابتــا بــه این وضعیــت وجود
دارد.
اف ـرادی کــه فرزنــد آن هــا درگیــر ایــن بیمــاری هــا
شــده انــد بایــد هــر چــه ســریع تــر فرزنــد خــود را
نــزد متخصــص بــرده و بـرای درمــان آن هــا اقداماتــی
را انجــام دهنــد البتــه امــروزه نقــص ایمنــی با اســتفاده
از قــرص هــا و ویتامیــن هــا قابــل درمــان مــی باشــد.
یکــی از بیمــاری هــای شــایع در ازدواج هــای فامیلــی
ســندروم داون مــی باشــند این بیمــاری عــاوه بر تاثیر
در ظاهــر انســان ماننــد گــردن کوتــاه ،زبــان متــورم و
صــورت پهــن از لحــاظ ذهنــی نیــز باعث بــروز عالئمی
ماننــد کــم توانــی ذهنــی ،وس ـواس فکــری و ضعــف
یادگیــری مــی شــود.
ســندروم ترنــر یکــی دیگــر از بیمــاری هــای ناشــی از
ازدواج هــای فامیلــی مــی باشــد کــه مخصــوص زنــان
مــی باشــد و باعــث بــه وجــود آمــدن مشــکالتی مانند
مشــکالت کلیــوی ،قلبــی و آرتــروز مــی گــردد.
احتمال سقط جنین در ازدواج های فامیلی
یکــی از خطراتــی کــه طرفیــن را در ازدواج فامیلــی
تهدیــد مــی کنــد احتمــال ســقط جنیــن مــی
باشــد .بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده میــزان
ســقط جنیــن ناخواســته و مــرده زایــی در ازدواج
هــای فامیلــی بــه مراتــب بیشــتر از ازدواج هــای غیر
فامیلــی مــی باشــد.
بــه طــوری کــه از  ۴۸۴ازدواج غیــر فامیلــی  ۵۰مورد
ســقط جنیــن ناخواســته داشــته ایــم در حالــی کــه
در  ۱۲۰ازدواج فامیلــی  ۲۲ســقط جنیــن ناخواســته
وجــود داشــته اســت.
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افزایش تجارت ایران و روسیه به ۴۰میلیارد دالر /امضای چند قرارداد
در حوزه انرژی بین تهران و مسکو

وزیــر نفــت از اختصــاص اعتبــار پنــج میلیــارد
دالری روســیه بــه ایــران و امضــای چنــد
قـرارداد در حــوزه انــرژی بیــن تهـران و مســکو
خبــر داد و گفــت :در دولــت ســیزدهم ســطح
روابــط تجــاری دو کشــور در همــه زمینههــا را
بــه  ۴۰میلیــارد دالر در ســال برســانیم.
بــه گـزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا« ،جـواد
اوجــی» در حاشــیه نشســت هیــات عالیرتبه
اقتصــادی و تجاری جمهوری اســامی ایـران و
فدراســیون روســیه بــا اشــاره با اینکــه مذاکرات
اولیــه انجــام شــده بــود ،افــزود :توافقــات در این
زمینــه امــروز انجام شــده اســت.
وی ادامــه داد :ایـران و روســیه ظرفیــت خوبــی
در بخشهــای مختلــف از جملــه بانکــی،
حملونقــل ،کشــاورزی ،انــرژی اتمــی ،صنعت
و تجــارت آزاد در اختیــار دارنــد.
اوجــی تاکیــد کــرد :در تالشــیم تــا در دولــت
ســیزدهم ســطح روابــط دو کشــور را در همــه
زمینههــا را بــه ســقف  ۴۰میلیــارد دالر در
ســال برســانیم.
وزیــر نفــت گفــت :در حــوزه بانکی که یکــی از

مهمتریــن محورهــای مذاکـرات بــود تصمیم گرفتیم
تــا در روابــط دوجانبــه و پیمانهــای پولــی دوجانبه از
ارز ملی دو کشــور اســتفاده شــود.
وی بــه توافــق ایــران و روســیه بــرای اختصــاص
اعتبــار پنــج میلیــارد دالری روســیه در حــوزه انرژی،
کشــاورزی و حملونقــل اشــاره کــرد و افزود :بخشــی
از ایــن اعتبــار عملیاتــی شــده و بخشــی هم امــروز با
حضــور معــاون نخســت وزیــر روســیه تصمیمگیری
کردیم.
اوجــی ادامــه داد :در حــوزه انرژی مذاکراتی در مســکو
داشــتیم و قراردادهــا و تفاهمنامههایی در باالدســت و
پاییندســت صنعــت نفــت امضا شــده اســت.
وزیــر نفــت تاکیــد کــرد :امــروز تفاهمنامــهای
بیــن شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی و صنعــت
پتروشــیمی روســیه امضــا خواهــد شــد تــا صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی ،خدمات و فنی و مهندســی
و دانــش فنــی کاتالیســت بــه روســیه انجــام شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در کریــدور حملونقــل
شــمال و جنــوب نیــز توافقــات خوبــی انجــام شــد،
گفــت :ایــن توافقــات در حــوزه حملونقــل ریلــی،
جــادهای ،کشــتیرانی و هوایــی انجــام شــد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

وزیــر نفــت بــا اشــاره اینکه ایـران و روســیه هــر دو تحت
تحریمهــای ظالمانــه هســتند ،گفــت :بــا همــکاری و
توســعه روابــط ایــن توانایــی وجــود دارد کــه تحریمهــا
را بیاثــر کنیــم.
وی ادامــه داد :بــرای برگــزاری جلســه امــروز چنــد
ماهــی اســت کــه مذاکـرات و جلســاتی برگـزار شــده و
دســتگاههای مختلــف مذاکراتــی انجــام دادنــد و امــروز
شــکل خوبــی پیـدا کــرد و تحــت قالــب کارگروههــای
مشــترک در بخشهــای مختلف اقتصــادی بــه توافقات
خوبــی رســیدیم.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــي و اراضي
و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره 1401/1/24-140160319011000200هیات
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضي آقاي مســلم
ملــک قاســمی فرزند مهراب بشــماره کدملــی 3170017683صادره از بردســیر در ششـدانگ يك
بــاب خانــه بــه مســاحت  377/80مترمربــع پــاك  130فرعــي  542اصلــي بخــش  20کرمــان
بردســیر خیابــان ولــی عصــر کوچــه  10خريـداري از مالــك رســمي عبــاس پــور توانــا محــرز
گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي مــي
شــود در صورتــي كه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند
مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتـراض خــود را بــه اين اداره تســليم
و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتـراض ،دادخواســت خــود را بــه
مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول
اعتـراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد..
تاريخ انتشار نوبت اول -1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325087

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي و
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره1401/1/27-140160319011000218
هیــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضــي آقاي
اسـداله خســروی فرزندعلــی بشــماره کدملــی 3179477547صادره ازبردســیر در ششـدانگ يك
بــاب خانــه بــه مســاحت  482/96مترمربــع پــاك  141فرعــي از11فرعــی از  278اصلــي بخش
 20کرمــان بردســیر خیابــان امــام کوچــه گلســتان  5خريـداري از مالــك رســمي علی خســروی
محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهي
مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكيت متقاضــي اعتراضي داشــته
باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه ايــن اداره
تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظرف مــدت يك مــاه از تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواســت خــود را
بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صورت انقضــاي مدت مذكــور و عــدم وصول
اعتـراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد..
تاريخ انتشار نوبت اول -1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325088

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي و
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره1401/1/24-140160319011000197
هیــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضــي خانم
حمیــده برومنــد فرزنــد موســی بشــماره کدملــی  3179870842صــادره از بردســیردر ششـدانگ
يــك بــاب خانــه بــه مســاحت  339/85مترمربع پــاك  38فرعــي  270اصلي بخــش  20کرمان
بردســیر خیابان شــهید صانعی کوچه بنفشــه  1خريـداري از مالك رســمي مــژده ابراهیمی محرز
گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي مــي
شــود در صورتــي كه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند
مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتـراض خــود را بــه اين اداره تســليم
و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتـراض ،دادخواســت خــود را بــه
مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول
اعتـراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول -1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325085
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

اواسط دهه هفتاد ،قائم شهر،
احسانی فرمانده گردان حاج قاسم بود و خدا شهادت را روزی
اش کرد.برایش یادواره گرفته بودند شهرستان و حاج قاسم
سخنرانیادوارهبود.
قرار شد قبل از رفتن به مراسم سری به خانه شهید بزنند.
حاجی گفت :جایی گل فروشی بود ،بایستید گل بگیریم،
دستخالینرویم...
مقابل گل فروشی توقف کردیم و حاجی دست به در برد تا
پیادهشود.
نگاهی به لباس سپاه و درجه های او کردیم و گفتیم :شما
بما نید!در را باز کرد ،گفتیم :پول گل را خودتان بدهید ،اما...
پیاده شد و راهی مغازه.
جوان گل فروش نگاهی به درجه های حاج قاسم کرد،
همان طور که گل انتخابی را آماده می کرد ،آرام به ما گفت :
چراگذاشتیدایشانبیایند،درستنیست!
اما درست ،منش حاجی است که طبق بينش امیرالمؤمنین
علیهالسالمشکلگرفتهاست.
کالمیکوتاهخطاببهبرادران سپاهیعزیزو فداکارو ارتشی
ها و سپاهی دارم:
مالک مسئولیت ها را برای انتخاب فرماندهان ،شجاعت و
قدرت اداره بحران قرار دهید .طبیعی است به والیت اشاره
نمی کنم ،چون والیت در نیروهای مسلح جزء نیست ،بلکه
اساس بقای نیروهای مسلح است ،این شرط خلل ناپذیر
می باشد .نکته دیگر ،شناخت به موقع از دشمن و اهداف و
سیاست های او ،واخذ تصمیم به موقع و عمل به موقع ،هر
یک از این ها اگر در غیر وقت خود صورت گیرد ،بر پیروزی
شما اثر جدی دارد.

کالهبرداری در کرمان با تقلید
صدای خانم دکتر

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي و
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره1401/2/20-140160319011000467
هیــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضــي آقاي
فرشــید رنجبــر کریــم ابــادی فرزنداسـداله بشــماره کدملــی 3170078380صــادره از بردســیر در
ششـدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت  277مترمربــع پــاك  3فرعــي  3374اصلــي بخــش
 20کرمــان بردســیر بلـوار امامـزاده کوچــه امامــت  17خريـداري از مالــك رســمي اقای حســن و
خانــم سوســن هــردو کوپــاه اصفهانــی محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتب
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي مــي شــود در صورتي كه اشــخاص نســبت به صدور ســند
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اوليــن آگهي به مــدت دو
مــاه اعتـراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريخ
تســليم اعتـراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صورت
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول -1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325065
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

چراگذاشتیدایشانبیایند،درستنیست!

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي و
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره1401/1/18-140160319011000104
هیــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضــي آقاي
حســین حســینی ســلمانی پور فرزندحمید بشــماره کدملــی  3179843853صــادره از بردســیر در
ششـدانگ يــك بــاب خانه بــه مســاحت  334/25مترمربــع پــاك  42فرعــي  203اصلي بخش
 20کرمــان بردســیر بلـوار امــام جمعه خريـداري از مالك رســمي خانم عالیــه عارفی و اقای ســید
عبدالحســین ایــت اللهــی موســوی محــرز گرديــده اســت.لذا به منظــور اطــاع عموم مراتــب در
دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت به صدور ســند
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اوليــن آگهي به مــدت دو
مــاه اعتـراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريخ
تســليم اعتـراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صورت
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول -1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
رییــس اداره مبــارزه بــا جعــل و کالهبــرداری پلیــس
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325080

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــي و اراضي
و ساختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره 1401/1/18-140160319011000103هیات
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضــي آقاي
عباس مســتعلیزاده فرزندحســین بشــماره کدملی 3179845600صادره ازبردسیر در ششدانگ يك
بــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت  215/48مترمربــع پــاك  5فرعــي 3387
اصلــي بخــش  20کرمــان بردســیر بلـوار 22بهمــن کوچــه فجــر  9خريـداري از مالــك رســمي
حســین کوپــاه اصفهانــی محــرز گرديــده اســت.لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت
بــه فاصلــه  15روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكيت
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه
اعتـراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ
تســليم اعتـراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صورت
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول -1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325051

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــي و اراضي
و ساختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره 1401/2/20-140160319011000474هيات
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضــي آقاي
رســول ســعید فرزندحســین بشــماره کدملی  3179856424صادره از بردســیر در ششـدانگ يك
بــاب ســاختمان مســکونی مشــتمل بر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت  267/82مترمربع پــاك49
فرعــي  3594اصلــي بخــش  20کرمــان بردســیربلوار  22بهمن کوچــه فجر  6خريـداري از مالك
رســمي یــزد جــرد معینیــان محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اوليــن آگهي به مــدت دو
مــاه اعتـراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريخ
تســليم اعتـراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صورت
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول -1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325061

مکتب حاج قاسم
درس هفتم

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــي و اراضي
و ساختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره 1401/2/20-140160319011000470هيات
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضــي آقاي
عبدالکریــم ســعید فرزندحســن بشــماره کدملــی 3179529891صــادره از بردســیردر ششـدانگ
يــك بــاب خانــه بــه مســاحت  1848/4285مترمربــع پــاك  1فرعــي  557اصلــي بخــش 21
کرمــان بردســیر گلـزار خیابان شــریعتی کوچه شــماره  9انتهای کوچــه خريداري از مالك رســمي
اقــای حســن ســعید محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به
فاصلــه  15روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه
اعتـراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ
تســليم اعتـراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صورت
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول -1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325062

آگاهــی اســتان کرمــان از دســتگیری فــردی خبــر داد که
بــا تقلیــد صـدا و معرفی خــود بــه عنـوان خانم دکتــر ،از
کســبه کالهبــرداری مــی کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس،
ســرهنگ علــی آکار افــزود :بررســی موضــوع در پــی
شــکایت یکی از شــهروندان کرمانی مبنــی برکالهبرداری
توســط فــردی کــه خــود را خانــم دکتــر معرفــی کــرده
اســت ،در دســتور کار کارآگاهــان اداره مبــارزه بــا جعــل و
کالهبــرداری پلیــس آگاهــی ق ـرار گرفــت.
وی در خصــوص شــیوه ایــن کالهبــرداری اظهارداشــت:
متهــم پــس از برقـراری تمــاس تلفنــی بــا مالباختــگان
و تقلیــد صــدای زنانــه ،خــود را یکــی از پزشــکان نــام
آشــنای کرمــان معرفــی میکــرده اســت کــه نیــاز فوری
بــه لـوازم خانگــی دارد و پس از جلب اعتمــاد مالباختگان
و بــا بیــان اینکه در مطب مشــغول کار هســتم و شــخصا
امــکان مراجعــه حضــوری نـدارم ،اعــام مــی کــرد فــرد
دیگــری را بـرای تحویــل کاال اعـزام خواهــم کــرد.
ســرهنگ آکار ادامــه داد :فــرد کالهبــردار در ادامه شــخصا
بـرای تحویــل لـوازم خانگــی به مغــازه مورد نظــر مراجعه
مــی کــرده و پــس از دریافــت کاال ،بــا بیــان اینکــه کارت
بانکــی همراهــم نیســت ،وجــه مربــوط بــه کاالهــا را
از طریــق نــرم افزارهــای موبایلــی پرداخــت مــی کــرد و
رســیدجعلی بــه فروشــنده ارائــه مــی داد.
وی بیــان کــرد :بــا تــاش هــای شــبانه روزی کارآگاهــان
و بــا انجــام اقدامــات تخصصی و پلیســی گســترده ،متهم
شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرانه در شــهر کرمان
دســتگیر شد.
رییــس اداره مبــارزه بــا جعــل و کالهبــرداری پلیــس
آگاهــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون چهــار نفــر
از مالباختــگان در ایــن خصــوص شناســایی شــده انــد ،از
شــهروندان خواســت در صورتــی که بــه این شــیوه از آنان
کالهبــرداری شــده اســت همـراه بــا مـدارک مربوطــه به
پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان واقــع در کرمــان  -خیابان
شــهید ناصــر فــوالدی مراجعــه کنند.

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان
www.sepehrbrd.ir

مزاحمت و اخاذی با بهانه
دوستیوازدواجاینترنتی

رییــس پلیــس فتــا کرمــان نیــز از شناســایی عامــل
تهدیــد بــه انتشــار تصاویــر خصوصــی و اخــاذی از یک
شــهروند کرمانــی خبــر داد.
ســرهنگ محمدرضــا رضایــی افــزود :در پــی شــکایت
خانمــی جـوان مبنــی بــر تهدیــد و اخــاذی از طریــق
انتشــار تصاویــر خصوصــی وی در فضــای مجــازی،
مراتــب بهصــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس فتــا قرار
گرفــت.
وی عنـوان کــرد :شــاکی در اظهــارات اولیه خــود عنوان
کــرد مدتــی پیــش بــا فــردی در فضــای مجازی آشــنا
شــده کــه بــا ســوء اســتفاده از اعتمــادش و بــه بهانــه
ازدواج ،تعـدادی از تصاویــر خصوصـیاش را درخواســت
و او نیــز بــه دلیــل وابســتگی شــدید اقـدام بــه ارســال
کــرده ولــی پــس از مدتــی بــه دالیلــی ،تصمیــم بــه
قطــع رابطــه بــا وی گرفتــه کــه بــا ارســال پیامهــای
تهدیــد آمیز ،اقـدام بــه ایجاد مزاحمــت و اخــاذی کرد.
ایــن مقام مســئول با اشــاره بــه اینکــه پــس از اقدامات
پلیســی و بررسـیهای الزم ،متهم شناســایی ،دستگیر
و تحویــل مرجــع قضایــی شــد ،بیــان داشــت :قصــه
تلــخ اعتمــاد در فضــای مجــازی کــه موجبــات تهدید،
اخــاذی ،هتــک حرمــت و حیثیــت را فراهــم مــی کند
همچنــان در حــال قربانــی گرفتن اســت.
ســرهنگ رضایی در توصیه به شــهروندان خاطرنشــان
کــرد :جعــل هویــت از ویژگــی هــای فضــای ســایبر
اســت ،پــس در ایــن فضــا تحــت هیــچ عن ـوان بــه
افــرادی کــه بــا وعدههــای دروغیــن مثــل ازدواج،
قصــد نزدیک شــدن بــه شــما را دارنــد اعتماد نداشــته
باشــید و اطالعــات شــخصی خــود را بــرای آن هــا
ارســال نکنیــد و نهایت دقــت را در حفظ و نگهـداری از
اطالعــات شــخصی و خانوادگــی خــود به عمــل آورید.
رییــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان در پایــان گفــت:
شــهروندان توصیههــای پلیــس فتــا را جــدی بگیرنــد
و در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مـوارد مجرمانــه ،آن
را از طریــق مرکــز فوریــت هــای ســایبری بــا شــماره
 ۰۹۶۳۸۰یــا ســایت پلیــس فتا به نشــانی الکترونیکی
پلیــس فتــا بــه نشــانی  www.cyberpolice.irدر بخــش
ی گـزارش کننــد.
گزارشــات مردمـ 

شیرخشک نوزادان در
کانادا سهمیه بندی شد

بــه گـزارش خبرگـزاری تســنیم بــه نقــل از رویتــرز ،بحران
کمبــود شیرخشــک در کانــادا از آمریــکا بــه ایــن کشــور
کشــیده شــده اســت .ایــن بحـران پــس از آن شــروع شــد
کــه یــک تولیدکننــده بــزرگ شیرخشــک در آمریــکا بــه
نــام ابــوت بعــد از انتشــار گزارشهایــی در مــورد آلودگــی
باکتریایــی محصــوالت این شــرکت ،تولیدات خود از ســطح
فروشــگاهها را جمــعآوری کــرد.
میشــل واسیلیشن ،ســخنگوی شــورای خردهفروشــی کانادا
گفــت بســیاری از فروشــگاهها قفســههای خــود را بــا
محصــوالت تولیــدی شــرکتهای دیگــر پــر کردهانــد امــا
مشــکل کمبــود عرضــه از اواســط ســال  2021بــه این ســو
ادامــه داشــته اســت.
ســخنگوی شــورای خردهفروشــی کانــادا بــه مــردم ایــن
کشــور توصیــه کــرد از خریــد انبــوه و هراسآمیــز خــودداری
کننــد و بهویــژه شیرخشــک مخصــوص نــوزادان مبتــا به
آلــرژی را فقــط بــه انـدازه نیــاز خــود خریـداری کننــد.
بــر اســاس ایــن گـزارش بیشــتر شیرخشــک مصرفــی در
کانــادا وارداتــی اســت .اوایــل مــاه جــاری میــادی دولــت
کانــادا مجــوزی بـرای واردات  20نوع محصول شیرخشــک
از آلمــان ،ایرلنــد ،آمریــکا و انگلیــس صــادر کــرد.
والدیــن کانادایــی انتظــار دارنــد بــا ازســرگیری تولیــد در
کارخانــه ابوت مشکلشــان در تأمین شیرخشــک کمتر شــود
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بــه گــزارش ایرنــا ،بــر اســاس آمــار وزارت
کشــاورزی آمریــکا ،نــرخ تــورم ســاالنه م ـواد
ســازمان جهانــی بهداشــت اعــام کــرد کــه
تاکنــون گزارشهایــی مبنــی بــر شناســایی
نزدیــک بــه  ۲۰۰مــورد ابتــا بــه بیمــاری آبلــه
میمــون در بیــش از  ۲۰کشــور دریافــت کــرده
اســت.
نالمللــی بــا
بــه گ ـزارش ایرنــا ،ایــن نهــاد بی 
ایــن حــال همهگیــری آبلــه میمــون در بیــن
انســانها را «قابــل کنتــرل» توصیــف کــرد.
ســازمان جهانــی بهداشــت همچنیــن خواســتار
ذخیــره واکســنها و داروهــای موجــود بــرای
مقابلــه بــا آبلــه میمــون در راســتای توزیــع
عادالنــه آنهــا در ســطح جهــان شــد.
بــه گفتــه ســازمان جهانــی بهداشــت هنــوز
بســیاری از پرســشها دربــاره نحــوه شــیوع
اولیــه آبلــه میمــون در بیــن انســانها بیپاســخ
مانــده اســت .بــا ایــن حــال مقامــات ایــن
ســازمان بــر ایــن بــاور هســتند کــه تغیی ـرات
ژنتیکــی ویــروس آبله میمون نقشــی در شــیوع
آن بیــن انســانها نــدارد.
یکــی از مشــاوران ارشــد ســازمان جهانــی
بهداشــت پیــش از ایــن گفتــه بــود کــه
همهگیــری آبلــه میمــون در اروپــا ،آمریــکا،

اســرائیل و اســترالیا احتمــاال بــه برقــراری
رابطــه جنســی در دو گردهمایــی در بلژیــک
و اســپانیا مرتبــط اســت .انتقــال ویــروس
آبلــه میمــون از انســان بــه انســان در جریان
برقـراری رابطــه جنســی بــا الگــوی معمول
شــیوع ایــن ویــروس در بیــن انســانها
تفــاوت دارد.
بیمــاری آبله میمــون در مرکــز و غــرب قاره
آفریقــا تاکنــون اغلــب بــر اثــر تمــاس بــا
حیوانــات شــیوع پیـدا میکــرد و بــه دیگــر
مناطــق جهــان نیــز س ـرایت نمیکــرد.
مقامــات اســپانیا روز جمعه اعــام کردند که
مـوارد ابتــا شناســایی شــده از ابتال بــه آبله
میمــون در ایــن کشــور بــه  ۹۸مورد رســیده
است.
بــه گفته پزشــکان اکثر افـرادی کــه تاکنون
در شــماری از کشــورهای جهــان بــه آبلــه
میمــون مبتــا شــدند مردانــی بودنــد کــه با
مــردان دیگــر رابطه جنســی داشــتند .بــا این
حــال به گفته پزشــکان شــیوع آبلــه میمون
ارتباطــی بــا گرایــش جنســی افـراد نـدارد و
ایــن بیمــاری در صــورت عدم پیشــگیری از
آن میتوانــد بیــن بقیــه جمعیــت نیز شــیوع
پیــدا کند.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

اغلــب مبتالیــان بــه آبلــه میمــون از تــب و
لــرز ،بــدن درد و خســتگی رنــج میبرنــد .با
ایــن حــال در مـوارد جدیتــر ایــن بیمــاری
بثــورات پوســتی و زخمهایــی بــر روی
صــورت و دســتان مشــاهده میشــود کــه
قابلیــت گســترش بــه دیگــر قســمتهای
بــدن را دارد.
مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماریهای
ایــاالت متحــده گفتــه اســت کــه در حــال
تهیــه ُدزهایــی از واکســن آبلــه میمــون
میباشــد .ایــن در حالیســت کــه ســازمان
جهانــی بهداشــت در حــال حاضــر اعتقادی
بــه انجــام ایــن کار نـدارد؛ بــه ویــژه آنکــه
امــکان تهیــه ایــن واکســن بـرای همــگان
وجــود ندارد.بــه گفتــه مرکــز اروپایــی
پیشــگیری و کنتــرل بیماریهــا ،خطــر
ســرایت آبلــه میمــون در جوامــع عــادی
بســیار پاییــن اســت ولــی در بیــن افـرادی
کــه دارای روابــط جنســی بــا افـراد مختلف
هســتند م ـوارد ابتــا بــاال م ـیرود.
نگرانــی مقامــات بهداشــتی بیشــتر از
تجمعــات و مراسـمهای دســته جمعــی در
تابســتان پیـشرو اســت .بـرای جلوگیــری
از سـرایت ایــن بیمــاری ،ســازمان جهانــی

بهداشــت مــردم را بــه رفتارهــای
جنســی ایمــن ،بهداشــت مناســب و
شســت و شــوی مرتــب دســتها
تشــویق کــرده اســت.
ویــروس آبلــه میمــون از طریــق روابط
جنســی و تمــاس بــا عــرق بــدن
فــرد آلــوده دارای ضایعــات پوســتی و
همچنیــن از طریق اســتفاده از وســایل
مشــترک ماننــد رختخــواب و حولــه
ســرایت پیــدا میکند.ایــن ویــروس
عمومــا بــا تــب و لــرز شــدید و درد
عضالنــی ،ورم غــدد لنفــاوی ،آبلــه در
دسـتها و صــورت ،و ایجــاد ضایعه در
صــورت یــا اندام تناســلی همراه اســت،

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــي و اراضي
و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي برابــر راي شــماره1401/2/1-140160319011000291هيات
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضــي آقاي
احمــد ســاویز فرزندکرامــت بشــماره کدملــی 3178949471صــادره از بردســیردر ششـدانگ يك
بــاب خانــه بــه مســاحت  549/12مترمربع پــاك 11فرعــي  32اصلي بخش  21کرمان بردســیر
روســتای چهــار طــاق خريـداري از مالــك رســمي اقای کرامت ســاویز محــرز گرديده اســت.لذا به
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه
اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيــت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ
انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه اين اداره تســليم و پــس از اخذ رســيد،
ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتـراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجع قضايــي تقديم
نمايند.بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتـراض طبق مقــررات
ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول -1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325023

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي
و اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي برابــر راي شــماره-140160319011000099
1401/1/18هيــات اول موضــوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بالمعارض
متقاضــي آقــاي مســلم بازمانــده باغبــزم فرزندشــیرعلی بشــماره کدملــی  3179864486صــادره
ازبردســیر در ششـدانگ دکاکیــن بــه مســاحت  110/57مترمربــع پــاك  26فرعــي  193اصلي
بخــش  20کرمــان بردســیر بلـوار امام جمعــه خريداري از مالك رســمي ســید محمد حســن ایت
الهــی موســوی محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصله
 15روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضي
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اوليــن آگهي بــه مــدت دو ماه اعتـراض خود
را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتـراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت
مذكــور و عــدم وصــول اعتـراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول -1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر -شناسه آگهی1325055

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــي و اراضي
و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي برابــر راي شــماره1401/2/1-140160319011000304هيات
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بالمعارض متقاضي ســید
حســین امیرپور ســعید فرزندســید علی اصغر بشــماره کدملــی 2991595590صــادره از کرمــان در
ششـدانگ گاوداری بــه مســاحت  4146/57مترمربــع پــاك  1فرعــي  4665اصلــي بخــش 20
کرمــان بردســیر نــگار جنب ســرخکان مزرعه ســیف ابــاد خريـداري از مالك رســمي اقــای پژمان
پیلتــن محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه  15روز
آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضي
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتـراض خــود را به اين
اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريخ تســليم اعتـراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهي اســت در صــورت انقضاي مــدت مذكــور و عدم
وصــول اعتـراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول -1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیراشناسه آگهی1325015

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــي و اراضي
و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره1401/1/29-140160319011000235هيات
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضــي آقاي
علــي مظفــري غربــا فرزند ســعداله بشــماره شناســنامه  2صــادره از بردســير در يك بــاب خانه به
مســاحت  308/5مترمربــع پــاك  1فرعــي  956اصلي بخش  20کرمان بردســیر خیابان شــهید
صانعــی کوچــه  29خريـداري از مالك رســمي ماه منظــر برومند بردســیری محرز گرديده اســت.
لـذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه  15روز آگهي مــي شــود در صورتي
كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از
تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتـراض خــود را به ايــن اداره تســليم و پــس از اخذ
رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتـراض ،دادخواســت خــود را به مراجــع قضايي
تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتـراض طبــق
مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول -1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325127

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــي و اراضي
و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره1401/1/29-140160319011000234هيات
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضــي آقاي
حمید مرادی دشــتکار فرزنداحمد بشــماره کدملــی 3179022353صادره از بردســیر در ششـدانگ
يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 433/49مترمربــع پــاك  140فرعــي از  11فرعــی از  278اصلــي
بخــش  20کرمــان بردســیر خیابــان امــام نبــش کوچــه گلســتان  5خريـداري از مالــك رســمي
علــی خســروی محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله
 15روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضي
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اوليــن آگهي بــه مــدت دو ماه اعتـراض خود
را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتـراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت
مذكــور و عــدم وصــول اعتـراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول -1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325011

آگهی مزایده اموال منقول «خودرو» (نوبت اول )

نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرایــی کالســه  0100057اجـرای احکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد یک دســتگاه وانت پیکان بــه شــماره انتظامــی  775د  - 64ایران
 75بــا مشــخصات فنــی و اعــام شــده توســط کارشــناس رســمی دادگســتری  :نــوع  :وانــت سیســتم  :پیــکان تیــپ  - 1600 :آی مــدل 1388 :رنــگ :ســفید  -روغنی
شــماره موتــور  11488007186 :شــماره شاســی  NAAA36AA89G839726:بازدیــد مشــاهده گردیــد خــودروی موصــوف در لحظــه بازدیــد از اکثــر قســمت هــای
اتــاق (گلگیرهــای جلــو «چــپ و راســت» ،ســینی شاســی جلــو راســت ،سرشاســی هــای جلــو «چــپ و راســت» ،درب هــای جلــو «چپ و راســت» ،گلگیرهــای عقب
«چــپ و راســت» ،رکاب هــا «چــپ و راســت» و ســمت راســت ســقف) دارای آثــار تصــادف مــی باشــد کــه بنحــو نامطلوب بازســازی شــده اند .ســتون های جلــو «چپ
و راســت» دارای آثــار ضربــه بــوده و جلــو داشــبورد و صندلــی جلــو چــپ (راننــده) نیــاز بــه تعمیــر دارنــد .رنــگ در ناحیه عقــب کاپــوت دچار شکســتگی گردیــده و نیاز به
رنــگ آمیــزی مجــدد دارد .شیشــه جلــو شکســته اســت و موتــور خــودرو روغــن ریــزی دارد .الســتیک چرخهــا حــدود  % 30کارایــی دارنــد .علیهـذا بــا عنایت به بررســی
هــای انجــام شــده و مداقــه در جمیــع جهــات خصوصـ ًا نــوع ،سیســتم ،مــدل و وضعیــت کلــی خــودروی مذکــور و در نظر گرفتــن اینکــه خــودرو دارای بیمــه نامه معتبر
شــخص ثالــث تــا مــورخ  1401/5/5مــی باشــد و طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ( 550/000/000پانصــد و پنجــاه میلیــون ) ریــال بــرآورد قیمــت
گردیــده اســت .از طریــق مزایــده در تاریــخ ( 1401/03/22یکشــنبه ) ســاعت  12ظهــر در محــل ایــن اجـرا بــه فــروش برســاند لذا افـرادی که طالــب شــرکت در مزایده
و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه خــودرو بــه پارکینگ مشــیز نــگار واقــع در ابتـدای محور نــگار _ کرمــان مراجعه
نماینــد و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از مزایــده قیمت پیشــنهادی خــود را به انضمــام فیش بانکــی دائر بــه واریــز ده درصد مبلغ کارشناســی به ایــن اجـرا ارائه نمایند،
هزینــه آگهــی و کلیــه هزینههــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایده مــی باشــد و در صورتــی که برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجام مزایده نســبت
بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقـدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبط خواهد شــد بــه درخواســت هایی کــه حیــن و بعــد از مزایــده ارائه شــوند ترتیــب اثر
مدیــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بردســیر _ بنــی اســد  /م الــف 14
داده نخواهــد شــد.

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي
و اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي برابــر راي شــماره-140160319011000438
1401/2/18هيــات اول موضــوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بالمعارض
متقاضــي آقــاي ابــوذر سیســتانی بدوئی فرزنــد ســعداله بشــماره کدملــی 3179946156صــادره از
بردســیر در ششـدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 331/07مترمربــع پــاك  210فرعــي 535
اصلــي بخــش  20کرمــان بردســیر خیابــان ولــی عصــر کوچــه یــاس  10فرعــی  2خريـداري از
مالــك رســمي محمــد باقــر نجــارزاده باغینــی محــرز گرديــده اســت.لذا به منظــور اطــاع عموم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه
صــدور ســند مالكيــت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اوليــن آگهي
بــه مــدت دو مــاه اعتـراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يك
مــاه از تاريــخ تســليم اعتـراض ،دادخواســت خود را بــه مراجع قضايــي تقديم نمايند.بديهي اســت
در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتـراض طبــق مقررات ســند مالكيــت صادر
خواهــد شــدتاريخ انتشــار نوبــت اول -1401/3/9 :تاريــخ انتشــار نوبــت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325012
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــي و اراضي
و ساختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره1401/1/31- 140160319011000280هيات
اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــك بردســير تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضــي آقاي
مهــرداد شــادمان ماهانــی فرزنــد منصــور بشــماره کدملــی  2991733446صــادره از کرمــان در
ششـدانگ يــك بــاب خانه بــه مســاحت 464/41مترمربــع پــاك  1فرعــي از  956اصلي بخش
 21کرمــان بردســیر گلزارخیابــان معتمدالعلمــاء کوچه12خريـداري از مالك رســمي حســین فخر
راینــی محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه  15روز
آگهــي مــي شــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضي
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتـراض خــود را به اين
اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريخ تســليم اعتـراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهي اســت در صــورت انقضاي مــدت مذكــور و عدم
وصــول اعتـراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول -1401/3/9:تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/3/23:
حسین تقی زاده  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر  -شناسه آگهی1325022

مستمندوثروتمند
ّ
رســول اكــرم صلــی الل علیــه و آلــه طبــق معمــول در
مجلــس خود نشســته بــود .یــاران گرداگــرد حضرتش
حلقــه زده او را ماننــد نگیــن انگشــتر در میــان گرفتــه
بودنــد .در ایــن بیــن یكــی از مســلمانان -كــه مــرد
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
جــای خالــی هســت همــان جا بنشــیند و یــك نقطه
ی مخصــوص را بــه عنــوان اینكــه شــأن مــن چنیــن
اقتضــا مــی كنــد در نظــر نگیــرد -آن مــرد بــه اطــراف
متوجــه شــد ،در نقطــه ای جایــی خالی یافــت ،رفت و
آنجــا نشســت .از قضا پهلوی مرد متعیــن و ثروتمندی
قــرار گرفــت .مــرد ثروتمنــد جامه هــای خــود را جمع
كــرد و خــودش را بــه كناری كشــید .رســول اكــرم كه
مراقــب رفتــار او بــود بــه او رو كــرد و گفــت:
«ترسیدی كه چیزی از فقر او به تو بچسبد؟ ! » .
 نــه یــا رســول ّالل!  -.ترســیدی كــه چیــزی از ثــروت
ّ
تــو بــه او ســرایت كنــد؟  -.نــه یــا رســول الل! .
 ترسیدی كه جامه هایت كثیف و آلوده شود؟ . نــه یــا رســول ّالل! -پــس چــرا پهلــو تهــی كــردی و
خــودت را بــه كنــاری كشــیدی؟  -.اعتــراف مــی كنــم
كــه اشــتباهی مرتكــب شــدم و خطا كــردم .اكنــون به
جبــران ایــن خطــا و بــه كفــاره ی ایــن گنــاه حاضــرم
نیمــی از دارایــی خــودم را بــه ایــن برادر مســلمان خود
كــه دربــاره اش مرتكب اشــتباهی شــدم ببخشــم.مرد
ژنــده پــوش« :ولــی مــن حاضر نیســتم بپذیــرم. » .
جمعیــت :چــرا؟  -.چــون مــی ترســم روزی مــرا هــم
غــرور بگیــرد و بــا یــك بــرادر مســلمان خــود آنچنــان
رفتــاری بكنــم كــه امــروز ایــن شــخص بــا مــن كــرد

غزالیوراهزنان
غزالــی ،دانشــمند شــهیر اســامی ،اهــل طــوس بــود
(طــوس قریــه ای اســت در نزدیكــی مشــهد)  .در آن
وقــت ،یعنــی در حــدود قــرن پنجــم هجری ،نیشــابور
مركــز و ســواد اعظــم آن ناحیــه بــود و دارالعلــم
محســوب مــی شــد .طــاب علــم در آن نواحــی بــرای
تحصیــل و درس خوانــدن بــه نیشــابور مــی آمدنــد.
غزالــی نیــز طبــق معمــول بــه نیشــابور و گــرگان آمد
و ســالها از محضــر اســاتید و فضــا بــا حــرص و ولــع
زیــاد كســب فضــل نمــود .و بــرای آنكــه معلوماتــش
فرامــوش نشــود و خوشــه هایــی كــه چیده از دســتش
نــرود ،آنهــا را مرتــب می نوشــت و جــزوه می كــرد .آن
جــزوه هــا را كــه محصــول ســالها زحمتــش بــود مثل
جــان شــیرین دوســت مــی داشــت.بعد از ســالها عازم
بازگشــت بــه وطــن شــد .جــزوه هــا را مرتــب كــرده
در توبــره ای پیچیــد و بــا قافلــه بــه طــرف وطــن روانه
شــد.از قضــا قافلــه بــا یــك عــده دزد و راهزن برخــورد.
دزدان جلــو قافلــه را گرفتنــد و آنچــه مــال و خواســته
یافــت مــی شــد یكــی یكــی جمــع كردنــد.
نوبــت بــه غزالــی و اثاث غزالی رســید .همینكه دســت
دزدان بــه طــرف آن توبــره رفــت ،غزالــی شــروع بــه
التمــاس و زاری كــرد و گفــت« :غیــر از ایــن ،هرچــه
دارم ببریــد و ایــن یكــی را بــه مــن واگذاریــد» .
مجموعه آثار شهید مطهری  .ج ،18ص234:
دزدهــا خیــال كردنــد كــه حتمــا در داخــل این بســته
متــاع گــران قیمتــی اســت .بســته را بــاز كردنــد ،جــز
مشــتی كاغــذ ســیاه شــده چیــزی ندیدند.
گفتند« :اینها چیست و به چه درد می خورد؟ » .
غزالــی گفــت« :هرچــه هســت بــه درد شــما نمــی
خــورد ،ولــی بــه درد مــن مــی خــورد. » .
 به چه درد تو می خورد؟ . اینهــا ثمــره ی چنــد ســال تحصیــل مــن اســت .اگراینهــا را از مــن بگیریــد ،معلوماتــم تبــاه مــی شــود و
ســالها زحمتــم در راه تحصیــل علــم بــه هدر مــی رود.
 راســتی معلومات تو همین اســت كه در اینجاســت؟ بلــی -.علمــی كــه جایــش تــوی بقچــه و قابــلدزدیــدن باشــد ،آن علــم نیســت ،بــرو فكــری بــه حال
خــود بكن.ایــن گفتــه ی ســاده ی عامیانــه ،تكانــی به
روحیه ی مســتعد و هوشــیار غزالی داد .او كه تا آن روز
فقــط فكــر می كــرد كــه طوطــی وار از اســتاد بشــنود
و در دفاتــر ضبــط كنــد ،بعــد از آن در فكــر افتــاد كــه
كوشــش كنــد تــا مغــز و دمــاغ خــود را بــا تفكــر
پــرورش دهــد و بیشــتر فكــر كنــد و تحقیــق نمایــد و
مطالــب مفیــد را در دفتــر ذهــن خــود بســپارد.
غزالــی مــی گویــد« :مــن بهتریــن پندهــا را ،كــه
راهنمــای زندگــی فكــری مــن شــد ،از زبــان یــك دزد
راهــزن شــنیدم» .
ابنسیناوابنمسكویه
ابوعلــی بــن ســینا هنــوز بــه ســن بیســت ســال
نرســیده بــود كــه علــوم زمان خــود را فــرا گرفــت و در
علــوم الهــی و طبیعــی و ریاضــی و دینــی زمــان خــود
ســرآمد عصر شــد .روزی بــه مجلــس درس ابوعلی بن
مســكویه ،دانشــمند معــروف آن زمــان ،حاضر شــد .با
كمــال غــرور گردویــی را بــه جلــو ابن مســكویه افكند
و گفــت« :مســاحت ســطح ایــن را تعییــن كــن. » .
ابــن مســكویه جــزوه هایــی از یــك كتــاب كــه در علم
اخــاق و تربیــت نوشــته بــود (كتــاب طهــارة االعــراق
) بــه جلــو ابــن ســینا گذاشــت و گفــت« :تــو نخســت
اخــاق خــود را اصــاح كــن تــا مــن مســاحت ســطح
گــردو را تعییــن كنــم .تــو بــه اصــاح اخــاق خــود
محتاجتــری از مــن بــه تعییــن مســاحت ســطح ایــن
گــردو. » .بوعلــی از ایــن گفتــار شرمســار شــد و ایــن
جملــه راهنمــای اخالقــی او در همــه ی عمــر قــرار
گرفــت
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*ســام وخســته نباشــیدخدمت شــهردارمحترم
جنــاب آقــای شــاحیدری بخاطــر ســاخت
دیوارشرق بهشت زهرا 9162----45
*ســرود انقالبــی ســام فرمانــده بــا اســتقبال
عامــه مــردم وکــودکان ونوجونــان قــرار گرفــت
اگــر مســئولین فرهنگــی چندیــن هزارســاعت
کالس اموزشــی و بودجــه کالن خــرج میکردنــد
اینگونــه کــه کــودکان بــا امامشــان (امــام عصــر
عــج) اشناشــدند امــکان نداشــت مثــل ایــن
ســرودانقالبی موفــق بشــوند لــذا ترکیــب هنــر در
بیــان وشــناخت امــوزه هــای دینــی بســیار تاثیــر
9386----16
گذار است
*باســام درهفتــه نامــه مســتضعفین امــار
جمعیتــی اســتان منتشرشــده کــه نشــان میدهــد
اماربردســیر بــا  9/87جمعیــت از بافــت بــا 3/87
جمعیــت بیشــتر اســت ولــی سالهاســت بافــت
نماینــده مســتقل دارد ولــی بردســیراز ایــن نعمــت
9132----04
محــروم اســت
*بــرای کاهــش هزینــه هــای درمــان بهتربــود
طرح پزشــک خانــواده اجرا میشــد دودهــه میگذرد
وبعضــی مواقــع مطرح وبعــد فراموش میشــود در
بســیاری از کشــورهای جهــان ،طــرح پزشــک
خانــواده در حــال اجرا اســت و بســیاری از مــردم از
مزایــای اجــرای ایــن طــرح بهرهمنــد میشــوند،
در ایــن طــرح بیمــار در ابتــدا بــه پزشــک خانــواده
مراجعــه و اگــر نیازمنــد درمانهــای تخصصــی
بــود ،توســط ایــن پزشــک بــه پزشــک متخصص
و فوقتخصــص ارجــاع داده میشــود .ا زهزینــه
های بــی موردجلوگیــری میشــود 9031----55
*از شــهردار جديد و يرســنل زحمتكش شــهرداري
بخاطر اســفالت بلــوار امامزاده ســيدمحمد تشــكر
9057----17
میكنــم خــدا قــوت
*باســام تــوی پــارک قائــم خیابــان ولیعصــر
مــدت 4ســال هیچــکاری نشــده نیا زبــه مرمت
مخصوصــا اطـراف وســائل بــازی دارد و وســایل
بــازی مثــل تابهــا بایــد تعویــض شــوند حــاال
شــاید گفتــن بــه دلیــل کرونــا کســی از پــارک
اســتفاده نمیکنــه ولــی االن بــا فروکــش کــردن
کرونــا نیــاز بچــه هــا بــه تفریــح وپــارک بیشــتر
9390شــده لطفا اقدام فرماییدباتشــکر
---86
*راه انــدازی نمایشــگاهی کــه کاالهــای اساســی
ونیــاز مــردم را نـدارد و بیشــترکاالهای مصرفــی کــه
دربازارشــهرمان هــم هســت ارائــه مــی دهــد ایــن
همــه هزینــه حــاال هرکــه هزینــه کنــه چــه تاثیری
در بــراورده شــدن نیازهــای ضــروری مــردم دارد
9126----00
*باســام امــوزش و پــرورش ب ـرای اوقــات فراغــت
دانــش امــوزان چکارکــرده بــا فروکــش کــردن
بیمــاری و حضوردوســاله بچــه هــا درمنــزل نیازبــه
برنامــه ریــزی جامعــی اســت کــه هــم امــوزش روح
وجســم وذهــن باشــد و کمتربــه گوشــیها و فضــای
9137----91
مجــازی ســرگرم شــوند
*بانظــرت دســتگاههای متولــی بربــازار چـرا قیمتها
هــر روزافزایــش دارد قیمــت میــوه وســبزیجات
حتــی هندوانــه وخربــزه قابــل قبــول نیســت کاهش
شــهربازار میــوه ازتولیــد به مصــرف راه اندازی میشــد
رئیــس جهــاد کشــاورزی ایــن کاررا برعهده بگیــره و
بــازار تــره بــار ارزان راه بیندازد ممنــون 936----99
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شرح جلوه
ِ

ی تو را
ی نیست نبیند رخ زیبا 
دیدها 
ی تو را
ی نشنود آوا 
ی که هم 
نیست گوش 
ی نشود جز بر خوان تو دراز
هیچ دست 
ی تو را
کس نجوید به جهان جز اثر پا 
رهرو عشقم و از خرق ه و مسند بیزار
ی تو را
ی دآلرا 
به دو عالم ندهم رو 
ی نخرد
قامت سر ْو قدان را به پشیز 
ی تو را
آنکه در خواب ببیند قد رعنا 
ی نماید که تواش قبله نهای؟
به کجا رو 
ی تو را
آنکه جوید به حرم منزل و مأوا 
همه جا منزل عشق است ،که یارم همه جاست
ی تو را
کوردل آنکه نیابد به جهان جا 
با که؟ گویم :که ندیده است و نبیند به جهان
ی تو را
جز خم ابرو و ،جز زلف چلیپا 
ی عِلم و خِ رد بست ،د ِر عشق گشود
دک ه 
ی تو را
یداشت به سر علت سودا 
آنکه م 
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حضــرت آیـتاهلل خامنـهای بــا تأکیــد بــر اینکــه یکــی از مشــکالت کشــور ناهماهنگــی
اســت ،خاطرنشــان کردنــد :گروکشــی و معارضــه بیمعنــا بیــن مســئوالن نبایــد وجــود
داشــته باشــد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیـدار رئیــس و نماینــدگان مجلس شــورای اســامی،
فتــح خرمشــهر را نمــاد تغییــر یــک معادلــه تلــخ به یــک معادله شــیرین و تحقــق نجات
ملــی دانســتند و بــا اشــاره بــه عوامــل ایــن تغییر معادلــه گفتنــد :قاعده عبــور از شـرایط
ســخت ،پیچیــده و تلــخ و رســیدن به پیــروزی و موفقیــت ،عملکرد جهــادی ،عزم راســخ،
ابتــکار عمــل ،از خــود گذشــتگی ،نــگاه بلندمــدت و در رأس همــه آنهــا اخــاص و تــوکل
بــه خداونــد متعال اســت.
ایشــان مجلــس شــورای اســامی را از ارکان اصلــی مدیریــت کشــور برشــمردند و بــا
اشــاره بــه دش ـواریها و پیچیدگیهــای مدیریــت کشــورها در ش ـرایط خطیــر کنونــی
بینالمللــی ،همــه قوا و دســتگاهها را بــه درک اهمیــت جایگاه خــود و همکاری صمیمانه
بــا یکدیگــر فراخواندنــد و تأکیــد کردنــد :شــناخت صحیــح تواناییهــا و آســیبپذیریها
یکــی از مســائل بســیار ضــروری اســت زیـرا دشــمن بیــش از آنکــه بــه تواناییهــای خود
امیــدوار باشــد بــه خطــا و اشــتباههای مــا چشــم دوختــه اســت.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه ایــام ســالروز فتــح خرمشــهر ،ایــن حادثــه عظیــم را
فراتــر از بــاز پسگیــری یــک شــهر دانســتند و گفتنــد :فتــح خرمشــهر در واقــع تغییــر
یــک معادلــه تلــخ و حیاتــی بــه ســود رزمنــدگان اســامی و تبدیــل آن بــه یــک معادلــه
شــیرین بود.
حضــرت آیــت اهلل خامنـهای در تبییــن علــت ایــن تغییــر معادلــه افزودنــد :عوامــل نجات
ملــی کــه با فتح خرمشــهر محقق شــد عبارتنــد از :عملکــرد جهــادی ،از خود گذشــتگی،
عــزم راســخ ،ابتــکار عمــل ،نــگاه بلنــد بــه اهـداف و آرمانهــا ،و باالتــر از همــه اخــاص و
تــوکل بــر خداوند.
ایشــان ایــن عوامــل و قاعــده کلــی را نســخه نجــات بخــش در همــه امــور و در همــه
زمانهــا دانســتند و تأکیــد کردنــد :مبنــای ایــن قاعــده نجاتبخــش ،وعده تخلــف ناپذیر
خداونــد در قــرآن مبنــی بــر پیــروز گردانــدن افـراد و جامعـهای اســت کــه بــه ایــن عوامل
پایبنــد باشــند و خداونــد عمــل و مجاهدتهــای افـراد چنین جامعـهای را ضایــع نخواهد
کرد.
رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد :از خــود گذشــتگی بــه معنــای اســیر نشــدن در پنجــه
خواســتههای حقیــر اســت و بســیاری از مشــکالت افــراد و جوامــع از تــن دادن بــه
خواســتههای حقیــر آغــاز میشــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنـهای ســپس وارد موضــوع مجلــس شــدند و بــا تأکیــد بــر اینکــه
مجلــس شــورای اســامی یکــی از ارکان و اضــاع اصلــی مدیریــت کشــور و دارای جایگاه
مهمــی اســت ،خاطرنشــان کردنــد :نماینــدگان مجلــس از شــهرهای مختلــف و حتــی از
شــهرهای کــم جمعیــت نیــز باید بــه جایــگاه مجلس چنیــن دیدگاهی داشــته باشــند و
متوجــه ســختی و پیچیدگــی مدیریت کشــور باشــند.
ایشــان بــا اشــاره بــه وســعت ،جمعیــت ،جغرافیــا ،تاریــخ و اقلیــم متنــوع ایـران تأکیــد
کردنــد :مدیریــت کشــوری بــا موقعیــت ایـران عزیــز ،کاری مهــم و بــا توجــه بــه شـرایط
ویــژه کنونــی دنیــا ،طبیعتـاً دشـوار و پیچیــده اســت.
رهبــر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردنــد :البتــه در شـرایط امــروز دنیــا ،مدیریــت برای
همه کشــورها ســخت شــده اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنـهای در تبییــن دالیــل شـرایط خــاص حاکــم بــر دنیــا ،گفتنــد:
رقابتهــای خصمانــه قدرتهــا و تهدیدهــای قدرتهــای اتمــی علیــه یکدیگر ،تحــرکات و
تهدیدهــای فزاینــده نظامــی و جنــگ در نزدیکــی اروپا به عنـوان یکــی از جنگخیزترین
مناطــق جهــان ،فراگیری کمســابقه یــک بیمــاری و تهدیدهــای غذایی در ســطح جهان،
همــه عواملــی هســتند کــه شـرایط کنونی دنیــا را ویــژه کــرده انــد و در چنین شـرایطی
مدیریــت کشــورها ،ســخت تــر و پیچیــده تر شــده اســت.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد :ایـران ،عــاوه بر شـرایطی کــه بر همه کشــورها حاکم اســت،
بــه دلیــل ارائــه الگویــی نــو کــه عبــارت از مــردم ســاالری دینــی اســت و موجــب بــر هــم
خــوردن جــدول تنظیمــی نظام ســلطه شــده اســت ،بــا قدرتهــای جهانی درگیــر چالش
مســتمر در ابعــاد مختلف اســت.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه جمهــوری اســامی در برابــر همــه خصومت
هــا و دشــمنی هــا ،ســینه ســپر کــرده و در حــال پیشــرفت و موفقیــت اســت ،افزودنــد:
نماینــدگان مجلــس ،دولــت و قــوه قضاییــه و دســتگاههای دیگــر همــه بایــد بداننــد که
در چــه مدیریــت بــزرگ و مهمــی دخیــل هســتند و بــه تناســب این جایــگاه ،مراقبــت از
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بــروز حــس بیاعتمــادی از جانــب مــردم نســبت به مســئولین شــده
اســت و حجــم انبــوه وعدههــای عملنشــده در ادوار پیشــین ،از
مهمتریــن ایــن عوامــل اســت ،کمــا اینکــه مقام معظــم رهبــری نیز
در نخســتین دیـداری کــه بــا اعضاء دولت ســیزدهم داشــتند ،بــر لزوم
بازســازی اعتمــاد ملــت بــه دولــت تاکیــد کردند
و راه ترمیــم آن را « یکیشــدن حــرف و عمــل مســئوالن » عنـوان
کردند.
عــدم عمــل بــه وعدههــای داده شــده ،عــدم وجــود صداقــت در گفتار
و رفتــار مســئولین بــا مــردم ،بیثباتــی سیاســی و اقتصــادی ،بــروز
فســاد و بیحرمــت شــدن قانــون توســط مســئولین ،از عواملی اســت
کــه موجــب شــکلگیری شــکاف بیــن مــردم و حکومــت میشــود و
باعــث میشــود حــس اعتمــاد مــردم بــه مســئولین حکومــت از بیــن
برود.
موضوعــات دیگــری کــه باعــث کاهــش و عــدم اعتمــاد مــردم بــه
مســئوالن میشــود عبارتنــد از  :رفــاه زدگــی و فاصله گرفتن از ســطح
زندگــی مــردم  ،تملق ،نفــاق ،دروغگویــی ،اتهام ،بدبینی و کارشــکنی،
اختــاس وفســاد  ،عــدم توجــه بــه نخبــگان  ،تبعیــض و...
امــا راهکارهــای عملــی ب ـرای بازســازی اعتمــاد مــردم نســبت بــه
دولــت  :شــفافیت وصداقــت بــا مــردم و تــاش دلســوزانه بــرای
خدمترســانی و حــل مشــکالت آنــان -حضــور در بیــن مــردم و
مردمیبــودن مســئولین  -تــاش در جهــت شناســایی عوامل فســاد
در دســتگاه اجرایــی و خصوصــا کســانی کــه دســت بــه فســادهایی
نظیــر رشــوه ،ارتشــا و رانــت زدهانــد ،و .پاکســازی دســتگاههای اجرایی
از ایــن مـوارد -اســتفاده از نخبــگان در حل مشــکالت مــردم  -عمل
بــه وعدههــای دادهشــده  -تامیــن حقــوق اجتماعــی مــردم نظیر حق
داشــتن شــغل مناســب ،برخــورداری از تامیــن اجتماعــی ،حق داشــتن
مســکن مناســب  -عــدم تســاوی خائــن وخــادم نــزد مســئولین و...
وجــود حــس اعتمــاد بیــن دولــت و ملــت ،موجــب بــروز همدلــی و
همافزایــی بیشــتر بیــن ایــن دو میشــود و امــری ضــروری ب ـرای
عبــور دادن هــر کشــوری از بحرانهــای پیشآمــده اســت .نظامهــای
سیاســی ب ـرای انجــام هــر اقدامــی و شــکل دادن بــه هــر اصــاح
ســاختاری ،بایــد اعتمــاد عمومــی را افزایــش دهنــد ،زیـرا در فضــای
بیاعتمــادی ،انجــام هــر اقدامــی نتیجــه عکــس دارد.
تقویــت اعتمــاد ملــت نســبت بــه دولــت ،در تمــام جوامــع و کشــورها
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت ،امــا در کشــوری ماننــد کشــور مــا
کــه دارای نظــام جمهــوری اســت و بر پایــه حمایت و پشــتیبانیهای
مــردم شــکل گرفتــه اســت ،تقویــت ایــن اعتمــاد اهمیتــی دو چندان
پیـدا میکنــد .لـذا ضــروری اســت کــه دولــت ســیزدهم بــا عمــل به
وعدههــای خــود ،ایــن ســرمایه اجتماعــی را بازســازی کنــد
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خــود را افزایــش دهنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد :بایــد هــم توانایی هــا و هم
آســیب پذیــری هــا را به درســتی شــناخت و مراقب بــود خطا و اشــتباهی رخ
ندهــد زیـرا دشــمن بیــش از آنکــه بــه توانایــی هــای خــود امیــدوار باشــد ،به
اشــتباههای ما امید بســته اســت.
رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه تعبیــر ســابق خــود از مجلــس یازدهــم بهعنـوان
مجلــس انقالبــی افزودنــد :بعضیهــا از ایــن تعبیــر خوششــان نیامد امــا این
یــک تعبیــر حقیقــی بــود چـرا کــه مــردم نمایندگانــی را بـرای ایــن مجلس
انتخــاب کردنــد کــه شــعارها و جهتگیریهــا آنهــا انقالبــی بــود.
ایشــان اظهــارات برخــی افـراد کــه شــعارهای انقــاب را دردســر برای کشــور
یداننــد ،مــردود دانســتند و گفتنــد :حرکــت به ســمت آرمانهــای انقالب به
م
نفــع کشــور و موجــب درمــان دردهای آن اســت.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،انقالبــی مانــدن را مهمتــر از انقالبــی بــودن
خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد :بعضــی افـراد در ســالهای اول انقــاب بســیار
پــر شــور و حـرارت و بــه تعبیــری ســوپرانقالبی بودند امــا اســتقامت و طاقت
ماندن در این راه را نداشــتند و نتوانســتند در مســیر بمانند بنابراین مشــکلتر
ـی مجلــس اســت.
از انقالبــی بــودن ،انقالبــی مانــدن فــردی و جمعـ ِ
ایشــان بــا تحســین اقدامــات خــوب انجــام شــده در دو ســال گذشــتهی
مجلــس یازدهــم ،در ادامــه بــه بیــان شــاخصهای «نماینــده انقالبــی»
پرداختنــد و گفتنــد :اولیــن شــاخص« ،سادهزیســتی ،و اســیر تجمــات و
اعیاننشــینی نشــدن» اســت و نبایــد زندگــی نماینــدگان بــا قبــل از دوره
نمایندگــی تفــاوت کند«.مســئولیتپذیری» دومیــن شــاخص یــک نماینده
انقالبــی بــود کــه رهبــر انقــاب بــا تأکیــد بــر آن ،گفتنــد :پــای قانــون خوبی
کــه تصویــب میکنید محکــم بایســتید و از طــرف دیگــر اینگونه نباشــد که
بــا آگاهــی از رد شــدن آن در شــورای نگهبــان یــا ناتوانی دولــت در اجـرای آن،
قانونــی تصویــب کنیــد تــا فقــط مســئولیت آن را از دوش خــود برداریــد.
ایشــان «مردمــی بــودن» را شــاخص دیگــری از انقالبیگــری یــک نماینــده
برشــمردند و افزودنــد :مردمــی بــودن یعنــی عــاوه بر نشســت و برخاســت با
مــردم ،گــوش شــنوا بـرای شــنیدن حــرف آنهــا داشــته باشــید امــا در جایی
کــه امــکان اجـرای خواســته مــردم ممکن نیســت با زبــان گویــا دالیــل آن را
توضیــح دهیــد کــه ایــن کار از مصادیــق جهــاد تبیین اســت.
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای« ،اصلــی -فرعــی کــردن مســائل کشــور و مقدم
داشــتن حــل مســائل اصلــی» را از دیگــر شــاخصهای نماینــده انقالبــی
دانســتند و گفتنــد :شــاخص دیگــر« ،اجتناب جــدی از تبعیض و فســاد» چه
در قبــال فســاد دیگـران و چــه مراقبــت از خــود در مقابــل فســاد اســت.
ایشــان «همــکاری صمیمانــه بــا قـوا و دســتگاههای دیگــر و همچنیــن بدنه
آنهــا» و پرهیــز از گروکشــی و معارضــه را از جملــه الزامــات مجلــس انقالبــی
دانســتند و خاطرنشــان کردنــد :نماینــده انقالبــی با عمــوم مردم همراه اســت
امــا عـوامزده و ج ّو زده نیســت بنابرایــن در قوانیــن و اقدامات مجلس ،چنانچه
مخالفتهــا منطقــی بــود آنهــا را بپذیریــد امــا در غیــر اینصــورت ،جنجــال و
فضاســازی علیــه مجلــس و قانــون نبایــد شــما را از انجــام وظیفــه باز بـدارد.
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در نهمیــن روز از مردادمــاه ســال یکهــزار و ســیصدو چهــل و پنــج کــرم
اســماعیلپور فرزند قاســمعلی در روســتای ســندول از توابع شهرســتان بردسیر
در خانـواده ای اصیــل و انقالبــی دیــده بــه جهــان گشــود .از آنجایــی کــه مــادر
ســه فرزنــد قبــل از کــرم را بــه دالیــل مختلفــی از دســت داده بــود ،لـذا وجــود
کــرم کــه فرزنــد آخــر خانـواده هــم بــود ،مایــه ی آرامــش قلبــی ایشــان بــه
حســاب میآمــد .قــرآن را در مکتــب مــادر کــه سـواد مکتبــی قــرآن داشــتند،
آموخــت و موفــق بــه حفــظ چنــد جــزء از آن گردیــد .کــرم بــه درس خوانــدن
و مطالعــه کــردن عالقــه داشــت ،لـذا تــا قبــل از رفتــن بــه جبهــه دانــش آموز
بــود و در پایــه ی ســوم رشــته ی ریاضــی مدرســه آیــت ا ..طالقانی مشــغول به
تحصیــل بود .منــش بزرگوارانــه کرم و خوش خلقی اش ســبب تکریــم و ارادت
فامیــل نســبت بــه او شــده بــود .امــام خمینــی(ره) را ناجــی اســام و امــت می
دانســت در تفکــر کــرم اگــر امــام(ره) نبود ،اســام هــم از پهنه ی هســتی محو
میشــد ،لـذا بــه مــادر خــود ســفارش مــی کــرد کــه امــام(ره) را دعــا کنیــد.
هنــوز فصــل مدرســه هــا بــود و تــا امتحانــات پایــان ســال چنــد ماهــی را
مانــده بــود کــه کــرم تصمیــم گرفــت داوطالبانــه به جبهــه بــرود ،چنــد روزی
از آموزشــی را ایــام عیــد در پــادگان امــام حســین(علیه الســام) گذرانــده بــود،
مدرســه هــا کــه بعــد عیــد شــروع شــدند ،کــرم هــم بــه مدرســه رفــت و در
اوائــل اردیبهشــت مــاه درس را رهــا کــرد و بــه مناطــق جنگــی اعـزام شــد ،در
مناطــق جنگــی به خاطــر تواناییهــا و ظرفیتهایی کــه داشــت ،به عنـوان آرپی
چــی زن انتخــاب مــی شــود ،امــا هنــوز ســه یــا چهــار روز از آمدنش نگذشــته
بــود کــه در عملیــات بیــت المقــدس  1مــورد اصابت تیر دشــمن قـرار میگیرد
و در یازدهمیــن روز از اردیبهشــت مــاه ســال یکهـزارو ســیصدو شــصت و یــک
کــرم اســماعیل پــور در ســن شــانزده ســالگی بــه شــهادت میرســد و در کنــار
دیگــر شــهدای شهرســتان بردســیر در گلـزار شــهدای ایــن شــهر بــه خــاک
ســپرده مــی شــود.
بیــرون داشــتیم بــا هــم بــازی مــی کردیــم ،ســر یــک موضوعــی گریــه شــد،
دســت هایــش خاکــی بودند نمی توانســت اشــک هایــش را پاک کنــد ،دردش
دوتــا شــده بــود ،مــی گفــت :حــاال کــی بیــاد اشــک هــای مــن را پــاک کنــد؟!
دســت هایــم کثیــف اســت ..راوی :خانــم مهری اســماعیل پور(خواهر شــهید)
بعــد اینکــه مدرســه تعطیــل شــده بــود ،بــا بچــه هــا کــه مــی آمدنــد خانــه
یکــی از بچــه هــا کــرم را داخــل جــوی آب مــی ان ـدازد .خانــه کــه آمــد بــه
مــادرم گفــت و مــادرم باهــاش بــه مدرســه رفــت ،وقتــی مــادرم جریــان را بـرا
معلــم تعریــف مــی کنــد ،معلــم مــی گویــد :کــرم! حــاال بیا بگــو ببینــم کدام
یــک از بچــه هــا تــو را اذیــت کــرده اســت؟! هــر چــه داخــل بچــه هــا نــگاه
مــی کنــد ،وجدانــش راضــی نمــی شــود که بگویــد فالنــی بوده اســت! و اســم
طــرف رو بازگــو نمــی کنــد ...بعد کــه بیــرون آمدیــم او را کنار کشــیدم ،گفتم:
چـرا چنیــن کاری کــردی؟ مگــر فالنی تــو را داخــل آب نینداخته بــود؟ گفت:
دوســت نداشــتم کــه جلــوی بچــه ها ضایع شــود و یــا معلــم او را تنبیه کنــد...
ســر همــان افتادنــش در آب ،بدنــش عفونــت کــرد و تــب مــی آورد ،ســه مــاه
مریــض شــد و نتوانســت بــه مدرســه بــرود.
راوی :خانم خدیجه اسماعیلپور(خواهر شهید)
راهنمایــی کــه بــود ،هفــت یا هشــت تا دوســت داشــت کــه خانواده هایشــان
یــا عشــایر و یــا روستانشــین بودنــد ،ایــن بچه-هــا بـرای ادامــه تحصیل شــهر
خانــه اجــاره کــرده بودنــد ،کــرم زیاد پیششــان مــی رفــت ،از مــادرم خوراکی و
وســیله مــی گرفــت و برایشــان مــی بــرد ،در صــف نفــت همراهشــان بــود و با
هــم نفــت مــی گرفتند.
گرایــش بــه طبقــات پاییــن و نشســت و برخاســت بــا ایــن طبقــه همیشــه در
رفتــار کــرم نمایــان بــود ،تــوپ فوتبالــی داشــت کــه آن را بــه داخــل کوچــه
مــی بــرد تــا بــا بچــه هــا بــازی کننــد ،خــودش همیشــه ســرمربی تیــم بــود
و بیشــتر بچــه هــای پاییــن دســت محلــه را در تیــم خــود انتخــاب مــی
کــرد .بــا اینکــه بعضــی اوقــات از طــرف پــدر یــا مــادر بهــش پیشــنهاد
مــی شــد کــه برایــت دوچرخه بخریــم؟ ،مــی گفــت :نــه! دوچرخه نمی خــرم..
دوســتانش کــه تـوان خریــدن دوچرخــه را نداشــتند ،کــرم هــم مــی خواســت
اوی :خانــم مهــری اســماعیل پور(خواهــر شــهید)
مثــل آن هــا باشــد..ر
بــا خواهرهایــم بــه نمایشــگاه کتــاب رفتیــم ،داداش دوســتمان را هــم کــه از
مــا کوچکتــر بــود ،آنجــا دیدیــم و چنــد دقیقــه ای باهــاش صحبــت کردیــم،
کــرم هــم ایــن صحنــه را دیــده بــود ،وقتــی آمدیــم گفــت :آن صحبــت کردن
مناســب نبود/..مدرســه مــا ایــن طــرف شــهر و مدرســه کــرم آن طــرف شــهر
بــود ،صبــح هــا اول مــا را َدر مدرســه مــی رســاند و بعــد بــه مدرســه ی خودش
مــی رفــت ،مــی گفــت :چــه لذتــی دارد ،آدم بــا خواهرهایش به مدرســه بــرود..
راوی :خانم مهری اسماعیل پور(خواهر شهید)
ســه ،چهــار روز از شــهادت کــرم مــی گذشــت .پیرزنــی را دیــدم کــه در فاصله
چنــد متــری خانــه ی مــا نشســته بــود و زارزار گریــه مــی کــرد ،کنــارش
کــه نشســتم ،بـرای کــرم گریــه مــی کــرد ،گفــت :خیلــی جوانمــرد بــود ،بــا
دوســتانش بهــم ســر مــی زد از مــادرش گوشــت ،قنــد ،چــای و ...برایــم مــی
گرفــت و مــی آورد ،حتــی نفــت چراغــم را کــرم برایــم مــی آورد..
راوی :خانم مریم اسماعیل پور(خواهر شهید)
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بـرای رشوع عملیــات کربــای ۴بــه آبادان منتقل شــدیم
و بــه عنـوان غ ّواصــان خطشــکن بــه خط دشــمن زدیم؛
به هر ترتیبی بود خط دشــمن را شکســتیم و پاکســازی
کردیــم .وقتــی بـرای آوردن مجروحــان و شــهدا وارد معرب
شدیم،
دیدیــم شــهید حمیدیاصیــل هــر دو پایــش قطع شــده
و پیکــر مطهــرش در گوشـهای از معــر افتــاده اســت .اما
آنچــه کــه مــا را بــه تعجــب وا داشــت ،این بود کــه دهان
شــهید پــر از گِل شــده بود.
بعدهــا متوجه شــدیم کــه وقتی به پاهای ســعید ترکش
خــورد و قطــع شــد ،بـرای اینکــه صــدای نالـهاش بلنــد
نشــود و باعــث لــو رفــن معــر نشــود ،دهــان خــود را پر
از گِل کــرده بــود.
چقــدر فــرق اســت بیــن کســی کــه دهانــش را از گِل پــر

میکنــه تــا بــه دشــمن گ ـرا نــده،
بــا کســی کــه دهانــش را بایــد
گل گرفــت تــا دشــمن صدایــش را
نشــنود.
روحشونشادباذکرصلوات

