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سیاست در اندیشه امام خمینی)ره( بر آمده از آموزه 
های قرآنی، روایات و مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی، 
فلسفی، کالمی، و عرفانی می باشد. از نگاه امام خمینی 
سیاست حقیقی؛ آن سیاستی است که مد نظر انبیاء 
وائمه معصومین )علیهم السالم( بوده، تا شرایط رشد 

انسان را در ابعاد مختلف فراهم نماید.
در اندیشه امام خمینی، اساس سیاسی بودن، یعنی قرار 
گرفتن در مسیر سعادت، با کمک گرفتن از عقل و خرد، 
بر پایه آزادی و استقالل. از دیدگاه ایشان، اسالم دین 
سیاست است، سیاستی که به وسیله انبیاء و پیروان 
راستین آنها،  به دور از هر گونه دروغ، فریب و تزویر به 
تحقق حکومت عدل و انسانی در جامعه می  انجامد. به 
نظرامام خمینی منشأ بد اخالقی های بشر امروز، ریشه 
ـ به دلیل وجود حاکمان  در ظلم، بی عدالتی، جنگ و...
ظالم در جوامع انسانی و عدم تبعیت مردم ازرهبران 
ـ دارد. لذا اینجاست که  دینی در اقصی نقاط جهان 
تشکیل حکومت اسالمی در همه جوامع انسانی، مقدمه 
خوب زندگی کردن، رشد و توسعه مادی، گسترش رفاه 

اجتماعی، ارتقای سطح اخالق و معنویت است.
امام خمینی در درجه اول عالمی آگاه به باورهای 
اسالمی و معتقد به آنها بود، یعنی قبل از اینکه او 
صرف یک اندیشمند سیاسی لحاظ شود، یک عالم و 
متکلم دینی بود که در صدد تبیین باورهای اسالمی 
برای جامعه بود تا طالبان سفر در راه حقیقت به آنها 
دسترسی الزم داشته باشند. به بیانی دیگر؛ امام خمینی 
در صدد ارائه تفسیر جدیدی از دین اسالم بود که 
پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. زیرا در نظر او در جامعه 
دینی، بدون شناخت واقعی اصول و اعتقادات اسالمی، 
نمی توان به مسائل دیگر پرداخت و آنها را برخاسته 
از دین اسالم دانست. در دیدگاه امام خمینی از آنجا 
که باورهای دینی هر شخصی نشان دهنده ساختار 
جهان بینی دینی اوست، این باورها در شکل دادن نظام 

اجتماعی او نیز نقش اساسی را به عهده دارند
اندیشه سیاسی امام ریشه ای قرانی دارد »همانی که 
در قرآن صراط مستقیم گفته می شود و ما در نماز

 می گوییم:                                    ادامه صفحه8

امــام صــادق )علیــه الســام ( فرمودند:نخســتین چیزی کــه از بنده حسابرســی میشــود 
نمــاز اســت ، پــس اگــر نمــاز پذیرفتــه شــد اعمــال دیگــرش نیــز پذیرفتــه میشــود ، 
چنانچــه نمــازش رد شــود بقیه اعمــال او هم قبــول نخواهــد شــد.  »وســائل الشــیعه ج۳ ص ۲۲«

درس های خمینی عظیم ، نرم افزار 
انقال ب اسالمی درگام دوم انقالب 

سرپرســت فرمانــداری و رئیــس شــورای آمــوزش و پــرورش 
شهرســتان بردســیر در جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش 
گفــت: شــورای آمــوزش وپــرورش بایــد بتوانــد بــا پتانســیل 

موجــود درخــود مشــکالت ایــن نهــاد را برطــرف کنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
بردســیر، حمــزه وفائــی ضمــن گرامیداشــت ســالگرد ارتحال 
ملکوتــی بنیانگــذار جمهــوری اســالمی ایــران حضــرت امــام 
خمینــی)ره( و قیــام 15 خــرداد، گفــت: آمــوزش و پــرورش 
نهــادی اســت کــه بایــد توجــه ویــژه ای بــه آن شــود و قــدم 
اول بایــد از طریــق اعضــای شــورای آمــوزش وپــرورش انجــام 
شــود و شــورای آمــوزش وپــرورش بایــد بتوانــد بــا پتانســیل 

موجــود درخــود مشــکالت ایــن نهــاد را برطــرف کنــد.
ــزود: معلمــان و فرهنگیــان پرتــالش، ســرمایه هــای  وی اف
ارزشــمند کشــور هســتند کــه در تربیــت و سرنوشــت دانش 
آمــوزان نقــش موثــری دارنــد و بــر کلیــه رفتارهــا و عملکــرد 
آنهــا تاثیــر گــذار هســتند و تکریــم معلمــان بایــد در اولویت 

قــرار گیــرد.
حمــزه وفائــی تصریــح کــرد: بحــث کنکور سراســری بســیار 
جــدی اســت و بایــد تــالش شــود، فضــای فیزیکــی مطلوب 
و عوامــل اجرایــی مســتعد انتخاب شــوند تا محیطــی آرامش 

بخــش بــرای داوطلبــان مهیــا شــود.
وی افــزود: کلیــه ادارات از جملــه شــبکه بهداشــت، آب، بــرق، 
شــهرداری و نیــروی انتظامــی و ســایر دســتگاه هــای مرتبط 
موظــف هســتند نهایــت همــکاری را بــا آمــوزش و پــرورش 
جهــت هرچــه بهتــر برگــزار شــدن آزمون سراســری داشــته 

باشند.
پــرورش  و  آمــوزش  شــورای  رئیــس 
ــاد  ــان داشــت: ایج ــیر بی ــتان بردس شهرس
ــوادان و  ــی س ــن ب ــب در بی ــزه و ترغی انگی
کــم ســوادان و همچنین شناســایی و جذب 
افــراد بــی ســواد در جهــت ارتقــای ســطح 
فرهنــگ شهرســتان امــری ضــروری اســت.
وی  از همــه دســتگاه هــا و نهادهــای 
ــه ویــژه بخشــداری هــا خواســت  ذیربــط ب
کــه همــکاری خــود را بیــش از گذشــته بــا 
ــایی و  ــت شناس ــوادآموزی جه ــت س نهض
باســواد نمــودن افــراد بــی ســواد باقــی مانده 

داشــته باشــند.

امام خمینی )ره( یک متفکربرجسته 
اسالمی با برخورداری از اندیشة 

سیاسی دینی 

شورای آموزش و پرورش باید بتواند با پتانسیل 
موجود درخود مشکالت این نهاد را برطرف کند

بیانات رهبرمعظم  انقالب به مناسبت سی وسومین سالگرد عروج امام خمینی )ره( :
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رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بردسیرگفت: 

بــا حضــور معــاون حقوقــی، امــور مجلــس و اســتان های وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی، محســن روحــی به عنــوان مدیرکل جدیــد فرهنگ و 

ارشــاد اســالمی شــمال اســتان کرمان معرفی شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، ســیدمحمد هاشــمی معاون 
حقوقــی، امــور مجلــس و اســتان های وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  
در مراســم تودیــع و معارفــه مدیــرکل فرهنگ وارشــاد اســالمی شــمال 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت خوبــی امــروز در کشــور در 
زمینــه فرهنــگ و هنــر ایجاد شــده اســت، اظهــار کــرد: یکی از مســائل 
و رویکردهــای اصلــی دولــت ســیزدهم از ابتــدای شــکل گیری، اقتصاد و 

ــوده اســت. فرهنگ ب
وی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای فرهنگی، اقتصــادی و همچنین ســرمایه 
انســانی بســیار خــوب در اســتان کرمــان گفــت: هیــچ ســرمایه ای مانند 
ســرمایه انســانی بــرای حــوزه فرهنــگ و هنــر نیســت، مــردم معــدن 

هســتند و بایــد ایــن معدن هــا را کشــف کــرد.
محمدمهــدی فــداکار اســتاندار کرمــان نیز با اشــاره بــه اینکه بــر گزاری 
جشــنواره شــعر رضــوی توســط مدیــرکل اســبق ارشــاد اســتان کرمان 
در شــهر کرمــان اســتارت خــورد، اظهــار داشــت: دهــه کرامــت از داخــل 

جشــنواره شــعر رضوی اســتخراج شــد.
ــه جــای اینکــه اسپانســر یــک  ــر اینکــه شــرکت ها ب ــا تاکیــد ب وی ب
فعالیــت هنــری باشــند، کمــک کنند تــا اقتصــاد هنــر را پایــدار کنیم ، 
افــزود: شــهید ســلیمانی یــک شــخصیت بین المللــی و فراتر از شــیعه و 
جهان اســالم اســت و درخواســت داریم جشــنواره شــهید ســلیمانی در 
رشــته های مختلــف بــه طــور ســاالنه در اســتان کرمــان برگــزار شــود و 
ایــن یــک ظرفیــت بســیار بزرگــی اســت و می تــوان از آن اســتفاده کرد.

محمدرضــا پورابراهیمــی نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس نیــز 
بیــان داشــت: بیــش از دو ســال، کرونــا بــر حــوزه فرهنگــی و هنــری 
ســایه انداختــه و اکنــون فضــا تقریبــا بــه یــک رویکــرد خوبی ســمت و 
ســو پیــدا می کنــد و ایــن فرصــت شــرایط جدیــدی در عرصه هنــری و 

فرهنگــی در ســطح اســتان ایجــاد کنــد. 
وی ابــراز داشــت: امــروز کرمــان پایتخــت مقاومت اســالمی شــده اســت 
و تصویــری کــه از اســتان نشــان داده می شــود تصویــر عــزت و افتخاری 

محسن روحی به عنوان مدیرکل ارشاد شمال کرمان معرفی شد

کــه ســردار ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی بــرای مــا بــه ارمغان 
آورده اســت.

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســالمی بیان کــرد: بر 
اســاس صحبتــی بــا وزیــر ارشــاد، اعــالم آمادگی شــد اســتان کرمــان را 
بــه عنــوان قطــب مجمــوع رویدادهای فرهنگــی و هنــری در کشــور در 

عرصــه مقاومــت اعــالم کنند.
پورابراهیمــی گفــت: بــر اســاس قانــون بایــد جلســات شــورای فرهنــگ 
عمومــی و کمیســیون های آنهــا تشــکیل و بــا برنامه ریزی هــای مــدون 

فعالیــت کنند.
وی تصریــح کــرد: بایــد ظرفیــت بنگاه هــای اقتصــادی اســتان را بــرای 
حمایــت از عرصــه هنــر بــه کار بگیریــم امــا ایــن ظرفیــت می توانــد در 
بخشــی از ایــن مســیر تبدیــل بــه توانمندســازی جایــگاه هنــر شــود تا 

بتوانــد روی پــای خــودش بایســتد و مســیرش را ادامــه دهــد.
ــزاده  ــا علی ــات محمدرض ــن از زحم ــن آیی ــارس، در ای ــزارش ف ــه گ ب
مدیرکل ســابق فرهنگ و ارشــاد اســالمی شــمال اســتان کرمــان تقدیر 

و محســن روحــی بــه عنــوان مدیــرکل جدیــد معرفــی شــد.

همایش پیاده روی خانوادگی توسط شهرداری بردسیر به 
مناسبت میالد امام رضا)علیه السالم(برگزار گردید 

همزمــان بــا فــرا رســیدن والدت پــر از خیــر و برکت حضــرت امام رضــا )علیــه الســام( همایــش پیــاده روی خانوادگی در 
شــهر بردســیر برگــزار شــد .ایــن مراســم حدود ســاعت 7 صبــح از محــل امامــزاده ســید محمد)علیه الســام( به ســمت 
پــارک بانــوان شــروع شــد ودر پایــان ایــن مراســم به 53 نفــر از شــرکت کننــدگان در ایــن همایــش در محل پــارک بانوان 

جوایــز ارزنــده ای اهدا شــد.

امروز که دشمن در صدد تخریب مسئوالن انقابی 
است، وظیفه سنگین قدرشناسی باید ادا شود.

اطالعیه 
مرکــز بهداشــت بردســیر در نظــر دارد یــک نفــر مامــا بــا مــدرک کارشناســی مامایــی بــه 

صــورت قــرارداد پزشــک خانــواده و بیمه روســتایی جهــت اشــتغال در مرکز خدمــات جامع 

ســامت گلــزار جــذب نمایــد . لــذا  متقاضیــان واجــد شــرایط مــی تواننــد تــا تاریــخ 26 

خــرداد مــدارک خــود را بــه واحــد گســترش واقــع در میــدان امام حســین )علیه الســام(  

ســاختمان مرکــزی ســتاد مرکــز بهداشــت طبقــه اول تحویــل نمایند. 

                           روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بردسیر
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۵۰ درصد از خانه های خالی در اختیار شرکت های خصولتی است  

حجت االســام والمســلمين حاج علــی اکبــر کرمانی در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه  نمازگــزاران را بــه 
رعایــت تقــوای الهــی و انجــام واجبــات و تــرک محرمات 
توصيــه و ســفارش نمــود و روایتــی از علــی بــن موســی 
الرضــا عليــه الســام کــه فرمودنــد :تقــوای الهی را پيشــه 
کنيــد و امــام رضــا عليــه الســام فرمودنــد اگــر مــا بــه 
جایــی رســيدیم بــه واســطه تقــوا بــوده صــرف  اینکــه 
پيغمبــر زاده هســتيم نيســت بلکه به واســطه تقواســت.
خطيــب جمعــه افــزود: در آســتانه ميــاد مســعود امــام 
رئــوف علــی بن موســی الرضا عليــه الســام قــرار داریم و 
ایــن روز را خدمــت موالیمــان ولی عصــر و نائب برحقش 
ــک و  ــزاران تبری ــه نمازگ ــری و هم ــم رهب ــام معظ مق
تهنيــت عــرض نمــود و در خصــوص زندگی و ســيره امام 
رضــا عليــه الســام بيــان داشــت : ســيره و زندگــی امــام 
از مهمتریــن نمونــه و الگوهــای زندگی اســت مهربانی در 
رفتــار و گفتــار ایشــان و مردمــی بــودن نمونــه بارززندگی 
وی بــود امــام رضــا امامــی مســئول و حاکمــی صدیــق 
بودنــد و همــه از کوچــک تــا بــزرگ، صغير تــا کبير همه 
بــه ایشــان مراجعــه مــی کردنــد و همــه بــا امــام رضــا 
عليــه الســام  برســر یــک ســفره مــی نشســتند و ایــن 
ســيره مردمــی بــودن امــام بــود و مــاک تقــوا و برتــری 

ایشــان بــود و پــاداش همــه بــه واســطه اعمــال اســت 
حجت االســام کرمانی هشــداربه مســئولين گفت: آنچه  
ــن اســت کــه  در حکومــت اســامی ضــروری اســت ای
مســئولين بایــد مــردم دار باشــند و مــردم داری از انتخاب 
خــود مــردم باالتــر اســت ممکــن اســت منتخــب مــردم 
باشــد امــام مــردم دار نباشــند امــا امــام رضا عليه الســام 
همــه را جمــع مــی کــرد و بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار مــی 
کــرد و همــان طــور کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد 
مثــل مــردم زندگــی کــردن ارجحيــت دارد مردمــی بــه 
ادعــا نيســت در عمــل بایــد ببينيــم که مردمی هســتيد 
یــا نــه. لذا مســئولين مــا بایــد مردمی باشــند و بــه مردم 
ــن  ــد و ای ــردم را حــل نماین ــد و مشــکات م ســر بزنن
ســيره امــام رضــا عليــه الســام را هم مــردم و مســئوالن 
در زندگــی عمــل و اجــرا نمایند. و از شــاخص هــای مردم 
داری، اول عمــل کــردن بــه ســيره اهــل بيــت، دوم اینکه 
روحيــه خدمتگزاری داشــته باشــند و ســومين شــاخص 
مردمــی بــودن اعتقــاد و اعتمــاد بــه اراده مــردم، ماننــد 
اعتمــادی کــه حضــرت امــام داشــت و تکيــه بر مــردم در 
مســائل اقتصادی، نظامی و ســازندگی کشــور داشــتند و 
شــاخص چهــارم تمــاس بــا مــردم و پــای صحبــت مردم 
نشســتن و بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کــردن اســت لــذا در 
حکومــت الهــی و اســامی متوليــان امر بــرای نظــام باید 

ایــن ســيره امــام رضــا را بــه کار گيرنــد.
ــری در  ــام معظــم رهب ــه فرمایشــات مق ــه ب وی در ادام
روز 14 خــرداد ســالروز ارتحــال حضــرت امــام خمينــی 
کــه ســخنرانی داشــتند و نکاتــی را بيــان نمودنــد نکتــه 
مهــم تواضــع و فروتنــی مثــال زدنــی حضــرت آقــا کــه 
در مکتبــی پــرورش یافتــه بودند قضاوتش ســخت اســت 
و بعضــی هــا عظمــت حضــرت امــام را بــا افــراد حقيــر 
مقایســه مــی کننــد در حالــی فاصلــه بســيار زیاد اســت 
کســی کــه در ایــن مکتــب پــرورش یافتــه دارای منش و 

بزرگــواری اســت.
نکتــه دوم حضــرت آقــا بيــان فرمودنــد : اینکــه  شــبهه 
ــت  ــاب و روحاني ــن، انق ــردم از دی ــه م ــد ک ــی کن م
ــن شــبهه را خودشــان  ــد و پاســخ ای ــه ان ــه گرفت فاصل
مــی دهنــد کــه حضــور پــر شــور مــردم در مراســمات، 
حضــور ميليونــی مردم در مراســم تشــييع جنازه شــهيد 
ســليمانی و اســتقبال بی نظير و باشــکوه مردم از ســرود 
ملــی ســام فرمانــده همــه اینها پاســخ ســوال اســت که 
مردمــی کــه از انقــاب فاصلــه گرفتــه انــد چه جــوری به 
ميــدان مــی آینــد و همــه اینهــا ایــن را نشــان مــی دهد 
کــه مــردم انقــاب، اســام و اهــل بيــت را دوســت دارنــد 
و پــای بنــد بــه مقدســات هســتند و گله حضــرت آقــا از 

مســئولينی اســت کــه کــم کارنــد.
خطيــب جمعــه دربــاره شــورای حــکام انرژی هســته ای 
گفــت:  شــورا انــرژی اتمــی و هســته ای قطــع نامــه ای 
صــادر کــرده بــه عنــوان عــدم همــکاری ایــران بــا آژانس 
بين المللــی انــرژی اتمــی کــه در شــورای حــکام تصویب 
شــد در حالــی کــه همــه بازرســی کردنــد و حتــی خــود 
ریاســت محتــرم انــرژی اتمی گفتنــد ما مخفــی کاری و 
پنهــان کاری نداریــم و همــه چيــز برای ما شــفاف اســت.
ــه  ــبت ده ــان بمناس ــی  در پای ــام کرمان ــت االس حج
کرامــت وتجليــل از امامــزادگان گفــت: تجليــل از 
ــام  ــم الس ــه عليه ــر و ائم ــيره پيامب ــزادگان در س امام
بــوده  و ایــران مفتخــر  بــه ميزبانــی امامــزادگان اســت و  
شهرســتان بردســير نيــز افتخــار ميزبانــی از نســل امــام 
مجتبــی  را دارد کــه درخواســت دارم از مــردم بردســير 
بــه احتــرام کریــم اهــل بيــت ایــن شــهر را  شــهر امــام 
مجتبــی عليــه الســام  و دارالحســن بنامنــد و در فراگير 
شــدن نام بردســير بــه دارالحســن مجتبی همت داشــته 

شند. با

از شاخص های مردم داری،عمل 
کردن به سیره اهل بیت و داشتن 

روحیه خدمتگزاری است   محســن حيدرآبــادی گفــت: پيش بينی می شــود 
ــه ســرمازدگی بهــاره قریــب ۶  ــا توجــه ب امســال ب
هــزار تــن گل محمدی در بردســير برداشــت شــود.
محســن حيدرآبادی مدیر جهادکشــاورزی بردســير 
در گفتگــو بــا خبرنــگار راه آرمــان، گفــت: برداشــت 
گل محمــدی از ۳۲۰۰ هکتــار ســطح زیــر کشــت 
ایــن محصــول آغــاز شــده و متوســط عملکــرد آن 
۲  تــن بــرای مــزارع ارگانيــک  و 4 تــن بــرای  مزارع 

ــر ارگانيک اســت. غي
 وی افــزود: متاســفانه امســال نيــز ماننــد ســال قبل 
ــرمای  ــر س ــدی در اث ــدود ۵۰ درصــد گل محم ح
بهــاره خشــک شــدند و  پيــش بينــی مــی شــود  ۵ 

تــا ۶ هــزار تــن گل،  برداشــت شــود. 
حيدرآبــادی بيــان کرد: فــرآورده هــای گل محمدی 
بــه ســه شــکل غنچــه، گاب و روغــن )اســانس(  به 

بــازار عرضــه می شــود. 
وی افــزود: گل محمــدی هــر ســاله ارز آوری خوبــی 
ــدات  ــی از تولي ــاورزی دارد و بخش ــش کش در بخ
آن بــه کشــورهای اروپایــی، حــوزه خليــج فــارس و 

کشــورهای شــرق آســيا صــادر مــی شــود.
ــداد واحدهــای  ــاد کشــاورزی بردســير تع مدیرجه
ــه  ــنتی و نيم ــد س ــدود ۸۰ واح ــرآوری گل را ح ف
ــت:  ــی برشــمرد و گف ــی و 1۰ واحــد صنعت صنعت
فصــل گل چينــی برای بيــش از ۶ هزار نفر اشــتغال 
فصلــی ایجــاد مــی کنــد امــا کمبــود کارگــر در این 
فصــل یکی از مشــکات هميشــگی گلکاران اســت.
ــای کار  ــراد جوی ــوت از اف ــن دع ــان ضم وی در پای
بــرای همــکاری بــا کشــاورزان منطقــه یــادآور شــد: 

برداشــت گل محمــدی تــا تيرمــاه ادامــه دارد.

چهــار طــرح کشــاورزی شهرســتان بردســير در هفتــه 
جهــاد کشــاورزی  )۲1 الــی ۲7 خرداد(بــه بهــره بــرداری 

مــی رســد.
بنــا بــه اعــام روابــط عمومــی ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان کرمــان، حيدرآبــادی سرپرســت مدیریــت جهاد 
کشــاورزی شهرســتان بردســير گفــت: در هفتــه جهــاد 
ــه  ــرح گلخان ــک ط ــرح آب و خاک،ی ــاورزی دو ط کش
ــن  ــی در ای ــی و تکميل ــع تبدیل ــرح  صنای ــک ط وی
شهرســتان بــا هزینــه کــرد 1۰۵۰ ميليــارد ریــال کــه 
9۸ ميليــارد ریــال آن از اعتبــارات دولتــی اســت، به بهره 

ــرداری مــی رســد. ب
حيدرآبــادی خاطرنشــان کرد:  در هفته جهاد کشــاورزی 
ســد خاکــی ده نــذری بــا ظرفيــت آبگيــری 1.۵ ميليون 
مترمکعــب بــه بهــره بــرداری مــی رســد کــه ایــن طرح 
بــا هزینــه کــرد اعتبــار دولتــی 9۵ ميليــارد ریــال اجــرا 

ــده است. ش
وی تصریــح کــرد: همچنيــن یک بــاب کانال انتقــال آب 
بــه طــول 1۲۰۰ متــر در ایــن هفتــه بــه بهــره بــرداری 
مــی رســد کــه ایــن طرح بــا هزینــه کــرد اعتبــار دولتی 

۲۵۰۰ميليــون ریــال اجرا شــده اســت.
ــه  ــد کارخان ــک واح ــن ی ــزود: همچني ــادی اف حيدرآب
ــا ظرفيــت توليــد ســاالنه ۲۰۰ تــن  ــان ب خــوراک آبزی
غــذای کنســانتره، بــه بهــره بــرداری مــی رســد کــه این 
طــرح بــا هزینــه 9۰۰ ميليــارد ریــال اجــرا شــده و پــس 
از بهــره بــرداری ۲۵ شــغل در منطقــه ایجــاد مــی نماید.

ــه  ــد گلخان ــک واح ــن ی ــت: همچني ــان داش وی اذع
هيدروپونيــک در ســطح ۳۰۰۰ مترمربــع افتتــاح مــی 
شــود و ایــن طــرح بــا هزینــه کــرد ۵۵ ميليــارد ریــال 

ــت. ــده اس ــداث ش اح

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

پیش بینی برداشت ۶ 
هزار تن گل محمدی 

نماینــده مردم ســيرجان و بردســير در مجلس شــورای 
اســامی گفــت: هــم اکنــون ۵۰ درصــد از خانه هــای 
خالــی موجــود در کشــور در اختيــار شــرکت های 

خصولتــی اســت.
حســن پــور بيگلــری: ۵۰ درصــد از خانه هــای خالی در 

اختيــار شــرکت های خصولتی اســت
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا وســيما، شــهباز حســن 
پــور بيگلــری درگفتگــو بــا رادیــو اقتصــاد افــزود: ایــن 
شــرکت ها حــق ورود بــه بحــث ایــن نــوع برنامه هــای 
ــس  ــد. مجل ــته و ندارن ــادی را نداش ــدی و اقتص تولي
شــورای اســامی شــرکت های خصولتــی را از ســرمایه 

گــذاری در چنيــن مــواردی منــع کــرده اســت.
وی گفــت: بيشــترین خانه هــای خالــی در بحــث 
شــرکت های خصولتــی مربــوط بــه شــرکت های ذیــل 

ــت. ــی اس ــی و خصوص ــای دولت بانک ه
ــن  ــه داد: ای ــردم ســيرجان و بردســير ادام ــده م نماین
ــون اساســی  ــه اصــل 44 قان ــای اینک ــه ج ــا ب بانک ه
ــات  ــی خدم ــش خصوص ــه بخ ــد و ب ــت کنن را تقوی
ارائــه دهنــد، خــود بــا تاســيس شــرکت هایی در 
مجموعه هــای خــود بــه عنــوان رقيــب جــدی بخــش 

خصوصــی در آمده انــد.
وی گفــت: شــاید تاخيــری کــه در اجــرای صحيــح قانــون 
ــن باشــد کــه ۵۰ درصــد از خانه هــای  ــه وجــود آمــد، ای ب
خالــی در اختيــار شــرکت های خصولتــی اســت. خانه هــای 
خالــی در تهــران بيشــتر در مناطق مرفــه و کم تقاضــا برای 

مســتاجران وجــود دارد.
حســن پــور بيگلــری ادامــه داد: دالالن، محتکــران، فرصــت 
ــان بداننــد مجلــس، قــوه قضایيــه  طلبــان و فرصــت جوی
ــح و بی چــون و  ــر اجــرای صحي ــزم راســخی ب ــت ع و دول
ــه  ــد. البت ــی دارن ــای خال ــر خانه ه ــات ب ــون مالي ــرا قان چ
عــدم یکپارچگــی داده هــا از جملــه چالش هــای اساســی در 
راســتای اجــرای صحيــح قانــون ماليــات برخانه هــای خالی 

در کشــور اســت.
ــن  ــود را در ای ــات خ ــتگاهی اطاع ــر دس ــت: ه وی گف
حــوزه بــا فرمــت مخصــوص بــه خــود جمــع آوری کــرده و 
نرم افــزار دســتگاه های دوم قــادر بــه اســتفاده از ایــن داده هــا 
نمی باشــند. بــرای مثــال چالشــی کــه در ایــن زمينــه وجود 
ــا،  ــتراک داده ه ــزوم اش ــان ل ــه در جری ــت ک ــن اس دارد ای
دســتگاه ها یکدیگــر را مجــاز بــه دسترســی بــه داده هــای 
خــود نمی داننــد و دســتگاه دیگــر را از دسترســی محــروم 

ــرورش  ــوزش و پ ــی آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان بردســير، در ابتــدای ایــن جلســه، جواد 
ادیبــی نيــا مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
ــورای  ــه اعضــای ش ــدم ب ــن خيرمق ــير ضم بردس
آمــوزش و پــرورش، در مــورد دســتورکارهای 
ــروش  ــل ف ــازاد قاب ــاک م ــه ام ــه، از جمل جلس
آمــوزش و پــرورش، برگــزاری آزمــون کنکــور 
14۰1، کميته پشــتيبانی ســوادآموزی و راه اندازی 
پایــگاه ســنجش نوآمــوزان بــدو ورود بــه دبســتان 

ــرد. ــه ک ــی ارائ توضيحات
ــروش  ــار داشــت: شــرط ف ــا اظه ــی ني جــواد ادیب
ــن  ــب ای ــرورش، تصوی ــوزش و پ ــازاد آم امــاک م
موضــوع در شــورای آمــوزش و پــرورش اســت. در 
ــرورش بردســير دارای  هميــن راســتا آمــوزش و پ
ــند  ــه س ــت ک ــازاد اس ــتایی م ــه روس ۳7 مدرس

ــد. مالکيــت و قابليــت فــروش دارن
وی افــزود: از بخشــداران مــی خواهيــم کــه اطــاع 
ــند  ــته باش ــوص داش ــن خص ــانی الزم را در ای رس
تــا دهيــاری هــا و اهالــی روســتاها نيــز در صــورت 
ــرکت  ــاک ش ــن ام ــد ای ــده خری ــل در مزای تمای

کننــد.
ــير  ــتان بردس ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم مدی
ــز  ــال ني ــت: امس ــور 14۰1 گف ــوص کنک درخص
هماننــد ســال گذشــته، متولــی برگــزاری کنکــور 
ــخ  ــان در تاری ــت و داوطلب ــرورش اس ــوزش و پ آم
9الــی 11تيرمــاه در گــروه هــای آزمایشــی ریاضــی 
ــوم  ــات و عل ــی، ادبي ــوم تجرب ــی، عل ــک و فن فيزی
انســانی، هنــرو زبــان هــای خارجــه بــه رقابــت می 

37 مدرسه روستایی مازاد است که سند مالکیت و قابلیت فروش دارند

مهــدی اســماعيلی عضو کميســيون آمــوزش و تحقيقات مجلس 
شــورای اســامی در گفت وگــو بــا خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری 
ــون رتبه بنــدی معلمــان،  ــاره آخریــن وضعيــت قان تســنيم، درب
اظهــار کــرد: ایــن قانــون توســط مجلــس بــه تصویــب رســيده و 
از ســوی شــورای نگهبــان بــه تأیيــد رســيده و در زمــان حاضــر 
تبدیــل بــه قانــون شــده و بــه دولــت ابــاغ شــده اســت و بایــد 

آیين نامــه اجرایــی آن بــه تصویــب برســد.
ــان از  ــدی معلم ــون رتبه بن ــی قان ــه اجرای ــزود: آیين نام وی اف
ســوی وزارت آمــوزش و پــرورش تدویــن و بــه کميســيون مربوطه 
ــن  ــی بررســی در ای ــت ارجــاع شــد کــه در مراحــل پایان در دول

کميســيون اســت.
عضــو کميســيون آمــوزش مجلــس بــا بيــان اینکــه طبــق قانون 
بایــد تــا پایــان خــرداد مــاه قانــون رتبه بنــدی معلمــان اجرایــی 
شــود، ادامــه داد: اميــدوارم دولــت در موعــد قانونــی کــه تعييــن 
شــده اســت این قانــون را بــرای اجــرا بــه وزارت آمــوزش و پرورش 

ابــاغ کنــد.
اســماعيلی بــا ابــراز اینکه برخی از کارشناســان نســبت به نســخه 
اوليــه آیين نامــه اجرایــی رتبه بنــدی معلمــان کــه توســط آموزش 
و پــرورش تدویــن شــده بــود نقطه نظراتــی داشــتند، اضافــه کــرد: 
ــرای تدویــن آیين نامــه اجرایــی  در نهایــت در کارگروهــی کــه ب
ــن  ــار ای ــود، ۲۶ ب ــده ب ــن ش ــان تدوی ــدی معلم ــون رتبه بن قان
ــه  ــن شــود ک ــه تدوی ــک آیين نام ــا ی ــه اصــاح شــد ت آیين نام

قابليــت اجرایی داشــته باشــد.
نماینــده ميانــه در مجلــس ادامــه داد: ایــن کارگــروه اصاحــات 
ــه در  ــد ک ــود آوردن ــه وج ــه ب ــده ای در آیين نام ــرات عم و تغيي
نهایــت نســخه ۲۶ کــه نســخه نهایــی بــود بــه تصویــب رســيد و 
در دســتورکار کميســيون مربوطــه در هيئــت دولــت قــرار گرفت.

ــد. پردازن
وی افــزود: تعــداد داوطلبــان ثبــت نــام شــده در 
ــش  ــه افزای ــر اســت ک حــوزه بردســير 11۲۳ نف
ــته  ــته داش ــال گذش ــه س ــری نســبت ب 1۰۰ نف
ایــم و تمــام ســعی مــا بــر ایــن اســت کــه آزمــون 
داوطلبــان  کــه سرنوشــت  سراســری 14۰1 
شهرســتان بردســير در آن رقــم  مــی خــورد بــه 
ــی  ــان م ــود و اطمين ــزار ش ــو برگ ــن نح بهتری
دهيــم کــه خانــواده هــای داوطلبــان هيــچ گونــه 

ــدان شــان نداشــته باشــند. ــرای فرزن ــی ب نگران
ادیبــی نيــا اظهــار داشــت: اطاعــات 4۵۰ نفــر بی 
ســواد شناســایی شــده در شهرســتان بردســير به 
مــا ابــاغ شــده کــه از ایــن تعــداد؛ افــراد زیــادی 
دارای مــدرک تحصيلــی و باســواد هســتند و 
ــای  ــتان ه ــه شهرس ــوط ب ــر مرب ــدادی  دیگ تع

اطــراف و حتــی خــارج از اســتان هســتند.
وی افــزود: طبــق آمــار و پيــش بينــی هــا، 
شهرســتان بردســير از جملــه شهرســتان هایــی 
اســت کــه قابليــت ریشــه کنــی بــی ســوادی را 
ــه  ــرورش ب ــوزش و پ ــتا آم ــن راس دارد و در همي
تنهایــی قــادر بــه جــذب بی ســوادان و کــم 
ســوادان نيســت، بلکــه همــکاری تمــام دســتگاه 
هــای اجرایــی بــه ویــژه بخشــداری هــا  و دهياری 

ــت. ــروری اس ــا الزم و ض ه
ــو  ــی ن ــان داشــت: ارزیاب ــام مســئول بي ــن مق ای
ــه  ــی ک ــتان از آنجای ــه دبس ــدو ورود ب ــوزان ب آم
باعــث شناســایی اختــاالت دانــش آمــوزان، 
ــن  ــی والدی ــی، آگاه ــت تحصيل ــگيری از اف پيش

ــایی و  ــد خــود و شناس ــت جســمانی فرزن از وضعي
ــروز و تشــدید  ــگام در پيشــگيری از ب ــه بهن مداخل
ــژه ای  ــا مــی شــود، دارای اهميــت وی معلوليــت ه

ــت. اس
ــوزان کاس  ــام دانش آم ــه ثبت ن ــان اینک ــا بي وی ب
ــه گذرانــدن تســت هــای ســنجش  اولــی منــوط ب
ــرای  ــامت ب ــنجش س ــگاه س ــزود: پای ــت، اف اس
بخــش مرکــزی شهرســتان تعييــن گردیــده و از اول 
تيــر مــاه ســنجش نوآمــوزان آغــاز مــی شــود و برای 
بخــش هــای دیگــر و مهمانشــهر برنامــه جداگانه ای 

وجــود دارد.
ــورای  ــه ش ــن جلس ــزارش، دومي ــن گ ــه  ای ــر پای ب
ــال  ــير در س ــتان بردس ــرورش شهرس ــوزش و پ آم
14۰1 بــا حضور حمــزه وفائی سرپرســت فرمانداری 
و رئيــس شــورا، جــواد ادیبــی نيــا مدیــر آمــوزش و 
پــرورش و ســایر اعضــا در محــل ســالن امــام رضــا 
)عليــه الســام( مدیریــت آمــوزش و پــرورش برگزار 

شــد.

رتبه بندی معلمان تا پایان خرداد 
اجرایی می شود/

آیین نامه اجرایی قانون 2۶ بار 
اصالح شده

سپاه به ۴۰۹ روستای استان کرمان آبرسانی کرد
ــان گفــت: محروميــت  ــده ســپاه اســتان کرم فرمان
زدایــی، رفــع فقــر و تنــش آبــی در اســتان کرمــان 

ــادی و قرارگاهــی اســت. ــد کار جه نيازمن
ــنجان ،  ــنيم از رفس ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ســردار حســين معروفــی در آیيــن کلنگ زنی پــروژه 
آبرســانی بــه روســتاهای دارای تنش آبی شهرســتان 
رفســنجان کــه بــا حضــور جالــی نماینــده مــردم 
شهرســتان های رفســنجان و انــار در مجلس شــورای 
ــی  ــاون امورعمران اســامی، آیت اللهــی موســوی مع
اســتاندار کرمــان، امــام جمعــه و فرماندار رفســنجان 
و تعــدادی از مدیــران اســتانی و شهرســتانی برگــزار 
شــد بــا اشــاره بــه اینکــه  اســتان کرمــان جــز چهــار 
اســتانی اســت کــه بــه شــدت بــا تنــش آبــی مواجه 
اســت اظهــار داشــت: از فروردیــن مــاه 14۰۰ قــرارگاه 
آبرســانی مــرد ميــدان در اســتان کرمــان تشــکيل 

شــد.
ــاه امســال  ــا ســوم خــرداد م ــان اینکــه ت ــا بي وی ب
ــزار و 9۰۰  ــانی شــده و 47 ه ــتا آبرس ــه 4۰9 روس ب
خانــوار ایــن روســتاها از نعمــت آب شــرب ســالم و 
پایــدار بهره منــد شــدند گفــت: قــرارگاه امــام حســن 
ــت  ــا هم ــی )ع( در  ســطح کان کشــوری ب مجتب
دولــت و ســپاه ایجاد شــد و قــرارداد مــا در ایــن حوزه 
آبرســانی بــه 4۶۶ روســتای اســتان کرمــان اســت.

فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان بــا بيــان اینکه 
مســئوليت ایــن طــرح بــا آبفــا اســت امــا دســتگاه 
ــن  ــراز داشــت: ای ــن ســپاه پاســداران اســت، اب معي
طــرح در قالــب یــک مجتمــع پيش بينــی شــده کــه 
در ســه منطقــه، نــوق، حومــه غربــی و حومه شــرقی 
رفســنجان اســت کــه 11۳ روســتا و جمعيتــی بالــغ 

ــر 7۵ هــزار نفــر  را شــامل می شــود. ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خــط انتقال ایــن پــروژه ۳9۶ 
کيلومتر اســت، تصریــح کرد: شــبکه توزیــع آن ۲۲۰ 
کيلومتــر بــوده و ۲4 بــاب مخــزن در طــول مســير با 

حسن پور بیگلری مناینده مردم سیرجان و بردسیر:

ظرفيــت ۲۵ هــزار و ۶۰۰ مترمکعب احداث 
ــود. می ش

ســردار معروفــی بــا اشــاره بــه اینکــه حــوزه 
ــاب  ــر معظــم انق ــان رهب ــر فرم ــع فق رف
اســت بيــان کرد: همــه مجموعه هــا و ارکان 
نظــام، امــروز بــا تبعيــت از امام خویــش این 

ــد. کار را انجــام می دهن
ــت را  ــع محرومي ــت در رف ــز موفقي وی رم
کار قرارگاهــی دانســت و افــزود: بایــد همــه 
توان هــا در قالــب یــک قــرارگاه قــرار بگيــرد 
تــا از مــوازی کاری جلوگيــری شــده و منابع 
هــدر نــرود؛ کار قرارگاهــی باعــث می شــود 
ــتان  ــا در اس ــند و م ــاخص باش ــه ش هم

بهتریــن تجربــه کار قرارگاهــی را داریــم.
فرمانده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمان عملکرد 
جهــادی را یکــی از رمزهــای موفقيت خواند 
و ابــراز داشــت: کار اگــر با دموکراســی اداری 
ــد  ــود و کار بای ــام نمی ش ــرود انج ــش ب پي
جهــادی باشــد؛ کار جهــادی بایــد در ابتــدا 
مشــارکت مردمــی را داشــته باشــد و نيروی 
کار مــردم، بســيج و گــروه جهــادی اســت و 

مــا نبایــد هزینــه نيــروی کار بدهيم.

بهره برداری چهار طرح 
کشاورزی شهرستان بردسیر 
در هفته جهاد کشاورزی  

ــن  ــام ای ــیربا اع ــداری بردس ــت  فرمان ــی سرپرس ــزه وفای حم
مطلــب در جلســه ای بــا حضــور معــاون توســعه و منابــع انســانی 
اداره کل دامپزشــکی اســتان گفــت  دامپزشــکی نقــش مهمــی در 
تامیــن ســامت فــرآورده هــای خــام دامــی و بــه تبع آن ســامت 
مــردم دارد. وی افــزود حضــور دامپزشــکی در طرحهــای نظارتــی و 
کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری ها،اهمیــت ایــن موضــوع را بیش 
از پیــش  نشــان مــی دهــد و در ایــن مســیر فرمانــداری آمــاده هــر 
گونــه همــکاری بــا دامپزشــکی می باشــد ســپس ســرحدی معاون 
توســعه و منابــع اداره کل دامپزشــکی اســتان کرمــان از زحمــات و 
حمایــت هــای فرماندارقدردانی نمــود و افزود مجموعه دامپزشــکی 
در جهــت پیشــبرد اهــداف نظــام و دولــت بــه منظــور حفــظ منابع 
ــت  ــش و اهمی ــن نق ــه تبیی ــبت ب ــی ، نس ــی و مال ــانی، دام انس
دامپزشــکی در جامعــه و ســامت مــردم اعــام امادگی کامــل دارد.

در پایــان رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان گزارشــی از اهــم 
فعالیــت های دامپزشــکی شهرســتان  را ارائه و برخــی از کمبودها و 

نیازهــای ایــن شــبکه را عنــوان نمود

می کننــد.
ــه داد:  ــير ادام ــيرجان و بردس ــده س نماین
داده هــای بخــش ماليــات، شهرســازی، 
ثبــت احــوال، ثبــت اســناد و شــهرداری بــه 
صــورت جزیره ای نگهــداری و بــا آن برخورد 
می شــود. مجلــس همــه دســتگاه ها را 
ــد  ــتثنا بای ــدون اس ــه ب ــرده ک ــف ک موظ
تمامــی داده هــا را در اختيــار ســازمان امــور 
مالياتــی قراردهنــد و ســازمان امــور مالياتــی 
ــه اجــرای  ــف ب ــز موظــف و مکل کشــور ني
صحيــح قانــون اســت البتــه مســائل و 
مشــکاتی نيــز در ایــن مســير وجــود دارد.

جواد ادیبی نیا دردومین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بردسیر گفت:

رئیس جهاد کشاورزی بردسیر عنوان کرد؛

فرمانده سپاه استان کرمان گفت: 

حامیت از فعالیتهای دامپزشکی که در راستای 

تامین سامل فراورده های دامی 
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره سجده، آیه ۲۱
» ولنذیقنهم من العذاب االدنی دون العذاب 

االکبر لعلهم یرجعون«
از  قبل  دنیا(  )این  نزدیک  از عذاب  را  آنها  ما 
باز  شاید  چشانیم  می  )آخرت(  بزرگ  عذاب 
گردند. به دنبال بحثی که پیرامون گنهکاران 
قبل گذشت،  آیات  در  آنها  ومجازات دردناک 
از  یکی  به  بعدی  وآیات  بحث  مورد  آیه  در 
همان  که  آنان  مورد  در  الهی  خفی  الطاف 
است  وبیدارکننده  دنیوی  خفیف  مجازاتهای 
هرگزنمی  معلوم شود خدا  تا  کند.  می  اشاره 

خواهد بنده ای گرفتار عذاب جاویدان شود.
کننده  بیدار  وسایل  تمام  از  دلیل  همین  به 
برای نجات آنها استفاده می کند براین اساس 
آسمانی  کتب  فرستد.  می  را  الهی  پیامبران 
مصیبت  به  دهد  می  نعمت  کند.  می  نازل 
اینها  از  یک  هیچ  واگر  سازد.  می  گرفتار 
سودی نداشت، چنین کسانی جز آتش دوزخ 
سرنوشتی نخواهند داشت ولذا می فرماید: ما 
آنها را از عذاب نزدیک این دنیا قبل از عذاب 
شوند  بیدار  شاید  چشانیم  می  آخرت  بزرگ 
ای  گسترده  معنای  ادنی  عذاب  گردند.  وباز 
به  مفسران  که  را  احتماالتی  غالب  که  دارد 
طور جداگانه در تفسیر آن نوشته اند در برمی 
منظور  اند  گفته  بعضی  اینها  جمله  از  گیرد. 
ورنجهاست.  ودرد  مصائب   -۱ ادنی:  عذاب  از 
ای  ۲- قحطی وخشکسالی شدید هفت ساله 
آنجا  تا  به آن گرفتار شدند  که مشرکان مکه 
تغذیه  مردارها  از الشه ی  مجبور گشتند  که 
کنند. ۳- ضربه ی شدیدیست که بر پیکر آنها 
در جنگ بدر وارد شد ومانند اینها واما اینکه 
از عذاب ادنی  اند منظور  بعضی احتمال داده 
عذاب قبر یا مجازات در رجعت است صحیح به 
نظر نمی رسد. زیرا با جمله )لعلهم یرجعون( 
معنای  به  اکبر.  عذاب  واما  نیست.  سازگار 
بزرگتر  مجازاتی  هر  از  که  است  قیامت  روز 
که  ادنی  اینکه چرا  در  است. حال  ودردناکتر 
به  که  اکبر  برابر  در  است  نزدیکتر  معنای  به 
معنای بزرگتر است قرار گرفته )در حالی که 
یا باید ادنی در مقابل ابعد که به معنای دورتر 
است باشد ویا اصغر در مقابل اکبر قرار گیرد( 
نکته ای نهفته است که بعضی از مفسران به 
آن اشاره کرده اند وآن اینکه عذاب دنیا دارای 
بودن  ونزدیک  بودن  کوچک  است،  وصف  دو 
روی  که  نیست  مناسب  تهدید  هنگام  وبه 
روی  باید  بلکه  شود.  تکیه  آن  بودن  کوچک 
آخرت  وعذاب  گردد.  تکیه  بودنش  نزدیک 
وبزرگ  بودن  دور  است.  وصف  دو  دارای  نیز 
این است که  نیز مناسب  بودن ودر مورد آن 
روی بزرگ بودنش تکیه شود. نه دور بودنش 
وتعبیر به لعل در جمله ی )لعلهم یرجعون( به 
این است که چشیدن عذابهای هشدار  خاطر 
بلکه  نیست.  بیداری  برای  تامه  علت  دهنده 
جزء علت است ونیاز به زمینه ی آماده دارد 
وبدون این شرط به نتیجه نمی رسد وکلمه ی 
لعل اشاره به این حقیقت است. ضمنا از این 
وبالها  مصائب  مهم  های  فلسفه  از  یکی  آیه 
ورنجها که از سوال انگیزترین مسائل در بحث 
است  پروردگار  وعدل  وخداشناسی  توحید 
روشن می گردد. محمد بن الحسن الشیبانی، 
فی کشف البیان قال: روی عن جعفر الصادق 
االدنی:  ان  اآلیة:  معنی  فی  السالم(  )علیه 
المهدی  القائم  واالکبر خروج  والجدب  القحط 
)علیه السالم( بالسیف فی آخر الزمان. محمد 
)کشف  ارزشمند  کتاب  در  شیبانی  بن حسن 
البیان( می گوید: از حضرت امام جعفر صادق 
شده  روایت  آیه  این  درمعنای  السالم(  )علیه 
از  عبارتست  ادنی  عذاب  فرمود  که  است 
از  عبارتست  اکبر  وعذاب  قحطی وخشکسالی 
خروج قائم مهدی )علیه السالم( با شمشیر در 

آخر الزمان.

ادامه آیه ی ۱۲ سوره  نساء :
5- چرا به جای بردن نام برادر و خواهر تعبیر  
»کالله« بکار برده است؟ اینکه چرا قرآن به جای بردن نام 
برادر و خواهر، تعبیر  »کالله« را انتخاب کرده، شاید به خاطر 
این است که این گونه افراد که پدر، مادر و فرزند ندارند اموال 
آنها به دست کسانی خواهد رسید که نشانه ناتوانی او هستند. 
بنابراین پیش از آنکه دیگران از آن استفاده کنند خودشان آنها 
را در موارد ضروری تر و الزم تر در راه کمک به نیازمندان و 

حفظ مصالح اجتماعی صرف کنند.
6- در چه صورتی برادران و خواهران ارث می برند؟

آیه می گوید : »اگر مردی از دنیا برود و برادران و خواهران از او 
ارث ببرند، یا زنی از دنیا برود و برادر و یا خواهری داشته باشد، 

هر یک از آنها یک ششم مال را به ارث می برند.«
این در صورتی است از شخص متوفی یک برادر و یک خواهر 
باقی بماند. اما اگر بیش از یکی باشند. مجموعا یک ثلث می 
برند. یعنی باید ثلث مال را در میان خودشان تقسیم کنند.  
»فإن کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث« سپس اضافه 
می کند : »من بعد وصیه یوصی بها او دین« این در صورتی 

است که وصیت قبالً انجام گیرد و دیون از آن خارج شود.
7-  منظور از واژه  »غیر مضار« چیست؟

اینکه دین جنبه زیان رسانیدن به ورثه نداشته باشد، به این 
معنی است که بیش از ثلث وصیت نکند، زیرا طبق روایاتی 
که از پیغمبر اکرم )ص( و ائمه اهل بیت )ص( وارد شده، 
وصیت بیش از ثلث  »اضرار« به ورثه است و نفوذ آن مشروط 
به رضایت آنها می باشد. یا اینکه برای محروم ساختن ورثه و 
زیان رسانیدن به آنها اعتراف به دیون و بدهی هایی کند در 

حالی که بدهکار نباشد.
8- در چه صورتی این طبقه )برادران و خواهران( 

ارث می برند؟
روشن است که ارث بردن این طبقه در صورتی است که وارثی 
از طبقه اول یعنی پدر و مادر و فرزندان، در کار نباشد. گواه 
این موضوع آیه 75 سوره مبارکه انفال است : »واولوا االرحام 
بعضهم اولی ببعض فی کتاب اهلل، خویشاوندان بعضی بر بعض 
دیگر در مقررات ارث ترجیح دارند آنها که به شخص میت 
نزدیکترند مقدم هستند.« همچنین اخبار فراوانی که در این 
زمینه وارد شده گواه دیگری بر تعیین طبقات ارث و ترجیح 

بعضی بر بعض دیگر می باشد.
9- منظور از  »هم شرکاء فی الثلث« چیست؟

از تعبیر  »هم شرکاء فی الثلث« )برادران و خواهران مادری اگر 
بیش از یک نفر باشند در ثلث مال شریکند( استفاده می شود 
که آنها یک ثلث را در میان خود به طور مساوی تقسیم می 
کنند و زن و مرد در اینجا هیچ گونه تفاوتی ندارند، زیرا مفهوم 

شرکت مطلق، مساوی بودن سهام است.
۱0-کالله چند بار در قرآن آمده است؟

 »کالله« دوبار در قرآن آمده است. یکی در این آیه، دیگری در 
آخرین آیه این سوره و دو معنی دارد: الف( برادران و خواهران 
مادری میت. ب( برادران و خواهران پدر و مادری یا پدری. 
معنای اول در همین آیه و در آیه آخرین سوره، کالله به معنای 

دوم است.
۱۱- مهمترین موضوعی که در آیه شریفه به آن 
پرداخته شده است چیست؟بدهي به مردم. آن قدر مهم 

است که در این دو آیه، چهار بار مطرح شده است.
۱۲-  امتیازات قانون ارث اسالمی چیست؟

الف( در نظام ارث اسالمی هیچ یک از بستگان متوفی با توجه 
به سلسله مراتب، از ارث محروم نمی شوند.

ب( این قانون به نیازهای فطری و مشروح انسان پاسخ مثبت 
می دهد زیرا افراد بشر همواره مایلند که حاصل دسترنج خود 
را در دست کسانی ببینند که پاره تن آنها محسوب می شوند 
و حیات آنها در حقیقت ادامه حیات و زندگی خود آنان می 
باشد. لذا می بینیم که در این قانون سهم فرزندان از همه 

بیشتر است.
ج( این قانون افراد را به تالش و کوشش بیشتر در راه تولید 
ثروت عالقمند می کند. زیرا مشاهده می کند که اموال او پس 
از وی نصیب افراد مورد عالقه اش می شود، لذا در هر سن و 
شرایطی که باشد به کار تشویق می گردد و وقفه و رکودی در 

فعالیت های اقتصادی او ایجاد نمی شود.
د( قانون ارث اسالمی از تراکم ثروت جلوگیري می کند. زیرا 
در این نظام بعد از هر نسل، ثروت به طور عادالنه در میان افراد 
متعددی تقسیم می گردد و از این راه به توزیع عادالنه ثروت 

کمک می کند.
ه( قانون ارث اسالمی تنها براساس چگونگی ارتباط متوفی 
تنظیم نشده، بلکه نیاز واقعی وارثان نیز در نظر گرفته شده 
است. مثال اگر می بینیم ارث پسران در ظاهر دو برابر دختران 
و یا ارث پدر در پاره ای از موارد بیش از ارث مادر است، به 
خاطر این است که مردان در قوانین اسالمی مسئولیت های 
مالی فراوانی دارند و هزینه زندگی زنان بر دوش آنها است، لذا 

نیاز مالی آنها بیش از زنان می باشد.
۱3-منظور از  »عول« چیست؟

در کتاب ارث اسالمی به دو بحث مهم برخورد می کنیم که 
درباره مسأله  »عول« و »تعصیب« سخن می گوید. سرچشمه 
این بحث از آنجا شروع می شود که سهام ارث به شکلی که 
در آیات گذشته بیان شد گاهی از مجموع مال کمتر و گاهی 
بیشتر است.مثال :اگر ورثه، فقط دو خواهر )پدر و مادری( و 
شوهر بوده باشند، ارث دو خواهر، دو سوم مال و ارث شوهر، 
نصف مال است که مجموع آن دو، 6/7 می شود. یعنی 6/۱ از 
مجموع مال بیشتر می گردد، در اینجا این بحث پیش می آید 
که آیا 6/۱ باید به طور عادالنه و به نسبت سهام از همه ورثه 
کم شود، یا اینکه از افراد معینی کم گردد؟ معروف در میان 
دانشمندان اهل تسنن این است که باید از همه کم شود و این 
را فقها  »عول« می نامند. زیرا عول در لغت به معنی زیادی و 

ارتفاع و بلندی است.
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رئیــس جمهور در راســتای تســریع 
در تأمیــن و ذخیــره احتیاطــی 
ــت و  ــی وزرای صم ــای اساس کااله
ــرد  ــف ک ــاورزی را مکل ــاد کش جه
ــه را  ــن برنام ــش روی ای ــع پی موان
شناســایی و بــا هماهنگــی معــاون 
اول نســبت بــه رفــع آن اقــدام کنند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت 
ایرنــا، آیــت اهلل »ســید ابراهیــم 
ــه  ــی ب ــه بررس ــی« در جلس رئیس
کارگیــری ظرفیت هــای جدیــد 
ــای  ــره کااله ــن و ذخی ــرای تأمی ب
اساســی گفــت: نبایــد منابع کشــور 
ــد و  ــد بمان ــورها راک ــایر کش در س
بایــد بــا ســرعت و مســتمرا نســبت 
بــه ورود منابــع بــه داخــل کشــور در 
ــات مــورد نیــاز  ــا امکان قالــب کاال ی

ــود. ــدام ش اق
ایــن نشســت بــه ریاســت آیــت اهلل 

رئیســی  و با حضــور معــاون اول رئیس 
جمهــور، رئیــس دفتــر رئیــس جمهور، 
دارایــی،  و  اقتصــادی  امــور  وزرای 
شهرســازی،  و  راه  جهادکشــاورزی، 
ــاع و  ــارت، دف ــدن و تج ــت، مع صنع
پشــتیبانی نیروهــای مســلح و روســای 
بانــک مرکــزی و ســازمان برنامــه و 

ــد. ــزار ش ــه برگ بودج
ــن  ــی از آخری ــه گزارش ــن جلس در ای
ــای  ــر کااله ــن و ذخای ــت تأمی وضعی
ــن  ــاس ای ــر اس ــد. ب ــه ش ــی ارائ اساس
گــزارش میــزان ذخایــر کاالهــای 
ــی  ــت مطلوب اساســی کشــور از وضعی
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــت ام ــوردار اس برخ
شــرایط جهانی تدابیــر الزم بــرای ایجاد 
یــک ظرفیــت احتیاطــی مطــرح و 
جزئیــات اجــرای آن بررســی و تصویب 

ــد. ش
در همیــن راســتا ترتیبــات تســهیل و 

ــی،  ــای اساس ــن کااله ــریع تأمی تس
و  نهادهــا  ظرفیــت  از  اســتفاده 
ظرفیت هــای  تقویــت  بنیادهــا، 
ــن و  ــت تأمی بخــش خصوصــی جه
ــش  ــی، افزای ــای اساس ــع کااله توزی
و  الکترونیکــی  زیرســاخت های 
ــر  ــع بهت ــت توزی ــمند در جه هوش
کاالهــای اساســی، تقویــت بنــادر 
و ظرفیت هــای ترانزیتــی کشــور، 
اســتفاده از ظرفیــت همــه انبارهــای 
موجــود در کشــور بــه منظــور افزایش 
ذخایــر اســتراتژیک و احتیاطــی و 
منابــع مالــی الزم بــرای تامیــن، 
ــای  ــارداری و راهکاره ــت و انب ترانزی
تأمیــن آن مــورد بررســی قــرار گرفت.

ــر  ــالوه ب ــد ع ــرر ش ــن مق همچنی
تخصیــص حداکثــر ظرفیت هــای 
و  راه  وزرات  ســوی  از  راهــداری 
ــت  ــن و ترانزی ــه تامی ــازی ب شهرس
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ــا  ــی ظرفیت ه ــای اساســی، از تمام کااله
بــرای تامیــن ذخایــر احتیاطــی کاالهــای 

ــود. ــه ش ــره گرفت ــی به اساس
ــای  ــن راهکاره ــه همچنی ــن جلس در ای
ــهیل و  ــرای تس ــاورزی ب وزارت جهادکش
تســریع تامیــن کاالهــای اساســی از محل 
واردات و خریــد داخلــی در ۱6 بنــد مــورد 

بررســی قــرار گرفــت.

ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ریی
ــی  ــرد: دسترس ــد ک ــران تاکی ای
آژانــس بیــن المللــی انــرژی 
ــط شــده  ــر ضب ــه تصاوی اتمــی ب
دوربین هــا وابســته بــه سرنوشــت 

ــت. ــام اس برج
بــه گــزارش حــوزه سیاســت 
ــد اســالمی  ــا، محم خارجــی ایرن
ــره  ــا شــبکه الجزی در گفت وگــو ب
افــزود: پاســخ هایی کــه تاکنــون به 
ســواالت آژانس بین المللــی انرژی 
اتمــی داده ایــم، دقیــق بوده اســت.
وی گفــت: مدیــرکل آژانــس بیــن 
المللــی انــرژی اتمــی اراده جــدی 
ــف  ــده« توصی ــع کنن ــرای »قان ب
ــدارد.  ــا ن ــای م ــخ ه ــردن پاس ک
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمی 
بــه گــزارش هــای اطالعاتــی 
دشــمنان مــا و در راس آن هــا 

ــد. ــی کن اســرائیل اســتناد م
اســالمی گفــت: قطعنامــه ای کــه 
ــرای  ــکام ب ــورای ح ــی در ش برخ
رســیدن بــه آن تــالش مــی کنند 
اوضــاع جدیــدی را بــه وجــود 
ــد نفــوذ  نخواهــد آورد. آژانــس بای
سیاســی در داخل خــود را متوقف 
کنــد و بــه قوانیــن پایبنــد باشــد.
ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ریی
ــران تاکیــد کــرد: آژانــس بیــن  ای
ــدف  ــی از ه ــرژی اتم ــی ان الملل
قــرار دادن ســایت هــای مــا انتقــاد 
نکــرد و ایــن یــک پرســش بــزرگ 
است. ســالح هســته ای در راهبرد 
مــا جایــی نــدارد و چیزهایــی کــه 
مطــرح مــی شــود تنهــا اتهامــات 

مغرضانــه اســت.
اســالمی تاکیــد کــرد: ســهم مــا از 
انــرژی جهانــی تنهــا ســه درصــد 
فعالیــت  درصــد  و ۲5  اســت 
ــا  ــاک م ــس در خ ــان آژان بازرس
انجــام مــی شــود. تصمیــم غنــی 
ســازی اورانیــوم ۹۰ درصــد منوط 

انهدام باند بین المللی قاچاق سوخت و 
بازداشت 3 سرکرده اصلی/ قاچاق روزانه 

۲میلیون لیتر سوخت
رئیــس کل دادگســتری هرمــزگان از دســتگیری ۳ نفــر از ســرکردگان اصلــی 

قاچاقچیــان ســوخت در جنــوب کشــور خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از بندرعباس، بــه نقــل از روابط عمومی دادگســتری 
هرمــزگان، مجتبــی قهرمانــی رئیــس کل دادگســتری اســتان هرمــزگان  بــا اعــالم 
شناســایی ۱۰ نفــر از ســران اصلــی باندهــای قاچــاق ســوخت در جنــوب کشــور، از 

دســتگیری ۳ نفــر از آنهــا در روزهــای اخیــر خبــر داد.
مجتبــی قهرمانــی در خصــوص جزئیــات این خبــر اظهار داشــت: در جریــان عملیات 
ضربتــی مأمــوران دریابانــی اســتان، حافظــان حریــم مرزهــای آبــی کشــور موفــق 
شــدند بــا انجــام کارهــای اطالعاتــی گســترده پــس از ســه مــاه تــالش شــبانه روزی، 
۱۰ نفــر از ســرکردگان اصلــی باندهــای قاچــاق ســوخت را شناســایی و ۳ نفــر از آنهــا 

ــتگیر کنند. دس
وی خاطرنشــان کــرد: بنابــر گــزارش مأمــوران ایــن ۱۰ نفــر از طریــق تشــکیل بانــد 
ــش از ۲  ــه بی ــاق روزان ــه قاچ ــبت ب ــی، نس ــازمان یافته و بین الملل ــبکه های س و ش
میلیــون لیتــر ســوخت از طریــق مرزهــای آبــی جنــوب کشــور مبــادرت می کردنــد.

رئیــس کل دادگســتری اســتان هرمــزگان بــا اعــالم اینکــه اعضــای ایــن شــبکه های 
ــا به وســیله ده هــا  ســازمان یافته، میلیون هــا لیتــر ســوخت قاچــاق را از طریــق دری
فرونــد کشــتی، لنــج و قایــق  تنــدرو بــه کشــورهای عربی حــوزه خلیج فــارس منتقل 
ــی های  ــام بررس ــس از انج ــی و پ ــام قضای ــتور مق ــت: به دس ــان داش ــد، بی می کردن
الزم توســط ادارات ثبــت احــوال، ثبــت اســناد، بنــادر و دریانــوردی، شــیالت و پلیس 
راهــور مشــخص شــد کــه ســرکردگان ایــن باندهــای بین المللــی قاچــاق ســوخت، 
امــوال و دارایی هایــی خــود را بــه نــام 7۱ نفــر از بســتگان درجه یــک خــود انتقــال 
داده انــد و تمامــی مبــادالت مالــی حاصــل از اقدامــات مجرمانه شــان را هــم از طریــق 

کارت هــای بانکــی آنهــا انجــام می دهنــد.
ــوخت،  ــاق س ــای قاچ ــن بانده ــی ای ــردش مال ــه گ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب قهرمان
صدهــا میلیــارد تومــان بــوده اســت، تصریــح کــرد: بــا هــدف ضربــه بــه بنیــه مالــی 
ــج، ۲۳ دســتگاه خــودروی لوکــس  ــد شــناور لن ــان، ۱۲ فرون و اقتصــادی قاچاقچی
خارجــی و 7 بــاب منــزل مســکونی گرانقیمــت متعلــق بــه آنهــا در مرکــز اســتان 

ــت. ــده اس ــف ش ــتمی توقی ــورت سیس ــزگان به ص هرم
وی در ادامــه افــزود: همچنیــن 7۱ حســاب بانکــی ایــن افــراد بلوکــه شــده و ده هــا 
میلیــارد تومــان وجــه نقــد و امــوال و مســتغالت ســرکردگان باندهــای موصــوف در 

سرتاســر کشــور ضبــط شــده اســت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان هرمــزگان در پایــان بــا ابــراز اینکــه تالش هــا بــرای 
ــاق  ــازمان یافته قاچ ــبکه های س ــن ش ــرکردگان ای ــا و س ــر اعض ــتگیری دیگ دس
ســوخت، توســط دســتگاه های اطالعاتــی و انتظامــی همچنــان ادامــه دارد، یــادآور 
شــد: افــراد دستگیرشــده نیــز هم اکنــون بــا صــدور قــرار تأمیــن کیفــری به منظــور 
رســیدگی بــه اتهامات شــان و طــی مراحــل دادرســی در بازداشــت به ســر می برنــد 
ــات،  ــد تحقیق ــل رون ــس از تکمی ــا، پ ــه آنه ــات مجرمان ــات بیشــتر از اقدام و جزئی

ــد شــد. ــاً اطالع رســانی خواه متعاقب

در جلسه بررسی ظرفیت های جدید تأمین کاالهای اساسی صورت گرفت؛

دسترسی آژانس به تصاویر ضبط شده 
دوربین ها وابسته به سرنوشت برجام است

رییس سازمان انرژی امتی ایران تاکید کرد: 

ــه  ــئوالن مربوط ــات مس ــه تصمیم ب
ــازی  ــی س ــم غن ــا تصمی ــت. م اس
اورانیــوم را تنهــا بــرای تحریــک کردن 
اتخــاذ نمــی کنیــم. دســتیابی آژانس 
بــه فیلم هــا و ضبــط ویدیویــی منوط 

ــه سرنوشــت توافــق اســت. ب
ــا  ــرد: م ــان ک ــه خاطرنش وی در ادام
ــه  ــه نتیجــه توافــق ب ــدون توجــه ب ب
فعالیــت هــای مســالمت آمیز هســته 
ای خــود ادامــه مــی دهیــم. مــا 
آمــاده پایبنــدی بــه توافــق هســته ای 
هســتیم بــه شــرطی کــه طــرف های 
دیگر بــه تمــام بندهای توافــق پایبند 

شند. با
ــس  ــرکل آژان ــی، مدی ــل گروس رافائ
بیــن المللــی انــرژی اتمی در نشســت 
خبــری خــود گفت کــه آنچــه رخ داده 
اســت نشــان مــی دهد کــه مــا و ایران 
به همکاری و شــفاف ســازی و توضیح 
درخصــوص برخــی امــور نیــاز داریــم.
وی تاکیــد کــرد: ایــران برنامه هســته 
ــن  ــع ای ــه نف ــه دارد و ب ای بلندپروازان
ــا همــکاری  ــا م ــه ب کشــور اســت ک
کنــد و درخصــوص امــور مبهــم 

ــد. ــح ده توضی
گروســی گفــت: چیــزی کــه ایــران به 
مــا داده اســت کافــی نیســت و بایــد 

توضیحــات الزم را ارائــه دهــد.
مدیــرکل آژانــس بیــن المللــی انــرژی 
اتمــی در ســخنرانی آغازیــن جلســه 
شــورای حــکام نیــز مدعــی شــده بود 
کــه ایــران پاســخی قانــع کننــده بــه 
ســواالت آژانــس دربــاره وجــود مــواد 
هســته ای در ســه مــکان اعالم نشــده 

نــداده اســت.

ابتالی ۱۱۲ هزار کودک آمریکایی به کرونا در عرض یک هفته
براســاس آخریــن گــزارش آکادمــی اطفــال آمریــکا ، بیــش از۱۱۲ هــزار مــورد کوویــد-۱۹ 
در کــودکان در هفتــه گذشــته در ایــاالت متحــده گزارش شــده اســت کــه تقریبــاً دو برابر 

تعــداد مــوارد چهــار هفتــه قبل اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه علم و پیشــرفت خبرگــزاری فــارس به نقــل از ســی جی تی ان، 
براســاس آخریــن گــزارش آکادمــی اطفــال آمریــکا )AAP( و بیمارســتان کــودکان، بیش 
از۱۱۲ هــزار مــورد کوویــد-۱۹ در کــودکان در هفتــه گذشــته در ایــاالت متحــده گــزارش 

شــده اســت کــه تقریبــاً دو برابــر تعــداد مــوارد چهــار هفته قبل اســت.
در ایــن گــزارش منتشــر شــده، آمــده اســت کــه ایــن هفتمیــن افزایــش هفتگــی متوالی 

مــوارد کــودکان کوویــد-۱۹ در ایــاالت متحــده اســت.
ــون  ــاً ۱۳.۴ میلی ــری در کشــور، تقریب ــان شــروع همه گی ــزارش، از زم ــن گ براســاس ای
کــودک بــرای ابتــال بــه کوویــد-۱۹ مثبــت شــده اند و تقریبــاً ۳76 هــزار مــورد از ایــن 

مــوارد در چهــار هفتــه گذشــته اضافــه شــده اســت.
از ابتــدای ســال ۲۰۲۲، تاکنــون نزدیــک به تســت 5.5 میلیــون کودک کوویــد-۱۹ مثبت 
شــده اســت. براســاس ایــن گــزارش، کــودکان ۱۸.۹ درصــد از کل مــوارد COVID-۱۹ در 

ایــاالت متحــده را تشــکیل مــی دهند.
دولــت آمریــکا هشــدار داده اســت کــه ایــن کشــور ممکــن اســت در پاییــز و زمســتان 
شــاهد ۱۰۰ میلیــون ابتــال بــه کرونــا و مــوج قابــل توجهــی از مــرگ و میر باشــد. چندین 
کارشــناس بــر ســر ایــن موضــوع توافــق دارند کــه مــوج چشــمگیری در پاییز و زمســتان 
امســال از راه خواهــد رســید چــرا کــه تأثیــر واکســن ها نیــز کاهــش پیــدا خواهــد کــرد و 
ایــن در حالــی اســت کــه محدودیت هــا کــم شــده اســت و انــواع ویــروس که قــادر بــه دور 

زدن سیســتم ایمنی هســتند در حال انتشــار هســتند.

افشین صالحی دادستان بردسیر گفت: 

آمار ۲۱۲ نفر زندانی نسبت به جمعیت بردسیر زیاد است
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیمای کرمــان، درهمایش نســیم مهردونفراز 
خیریــن 5۰۰۰ متــر مربــع زمیــن بــه انجمــن حمایــت از زندانیــان اهــداء 
کردنــد و شــرکت های صنعتــی و معدنــی شهرســتان در مجمــوع نســبت به 
پرداخــت مبلــغ 5۰۰ میلیــون تومــان بــرای حمایــت از زندانیــان و انجمــن 

قــول مســاعد دادنــد.
افشــین صالحی دادســتان بردســیر نیز گفــت: آمــار ۲۱۲ نفر زندانی نســبت 
بــه جمعیــت بردســیر زیــاد اســت و بایــد ایــن آمــار کاهــش پیــدا کنــد و در 
همیــن راســتا مــا سیاســت حبــس زدایــی را بــا انجــام کار هــای پیشــگیرانه 

دنبــال می کنیــم.
وی بــر لــزوم راه انــدازی و تجهیــز یــک کمپ تــرک اعتیاد در بردســیر تاکید 
کــرد و افــزود: بردســیر ۳۹ درصــد بیشــتر از ســایر شهرســتان ها از کمــپ 

کرمــان ســهمیه می گیــرد.
حســن پــور نماینــده مردم بردســیر و ســیرجان در مجلس شــورای اســالمی 
هــم نســبت بــه راه انــدازی کمــپ مــاده ۱5 و بازداشــتگاه موقــت همچنیــن 
کمــک در آزادی و کســب رضایــت از شــاکیان 5 زندانــی جرائم غیرعمد قول 

داد. مساعد 
ســردار ناظــری فرمانــده نیــروی انتظامــی کرمــان نیــز گفــت: شهرســتان 
ــا حضــور صنایــع در کنــار حــوزه کشــاورزی و انتقــال بخشــی  بردســیر ب
ــده  ــارج ش ــت خ ــه از محرومی ــه این منطق ــتان ب ــی اس ــای صنعت از کار ه
اســت بنابرایــن می تــوان گام هــای موثــری در جهــت کاهــش آســیب ها و 

پیشــگیری از وقــوع جــرم برداشــت.
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اصول حاکم بر حجاب، مفاهیم 
مرتبط با پوشش در قرآن 

ــا  ــرای شــناخت دیــدگاه قــرآن در مــورد مفاهیــم مرتبــط ب ب
پوشــش الزم اســت تــا دیگــر احــکام قرآنــی مربــوط بــه نــوع 
پوشــش انســانی را مــورد بررســی قــرار دهیــم. آیــه 26 ســوره 
اعــراف مســائلی دربــاره نــوع لبــاس را کــه بــه حجــاب، تقــوا 
ــه  ــن آی ــد. )در ای ــرح می کن ــط دارد، مط ــا رب ــرم و حی و ش
ــما  ــرای ش ــه ب ــتی ک ــه راس ــدان آدم ب ــم( »ای فرزن می خوانی
لباســی فروفرســتادیم تــا هــم شــرمگاه شــما را بپوشــاند و هم 
مایــه تجمل و زیبایی باشــد و لبــاس تقوی بهتر و برتر اســت«. 
ایــن آیــه بــه ســه نــوع پوشــش متفــاوت اشــاره دارد؛ نخســت 
لباس هــای اساســی و ابتدایــی کــه برهنگــی را می پوشــاند و 
»جامعــه متمــدن بشــری« را از »حالت فطری حیوانــی« مجزا 
می کنــد. دوم »لباس هــای زیبــا« کــه بیانگــر شــأن، ســرمایه و 
ســلیقه افــراد اســت و ســوم »لبــاس تقــوی«  که بیشــتر جنبه 
معنــوی و نمادیــن دارد. البتــه از یک منظر، ممکن اســت لباس 
تقــوی بــه نــوع خاصــی از پوشــش اطــاق شــود که نشــانگر 
تقــوی، حجــب و حیــا یــا گرایش هــای مذهبــی کســی اســت 
ــه  ــن اســت ک ــا وجــه اســتعاری تر ای ــه آن را می پوشــد، ام ک
لبــاس تقــوی را »حالــت متقی بــودن« تفســیر کنیــم کــه بــه 
ــد.  ــه دســت نمی آی ــق خاصــی از پوشــش ب ــادگی از طری س
بــه بیــان دیگــر اصطــاح »لبــاس التقــوی« در آیــه 26 ســوره 
اعــراف بــه طــور ضمنــی نشــان می دهــد کــه نــوع پوشــش 
بــه تنهایــی نمی تواند شــاخص معتبــر و قابــل اعتمــادی برای 
حجــب و حیــا باشــد. درآیــه 31 ســوره اعــراف ســفارش شــده 
کــه »بــه هنــگام حضــور در مســجد، لبــاس زینتــی خــود را 
بپوشــند«، امــا ایــن مســئله در ادامــه آیــه بــا هشــداری علیــه 
افــراط کاری[ … و ال تســرفوا] تعدیــل شــده اســت. ایــن ســوره 
روشــن می کنــد کــه خداونــد بــه تقــوی و پرهیــزکاری بیــش 
از هــر چیــز دیگــری ارج می نهــد و کیفیــت لبــاس مؤمــن در 

ارزش معنــوی و روحانــی او دخیــل نیســت.
بــا ایــن تفاصیــل، حجــاب در معنــای ســتر عــورت بــه دلیــل 
ــداری  ــا و دین ــب و حی ــا حج ــندة آن ب ــزام پوش ــاط و الت ارتب
ممکــن اســت لبــاس تقوی تلقــی شــود، امــا از دیــدگاه معارف 
اســامی، پوشــش بــه تنهایــی و خــود به خــود، ضامــن تقوی 
و پرهیــزکاری نیســت. بــرای اینکه بــه مفهوم اساســی حجاب 
ــی  ــی و سیاس ــی- اجتماع ــن فرهنگ ــه در مت ــور ک )همان ط
ــرد(  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــًا م ــه درک شــده و عم جامع
بپردازیــم، الزم اســت تــا آرمان هــای اســامی و توصیه هــای 
ــش  ــاب و پوش ــاره حج ــی درب ــای بوم ــا دیدگاه ه ــی را ب قرآن
در کنــار هــم قــرار داده و بررســی کنیــم؛ بــه ویــژه مســائلی از 
قبیــل تفاســیر متعــدد دربــاره نوع پوشــش در ســطوح فــردی و 
فرهنگــی- اجتماعــی، کنش متقابــل بین رفتارهــای اجتماعی 
و حضــور زنــان در مکان هــای عمومــی و معنای حجــاب برای 
زنانــی کــه آن را اختیــار می کننــد، بایــد مــورد بررســی قــرار 
گیــرد. مســائل اساســی مرتبط بــا یک دیــدگاه تعمیم یافتــه در 
مــورد پدیــده جهانــی حجــاب، در اظهــارات زنی کــه اهل یکی 
از مناطــق فقیرنشــین قاهــره اســت، این گونــه خاصــه شــده 
اســت: زمانــی کــه دختر بــودم، می توانســتم میــان مــد و لباس 
مناســب تمایــز قائــل شــوم... حجــب و حیــا ویژگــی شــخص 
اســت نــه لبــاس او. امــا بــه نظــر می آیــد کــه امــروزه خیلــی 
ــور  ــد تص ــاب روی می آورن ــه حج ــه ب ــی ک ــران جوان از دخت
می کننــد بلنــدی لبــاس تمــام آن چیــزی اســت کــه آنهــا را 

یــک مســلمان خــوب جلــوه می دهــد.

برداشت های مختلف
آنچــه مســلم اســت ایــن کــه در میــان خــود مســلمان بر ســر 
وجــود یــک شــکل خــاص از حجــاب – بــه گونــه ای کــه لزوم 
رعایــت حجــب و حیــا بــر آن تصریــح دارد- اتفــاق نظــر وجود 
نــدارد.]30[ اکبــر احمــد دیــدگاه کلــی و مفیــد خــود را در ایــن 
ــا را  ــب و حی ــام حج ــد: »اس ــان می کن ــه بی ــه این گون زمین
بــرای زن و مــرد واجــب کــرده اســت و بنابراین پوشــیدن لباس 
تنــگ و چســبانی کــه جــذاب و بــدن نمــا باشــد، ایــن حکــم 
ــدا از  ــا ج ــص 193-192(. ام ــد«. )1992، ص ــض می کن را نق
مشــکل تشــخیص انگیــزة پوشــیدن نــوع خاصــی از لبــاس و 
جذابیــت آن، حجــب و حیــا همچنــان بــه عنــوان یــک مفهوم 
فرهنگــی پیچیــده باقــی می مانــد، زیــرا ایــن مفهــوم هــم بــه 
یــک حالــت درونــی و هــم بــه یــک مجموعــه رفتارهایــی که 
نشــانگر آن حالــت درونــی اســت، اطــاق می شــود. بــا توجــه 
ــه  ــود ک ــتدالل نم ــه اس ــوان این گون ــب، می ت ــن مطل ــه ای ب

حجــاب هــر دو جنبــه حجــب و حیــا را پوشــش می دهــد«.
ــیوه های  ــه ش ــه ب ــی ک ــرای زنان ــش ب ــوع پوش ــاب ن انتخ
ــا دنیاهــای متعــدد مواجــه شــده اند« هــم یــک  مختلــف »ب
مســئله سیاســی و هــم یــک مســئله فــردی اســت. از ایــن 
منظــر نمی تــوان دیدگاه هــای افــراد دربــاره اهمیــت حجــاب را 
از درک مفروضــات آنهــا در ارتبــاط بــا حجب و حیای اســامی 

در شــرایط فرهنگــی- اجتماعــی گســترده تر جــدا کــرد.
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اسرار نماز
در ســوره معــارج دربــاره اســرار نمــاز مــى فرمایــد: طبع 
انســان در برابــر شــداید جــزع مــى کنــد, و اگــر خیــرى 
بــه او رســید ســعى مــى کنــد انحصار طلــب باشــد و به 
دیگــران ندهــد. ایــن طبــع انســان اســت و نــه فطــرت 

انســان. فطــرت انســان بــر توحیــد اســت.
طبیعــت انســان بــر رجــس و رجــز و آلودگــى اســت. 
ــد. آن  ــى کنن ــا م ــا احی ــه را فطــرت اســت انبی آن چ
چــه طبیعــت اســت آلودگــى اســت: ))ان االنســان خلق 
هلوعــا, اذا مســه الشــر جزوعــا, و اذا مســه الخیــر منوعا, 
اال المصلیــن((. اگــر رنــج و شــرى بــه او برســد جــزع و 
بــى تابــى مــى کنــد, صبــر را از دســت مــى دهــد; و اگر 
خیــرى بــه او برســد ســعى مــى کنــد کــه بــه دیگــران 
نرســاند و منــاع خیــر باشــد. امــا نمازگــزاران طبیعــت را 
کوبیدنــد و فطــرت را احیــا کردند. خاصیت نمــاز احیاى 
فطــرت اســت. نمازگــزار کســى اســت کــه سرکشــى 
طبیعــت را رام کنــد, نمازگــزار در شــداید جــزع نمــى 
کنــد, و اگــر خیــرى بــه او رســید منــع نمــى کنــد و به 
دیگــران مــى رســاند. نمازگــزار را در ایــن ســوره معرفــى 
کــرد, و در حقیقــت اســرار نمــاز را بیــان کــرد و خاصیت 

نمــاز را تشــریح فرمــود.
ــم  ــى صلوته ــم عل ــن ه ــد: ))الذی ــان ان ــن کی مصلی
دائمــون((. آنــان همواره نمازشــان را مى خواننــد و هرگز 
نمــاز را تــرک نمــى کننــد و بــه برکــت نمــاز این چنین 

خواهنــد بــود.
))والذیــن فــى إموالهم حق معلوم, للســائل والمحــروم((.
نمازگــزار کســى اســت کــه همــه آن چــه در اختیــار 
اوســت بــه خــود اختصــاص نمــى دهــد. ســخن از مــال 
حــال اســت نــه مــال حــرام; اگــر کســى از مــال حــرام 
بخشــش کــرد کــه طرفــى نمــى بنــدد; آن کــس کــه از 
راه حــال بــه دســت آورد مالــک مــال مى شــود, فرمود: 
نمازگــزار کســى اســت کــه مال او حســاب شــده اســت, 
دیگــران در مــال او ســهمى دارنــد. دیگــران دو قســم اند: 
عــده اى ســائل انــد کــه روى ســوال دارنــد; و عــده اى 
روى ســوال هــم ندارنــد, یــا دسترســى ندارنــد. نمازگزار 
کســى اســت کــه امــوال او مــورد تعلــق حــق دیگــران 

قــرار مــى گیــرد.
))والذیــن یصدقــون بیــوم الدین((.نمازگــزاران کســانى 
هســتند کــه بــه قیامــت بــاور دارنــد; چــون یــاد معــاد 
اســت کــه انســان را طاهــر مــى کنــد, و همه مشــکات 
ــر اثــر فراموشــى قیامــت اســت. وقتــى قــرآن علــت  ب
تبهــکارى تبهــکاران را مى شــمارد, مــى فرمایــد: ))لهم 
عــذاب شــدید بمــا نســوا یــوم الــح ســاب((. چــون روز 
حســاب را فرامــوش کردنــد تن به گنــاه دادنــد. نمازگزار 

قیامــت را فرامــوش نمــى کنــد, آن را بــاور دارد.
))والذیــن هــم مــن عــذاب ربهــم مشــفقون((. اینهــا از 
عــذاب خــداى ســبحان هراســناک انــد. نمــاز آن اســت 
کــه انســان را از قیامــت هراســناک کنــد. نماز آن اســت 

کــه انســان را بــه یــاد معــاد متذکــر کنــد.
))ان عــذاب ربهــم غیــر مإمــون((. چــه کســى در امــان 
اســت کــه گرفتــار عــذاب خــدا نشــود, مگر انســان برگه 

ایمنــى دریافــت کرده اســت.
آن گاه قــرآن در تتمــه بیــان خــواص نمــاز مــى فرمایــد: 
))والذیــن هــم الماناتهــم و عهدهــم راعــون((. آنــان کــه 
ــى,  ــر مال ــى و چــه غی ــاى خــود را, چــه مال ــت ه امان
رعایــت مــى کننــد و تعهداتــى را کــه دارنــد, چــه بیــن 
خــود و خــدا و چــه بیــن خــود و دیگــران, عمــل مــى 
کننــد. خــدا آن قــدر بــه مــا نزدیــک اســت کــه بــه مــا 
مــى فرمایــد بــا مــن عهــد ببندیــد, مــرا طــرف معاملــه 
ــى  ــاله های ــزرگان رس ــى از ب ــد. برخ ــرار بدهی ــود ق خ
نوشــته انــد به نــام ))رســاله عهــد((. یکى از اینها نوشــته 
ابــن سیناســت کــه تعهــدات خــود را در آن رســاله بیان 
مــى کنــد. اینــان عهــد مــى کننــد کــه زبــان جــز بــه 
ذکــر حق بــاز نکننــد, در مجالــس گناه شــرکت نکنند, 
در محافلــى کــه ســودى ندارد حضــور پیدا نکننــد و... در 
ایــن عهدنامــه هــا مــواد عهــدى بیــن خــود و خــداى را 
توضیــح مــى دهنــد. مومن بــا خداى خــود عهــدى دارد 
و خــدا آن قــدر نزدیــک اســت کــه مومــن مــى توانــد با 

ــد ببندد. او عه
))والذیــن هــم بشــهاداتهم قائمــون((. کســانى کــه در 
شــهادت هــاى خــود ایســتادگى مــى کننــد, اگــر بــه 
وحدانیــت حــق شــهادت مــى دهند, مــى ایســتند, اگر 
بــه رســالت حــق شــهادت مــى دهند مــى ایســتند, اگر 
در دیگــر مســائل حقوقــى بــه حق شــهادت مــى دهند 
ایســتادگى مــى کننــد. اهــل ایســتادگى انــد, اهــل قیام 

ند. ا

ارسار مناز 

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي و 
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره1401/2/20-140160319011000475 
هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانه بامعــارض متقاضــي خانم 
بتــول آب یــار فرزنــد اصغــر بشــماره کدملــی 3179323116 صــادره از بردســیرطبق اســناد عادی 
بــه اقــای ســعداله خســروی واگــذار و ســپس بــه اقــای احمــد افســون نــژاد و درنهایــت بــه خانم 
بتــول ابیــار )متقاضــی پرونــده ( واگــذار و شــهرداری موافقــت خــودرا بــا انتقــال و صدور ســند بنام 
متقاضــي اعــام نمــوده  اســت.در اجــراي تبصــره مــاده 10 قانــون اخیــر راي به انتقال ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 470/28 مترمربــع پــاک 29 فرعــي از23 فرعــی از 694  اصلــي  
واقــع دربردســیر بلــوار میــرزا اقاخــان کوچــه 4 بخــش 20 کرمــان  لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهي اســت 
در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صادر 

خواهــد شــدتاریخ انتشــار نوبــت اول : 1401/3/9-تاریخ انتشــار نوبــت دوم :1401/3/23
   حسین تقی  زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325125

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــي و اراضي 
و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره140160319011000188-1401/1/23 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضي آقــاي محمد 
رضائــی گزکــی  فرزنــد ناصــر بشــماره کدملــی 3179207310صــادره از بردســیر  در ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 588/6 مترمربــع پــاک 12 فرعــي از1فرعــی از 372 اصلي بخش 
21 کرمــان بردســیر گلزارخیابــان فرهنــگ کوچــه 9 انتقال ملــک از مالکیت خــود متقاضی محرز 
گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي 
شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/9-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23

حسین تقی  زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325130

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي و 
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره1401/1/18-140160319011000105 
هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانه بامعــارض متقاضــي آقاي 
محســن زاهــدی  فرزند محمــد   بشــماره کدملــی 3179934360صادره از بردســیر در ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 241 مترمربــع پــاک 56 فرعــي 3423 اصلــي بخــش 20 کرمان 
بردســیر بلــوار 22 بهمــن کوچه فجــر 5 خریداري از مالک رســمي حســن کوپــاه اصفهانی  محرز 
گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي 
شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/9 -تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23

     حسین تقی  زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325052

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي 
ــماره140160319011000102- ــر راي ش ــمي براب ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق ــي و س و اراض

1401/1/18هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بامعارض 
متقاضــي آقــاي اهلل یــار سیســتانی بدوئــی فرزندخدایــار بشــماره کدملــی 3179492058صــادره از 
بردســیر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 289/98 مترمربــع پــاک 91 فرعــي 542  اصلــي 
بخــش 20 کرمــان بردســیر خیابــان کاشــانی کوچــه جهــاد کوچــه اللــه 8  خریــداري از مالــک 
رســمي عبــاس بهــادر بردســیری محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صورت 
انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/9-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23
حسین تقی زاده - رئیس اداره ثبت واماک شهرستان بردسیر - شناسه آگهی 1325050

حجت االسالم و املسلمین ابراهیم حمیدی رییس دادگسرتی استان کرمان:

سختگیری برخی مدیران با رسانه ها موجب شده مردم حرفشان را در خیابان بزنند
رییــس کل دادگســترى اســتان کرمــان تاکید 
ــاره  ــران درب ــى مدی ــختگیرى برخ ــرد: س ک
ــاى  ــردم حرف ه ــده م ــب ش ــانه ها موج رس
خــود را در کــف خیابــان مطرح کننــد و زمینه 
سوء اســتفاده رســانه هــاى معانــد نیــز فراهــم 

شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، حجــت االســام و 
المســلمین ابراهیــم حمیــدى در جمــع برخى 
از فعــاالن رســانه و اعضــاى هیــات اندیشــه ورز 
ســازمان بســیج رســانه اســتان کرمــان گفــت : 
زمانــى کــه راه قانونــى بــراى طــرح مطالبــات و 
درخواســت هــاى مــردم بســته شــود، راه بــراى 

رســانه هــاى معانــد بــاز مــى شــود.
وى در ادامــه بــر پرهیــز از خودسانســورى نیــز 
تاکیــد کــرد و افــزود: بایــد از ظرفیــت رســانه 
بــراى تبییــن خدمــات انجــام شــده در جامعــه 
و بیــن مــردم اســتفاده شــود و از ایــن رو رســانه 
هــا یــار و مــددکار دســتگاه هــا بــراى تبییــن 
ــورى اســامى  ــات نظــام مقــدس جمه خدم

ایــران بــه شــمار مــى رونــد.
حجــت االســام حمیــدى اظهارداشــت: بایــد 
خدمــات انجــام شــده بــه مــردم گفتــه شــود 
ــت  ــال آن اس ــه دنب ــمن ب ــروز دش ــرا ام زی
کــه مســئوالن و نظــام جمهــورى اســامى را 
ناکارآمــد جلــوه دهــد و از ایــن رو رهبــر معظم 
ــن را  ــاد تبیی ــوع جه ــامى، موض ــاب اس انق

ــد. ــرار داده ان ــد ق ــورد تاکی م
وى گفــت: جهــاد تبییــن بــه معناى آن اســت 
کــه مدیــران بــا اســتفاده از ابزار رســانه عملکرد 
نظــام مقــدس جمهــورى اســامى را بــه مردم 
اطــاع رســانى و باعث توســعه امیــد در جامعه 
ــى  ــیاه نمای ــل س ــن در مقاب ــوند؛ همچنی ش

دشــمنان نیــز ایســتادگى کنند.

رییــس کل دادگســترى اســتان کرمــان، 
اعتمادســازى را اصلــى مــورد تاکیــد برشــمرد 
و ادامــه داد: آســیب شناســى اقدامــات انجــام 
ــى  ــردم از برخ ــى م ــل نارضایت ــده و دالی ش
ــا  ــا همــکارى رســانه ه ــد ب ــز بای ــات نی خدم

ــود. ــخص ش مش
کار مهم بازگرداندن اعتماد عمومى

حجــت االســام حمیــدى گفــت: امــروز 
ــه  ــت ک ــن اس ــى ای ــتگاه قضای ــم دس کار مه
اعتمادعمومــى را بــا عملکــرد، رفتــار و گفتــار 
ــد و در ایــن زمینــه  ــه جامعــه برگردان خــود ب
ــتان  ــا، دادس ــترى ه ــاى دادگس ــات، روس قض
ــتگاه  ــان دس ــئوالن و کارکن ــر مس ــا و دیگ ه
قضــا بایــد پــاى کار بیاینــد و اعتمــاد مــردم به 

ــد. ــم کنن ــى را ترمی دســتگاه قضای
ــه  ــرح صادقان ــر ط ــل ب ــام راح ــد ام وى تاکی
موضوعــات بــه مــردم را مــورد اشــاره قــرار داد و 
افــزود: امروز توســعه دادرســى هــاى الکترونیک 
افتخــارى بــراى دســتگاه قضایى اســت و بر این 
اســاس مــردم مــى توانند امــورات قضایــى خود 
را از منــزل پیگیــرى کننــد؛ اگــر در ایــن زمینه 
اطــاع رســانى الزم بــه جامعــه صــورت گیــرد، 
در افزایــش رضایــت منــدى مردم موثــر خواهد 

بود.
عالــى ترین مقــام قضایى اســتان کرمــان افزود: 
کاســتى هــاى موجــود در رونــد رســیدگى بــه 
پرونــده هــا نیــز بایــد بــا طــرح دالیل بــه مردم 
اطــاع رســانى شــود؛ بــه عنــوان نمونــه اگــر 
مــردم بدانند دســتگاه قضایى با افزایــش ورودى 
پرونــده هــا روبــه روســت، دالیل اطاله دادرســى 
را درک مــى کننــد و البتــه در کنــار ایــن موارد 
دســتگاه قضایــى نیــز بایــد تــاش کنــد کــه 

ایــن مســائل در اســرع وقــت برطــرف شــود.

حجــت االســام حمیــدى، مطالبــه گــرى رســانه هــا در حــوزه 
هــاى اقتصــاد، معیشــت و توســعه اقدامــات حــوزه پیشــگیرى از 
وقــوع جــرم را در کاهــش ورودى پرونــده هــا بــه دســتگاه قضایــى 
موثــر دانســت و تصریــح کرد: مدیــران نباید انتظار داشــته باشــند 
رســانه هــا کــم کارى هــاى آنــان را توجیــه کننــد امــا بایــد بــا 
اطــاع رســانى صحیــح، اقدامــات منطقــى انجام شــده را بــا وجود 

نیــروى انســانى و امکانــات موجــود بــه مــردم اعــام کــرد.
 وى گفــت: رســانه هــا را امانــت دار مــى دانیــم و بــر ایــن اصــل 
ــه  ــه طــور دقیــق ب معتقدیــم کــه رســانه هــا حــرف مــردم را ب
دســتگاه قضایــى و اقدامــات دســتگاه قضایــى را نیــز بــه شــکل 
ــن  دقیــق در جامــع مطــرح مــى کننــد، مگــر آنکــه خــاف ای

موضــوع بــه اثبــات برســد.
رییــس کل دادگســترى اســتان کرمــان اظهارداشــت: اصل مطالبه 
گــرى در جامعــه صحیــح و مــورد قبــول اســت امــا اینکــه افــرادى 
مســائل شــخصى خــود را بــه عنــوان مطالبــات عمومــى مــردم 

مطــرح کننــد، پذیرفته نیســت.
حجــت االســام حمیــدى گفــت: معتقدیــم رســانه هــا بــا امانــت 
و ســامت مســائل را مطــرح مــى کننــد و از ایــن رو دســتگاه قضا 
نیــز بــا رعایــت امانــت و صداقــت در مســیر خدمــت به مــردم گام 
بــر مــى دارد و هــر جاکــه امــکان ارائــه خدمــت وجــود نداشــته 
باشــد، دلیــل آن را صادقانــه بــا مــردم در میــان خواهیــم گذاشــت.

دستگیری 16 نفر از سرشاخه ها و 
اخاللگران در بازار ارز فردایی و طال

ســخنگو و معــاون فرهنگــى اجتماعــى فرماندهى کل انتظامــى جمهورى 
اســامى از دســتگیرى ۱۶ سرشــاخه اصلــى و اخالگــر ارز فردایــى و طــا 

خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزارى تســنیم، ســردار مهــدى حاجیــان اظهــار داشــت: 
پلیــس امنیــت اقتصــادى در راســتاى اجــراى مصوبه اخیر ســران قوا مبنى 
بــر غیــر قانونــى بــودن معامــات فردایــى طــا و ارز بــا عنایــت بــه اینکــه 
اخالگــران بــازر ارز و طــا بــا ایجــاد تقاضــاى کاذب و غیر واقعى نســبت به 
افزایــش تقاضــا و بــاال بــردن قیمت طــا و ارز اقــدام مــى کردند، با اشــراف 
اطاعاتــى نســبت بــه شناســایى مخــان بــازار ارز فردایــى و طا اقــدام و با 
هماهنگــى قضائــى و بانک مرکــزى ۱۶ نفــر از اخالگران و سرشــاخه هاى 

تاثیرگــذار در ایــن بــازار را دســتگیر کرده اســت.
ســخنگو و معــاون فرهنگى  اجتماعــى فرماندهــى کل انتظامى جمهورى 
اســامى تصریــح کــرد: با توجــه به مصوبــه اخیر، شناســایى و دســتگیرى 
افــرادى کــه اقــدام بــه اخــال در این بــازار مى کننــد در دســتور کار پلیس 
بــوده و مامــوران فرماندهــى انتظامــى جمهــورى اســامى به کســانیکه در 
ایــن بــازار فعالیــت داشــته و یــا قصــد ورود بــه ایــن بــازار غیــر قانونــى را 
ــد، هشــدار جــدى مــى دهــد کــه تحــت رصــد پلیــس هســتند و  دارن

درصــورت مشــاهده برخــورد قانونــى صــورت خواهــد گرفــت.

آگهی مزایده اموال منقول   )نوبت اول ( 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده هــای اجرایــی کاســه 0000226 و 0100219    اجــرای احــکام 
دادگســتری بردســیر در نظــر دارد یــک دســتگاه تراکتــور رومانــی مــدل 1365 فاقــد پــاک 
بــا مشــخصات فنــی و اعــام شــده توســط کارشــناس رســمی دادگســتری :نــوع :تراکتــور 
رومانــی مــدل 1365 فاقــد پــاک کــه بــا توجــه به نــوع _ ســال ســاخت_ ظرفیــت _وضعیت 
الســتیک _ تیــپ و ضمــن اینکــه دســتگاه فاقــد پــاک مــی باشــد قیمــت روز دســتگاه طبق 
نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری مبلــغ 1/650/000/000 )یــک میلیاردو ششــصد و پنجاه 
ــخ  1401/04/05   ــده در تاری ــق مزای ــده اســت. از طری ــرآورد قیمــت گردی ــال ب ــون ( ری میلی
)یکشــنبه ( ســاعت 12:30  ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه 
طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز 
فــروش جهــت ماحظــه آن بــه پارکینــگ بهمــن بردســیر واقــع در خیابــان معلــم مراجعــه 
نماینــد و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از  مزایــده قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام 
فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینه 
آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و 
در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی 
مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبــط خواهد شــد به درخواســت 

هایــی کــه حیــن و بعــد از مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
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و  معــدن  صنعــت،  مدیــرکل 
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــارت اس تج
در زمــان حاضــر ۴۵.۲۵درصــد 
اســتان  اقتصــادی  بنگاه هــای 
کرمــان نیمه فعــال و ۱۸.۹۸درصــد 

ــت. ــال اس ــا غیرفع آنه
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از 
ــینی نژاد در  ــدی حس ــان، مه کرم
ــم  ــا حجت االســام ابراهی ــدار ب دی
ــتری  ــس کل دادگس ــدی رئی حمی
ــه  ــراز اینک ــا اب ــان ب ــتان کرم اس
»مجموعــه دادگســتری اســتان 
کرمــان در ســال گذشــته در حوزه 
ــع  ــع موان ــد و رف ــت از تولی حمای
تولیــد کمــک بزرگــی بــه ســازمان 
صمت اســتان کــرده اســت« اظهار 
داشــت: اگر تمامی ارکان در اســتان 
ــت از  ــوع حمای ــه موض ــان ب کرم
تولیــد توجه الزم را داشــته باشــند، 
ــادی در  ــق اقتص ــکوفایی و رون ش

اســتان محقــق خواهــد شــد.
ــتان  ــه »در اس ــادآوری اینک ــا ی وی ب
کرمــان ســاالنه بــاالی ۱۲0 میلیــون 
تــن اســتخراج مــواد معدنــی داریــم«، 
بیــان کــرد: از مجمــوع پیش بینی ۱6 
هــزار و ۵00 میلیــارد تومانــی وصــول 
حقــوق دولتــی در کشــور طــی ســال 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــته، ۱0 ه گذش
آن مربــوط بــه اســتان کرمــان بــوده 

اســت.
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان کرمــان از رونــد بازگشــت 
ــی در  ــوق دولت ــتان از حق ــهم اس س
ــرد و  ــه ک ــتان گای ــه اس ــور ب کش
گفــت: حقــوق دولتی کشــور امســال 
در قانــون بودجــه ۴0 هــزار میلیــارد 
تومــان پیش بینــی شــده اســت و 
۲۵ هــزار و 600 میلیــارد تومــان 
ســهم اســتان کرمــان می شــود کــه 
ــزار و  ــه ه ــد س ــون بای ــاس قان براس

600 میلیــارد تومــان بــه اســتان 
ــردد. برگ

ــی  ــای قانون ــه فرصت ه ــه ارائ وی ب
و  صنایــع  از  حمایــت  به منظــور 
ــاره  ــز اش ــان نی ــتان کرم ــادن اس مع
کــرد و گفــت: در ســال گذشــته بــه 
ارائــه فرصت هــای قانونــی بــه صنایع 
و معــادن اســتان زمینه اجــرای ۱7۲ 

ــروژه فراهــم شــده اســت. پ
حســینی نژاد بــا اعــام اینکــه در 
ــرداری  ــه بهره ب ــوع 70۲ پروان مجم
ــادر  ــان ص ــتان کرم ــی در اس معدن
شــده اســت کــه از ایــن تعــداد ۴7۸ 
پروانــه دارای اعتبــار هســتند عنــوان 
کــرد: از مجمــوع 7 هــزار و ۱6۹ 
محــدوده در اســتان، دو هــزار و ۵67 

ــال اســت. ــورد فع م
حــوزه  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
صنعــت نیــز یک هــزار و 73۸ پروانــه 
بهره بــرداری صــادر شــده اســت، 

بیش از ۶۴درصد بنگاه های اقتصادی استان کرمان نیمه فعال و غیرفعال است

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

 ارزشهای فطری زن 
مراعات پوشــش اســامی مانــع از فســاد اخاقی وامنیتی 
بــرای زن اســت در صورتیکــه پوشــش همــراه بــا مراعات 
متانــت و وقــار و ســنگینی و ســادگی در رفتــار و گفتــار و 

دوری از هرگونــه خودنمایــی و خــود آرایــی باشــد.
یــا بنــی ادم ال یفتننکــم الشــیطان کما اخــرج ابویکم من 

الجنه ینزع عنهما لباســهما لیریها ســواتهما 
))ای فرزنــدان آدم مبــادا شــیطان )بــا عریــان کردن شــما 
( شــما را بفریبــد چنانچــه پــدر و مادرتــان )آدم وحــوا ( را 
از بهشــت خــارج ســاخت )در اثر اینکه ( لباسهایشــان رااز 
بدنشــان بیــرون آورد تــا عورتهایشــان را بــه آنهــا نشــان 

دهد.((
ــهوات  ــان ش ــیطان در انس ــوذ ش ــای نف ــی از راهه یک
جنســی اســت کــه دختــران و زنــان را به عریان ســاختن 
انــدام خــود و عشــوه گــری و خودنمایــی در برابــر مردهــا 
وا مــی دارد ومردهــا بــا مشــاهده انــدام برهنــه و هــوس 
برانگیــز زنــان بــه تدریــج همــه چیــز را فرامــوش کــرده 
ــاه و  ــه گن ــوده ب ــد و آل ــی گیرن ــرار م ــوس ق و در دام ه
شــهوت مــی شــوند٫ ایــن در صورتــی اســت کــه خداونــد 
در آغــاز بــه تمــام فرزنــدان آدم توصیــه کــرده کــه خــود 
وزینتهــای خــود را بپوشــانند و عریان نســازند و نه تنها با 
لبــاس ظاهــری بلکه با لبــاس تقوی خــود را فریــب و دام 

شــیطان در امــان نگهدارنــد. 
یــا بنــی آدم قــد انزلنــا علیکــم لبســا یــواری ســواتکم و 

ریشــا و لبــاس التقــوی ذلــک خیــر ذلــک
)) ای فرزندان آدم برای شــما لباس و پوشــش فرســتادیم 
کــه عورتهــای شــما را بپوشــانند و بهتــر از ایــن لبــاس 

تقــوی و پرهیــزگاری اســت.((
حضــور زن در اجتماع با پوشــش و ســادگی باعث حرمت 
واکــرام بــرای آنهاســت و ارزش و مقام واالی انســانی را که 
مــاک و ارزش و شــخصیت آنهاســت هویــدا میگــردد و 
امــکان پــرورش بیشــتر ارزشــهای انســانی و کســب علم 
و تهذیــب اخــاق و روح و روان را بــرای خویشــتن فراهــم 

ــازند. می س
زندگــی و ســیره فاطمه زهــرا )س( در مســجد و مجالس 
و خطــب و ســخنرانیهای او و حرکــت او در معابر عمومی 
ــارزی  ــه ب ــزل نمون ــدنش از من ــارج ش ــی خ و چگونگ
ازحجــاب و پوشــش و ســادگی اصیل انســانی و اســامی 
اســت چونکــه حضــرت فاطمــه زهــرا )س( یــک انســان 
معمولــی نبــود او یــک موجــود ملکوتــی بــود کــه الگــو و 
نمونــه بــارزی بــرای زنــان جهانیــان اســت و بایســتی در 
کلیــه مراحــل زندگــی فــردی- اجتماعــی و سیاســی از 

نمونــه رفتارهــای وی متابعــت نمــود.
نگاهــی متفکرانــه بــه اجتماعــات بــی بنــد وبــار جهــان 
کــه در آنهــا حریــم زن و مــرد رعایــت نمــی گردد فســاد 
ــه وجــود  ــه ب ــواری ک ــع ناگ ــادی و وقای ــی و اعتق اخاق
مــی آیــد بیانگــر تزلــزل جوامــع باصطــاح پیشــرفته و 
متمــدن اســت کــه خواســته اند بــا افــکار و عقاید خــود و 
روشنفکرانشــان راه نجــات و ســعادتی بــرای جوامــع خود 
تبیین کننــد و زن را به عنــوان کاالی تجارتی و تبلیغاتی 
مــورد اســتثمار قــرار مــی دهنــد و ایــن شــیوه خــود را 
جهــت اســتعمار واســتثمار کشــورهای در حــال توســعه 
و جهــان ســوم بــه بهانــه برخــورداری زنــان و مــردان از 
ــی  ــوق مســاوی و آزادی و دموکراســی گســترش م حق
ــر آن کشــورها اراده مــردان و  دهنــد و ضمــن تســلط ب
زنــان بــه ویــژه جوانــان آنهــا را سســت نمــوده تــا راحتــر 
بتواننــد بــدون هیــچ مانعــی ثروتهــا ی آنهــا را بــه یغمــا 
ببرنــد و تــوان حفــظ و حراســت از آرمانهــای خویــش را 
نداشــته باشــند و عــزت و شــرف ملتهــا را پایمــال مــی 

. کنند
ــاب  ــش و حج ــران پوش ــرده گی ــه خ ــخی ب ــا پاس ام
ــر  ــی از پیک ــان نیم ــه زن ــه اینک ــه ب ــا توج اســامی ٫ ب
ــتی  ــد و بایس ــی دهن ــکیل م ــع را تش ــت جوام جمعی
باعث شــکوفایی اســتعدادهای بالقوه خــود درعرصه های 
فرهنگــی - اجتماعــی - سیاســی و اقتصــادی بــه معرض 
ظهــور و ثبــوت بگذارنــد عــده ای حجــاب را مانعــی برای 
انجــام اینگونــه فعالیتها می داننــد.  نقش زنــان محجوب 
و مســلمان در نظــام مقــدس جمهوری اســامی در کلیه 
مشــاغل و حرفه ها و مســولیتها و مدارس و دانشگاهها و... 
و حضــور آنهــا در راهپیماییها و تظاهرات علیــه طاغوت و 
شــرکت در اجتماعــات به حمایــت از والیت و مســئولین 
دولــت و نقــش ارزنــده آنهــا در دوران مبــارزه بــا طاغوت و 
دوران دفــاع مقــدس و ســازندگی شــاهد گویایی و پاســخ 

دنــدان شــکنی بــه آن خــرده گیــرن حجــاب اســت.

زیبا تر از حورالعین)1۶(

یکصــد ســال پیــش مــردی از خمیــن پــای بــه حــوزه 
ــج( را  ــام زمان)ع ــربازی ام ــم گذاشــت و س ــه ق علمی
ــوان،  ــن، درس خ ــه ای شــجاع، تیزبی ــت. او طلب پذیرف
عاقــل، زاهــد، باهــوش و بــا ایمان قــوی بــود. مجاهدت 
ــرای »تولیــد قــدرت  ــران و عــراق ب روحانیــت را در ای

ملــی« دیــده بــود.
ــد:  ــر می گوی ــگار معاص ــخ ن ــان، تاری ــد آبراهامی یروان
ــزار  ــه 7 ه ــران ب ــش ای ــی ارت ــال ۱۲۹۴ شمس »س
ــوب بــه  ــس جن ــط پلی ــید. فق ــر هــم نمی رس نف
ــا ۱۱  ــی 6 ت ــایکس انگلیس ــی س ــی سرپرس فرمانده
هــزار نفــر بودنــد کــه بــه نیمــی از ایــران از بوشــهر، 
بندرعبــاس، شــیراز و کرمــان حکمرانــی می کردنــد«. 
وی می افزایــد: »پلیــس جنــوب از طریــق تشــکیات 
حکومــت انگلیــس در هنــد اداره می شــد. ایرانی هــا از 
ســر ناچــاری بــا ماهــی ۱00 قــران همــراه هندی  هــا 
ــی ها از  ــد. انگلیس ــوب بودن ــس جن ــت پلی در خدم
ــه  ــن ب ــت ک ــداز حکوم ــه بین ــق سیاســت تفرق طری
جنــوب ایــران حکــم می راندنــد تــا ســال ۱300 کــه 
حکومــت را بــه رضاخــان ســپردند و ایــران را از مرکز و 

پایتخــت مدیریــت کردنــد«.
وضــع شــمال کشــور هــم از ایــن بهتــر نبــود. 
روس هــا در ســایه دو قــرارداد گلســتان و ترکمانچــای 
ــف  ــوذی وســیعی را تعری ــرو نف ــرای خودشــان قلم ب

می کردنــد.
یکصــد ســال پیــش مــردی از خمیــن پــای بــه حــوزه 
علمیــه قــم گذاشــت و ســربازی امــام زمــان )عــج( را 
ــوان،  ــن، درس خ ــه ای شــجاع، تیزبی ــت. او طلب پذیرف
عاقــل، زاهــد، باهــوش و بــا ایمــان قــوی بــود. 
مجاهــدت روحانیــت را در ایــران و عــراق بــرای »تولید 
قــدرت ملــی« دیده بــود. تجربه شکســت مشــروطیت 
او را رنــج می داد. ســتم و اســتبداد رضاخــان را در دوران 
طلبگــی دیــده بود. پــس از ســقوط رضاخــان در دوران 
نهضــت ملــی، فــراز و فرود رهبــران مذهبی و سیاســی 
را در بازتولیــد قــدرت ملــی مشــاهده کــرده بــود. او در 
دهــه ۴0 پــای در میــدان مبــارزه گذاشــت و پنجــه در 
پنجــه قدرتــی گذاشــت کــه تمــام قدرت هــای جهــان 
پشــت او بودنــد. او در دهــه ۴0 در مســند مرجعیــت 
بــود و از نــگاه حــوزه و دانشــگاه و افــکار عمومــی یــک 
حکیــم و یــک فیلســوف بــود که داشــت در انــدازه یک 
سیاســتمدار هوشــمند بــا کوله بــاری از علــم و حکمت 
ــوا و ورع و  ــا، تق ــم، صــدق و صف ــر و حل ــا صب ــوام ب ت
ــرای خــدا ظاهــر  ــه ب ــت مخلصان خداترســی و عبودی
می شــد. از همــان روزهــای اول تیــغ ســخن و نقــد را 
بــر فضــای اســتبداد و پهلــوی فــرود آورد و از آن باالتــر 
معــادالت قــدرت جهانــی را بــه چالش کشــاند و حمله 
صریــح و روشــن و بی باکانــه علیــه آمریــکا، انگلیــس، 
ــم صهیونیســتی و حکومــت الحــادی شــوروی را  رژی

آغــاز کــرد.
امــام خمینــی )ره( دســت اندرکار تولید »قــدرت ملی« 

براســاس دو مؤلفــه »جمهوریت« و »اســامیت« بود.
ســرویس های اطاعاتــی دشــمن نیــک می دانســتند 
او چــه می کنــد، چــه می خواهــد و در چــه ســپهری 

از سیاســت ورزی ظاهــر شــده اســت.
او شــاه را بــا قــدرت ملــی از تخــت بــه زیــر کشــید و 
رفــت جمــاران در حســینیه آنجا مســتقر شــد و تدبیر 

ایــران و جهــان را در دســتور کار قــرار داد.
شــرق و غــرب عالــم و جیره خــواران آن هــا در داخــل 
ــر  ــه زی ــی او را ب ــا جنــگ داخل ــا ب ــه او شــوریدند ت ب
ــگ  ــک جن ــس ی ــتند. از آن پ ــا نتوانس ــانند، ام کش
ــامی  ــران اس ــه ای ــت ب ــش 7۲ مل ــا ارت ــه را ب ظالمان
ــدرت  ــه ایســتاد و بســیج ق ــد. او مردان تحمیــل کردن
ملــی را در انــدازه ۲ میلیون ســرباز دســت به ماشــه در 
ســنگرهای جنــوب و شــمال به رخ دشــمنان اســام و 
ایــران کشــاند. ملــت بــه پــای دفــاع از نوامیــس دیــن 
و نوامیــس ملــی آمــد. دشــمن تــازه متوجــه شــد یک 
ــّده  ــّده و ُع ــن ع ــا کم تری ــم ب ــه ق ــه حــوزه علمی طلب
چــه اســتعداد و توانایــی دارد کــه می توانــد در بازتولید 

قــدرت ملــی بــه میــدان سیاســت و اجتمــاع بیایــد.
ایــن روزهــا کنگــره بزرگداشــت ۴ هزار شــهید روحانی 
ــهدای  ــار ش ــد. آم ــزار ش ــم برگ ــه ق ــوزه علمی در ح
ــه  ــون نســبت ب ــا و روحانی ــه و علم ــای علمی حوزه ه
ــر از  ــار بیش ت ــد ۱۲ ب ــا نشــان می ده ــت آن ه جمعی
اقشــار دیگــر جامعــه پــای اســام و ایــران ایســتادند 
و پرچــم جمهــوری اســامی را برافراشــته نــگاه 
ــرد  ــه گ ــه ک ــای علمی ــام )ره( از حوزه ه داشــته اند. ام
ــره  ــر چه ــردی ب ــی و بی کارک ــی و بی تحرک خمودگ
ــود،  ــر خ ــدت بی نظی ــا مجاه ــود، ب ــته ب ــا نشس آن ه
کســانی را تربیــت کــرد کــه امــروز فخــر ملــت ایــران 
و فخــر اقشــار فــداکار و الیه هــای مختلــف اجتماعــی 
هســتند. امــام )ره( »قــدرت ملــی« را کــه یکصد ســال 
پیــش بــه ســمت صفــر میــل می کــرد بــه جایگاهــی 
ــان از  ــه و جه ــچ مســتبدی در منطق ــه هی رســاند ک
پدیــداری ایــن قــدرت در ایــران خــواب راحــت نــدارد.

ـ محمدکاظم انبارلویی یادداشت 

حضرت امام خمینی و 
تولید قدرت ملی )1(

جایگاه زن دراسالم

10000100005588

ــده  ــای صادرش ــد پروانه ه ــزود: ۹۴ درص اف
متعلــق بــه واحدهــای کوچــک و متوســط 

هســتند.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  مدیــرکل 
ــر  ــان حاض ــت: در زم ــان گف ــتان کرم اس
۴.۱۴ درصــد بنگاه هــای اقتصــادی اســتان 
کرمــان در وضعیــت خــوب در حــال ادامــه 
فعالیــت هســتند، ۴۵.۲۵ درصــد نیمه فعال 

ــال هســتند. و ۱۸.۹۸ درصــد غیرفع

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر باینکــه آگهــی تحدیــد حــدود ششــدانگ مزرعــه رکــن آبــاد دارای پــاک 5443   
اصلــی واقــع در  بخــش 20 کرمــان منتشــر و لیکــن بدلیل عــدم مراجعه مالــک از نوبت 
تحدیــد حدود خارج گشــته لذا بنــا بدرخواســت کتبــی وارده شــماره 1401/11018/1344 
/ و مــورخ 1401/3/9 آقــای منوچهــر بهــزادی بوالیــت از عرفــان و آرمین بهــزادی احد از 
مالکیــن فعلــی، تحدیــد حدود اختصاصی ششــدانگ پــاک فوق از ســاعت 9 صبــح روز 
چهارشــنبه 1401/4/15 در  محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه مالکین و 
مجاوریــن اخطــار می گــردد کــه راس ســاعت و روز  مقــرر  در محــل حضور بهم رســانند 
واال تحدیــد حــدود بــه معرفــی مالــک یــا قائــم مقــام قانونــی وی بــا رعایــت مــواد 14 و 
15 قانــون و 68 الــی 73  آئیــن نامــه در محــل انجــام و اعتــراض مجاوریــن و دارنــدگان 
احتمالــی حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئیــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفتــه و به اســتناد مــاده 86 آئین نامه 
قانــون ثبــت  معتــرض بایــد عــاوه بــر آن ظرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، 

دادخواســت بــه مرجــع ذیصاح قضایــی تقدیــم نماید..
تاریخ انتشار : دوشنبه 1401/3/23
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــر  ــتمل ب ــاد مش ــن آب ــه موم ــدانگ مزرع ــدود شش ــد ح ــی تحدی ــه آگه ــر باینک نظ
یکدســتگاه تلمبــه نیمــه عمیــق و اراضــی زراعتــی آن پــاک 5904   اصلــی واقــع در  
بخــش 20 کرمــان منتشــر و بدلیــل عــدم توانایــی مالــک در معرفــی حــدود در زمــان 
تحدیــد حــدود، تحدیــد حــدود از نوبــت تحدیــد حــدود خــارج گشــته ، بنــا بدرخواســت 
کتبــی وارده شــماره 1160_ 1401 مــورخ 1401/3/1 آقــای محمدعلــی امامــی بعنــوان 
احــد از مالکیــن مشــاعی تحدیــد حــدود اختصاصــی، ششــدانگ پــاک فوق از ســاعت 
9 صبــح روز چهارشــنبه 1401/4/22 در  محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله 
ــن اخطــار می گــردد کــه راس ســاعت و روز  مقــرر  در محــل  ــه مالکیــن و مجاوری ب
حضــور بهــم رســانند واال تحدیــد حــدود بــه معرفــی مالــک یــا قائــم مقــام قانونــی وی 
بــا رعایــت مــواد 14 و 15 قانــون و 68 الــی 73  آئیــن نامــه در محــل انجــام و اعتــراض 
مجاوریــن و دارنــدگان احتمالــی حقــوق ارتفاقــی برابــر مــواد 20 قانــون و 74 آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 30 روز پذیرفتــه و بــه 
اســتناد مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت  معتــرض بایــد عــاوه بــر آن ظــرف مــدت 
یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت بــه مرجع ذیصــاح قضایی تقدیــم نماید 

شناســه آگهــی 1330800 -  تاریــخ انتشــار : دوشــنبه 1401/3/23
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آگهی مزایده اموال غیر منقول  )نوبت دوم ( 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده اجرایــی کاســه 0000۲۱۹    اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد ســهم االرث آقــای مهــدی خســروی فرزنــد غامعبــاس 
از ملــک قطعــه 6۸3 از نقشــه تفکیکــی پــاک 3۵6۹ اصلــی بخــش ۲0 کرمــان کــه محــل وقــوع ملــک در شهرســتان بردســیر - بلــوار معلــم - بلــوار شــهید ملــک 
قاســمی - کوچــه غربــی 6 - منــزل ســوم ســمت راســت مــی باشــد بــا مشــخصات اعامــی از طــرف کارشــناس رســمی دادگســتری :1_ مشــخصات کامــل ثبتــی 
ملــک طبــق تصویــر ســند ثبتــی ارائــه شــده، بــه شــرح زیــر مــی باشــد. در خصــوص ملــک مــورد نظــر ســند ثبتــی ارایــه نگردید و حســب مشــخصات منــدرج در 
اجــاره نامــه بــا شــماره ســریال ۲00۹00000۲6۱۵ مــورخ ۱3۹۹/03/۲۴ اداره اوقــاف و امــور خیریــه بردســیر قطعــه شــماره ۵۸3 از نقشــه تفکیکــی پــاک 3۵6۹ 
اصلــی بخــش ۲0 ثبــت ملــک کرمــان از موقوفــه عبــاس بهــادری بردســیری مــی باشــد. حــدود اربعــه ملک طبق ســند : شــماال ۱0 متــر، شــرقا ۲۵ متــر، جنوبا ۱0 
متــر، غربــا ۲۵ متــر.  حــدود اربعــه فعلــی ملک بــا اجــاره نامــه اداره اوقــاف مطابقــت دارد. )مختصــات راهنمــا y _ 459590 ، x 3310730( و مســاحت آن ۲۵0 مترمربع 
اســت. در ارزیابــی شــش دانــگ دانــگ عرصــه ملــک وقفــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. ۲- وضعیــت فعلــی ملــک : شــامل عرصــه محصــور و ســاختمان دو طبقــه 
بــا زیــر زمیــن اســت. 3- بنــا و مســتحدثات : مســتحدثات شــامل یــک دســتگاه ســاختمان در همکــف بــه همــراه زیــر زمین بــا گواهــی پایان ســاختمان به شــماره 
۵۹30 مــورخ ۱3۹0/0۵/0۸ از شــهرداری بردســیر اســت در طبقــه اول ســاختمان بــه صــورت نیمــه ســاز و پیشــرفت حــدود ۵۵ درصــد می باشــد پروانه ســاختمان 
بــرای آن ارائــه نشــد. در قســمت حیــاط نیــز یــک دستشــویی بــه همــراه راه پله احداث شــده همچنیــن پارکینگ مســقف دارد. ۱- طبقه همکف ســاختمان شــامل 
واحــد مســکونی دو خوابــه بــه مســاحت ۱۵۲ مترمربــع ۸ متــر مربــع بالکــن اســت. ۲- زیرزمیــن مشــتمل بــر انبــاری و پارکینــگ به حــدود مســاحت ۴۵ مترمربع 
اســت. 3- طبقــه اول ســاختمان شــامل واحــد مســکونی ســه خوابــه به مســاحت ۱3۸ مترمربــع و تــراس آن ۲۲ مترمربع اســت. ۴- پارکینگ مســقف حیــاط حدود 
۲6 مترمربــع و دستشــویی واقــع در حیــاط بــه مســاحت 3/۵ مترمربــع و راه پلــه رو بــاز حدود 7 مترمربع اســت ۴- حصارکشــی بــا روکار آجــر ســفال و ازاره گرانیتی 
دارد. حیــاط ســازی انجــام شــده اســت. ۴- مشــخصات ســاختمان : ۴/۱ - اســکلت ســاختمان در طبقــه همکــف و زیرزمیــن از نــوع شــناژی بتنی با ســقف تیرچه و 
بلــوک اســت و در طبقــه اول از نــوع ســازه فلــزی بــا ســقف شــیروانی )ســبک( مــی باشــد. ۴/۲ - عمــر تقریبــی ســاختمان همکف حــدود ۱0 ســال و طبقــه اول در 
حــال احــداث اســت. ۴/3 - سیســتم گرمایشــی طبقــه همکــف از نــوع بخــاری اســت. طبقــه همکــف آبگرمکــن دارد. ۴/۴- فضاهای آشــپزخانه در طبقــه همکف در 
کــف ســرامیک و در دیوارهــا کاشــی اســت. کابینــت طبقــه همکــف از نــوع بدنــه فلــزی بــا درب MDF و در طبقــه اول در مرحلــه شــروع کاشــی کاری دیــوار اســت. 
۴/۵ - کــف ســازی طبقــه همکــف و دستشــویی داخــل حیــاط از نــوع ســرامیک، در زیرزمیــن موزائیــک و در حیــاط موزائیــک و در طبقــه اول کفهــای اجــرا شــده 
از نــوع ســرامیک اســت. ۴/6 - نــازک کاری داخلــی هــال و اطــاق هــا در طبقــه همکــف گــچ مــی باشــد. ابــزار گچــکاری دارد. در هــال بــه ارتفــاع ۱ متــر ســرامیک 
اســت. در طبقــه اول روکار بجــز دستشــویی و حمــام انجــام نشــده اســت. ۴/7- رو کار بنــا در نمــای طبقــه همکــف و حیــاط از نوع آجر ســفال و ســنگ ازاره گرانیتی 
اســت و در طبقــه اول هنــوز اجــرا نشــده اســت. ۴/۸- کاربــری ملــک از نــوع مســکوني اســت. ۵- معایــب مشــهود در بنا : سیســتم باربر طبقــه اول کامل نمی باشــد. 
بناهــای جانبــی در گواهــی پایانــکار قیــد نشــده اســت. 6- در خصــوص اجــاره ملــک : بــا توجــه وقفــی بــودن شــش دانــگ عرصــه ملــک کــه از موقوفــه موســوم به 
عبــاس بهــادری بردســیری تصویــر اجــاره نامــه مربــوط بــه شــماره ســریال ۲00۹00000۲6۱۵ مــورخ ۱3۹۹/03/۲۴ از اداره اوقــاف و امــور خیریه بردســیر ارائه شــد 
و حســب مندرجــات اجــاره نامــه کــه تــا ســال ۱۴03 دارای اعتبــار اســت. مســتاجرین رســمی آن ۱-آقــای خســروی بــه نســبت ۴0 درصــد و ۲- خانــم اســدی بــه 
نســبت 60 درصــد اعــام شــده اســت. و الزم بــه ذکــر اســت مســتاجر ردیــف دوم فــوت نمــوده و ورثــه وی طبــق مــدارک ابــزاری ســه نفــر اعــام شــده اســت. کــه 
حســب نامــه اداره امــور خیریــه نحــوه امــکان انتقــال ســهم االرث آقــای مهــدی خســروی اعــام شــده اســت. 7- در همکــف در بهــای بیرونی از نــوع آهنــی، دربهای 
اطــاق هــا از نــوع چوبــی، درب ســرویس ها و حیــاط خلــوت آلومینیومــی و پنجــره از نــوع آهنــی بــا شیشــه تــک جــداره انــد. ورودی پارکینــگ حیــاط و زیرزمیــن 
از نــوع کرکــره ای برقــی اســت. در طبقــه اول فقــط چهارچــوب دربهــای اطــاق هــا و نــرده پنجــره هــا نصــب اســت. ۸- ملــک دارای یــک ســری انشــعاب گاز، بــرق، 
آب و تلفــن مــی باشــد. ۹- ارزش ملــک بــا توجــه بــه مشــخصات فــوق الذکــر و بــدون لحــاظ هرگونــه دیــون و تعهــدات احتمالــی بــه شــرح زیــر تعییــن می شــود. 
۱- ارزش روز ۲۵0 مترمربــع عرصــه و بــا توجــه بــه شــرایط و مفروضــات اعامــی بــه مبلــغ ۴/۸00/000/000 )چهار میلیاردو هشــتصد میلیــون( ریــال. ۲- ارزش روز 
اعیانــی و ســایر )شــامل انــواع بنا، مســتحدثات و تاسیســات وابســته، حصارکشــی، حیاط ســازی، باغچه، انشــعابات منصوبــه آب، بــرق و گاز و...  )ســاختمان زیرزمین 
و انبــاری 67۵/000/000 ریــال - ســاختمان طبقــه همکــف 6/0۸0/000/000 ریــال - ســاختمان نیمــه ســاز طبقــه اول ۱/۹00/000/000 ریــال - ســرویس گوشــه 
حیــاط ۴0/000/000 ریــال- حصــار، حیــاط ســازی، ســایبان و ســایر ۲۵0/000/000 ریــال - ارزش اشــتراکات منصوبــه آب، بــرق و گاز ۱00/000/000 ریــال( جمعاً 
بــه مبلــغ ۹/0۴۵/000/000 ریــال. جمــع کل برابــر اســت بــا :۱3/۸۴۵/000/000 ریــال. ۹- نتیجــه ارزیابــی : بــا عنایــت بــه مــدارک ابــزاری، بررســی و تقویــم صورت 
گرفتــه بنــا بــه شــرایط تشــریح شــده در خصــوص شــرایط و وضــع ملک میــزان ســهم االرث آقــای مهدی خســروی فرزنــد غامعبــاس بدون لحــاظ دیــون و بدهی 
هــای احتمالــی، از ملــک قطعــه 6۸3 از نقشــه تفکیکــی پــاک 3۵6۹ اصلــی بخــش ۲0 ثبــت ملــک کرمــان بنا به مفــاد گواهــی انحصــار وراثت صــادره و همچنین 
شــرایط معنونــه در نامــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان بردســیر بــه مبلــغ 3/3۲۲/۸00/000 )ســه میلیاردو ســیصد و بیســت و دو میلیون و هشــتصد هزار( 
ریــال بــرآورد و اعــام گردیــده اســت از طریــق مزایــده در تاریــخ  ۱۴0۱/0۴/0۵  )یکشــنبه ( ســاعت ۱۲ ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فروش برســاند لذا افــرادی که 
طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت بازدیــد از امــاک بــه آدرس ملــک کــه در صــدر آگهــی 
ذکــر شــده مراجعــه نماینــد و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از برگــزاری مزایــده قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیــش بانکی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلغ 
کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربوطــه  برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنده ظــرف مــدت ده روز 
از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهد شــد بــه درخواســت هایی کــه حین 

و بعــد از مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد 
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تا سقوط کامل دمشق هم چیزی 
نمانده بود

خبرهای بدی از سوریه می رسید،
تا سقوط کامل دمشق هم چیزی نمانده بود، 

مشهد بودیم که حاجی در میان سخنرانی اش اعالم کرد 
دارد می رود. دل نگرانی برای حاجی چیزی نبود که پنهانش 
کنیم. با توجه به وضعیت شهر دمشق که دست داعشی ها 

بود، خلبان نمی توانست بنشیند. 
دوباره ارتفاع گرفت که حاجی پرسید :

چرا نمی نشینی؟ شدت آتش دشمن مشخص بود و خلبان 
ترسیده عزم برگشت داشت. 

حاجی تهدیدش کرد به انفجار هواپیما و خلبان ترجیح داد 
بنشیند. طی فاصله فرودگاه تا کاخ بشار اسد توسط حاج 

قاسم و یارانش شد فاصله داعش از تمام بالد اسالمی! 
فرماندهی که برعهده حاج قاسم باشد، دشمن مجبور است 

فاصله را رعایت کند. مجبور و مخذول! 
حکومت امیرالمؤمنین علیه السالم در زمینه اقامه عدل، 
حمایت از مظلوم، مواجهه با ظالم و طرفداری از حق در همه 

شرایط، الگویی است که باید از آن تبعیت شود. 
این کهنگی بردار هم نیست و در همه شرایط گوناگون علمی 
و اجتماعی دنیا، می تواند برای خوشبختی و سعادت انسان 

ها الگو باشد. 
ما نمی خواهیم از روش اداری آن دوره تقلید کنیم و بگوییم 
این ها مشمول تحول زمانی است و مثالً روز به روز روش 

های نویی می آید، 
ما می خواهیم از جهت گیری آن حکومت که تا ابد زنده 
است، تبعیت کنیم. دفاع از مظلوم، همیشه یک نقطه 
درخشان است. کنار نیامدن با ظالم، رشوه نپذیرفتن از زورمند 

و زرمند و پا فشردن بر حقیقت، 
ارزش هایی است که هیچ وقت در دنیا کهنه نمی شود، 

در شرایط و اوضاع و احوال گوناگون، این خصوصیات همیشه 
با ارزش است. 

ما این ها را باید دنبال کنیم، اصول این هاست. 
این که می گوییم حکومت اصول گرا، یعنی پیرو و پایبند به 
چنین ارزش های ماندگاری که هرگز کهنگی پذیر نیست. 
اتفاقا زورگوها و قلدرهای دنیا از همین پایبندی ناراحت اند. 

آنها هم از همین خشمگین می شوند که چرا حکومت 
اسالمی در ایران طرفدار مظلومان فلسطین یا طرفدار ملت 
افغانستان است یا با فالن دولت قلدر و ظالم در دنیا سازش 

نمی کند. 
این که شما می بینید بنیاد گرایی و اصول گرایی مثل یک 
دشنام، در دست و دهان دشمنان این ملت می چرخد به 

خاطر همین است. 
این اصول، همان چیزهایی است که قلدرها و زورگوهای دنیا 

از آن متضرر می شوند و با آن مخالف اند. 
آن روز با امیرالمؤمنین هم بر سر همین چیزها جنگیدند. 

تالش ما به عنوان حکومت باید این باشد!

رییــس مرکــز مدیریــت بیمــاری هــای واگیــر وزارت 
بهداشــت از افزایــش ۲.۷ برابــری اســهال ویروســی در 

کشــور خبــر داد
رییــس مرکــز مدیریــت بیمــاری هــای واگیــر وزارت 
ــش  ــکی از افزای ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
۲.۷ برابــری مــوارد اســهال ویروســی نســبت بــه ســال 
ــر  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــت: ب ــر داد و گف ــته خب گذش
ــا  ــون شــاهد هســتیم در رابطــه ب اســاس آنچــه اکن
بیماری هــای اســهالی تابســتان ســختی در پیــش رو 

داشــته باشــیم.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر محمد مهــدی گویــا گفت: 
مــوارد اســهال ویروســی کــه بــه صــورت طغیانــی در 
بعضــی از مناطــق کشــور مشــاهده می شــود، نســبت 
بــه ســال گذشــته افزایــش ۲.۷ برابــری داشــته اســت.

ــاه گذشــته حــدود ۳۰ هــزار  ــزود: ظــرف دو م وی اف
ــام  ــات نظ ــت اطالع ــتم ثب ــهال در سیس ــورد اس م
ســالمت کشــور بــه ثبــت رســیده کــه بــه نظــر مــی 
رســد حــدود ۶۵ درصــد از کل اســهال های کشــور را 

ــود. ــامل می ش ش
رییــس مرکــز مدیریــت بیمــاری هــای واگیــر وزارت 
بهداشــت بــا بیــان ایــن کــه تمــام مــواردی کــه ثبــت 
ــا کنتــرل شــده و همگــی  شــده از نظــر بیمــاری وب
ــان  ــا پای ــد ت ــت: هرچن ــان داش ــد، بی ــی بوده ان منف
ــرای تشــخیص  ــاه سیســتم ســالمت کشــور ب مهرم
ــاری  ــایر بیم ــا و س ــاری وب ــت از بیم ــوری و مراقب ف
هــای اســهالی در آماده بــاش قــرار دارد و شــاید هنــوز 
زود باشــد کــه در مــورد ســال جــاری قضــاوت شــود، 
امــا آنچــه اکنــون مشــاهده مــی شــود افزایــش مــوارد 

بیمــاری اســهالی ویروســی اســت. 
گویــا ادامــه داد: عمــده مــوارد بیمــاران بررســی شــده 
مربــوط بــه اســهال ویروســی بودنــد و اکنــون نیــز این 
بیمــاری شــایع اســت و الزم اســت هموطنــان عزیــز 
ــن  ــگیری از ای ــا پیش ــه ب ــتی در رابط ــکات بهداش ن

بیمــاری را بــه دقــت رعایــت کننــد.
وی بــا اشــاره بــه این کــه انتهــای فصل بهار، تابســتان 
و حتــی مــاه مهــر فصولــی هســتند کــه مــوارد مبتال 
بــه بیمــاری هــای اســهال افزایــش مــی یابــد، گفــت: 
عمــده این مــوارد ناشــی از مصرف آب غیربهداشــتی و 
لوله کشــی نشــده و همچنیــن میــوه و ســبزیجاتی که 

خــوب ضدعفونی نشــده اند، هســتند.
رییــس مرکــز مدیریــت بیمــاری هــای واگیــر اظهــار 
ــای  ــتان ه ــه اس ــا در هم ــوارد تقریب ــن م داشــت: ای
ــای  ــتان ه ــی در اس ــود ول ــی ش ــده م ــور دی کش
گرمســیری بــه نســبت اســتان هــای دیگــر شــایع تر 

اســت.
گویــا افــزود: مهــم تریــن بیماری کــه در بیــن بیماری 
هــای اســهالی بــرای نظــام ســالمت کشــور اهمیــت 
دارد اول بیمــاری وبــا و بعــد اســهال های خونی اســت 

کــه معمــوال منشــاء باکتریایــی دارند.
ــا  ــال ه ــی از س ــه در بعض ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
مــوارد بیمــاری هــای اســهالی بیشــتر از ســال هــای 
قبــل اســت، گفــت: یکــی از عوامــل تاثیرگــذاری در 
افزایــش مــوارد بیمــاری هــای اســهالی بارندگــی های 
کــم ســال قبــل و اســتفاده از آب هــای غیرمطمئن به 
دلیــل کمبــود منابــع آب آشــامیدنی تصفیه شــده در 

آن ســال خــاص، اســت.
رییــس مرکــز مدیریــت بیمــاری هــای واگیــر بیــان 
کــرد: ســال جــاری هــم شــاهدیم کــه مــوارد بیمــاری 
هــای اســهالی افزایــش یافتــه اســت. بنابرایــن مــردم 
عزیــز در هنــگام مســافرت و صــرف غــذا در بیــرون از 
منــزل از یکســو و از ســوی دیگــر رعایــت بهداشــت 
فــردی بــه ویــژه شستشــوی دســت و رعایــت نــکات 
ضدعفونــی در هنــگام مصرف میوه جات و ســبزیجات 

دقــت الزم را بــه عمــل آورنــد.
ــکی  ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــام دانش ــزود: تم ــا اف گوی
کشــور کــه وظیفــه کنتــرل ایــن بیمــاری هــا را بــه 
ــت  ــاری در وضعی ــال ج ــدای س ــد از ابت ــده دارن عه
آمــاده بــاش بــه ســر مــی برنــد. اقدامــات الزم صــورت 
گرفتــه، نمونه هــای مدفــوع بیمــاران بررســی شــده و 

ــه دانشــگاه هــا اعــالم شــده اســت. ــکات الزم ب ن
وی ادامــه داد: بــه نظــر مــی رســد بــر اســاس آنچــه 
اکنــون شــاهد هســتیم در رابطــه بــا بیمــاری هــای 
اســهالی  تابســتان ســختی در پیش رو داشــته باشیم. 
ــت  ــز نهای ــان عزی ــم هموطن ــار داری ــن انتظ بنابرای
همــکاری را بــا نظــام ســالمت کشــور بــه عمــل آورند.

افزایش 2/7 برابری اسهال 
ویروسی در کشور 

بهداشت ودرمان

مکتب حاج قاسم 
درس هشتم

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره140160319011000470-1401/2/20  هيات 
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 
عبدالكریــم ســعيد  فرزندحســن  بشــماره کدملــی 3179529891صــادره از بردســيردر ششــدانگ 
یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 1848/4285 مترمربــع پــالك 1 فرعــي 557  اصلــي بخــش 21 
کرمــان بردســير گلــزار خيابان شــریعتی کوچه شــماره 9 انتهای کوچــه خریداري از مالك رســمي 
اقــای حســن ســعيد   محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به 
فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت 
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صورت 
انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/9-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23
    حسين تقی  زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بردسير-شناسه آگهی1325062

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي  شــماره140160319011000474-1401/2/20 هيات 
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 ســعيد فرزندحســين بشــماره کدملی 3179856424 صادره از بردســير در ششــدانگ یك 
بــاب ســاختمان مســكونی مشــتمل بر طبقــه فوقانــی  بــه مســاحت 267/82 مترمربع پــالك49  
فرعــي 3594  اصلــي بخــش 20 کرمــان بردســيربلوار 22 بهمن کوچــه فجر 6 خریــداري از مالك 
رســمي یــزد جــرد معينيــان  محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اوليــن آگهي به مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صورت 
انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/9-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23
    حسين تقی  زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بردسير-شناسه آگهی1325061

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي و 
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره1401/2/20-140160319011000467 
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 آقاي 
فرشــيد رنجبــر کریــم ابــادی فرزنداســداله بشــماره کدملــی 3170078380صــادره از بردســير در 
ششــدانگ یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 277 مترمربــع پــالك 3 فرعــي 3374  اصلــي بخــش 
20 کرمــان بردســير بلــوار امامــزاده کوچــه امامــت 17 خریــداري از مالــك رســمي  اقای حســن و 
خانــم سوســن هــردو کوپــاه اصفهانــی محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اوليــن آگهي به مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صورت 
انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/9-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23
   حسين تقی  زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بردسير-شناسه آگهی1325065

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي  شــماره140160319011000103-1401/1/18 هيات 
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 مســتعليزاده فرزندحســين بشــماره کدملی 3179845600صادره ازبردسير در ششدانگ یك 
بــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 215/48 مترمربــع پــالك 5 فرعــي 3387 
اصلــي بخــش 20 کرمــان بردســير بلــوار 22بهمــن کوچــه فجــر 9 خریــداري از مالــك رســمي 
حســين کوپــاه اصفهانــی  محــرز گردیــده اســت.لذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكيت 
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صورت 
انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/9-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23
  حسين تقی  زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بردسير-شناسه آگهی1325051

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي و 
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره1401/1/18-140160319011000104 
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 آقاي 
حســين حســينی ســلمانی پور  فرزندحميد بشــماره کدملــی 3179843853 صــادره از بردســير در 
ششــدانگ یــك بــاب خانه بــه مســاحت 334/25 مترمربــع پــالك 42 فرعــي 203  اصلي بخش 
20 کرمــان بردســير بلــوار امــام جمعه خریــداري از مالك رســمي خانم عاليــه عارفی و اقای ســيد 
عبدالحســين ایــت اللهــی موســوی  محــرز گردیــده اســت.لذا به منظــور اطــالع عموم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اوليــن آگهي به مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صورت 
انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/9-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23
     حسين تقی  زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بردسير-شناسه آگهی1325080

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي و 
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره1401/1/24-140160319011000197 
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 
حميــده برومنــد  فرزنــد موســی بشــماره کدملــی 3179870842 صــادره از بردســيردر ششــدانگ 
یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 339/85 مترمربع پــالك 38 فرعــي 270  اصلي بخــش 20 کرمان 
بردســير خيابان شــهيد صانعی کوچه بنفشــه 1 خریــداري از مالك رســمي مــژده ابراهيمی  محرز 
گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي 
شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این اداره تســليم 
و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/9-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23

 حسين تقی  زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بردسير-شناسه آگهی1325085

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــي و اراضي 
و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره140160319011000200-1401/1/24 هيات 
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 
ملــك قاســمی فرزند مهراب بشــماره کدملــی 3170017683صادره از بردســير در ششــدانگ یك 
بــاب خانــه بــه مســاحت 377/80 مترمربــع پــالك 130 فرعــي 542 اصلــي بخــش 20 کرمــان 
بردســير خيابــان ولــی عصــر کوچــه 10 خریــداري از مالــك رســمي عبــاس پــور توانــا  محــرز 
گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي 
شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این اداره تســليم 
و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد..
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/9-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23

   حسين تقی  زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بردسير-شناسه آگهی1325087

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي و 
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره1401/1/27-140160319011000218 
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 آقاي 
اســداله خســروی فرزندعلــی بشــماره کدملــی 3179477547صادره ازبردســير در ششــدانگ یك 
بــاب خانــه بــه مســاحت 482/96 مترمربــع پــالك 141 فرعــي از11فرعــی از 278  اصلــي بخش 
20 کرمــان بردســير خيابــان امــام کوچــه گلســتان 5 خریــداري از مالــك رســمي علی خســروی 
محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالكيت متقاضــي اعتراضي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظرف مــدت یك مــاه از تاریخ تســليم اعتراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صورت انقضــاي مدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيت صــادر خواهد شــد..
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/9-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23

 حسين تقی  زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بردسير-شناسه آگهی1325088

افزایش ۴۰ درصد مصرف قلیان در کرمان / افزایش استعمال قلیان در بانوان
معاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان 
بــا بیــان اینکــه ســن تمایــل بــه مصــرف ســیگار 
کاهــش یافتــه اســت گفــت: رونــد مصرف ســیگار 
در ایــن اســتان از ســال ۹۰ تــا ۱۴۰۰ تقریبــا ثابت 
بــوده اما میــزان مصرف قلیــان ۴۰ درصــد افزایش 
پیــدا کــرده کــه عمــق فاجعــه را نشــان مــی دهد.
ــی در نشســت  ــا، محســن بارون ــزارش ایرن ــه گ ب
خبــری بــه مناســبت »هفتــه ملــی بــدون 
ــاری  ــکالت و بیم ــه مش ــاره ب ــا اش ــات« ب دخانی
هایــی کــه بــه دلیــل مصــرف قلیــان عــارض مــی 
شــود افــزود: قبح مصــرف قلیــان در جامعــه نباید 
شکســته شــود در غیــر ایــن صــورت مشــکالت و 
بیمــاری هــای زیــادی دامــن افــراد را مــی گیــرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضر قلیــان در 
هیــچ مرکــز و فروشــگاهی بــه صــورت مســتقیم 
عرضــه نمــی شــود تصریــح کــرد: افــراد در صورت 
مشــاهده عرضــه قلیــان مــوارد را از طریق ســامانه 

۱۹۰ گــزارش کننــد. 
ــان  ــرف قلی ــه مص ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب بارون
خطرنــاک تــر از ســایر مــواد مخــدر اســت ادامــه 
داد: صنایــع دخانــی به تبلیغات غیرمســتقیم روی 
آورده انــد بــه طــوری کــه در فیلــم هــای کارتنــی 
و انیمیشــن قهرمانان داســتان با اســتعمال سیگار 

بیشــتر خــود را نشــان مــی دهــد.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان با 
بیــان اینکــه دلیــل مســتقیم ۱۹ درصــد مــرگ های 
روزانــه کشــور مربــوط بــه اســتعمال قلیــان و ســیگار 
اســت اظهــار داشــت: ســن مصــرف دخانیــات در این 
اســتان کاهــش پیــدا کــرده بــه طــوری کــه اکنــون 

ایــن ســن بــه زیــر ۱۸ ســال رســیده اســت. 
وی تاکیــد کــرد: دلیــل حــدود ۶۰  هزار مرگ ســاالنه 
کشــور و چهــار هــزار تــا چهــار هــزار و ۵۰۰ فــوت در 
اســتان کرمــان مصــرف دخانیات اعالم شــده اســت.

وی تاکیــد کــرد: تامیــن ســالمتی اولویــت نخســت 
جوامع بشــری اســت و رســانه هــا در ارتقای ســالمت 

جوامــع نقــش موثــر و بــی بدیلــی دارنــد.
ــا  ــه ب ــای مقابل ــت ه ــرد: سیاس ــد ک ــی تاکی بارون
دخانیــات نبایــد صرفــا محــدود بــه ایــن هفته باشــد 
بلکــه بایــد در سراســر ایــام ســال مــورد توجــه قــرار 

ــه شــود.  ــه آن پرداخت ــرد و ب گی
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
ــیگار  ــرک س ــیس ت ــازه تاس ــک ت ــاح کلینی از افتت
در کرمــان خبــر داد و افــزود: در ایــن کلینیــک کــه 
ــه صــورت  تاکنــون ۲۵۰ مراجعــه کننــده داشــته ب
تخصصــی بــه موضــوع تــرک ســیگار پرداختــه مــی 

شــود. 

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفت: 
ســاالنه ۴۰ هــزار میلیــارد تومــان در کشــور صــرف هزینه 
بهداشــت و درمــان مصــرف کننــدگان مــواد مخــدر مــی 

 . شود
افزایش استعمال قلیان در بانوان 

ــوم  ــگاه عل ــردار دانش ــای واگی ــاری ه ــروه بیم ــر گ مدی
پزشــکی کرمــان نیــز گفــت: حــدود ۱۰ عامل کشــنده در 
جهــان وجــود دارد کــه مصرف ســیگار و تنباکو جــزو این 

عوامــل اســت. 
علــی بهــرام نــژاد بــا ابــراز تاســف از اینکــه قبــح قلیــان 
شکســته اســت، اظهــار داشــت: متاســفانه مصــرف قلیان 

در بیــن بانــوان نیــز افزایــش یافتــه اســت.

در مــورد ســرود ســالم فرمانــده در ایــن مــدت تخریــب هــای زیادی 
ــورت گرفته. ص

 تخریــب از طــرف رســانه هــای دشــمن کامــال طبيعــی هســت. 
باالخــره بــرای اونــا ســخته که ببيننــد خيلی از نقشــه هاشــون نقش 
بــر آب شــده و کــودکان ایــن ســرزمين مشــغول زمزمــه نــاب تریــن 
مفاهيــم دینــی هســتند.اما تخریب هایی کــه از طــرف برخی مذهبی 

نماهــا صــورت ميگيــره اصــال پذیرفته نيســت.
 مثــال یــه عــده ای هــی اســتوری ميكنــن و ميگــن این ســرود چون 
موســيقی داره حرامــه و از ایــن جــور حرفــا! در حالــی کــه اوال هيــچ 

مرجــع تقليــدی نفرمــوده که موســيقی مطلقــا حرام هســت.
ثانيــا اگــه کســی واقعــا هنــر داره بيــاد و خــودش یــه شــعر و ســرود 
بهتــر رو بــدون موســيقی اجــرا کنــه نــه اینكــه خــودش تنبــل و بــی 
عرضــه باشــه و بخــواد زیــراب ایــن ســرود رو بزنــه! یــك شــخص 
عالــم در یــه کشــور خارجــی تعــدادی رو مســلمان کــرده بــود و همه 
در مســجد مشــغول نمــاز بودنــد. رفيــق این شــخص عالــم اعتراض 

کــرد کــه چــرا اینــا دارن بــا کفــش نمــاز ميخونــن؟!
اون عالــم گفتــه بــود مــن دو ســال تــالش کــردم اینــا رو مســلمان 
کنــم و تونســتم به اینجا برســونم! شــما اگــه ميتونی بــا کار فرهنگی 
تــالش کــن کفــش هاشــون رو در بيــاری! حــاال این ســرود تونســته 
کار رو تــا اینجــا جلــو ببــره و یــه تحول بــزرگ در کشــور ایجــاد کنه. 
اگــه کســی معتــرض هســت تــالش کنــه کــه بــا ســرودهای بــا 
کيفيــت بهتــر ایــن مســير رو ادامــه بــده نــه اینكه بــا نفــرت پراکنی 
و حرفــای بيجــا بخــواد زیــراب ایــن کار فرهنگــی ارزشــمند رو بزنه.

اميدواریــم کــه در ادامــه شــاهد بــه وجــود اومــدن صدهــا ســرود ایــن 
مدلــی باشــيم و فرزندانمــون عميقــا انقالبــی و مومــن و در خدمــت 

والیــت تربيــت بشــن...

تخریب های ناجوامنردانه

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 
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براســاس پیگیری هــای صورت گرفتــه، 
اطالعــات مربــوط بــه ثبت نامی هــای 
جدیــد یارانه هــا ابتــدا بــرای ســازمان 
ثبــت احــوال ارســال خواهــد شــد و پــس 
از تعییــن بعــد خانــوار دهک بندی ازســوی 
ــس  ــد، پ ــد ش ــام خواه ــاه انج وزارت رف
ــه حســاب  ــه ب از طــی ایــن مراحــل یاران

ــز خواهــد شــد. ــوار واری سرپرســتان خان
بــه گزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگزاری 
ــان  ــده نش ــی های انجام ش ــنیم، بررس تس
می دهــد کــه یکــی از دالیــل مهــم تــداوم 
ــام یارانه هــا ایــن اســت کــه  زمــان ثبت ن
عده بســیار زیــادی از مشــمولین همچنان 

نســبت بــه ثبت نــام اقــدام نکردنــد.
در حــال حاضــر بــه ایــن دلیــل کــه فرآیند 
ــده  ــی نش ــل ط ــورت کام ــام به ص ثبت ن
ــی  ــات جزئ ــه اطالع ــکان ارائ ــت ام اس
وجــود نــدارد امــا از مجمــوع حــدود 5 تــا 
6 میلیــون نفــری کــه مشــمول ثبت نــام 
در ســامانه هدفمندســازی یارانه هــا بودنــد، 
تعــداد بســیار کمــی نســبت بــه ثبت نــام 
ــبب  ــئله س ــن مس ــد و همی ــدام کردن اق

طوالنــی شــدن زمــان ثبت نــام شــده 
اســت.

الزم بــه ذکــر اســت کــه اطالعــات 
ثبت نامی هــای جدیــد بایــد به منظــور 
بررســی بعــد خانوارهــا بــه ســازمان ثبــت 
ــه  ــود و در مرحل ــال ش ــوال کشــور ارس اح
بعــد برای تعییــن دهک خانوارهــا اطالعات 
ــاه ارســال می شــود. پــس  ــرای وزارت رف ب
از طــی ایــن مراحــل اســت کــه ســازمان 
هدفمندســازی یارانه ها نســبت بــه پرداخت 
یارانه هــای ایــن افــراد اقــدام خواهــد کــرد.

ــون  ــه هم اکن ــرادی ک ــت، اف ــی اس گفتن
ســایت  در  را  خــود  ثبت نــام  مراحــل 
my.gov.ir  انجــام داده انــد براســاس زمــان 
ثبت نــام بــه گروه هــای مختلفــی تقســیم 
خواهنــد شــد و اطالعــات آنهــا جهت طی 
فرآیندهــای الزم بــه ســازمان ثبــت احــوال 
و وزارت رفــاه ارســال می شــود. در صورتــی 
ــه  ــراد مشــمول دریافــت یاران ــن اف کــه ای
شــناخته شــوند، یارانــه مربــوط بــه ماه های 
اردیبهشــت و خــرداد نیــز بــه حســاب آنهــا 

واریــز خواهــد شــد.

نصیحت زاهد
گرمــی هــوای تابســتان شــدت كرده بــود. آفتــاب بر 
مدینــه و باغهــا و مــزارع اطــراف مدینــه بــه شــدت 
مــی تابیــد. در ایــن حــال مــردی بــه نــام محمدبــن 
منكــدر- كــه خــود را از زّهــاد و عّبــاد و تــارك دنیــا 
ــه نواحــی بیــرون مدینــه  ــا ب مــی دانســت- تصادف
ــه و درشــت  ــرد فرب ــه م ــد، ناگهــان چشــمش ب آم
اندامــی افتــاد كــه معلــوم بــود در ایــن وقــت بــرای 
سركشــی و رســیدگی بــه مــزارع خــود بیــرون آمده 
و بــه واســطه ی فربهــی و خســتگی بــه كمــك چند 
نفــر كــه اطرافــش هســتند و معلــوم اســت كــس و 

كارهــای خــود او هســتند راه مــی رود.
بــا خــود اندیشــید: ایــن مــرد كیســت كــه در ایــن 
هــوای گــرم خــود را به دنیا مشــغول ســاخته اســت؟ 
! نزدیكترشــد، عجــب! ایــن مــرد محمدبــن علــی بن 
ــریف،  ــرد ش ــن م ــت! ای ــر( اس ــام باق ــین )ام الحس
ــد؟ ! الزم  ــی كن ــی م ــی جوی ــا را پ دیگــر چــرا دنی
ــاز دارم. شــد نصیحتــی بكنــم و او را از ایــن روش ب

نزدیــك آمــد و ســام داد. امــام باقــر نفــس زنــان و 
عــرق ریــزان جــواب ســام داد.

- »آیــا ســزاوار اســت مــرد شــریفی مثــل شــما در 
طلــب دنیــا بیــرون بیایــد، آنهــم در چنیــن وقتــی و 
در چنیــن گرمایــی، خصوصــا بــا ایــن انــدام فربه كه 

حتمــا بایــد متحمــل رنــج فــراوان بشــوید؟ ! .
»چــه كســی از مــرگ خبــر دارد؟ كــی مــی دانــد كه 
چــه وقــت می میرد؟ شــاید همیــن اآلن مرگ شــما 
رســید. اگــر خــدای نخواســته در همچــو حالی مرگ 
ــد  ــما پدی ــرای ش ــی ب ــه وضع ــد، چ ــرا رس ــما ف ش
خواهــد آمــد؟ ! شایســته ی شــما نیســت كــه دنبال 
ــه در ایــن روزهــای  ــا ایــن تــن فرب دنیــا برویــد و ب
گــرم ایــن مقــدار متحمــل رنــج و زحمــت بشــوید؛ 

خیــر، خیــر، شایســته ی شــما نیســت. « .
امــام باقــر دســتها را از دوش كســان خــود برداشــت 
و بــه دیــوار تكیــه كــرد و گفــت: »اگــر مــرگ مــن 
ــال  ــرم، در ح ــن بمی ــد و م ــال برس ــن ح در همی
عبــادت و انجــام وظیفــه از دنیــا رفتــه ام، زیــرا ایــن 
ــال  ــو خی ــی خداســت. ت ــت و بندگ ــن طاع كار عی
كــرده ای كــه عبــادت منحصــر بــه ذكــر و نمــاز و 
دعاســت. مــن زندگــی و خــرج دارم، اگــر كار نكنم و 
زحمــت نكشــم، بایــد دســت حاجــت بــه ســوی تــو 
و امثــال تــو دراز كنــم. مــن در طلــب رزق مــی روم 
كــه احتیــاج خــود را از كــس و ناكــس ســلب كنــم. 
وقتــی بایــد از فــرا رســیدن مــرگ ترســان باشــم كه 
در حــال معصیــت و خافــكاری و تخلــف از فرمــان 
ــال  ــه در ح ــی ك ــن حال ــه در چنی ــم، ن ــی باش اله
اطاعــت امــر حــق هســتم كــه مــرا موظــف كــرده 
ــودم  ــود را خ ــم و رزق خ ــران نباش ــار دوش دیگ ب

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

بــه نصیحــت داشــته ام. « 

در سرزمین منا
مردمــی كــه بــه حــج رفتــه بودنــد، در ســرزمین منا 
جمــع بودنــد. امــام صــادق علیــه الســام و گروهــی 
از یــاران، لحظــه ای در نقطــه ای نشســته از انگــوری 

كــه در جلوشــان بــود مــی خوردنــد.
ســائلی پیــدا شــد و كمــك خواســت. امــام مقــداری 
انگــور برداشــت و خواســت بــه ســائل بدهــد. ســائل 
قبــول نكــرد و گفــت: »بــه مــن پــول بدهیــد. « امام 
گفــت: »خیــر اســت، پولــی نــدارم. « ســائل مأیــوس 

شــد و رفــت.
ســائل، بعــد از چنــد قــدم كــه رفت پشــیمان شــد و 
گفــت: »پــس همــان انگــور را بدهیــد. « امــام فرمود: 

»خیــر اســت« و آن انگــور را هــم بــه او نــداد.
طولــی نكشــید ســائل دیگــری پیــدا شــد و كمــك 
خواســت. امــام بــرای او هــم یــك خوشــه ی انگــور 
ــت:  ــت و گف ــور را گرف ــائل انگ ــت و داد. س برداش
ــن روزی  ــه م ــه ب ــان را ك ــد عالمی ــپاس خداون »س
رســاند. « امــام بــا شــنیدن ایــن جملــه او را امــر بــه 
ــر از انگــور  ــف داد و ســپس هــر دو مشــت را پ توق
كــرد و بــه او داد. ســائل بــرای بــار دوم خــدا را شــكر 

كــرد.
امــام بــاز هــم بــه او گفــت: »بایســت و نرو. « ســپس 
بــه یكــی از كســانش كــه آنجــا بــود روكــرد و فرمود: 
»چقــدر پــول همراهــت هســت؟ « او جســتجو كرد، 
ــه  ــام ب ــر ام ــه ام ــود. ب ــم ب ــت دره ــدود بیس در ح
ســائل داد. ســائل بــرای ســومین بــار زبــان بــه شــكر 
پــروردگار گشــود و گفــت: »ســپاس منحصــرا بــرای 
خداســت. خدایــا منعــم تویــی و شــریكی بــرای تــو 

نیســت. « .
امــام بعــد از شــنیدن ایــن جملــه جامــه ی خویــش 
را از تــن كنــد و بــه ســائل داد. در اینجــا ســائل لحن 
خــود را عــوض كــرد و جملــه ای تشــكرآمیز نســبت 
بــه خــود امــام گفــت. امــام بعــد از آن دیگــر چیــزی 

بــه او نــداد و او رفــت.
یــاران و اصحــاب كــه در آنجــا نشســته بودنــد 
ــر  ــه اگ ــم ك ــتنباط كردی ــن اس ــا چنی ــد: »م گفتن
ســائل همچنــان بــه شــكر و ســپاس خداونــد ادامــه 
ــرد،  ــی ك ــك م ــه او كم ــام ب ــم ام ــاز ه ــی داد، ب م
ولــی چــون لحــن خــود را تغییــر داد و از خــود امــام 
تمجیــد و سپاســگزاری كــرد، دیگــر كمــك ادامــه 

نیافــت.

داستان  های آموزنده
ثبت نامی های جدید یارانه نقدی

 ۳ مرحله را باید طی کنند

یــك فــوق تخصــص مراقبــت هــای ویــژه، بــا عنــوان 
ایــن مطلــب كــه آبلــه میمــون یــك بیمــاری جدیــد 
نیســت و در ســال هــای دور شناســایی شــده بــود، بــه 

تشــریح راه هــای انتقــال ایــن ویــروس پرداخــت.
نویــد شــفیق، در گفتگو بــا خبرنگار مهر، گفــت: انتقال 
آبلــه میمــون از انســان بــه انســان، از طریــق ترشــحات 
تنفســی بــزرگ منتقــل می شــود. بنابرایــن بــر عكس 
كرونــا، قابــل انتقــال از هــوا نمی باشــد، و فقــط از روابط 

و تماس هــای نزدیــك منتقــل می شــود.
وی افــزود: البتــه ایــن احتمــال وجــود دارد كــه ایــن 
ویــروس از طریــق ارتبــاط جنســی نیــز منتقــل شــود.

وی ادامــه داد: از همیــن رو الزم اســت نســبت بــه روابط 
ــیم. نزدیك مراقب باش

فــوق متخصــص مراقبت هــای ویــژه، بــه عائــم آبلــه 
ــكل  ــه ش ــدا ب ــزود: در ابت ــرد و اف ــاره ك ــون اش میم
ــزا نمایــان می شــود، و بعــد از  ســرماخوردگی و آنفلوان
۶ تــا ۱۲ روز، بــا بــزرگ شــدن غــدد لنفــاوی، بثــورات 

ــروز می كنــد. ــه ب ــه شــكل آبل پوســتی ب
ــد  ــون نتوان ــه میم ــه نظــر می رســد آبل ــت: ب وی گف
ــا چــون  ــا شــیوع پیــدا كنــد، ام مثــل پاندمــی كرون
ــه  ــران آبل ــم، نگ ــد ۱۹ نداری ــی از كووی ــره خوب خاط

میمــون می شــویم.
دكتــر شــفیق در ارتبــاط بــا میزان مــرگ و میر ناشــی 
ــه  ــر آبل ــرگ و می ــزان م ــزود: می ــون، اف ــه میم از آبل
میمــون خیلــی زیــاد نیســت، امــا اگــر مــوارد ابتــاء 
افزایــش یابــد، قطعــاً تعــداد مــرگ و میرها نیز بیشــتر 

خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت بیمــاری آبلــه میمــون در 
اروپــا، گفــت: شــرایط كشــور مــا مثــل اروپــا نیســت و 
بعیــد مــی دانــم مــوارد ابتــاء در ایــران، زیــاد شــود.

10000100005588

راه های انتقال آبله میمون/
شروع بیماری با عالئم 

سرماخوردگی

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص نویــن رویــش مشــیز درتاریــخ 1401/03/11 بــه شــماره ثبــت 953 بــه شناســه ملــی 14011201720 ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل 
گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطالع عمــوم آگهی میگــردد. موضــوع فعالیــت :تولید محصــوالت کشــاورزی و باغــی, تولید انــواع قــارچ هــای خوراکی, 
تولیــد محصــوالت دامــی, پــرورش زنبــور عســل, پــرورش طیــور, کلیــه فعالیــت هــای مرتبــط بــا اصــالح نــژاد, مشــاوره و برگــزاری دوره هــای آموزشــی درخصــوص 
کشــاورزی و دام و طیــور و زنبورعســل, ارائــه خدمــات و تأمیــن نیــاز تولیدکنندگان کشــاورزی, تولید کودهای عالــی و ارگانیــک, طراحی و راه انــدازی واحدهای کشــاورزی 
و گلخانــه ای و ســالن هــای پرورشــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی 
: اســتان کرمــان ، شهرســتان بردســیر ، بخــش مرکــزی ، شــهر بردســیر، محلــه بلــوار 22 بهمــن ، کوچــه فجــر 3 ، کوچــه ســعید ، پــالک 0 ، طبقــه همکف کدپســتی 
7841663715 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1,000,000 ریــال نقــدی منقســم بــه 1000 ســهم 1000 ریالــی تعــداد 1000 ســهم آن بــا نــام عادی 
مبلــغ 1000000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 269346 مــورخ 1401/03/03 نــزد بانک کشــاورزی شــعبه بردســیر با کــد 2065 پرداخــت گردیده 
اســت اعضــا هیئــت مدیــره آقــای محمــد حقگوئــی بــه شــماره ملــی 3170136933 بــه ســمت مدیرعامــل به مــدت 2 ســال و به ســمت رئیس هیئــت مدیره بــه مدت 
2 ســال خانــم زهــرا رنجبــر شــورآبادی بــه شــماره ملــی 3179677023 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره به مــدت 2 ســال آقــای مهــدی پیرایش به شــماره ملی 
3179798262 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، 
بــروات ، قراردادهــا عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره یا نایــب رئیس هیئــت مدیره همــراه با 
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیر عامــل : طبق اساســنامه بازرســان آقای حســین حقگوئی بــه شــماره ملــی 3179622032 به ســمت بازرس علــی البدل 
بــه مــدت 1 ســال آقــای مهــدی حقگوئــی بــه شــماره ملــی 3179669268 به ســمت بــازرس اصلــی به مدت 1 ســال روزنامه کثیر االنتشــار ســپهر بردســیر جهــت درج 

آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور به منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیت نمی باشــد.
                                                                                   اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بردسیر )1330738(

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــي و اراضي 
و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي  شــماره140160319011000234-1401/1/29هیات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضــي آقاي 
حمید مرادی دشــتکار  فرزنداحمد بشــماره کدملــی 3179022353صادره از بردســیر در ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 433/49مترمربــع پــالک 140 فرعــي از 11 فرعــی از 278  اصلــي 
بخــش 20 کرمــان بردســیر خیابــان امــام نبــش کوچــه گلســتان 5  خریــداري از مالــک رســمي 
علــی خســروی محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 
15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
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اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي 
ــماره140160319011000438- ــر راي  ش ــمي براب ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق ــي و س و اراض

1401/2/18هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضــي آقــاي ابــوذر سیســتانی بدوئی فرزنــد ســعداله بشــماره کدملــی 3179946156صــادره از 
بردســیر  در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 331/07مترمربــع پــالک 210 فرعــي 535  
اصلــي بخــش 20 کرمــان بردســیر خیابــان ولــی عصــر کوچــه یــاس 10 فرعــی 2  خریــداري از 
مالــک رســمي محمــد باقــر نجــارزاده باغینــی محــرز گردیــده اســت.لذا به منظــور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهي اســت 
در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صادر 

خواهــد شــدتاریخ انتشــار نوبــت اول : 1401/3/9-تاریــخ 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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــي و اراضي 
و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي  شــماره140160319011000235-1401/1/29هیات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضــي آقاي 
علــي مظفــري غربــا فرزند ســعداله بشــماره شناســنامه 2 صــادره از بردســیر در یک بــاب خانه به 
مســاحت 308/5 مترمربــع پــالک 1 فرعــي 956  اصلي بخش 20 کرمان بردســیر خیابان شــهید 
صانعــی کوچــه 29 خریــداري از مالک رســمي ماه منظــر برومند بردســیری  محرز گردیده اســت.

لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهي مــي شــود در صورتي 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ 
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را به مراجــع قضایي 
تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/9-تاریخ 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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــي و اراضي 
و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي برابــر راي شــماره140160319011000304-1401/2/1هیات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بالمعارض متقاضي ســید  
حســین امیرپور ســعید فرزندســید علی اصغر بشــماره کدملــی 2991595590صــادره از کرمــان در 
ششــدانگ گاوداری بــه مســاحت 4146/57 مترمربــع پــالک 1 فرعــي 4665 اصلــي بخــش 20 
کرمــان بردســیر نــگار جنب ســرخکان مزرعه ســیف ابــاد خریــداري از مالک رســمي اقــای پژمان 
پیلتــن  محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به این 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهي اســت در صــورت انقضاي مــدت مذکــور و عدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/9-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23

حسین تقی  زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیراشناسه آگهی1325015

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــي و اراضي 
و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي برابــر راي شــماره140160319011000291-1401/2/1هیات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضــي آقاي 
احمــد ســاویز  فرزندکرامــت بشــماره کدملــی 3178949471صــادره از بردســیردر ششــدانگ یک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 549/12 مترمربع پــالک11 فرعــي 32  اصلي بخش 21 کرمان بردســیر 
روســتای چهــار طــاق خریــداري از مالــک رســمي اقای کرامت ســاویز محــرز گردیده اســت.لذا به 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه 
اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ 
انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه این اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایــي تقدیم 
نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/9-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23

   حسین تقی  زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر-شناسه آگهی1325023

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي 
ــماره140160319011000099- ــر راي ش ــمي براب ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق ــي و س و اراض

1401/1/18هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضــي آقــاي مســلم بازمانــده باغبــزم فرزندشــیرعلی بشــماره کدملــی 3179864486 صــادره 
ازبردســیر در ششــدانگ دکاکیــن بــه مســاحت 110/57 مترمربــع پــالک  26 فرعــي 193  اصلي 
بخــش 20 کرمــان بردســیر بلــوار امام جمعــه خریداري از مالک رســمي ســید محمد حســن ایت 
الهــی موســوی  محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصله 
15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهي بــه مــدت دو ماه اعتــراض خود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/9-تاریخ 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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر  راي شــماره140160319011000280 -1401/1/31هیات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضــي آقاي 
مهــرداد شــادمان ماهانــی  فرزنــد منصــور بشــماره کدملــی 2991733446 صــادره  از کرمــان در 
ششــدانگ یــک بــاب خانه بــه مســاحت 464/41مترمربــع پــالک 1 فرعــي از 956  اصلي بخش 
21 کرمــان بردســیر گلزارخیابــان معتمدالعلمــاء کوچه12خریــداري از مالک رســمي حســین فخر 
راینــی محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضي 
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به این 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهي اســت در صــورت انقضاي مــدت مذکــور و عدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/9-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23

حسین تقی  زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسیر - شناسه آگهی 1325022

آگهی تاسیس شرکت نوین رویش مشیز

اطالعیه نوبت دوم
ــت  ــی تح ــای صنف ــه واحده ــل توج قاب
ــی  ــواد پروتین ــف م ــه صن ــش اتحادی پوش
ــیر ــتان بردس ــار شهرس ــره ب ــوه وت و می
ــن  ــاده 6 آخری ــره 1م ــه تبص ــت ب ــا عنای ب
ــات  ــی انتخاب ــه اجرای ــن نام ــه آیی اصالحی
ــره  ــوع )تبص ــی موض ــای صنف ــه ه اتحادی
ــوب  ــی مص ــام صنف ــون نظ ــاده 22 قان 3م
1392( و صورتجلســه مــورخ 1401/3/16هیــات 
ــای  ــه ه ــات اتحادی ــزاری انتخاب ــی برگ اجرای
صنفــی و نظــر بــه اینکــه تعــداد داوطلبیــن 
صنــف مذکــور بــه حــد نصــاب الزم نرســیده 
و بــا اســتناد بــه مــاده 7 آییــن نامــه مذکــور 
بدینوســیله از افــرادی کــه تمایــل بــه ثبــت 
نــام درکاندیداتــوری انتخابــات هیــات مدیــره 
ــد  ــوق را دارن ــف ف ــه صن ــان اتحادی و بازرس
ــت  ــخ 1401/3/17لغای ــود ازتاری ــوت میش دع
ســایت  بــه  روز  ده  بمــدت   1401/3/26
ایرانیــان اصنــاف ) ســامانه ســاران- انتخابــات 
الکترونیــک ( مراجعــه و نســبت بــه ثبــت نام 

ــد  ــدام نماین اق
علیرضا امیرپورسعید 

 رئیس هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های 
صنفی شهرستان بردسیر

ــای  ــی بانک ه ــورای هماهنگ ــر ش دبی
اســتان کرمــان گفــت: پنــج هــزار و 480 
میلیــارد ریــال از مطالبــات کشــاورزان و 
ــه مــدت ســه  ــدگان اســتان ب تولیدکنن
ســال اســتمهال و حــدود هفــت هــزار 
ــاورزان  ــم کش ــان از جرائ ــارد توم میلی

بخشــیده شــده اســت.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان، 
اهلل داد محمدی مفــرد در نشســت خبری 
بــا اصحــاب رســانه اســتان کرمــان  بــا 
بیــان اینکــه 28 هــزار فقــره تســهیالت 
بــا مبلــغ دو هــزار و 700 میلیــارد تومــان 
در ســال گذشــته پرداخــت شــده اســت 
که بیشــترین مبلــغ تســهیالت در حوزه 
باغــات بــوده اســت ادامــه داد: 67 میلیارد 
تومــان تســهیالت ازدواج بــه زوجیــن در 
اســتان کرمان در ســال گذشــته پرداخت 

شــده اســت.
وی بــا اشــاره به اینکــه در اســتان کرمان 
در پرداخــت خســارات کشــاورزی جــزو 
ــرد:  ــان ک ــتیم بی ــتان های اول هس اس

۷ هزار میلیارد تومان از جرائم بانکی 
کشاورزان در استان کرمان بخشیده شد
در ســال زراعــی گذشــته بالــغ بــر 78 هــزار 
فقــره بیمــه نامه صــادر شــده و 440 میلیارد 
تومــان غرامــت پرداختــی بانک کشــاورزی 

بــه کشــاورزان در اســتان بــوده اســت.
محمدی مفــرد بــا اشــاره بــه ایجــاد خــط 
اعتبــاری ویــژه تحت عنــوان دامــدار کارت 
در راســتای مردمی ســازی یارانه هــا افــزود: 
در یــک هفتــه گذشــته بالــغ بــر 500 فقره 
بــا مبلــغ 48 میلیــارد تومــان تســهیالت در 
قالــب دامــدار کارت پرداخــت شــده اســت.

دبیــر شــورای هماهنگــی بانک هــای 
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
ســال جــاری تاکنــون نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل 93 درصــد رشــد 
پرداخــت تســهیالت را داشــتیم گفــت: در 
ــره  ســال گذشــته شــش هــزار و 860 فق
ــزار و 480  ــج ه ــغ پن ــه مبل ــهیالت ب تس
ــاورزان و  ــات کش ــال از مطالب ــارد ری میلی
تولیدکننــدگان اســتان به مدت ســه ســال 
اســتمهال و حــدود 7 هــزار میلیــارد تومــان 
از جرائم کشــاورزان بخشــیده شــده اســت.



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                                  

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

ــد:  ــم پورمتول ــادر: نســاء رحی ــد: طهماســب وم ــاح فرزن ــش ف شــهید دروی
۱۳۴۰ومتأهــل ، تاریــخ شــهادت: 62/۷/26،محــل شــهادت: بانــه و  مــزار: گلــزار 

شــهدای نــگار
زندگینامه:

شــهید درویــش فــاح در شــهر نــگار بــه دنیــا آمــد. در همــان ســال هــای 
ابتدائــی تحصیــل، دغدغــه کمــک بــه پــدر و انتظــار از فرزنــدان ارشــد خانــه 
باعــث شــد تــرک تحصیــل کنــد و در کارهــای کشــاورزی و دامــداری کمــک 

خانــواده باشــد.
بعــد از کشــاورزی توانســت از طریــق کار بــا تراکتــور امــرار معاش کنــد تا اینکه 

بــه فکــر ازدواج افتــاد و بــا دختــر مــورد نظــر خود عقــد کرد. 
خدمــت ســربازی و ادای دیـْـن بــه دیــن و کشــور از جملــه مســائل پیــش روی 
درویــش بــود. لــذا پــس از گذرانــدن دوره هــای آموزشــی در پــادگان صفــر پنج 
کرمــان و تــکاوری تهــران، عــازم کردســتان شــد و در مــاه هــای پایانــی خدمت 

ســربازی، در درگیــری بــا کوملــه هــای منطقه به شــهادت رســید.
بارزتریــن اخاقــش مهربونیــش بــود. مخصوصــا بــا مــادرم. تراکتــور خریــده 
بودیــم. بــدون اجــازه و رضایــت مــادر بــرا کســی کار نمــی کرد...تــو روســتا هــر 
کــی تراکتــور مــی خریــد، بــه درویــش مــی گفــت از کرمــان بــراش بیــاره ...

                                                            راوی: آقای علی فاح)برادر شهید(
خنــده رو بــود و مــردم دار. هــر وقــت عصبانــی میشــد، مــی رفــت، نمــی مانــد 

بحــث رو ادامــه بــده.
به همه سر می زد. اکثر مردم نگار می شناختنش. 

تــو درگیــری ای کــه نــگار اتفــاق افتــاده بــود، یــک اســلحه جــا مــی مونــه. 
درویــش رفــت تحویــل ســپاه داد. همیــن شــد مقدمــه آشــنایی و دوســتی بــا 

شــهید محمدعلــی آژ.  
هــر وقــت مــی آمــد مرخصــی، مــی رفــت تــو پایــگاه بــا بچــه هــای ســپاه 

همــکاری مــی کــرد.
این دوستی ادامه داشت تا اینکه با شهید آژ  در یک روز تشییع شدند 

وقتــی گرهــی بــه کارمــون میفتــه، ازش کمــک مــی خواهیــم، میریــم ســر 
مــزارش، بیشــتر هــم جــواب گرفتیــم...راوی: آقــای علــی فاح)بــرادر شــهید(

لحظه هب اسارت رد آدمن قهرمان زچاهب ، شهید ماشاءاهلل پیل افکن

شهید معظم   درویش فالح  

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

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

     www.sepehrbrd.ir : پایگاه اینترنتی

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

آن شاه صبح خیزان آن طوس شد دیارش
از رنج و از غم او دل می رود قرارش

آنجا که شاعری گفت باشد به طوس قبران
از بهترین مردان هست او چو مه عذارش

وز بدترین مردان هارون که دشمن اوست
اما زنور موسی بی نور قبر تارش

تاریک قبر هارون همچون جهنم است آن
ناید به شه زیانی از سوزش و شرارش

شغل وزارت او را بودش چو چاه و یوسف
از برکت وجودش دل ها شد استوارش
آن ازدواج او هم یک حصر خانگی بود

تنگ است سینه او را کان خانه شد حصارش
بودش اگر مراقب همسر ورا به منزل
یاد خدای اعظم می داشت کامگارش
در این خیال بودند تا راز وی بپوشند

غافل که می درخشد آن روی صد نگارش
عطار از حسادت دارد گاب محبوس

آن بوی ناز گل ها بنماید آشکارش
پنداشت گر بپوشد اسرار آل احمد
از مردمان نامی مأمون نابه کارش

باشد همیشه جاوید آن تخت و تاج قدرت
تقدیر ایزدی کرد هم مرگ را دچارش

دشمن بمرد و از او مانده است کرد زشتش
نامش رود به زشتی با آن سیاه چارش

جاوید و نیک مانده است ذکر امام هشتم)ع(
آن ضامن شریعت اوصاف شاهوارش

تا راه او ببندد وان وصف او بپوشد
هم تلخ کرد چو نیشی انگور نوشوارش

اندر کدام ملت این ماحضر نهادند
باشد پذیره ی ضیف با زهر جان شکارش

این میزبان و این زهر رویش سیاه بادا
زین ناستوده پیوند دادند حال زارش

این است ارث آبا موال علی )ع( و فرزند )ع(
هم شد نصیب بر شاه از دشمنان خوارش

مهمان که حرمت او باشد حبیب اهلل
ای میزبان به عزت در یاد می سپارش

گرچه رضا نشسته اندر زمین غربت
مردان آریایی گردیده اند یارش

غربت بود کسی را کاو را رفیق و مونس
ماهی نگیرد احوال سر ناورد به دارش

ایران آریایی گر زنده است و پویا
این زندگی و جنبش دارد به افتخارش

روح لطیف دارد جسم عزیز دارد
این هر دو را بمانده است ز احمد به یادگارش

بــه گــزارش گــروه امــام و رهبــری خبرگــزاری ایرنــا، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
در اجتمــاع پرشــور مــردم در مرقــد مطهــر رهبــر کبیــر انقــاب بــه مناســبت 
سی وســومین ســالگرد عــروج آن عزیز ســفر کرده، امــام خمینــی را روح جمهوری 
اســامی، شــخصیتی حقیقتــاً اســتثنایی وامــاِم »دیــروز و امــروز و فــردای ملــت 
ایــران« خواندنــد و تأکید کردند: نســل جوان و هوشــمند کنونــی بــرای اداره آینده 
کشــور و رســاندن ملــت بــه قله هــای پــر شــکوه بــه نرم افــزاری مطمئــن، جامــع، 

شــتابدهنده وتحول آفریــن یعنــی درســها و گفتــار و رفتــار امــام نیــاز دارد.
ایشــان همچنیــن بــا بیــان توصیه هایی مهــم، مــردم و فعــاالن انقابــی، فرهنگی، 
سیاســی و اقتصــادی را بــه جلوگیــری از هویت زدایــی از انقــاب و تحریــف امــام، 
ــی دشــمن، جلوگیــری از نفــوذ رگه هــای ارتجــاع و  افشــای دروغ و جنــگ روان

ســبک زندگــی غربــی، و قدرشناســی از مســئوالن انقابــی ســفارش کردنــد.
رهبــر انقــاب در ایــن مراســم کــه بعــد از دو ســال بــه صــورت حضــوری برگــزار 
شــد، بــا اشــاره بــه ابعــاد همچنان ناشــناخته شــخصیت امــام خمینی گفتنــد: با 
وجــود حرفهــا و نوشــته های فــراوان دربــاره آن حکیــم هدایتگــر، ناگفته هــا درباره 
عظمــت و قــدرت شــخصیتی و رهبــری او بســیار اســت و نســل جــوان کــه امــام 
را به درســتی نمی شناســد، بــرای ایفــای مســئولیت ملــی و انقابــی و برداشــتن 
گام دوم انقــاب و اداره بهینــه کشــور، بایــد درس هــای پیش برنــده و تعیین کننده 
مکتــب امــام را بیامــوزد تــا بــا اطمینــان به ســوی آینــده درخشــان کشــور گام 

بــردارد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکید بــر اینکــه امــام )ره( از نظر خصوصیات شــخصی 
بــه معنــی واقعی کلمــه ممتاز بــود، به بیــان برخی ویژگی هــای ایشــان پرداختند 
و گفتنــد: »پاکــی و پرهیــزگاری«، »معنویــت و حــاالت عرفانــی«، »شــجاعت«، 
»حکمــت و عقانیــت«، »محاســبه گری«، »امیــد به آینــده«، »صداقــت«، »وقت 
شناســی و نظــم«، »تــوکل و اطمینــان به وعــده الهــی« و »اهل مبــارزه بــودن« از 

جملــه خصوصیــات بــارز امــام راحــل بود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بعــد از بیــان برخــی ویژگی هــای ممتــاز امــام، بــه 
تبییــن مبانــی و اصــول مکتــب امــام پرداختنــد و افزودنــد: زیربنــای مکتــب امام 
چــه در دوران مبــارزه و چــه در دوران انقــاب »قیــام هلل« بــود و ایــن زیربنــا مبنای 

قرآنــی داشــت.
ایشــان هــدف قیــام بــرای خــدا در همــه مراحــل را »اقامــه حــق«، »اقامــه عــدل 
و قســط« و »ترویــج معنویــت« برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد: امام یــک مبارز 

واقعــی بــود و در میــدان قیــام هلل حضــور دائمــی داشــت.
رهبــر انقــاب اســامی گفتند: حرکــت امــام در دوران مبارزه چند نقطه برجســته 
داشــت کــه عبارتنــد از نترســیدن، صراحــت بــا مــردم، اعتمــاد به مــردم، قــدردان 

مجاهــدت مــردم بــودن و دمیــدن امیــد بــه دلها.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ســپس بــه بیــان نــکات برجســته حرکــت امــام در 
دوران ایجــاد جمهــوری اســامی پرداختند و خاطرنشــان کردند: مهمترین دغدغه 
و نقشــه راه امــام در ایــن دوران، فاصله گــذاری میــان طــرح »جمهــوری اســامی« 
بــا »فرهنــگ و قامــوس غربــی« بــود. بــر همیــن اســاس امــام اصــرار داشــت کــه 
جمهــوری اســامی وام گرفتــه از »جمهــوری« و »مــردم ســاالری« غربی نیســت 

بلکــه برگرفتــه از اصل اســام اســت.
**هماهنگ سازی دوگانه های به ظاهر متناقض

ــام را،  ــد ام ــوی جدی ــارز الگ ــای ب ــی ه ــی از ویژگ ــامی یک ــاب اس ــر انق رهب
ــو  ــد: در الگ ــتند و گفتن ــض دانس ــر متناق ــای به ظاه ــازی دوگانه ه هماهنگ س
و نظــام سیاســی جدیــدی کــه امــام ارائــه کــرد، »هــم معنویــت اســت هــم رأی 
مــردم«، »هــم اجــرای احــکام الهــی اســت هــم رعایــت اقتضائــات و مصلحت های 
عمومــی«، »هــم اصــرار بــر عدالــت اقتصــادی و رعایــت حــال ضعفــا اســت هــم 
اصــرار بــر تولیــد ثــروت«، »هــم نفــی ظلــم اســت هــم نفــی ظلم پذیــری«، »هم 
تقویــت علــم و اقتصــاد اســت هــم تقویت بنیــه دفاعــی کشــور«، »هم انســجام و 
وحــدت ملی اســت هــم پذیرفتن تنــوع آرا و گرایشــهای مختلف سیاســی«، »هم 
تأکیــد بــر تقــوا و طهــارت مســئوالن اســت هم تأکیــد بــر کارشناســی و کاربلدی 

مسئوالن«.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای ســپس ســؤال مهمــی را مطــرح کردند و گفتنــد: این 
مکتــب و الگویــی کــه امــام طراحــی و پایه گــذاری کردنــد تــا چــه میــزان در زمان 

امــام و بعــد از ایشــان تحقــق پیــدا کرده اســت؟
ایشــان افزودنــد: پاســخ مــن بــا اطــاع از حقایق کشــور این اســت کــه »جمهوری 
اســامی در همــه ســرفصل ها همچــون مردم ســاالری، پیشــرفت های علمــی، 
امــور دیپلماســی، اقتصــادی و خدمــات عمومــی موفقیت هــای بزرگــی به دســت 
آورده کــه انــکار آنهــا بی انصافــی اســت البتــه ناکامی هــا نیــز کــم نبــوده اســت 

یعنــی هــم پیشــرفت داشــتیم و هــم ضعــف و ناکامی.
رهبــر انقــاب اســامی در بیــان علــت ضعف هــا و ناکامی هــا افزودند: بــرای یافتن 
علــت، امــام مــا را راهنمایــی کــرده و می گوینــد »کارنامــه شــما در گــرو تــاش و 
مجاهــدت اســت«، یعنــی هــر جــا ملــت و مســئولین بــا اراده قــوی وارد میــدان 
شــوند، آنجــا عرصــه پیشــرفت ها اســت و هــر جــا سســتی در اراده هــا به وجــود 

ــد، موجــب عقب ماندگــی می شــود. آی
ــاب  ــه انق ــش ماه ــقوط ش ــده س ــی وع **برخ
ــاه از  ــش م ــتاد، ش ــروز هش ــا ام ــد ام را می دادن

ــت  ــته اس ــاب گذش انق
ایشــان جــزء دوم از ایــن توطئــه را القــاء محاســبات غلــط دربــاره رو 
به ســقوط بودن جمهوری اســامی دانســتند و افزودنــد: بدخواهان، 
ــقوط  ــاب س ــر انق ــاه دیگ ــش م ــد ش ــاب می گفتن ــدای انق ابت
خواهــد کــرد و بعــد که محاســبه آنهــا غلــط از آب درمی آمــد وعده 
شــش مــاه دیگــر را می دادنــد در حالی کــه امــروز بیــش از هشــتاد، 
شــش مــاه از انقــاب گذشــته و آن نهــال باریــک بــه درختــی تناور 
و مقتــدر تبدیل شــده اســت، و محاســبات امــروز آنهــا نیز همچون 

گذشــته کامــاً غلط اســت.
رهبــر انقــاب تأکیــد کردنــد: در جمهــوری اســامی، عامــِل مــردم 
عامــل بســیار مهمــی اســت و دشــمنان نخواهند توانســت ملــت را 

در مقابــل نظــام اســامی قــرار دهنــد.
ایشــان در تحلیــل علــت محاســبات پــی در پــی غلــط دشــمنان 
ایــران، بــه نقــش تعــدادی از مشــاوران ایرانِی خائــن در شــکل دادن 
بــه این محاســبات اشــاره کردنــد و گفتند: ایــن مشــاوران خیانتکار 
نــه تنهــا بــه کشــور خــود بلکــه حتــی بــه آمریکایی ها هــم خیانت 
می کننــد چــرا کــه بــا ایــن مشــورت های غلــط موجــب شکســت 

خــوردن آنهــا می شــوند.
**تشــییع میلیونــی شــهید ســلیمانی نشــان دهنده 

اعتقــاد مــردم بــه دیــن و مقاومــت اســت 
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز گرایش مــردم بــه دیــن و انقاب 
یقینــاً بیــش از ابتــدای انقــاب اســت، بــه نمونه هایــی برجســته از 
حضــور شــکوهمند مــردم در تجلیــل از مقاومــت و روحانیت اشــاره 
ــهید  ــه ش ــدِن قطعه قطع ــِی ب ــییع میلیون ــد: تش ــد و گفتن کردن
ســلیمانی و بزرگداشــت آن مــرد انقابی، مبارز و مجاهد، و تشــییع 
جنــازه و ابــراز احساســات مــردم بــه درگذشــت مراجــع و فقهــای 
عالی قــدری همچــون آیــت اهلل صافی گلپایگانــی و آیــت اهلل بهجــت 
بــا گرامیداشــت هیچ شــخصیت سیاســی و هنــری دیگر در کشــور 
قابــل مقایســه نیســت و نشــان دهنده اعتقــاد مــردم بــه روحانیــت، 

دیــن، جهــاد و مقاومــت اســت.
**نگذارید دشمن از انقاب شما هویت زدایی کند

رهبــر انقاب اســامی، حضور مشــتاقانه جوانــان در مراکــز اعتکاف 
و اجتماعــات عظیــم معنــوی و همچنیــن راهپیمایی های با شــکوه 
22 بهمــن و روز قــدس را نشــانه های دیگــری از وفــاداری ملــت بــه 
بــه راه امــام بزرگــوار دانســتند و افزودنــد: نمونــه دیگــری از ارادت 
دینــی مــردم، اظهــار شــوق و ارادت آحــاد مــردم از پیــر و جــوان و 
کــودک در سراســر کشــور بــه ســاحت حضــرت ولی عصر)عــج( در 

قالــب ســرودی اســت کــه ایــن روزهــا پخــش شــده اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بخــش پایانــی سخنانشــان هفــت 
توصیــه مهــم خطــاب بــه فعــاالن عرصه هــای انقابــی، اجتماعــی، 

سیاســی و اقتصــادی بیــان کردنــد.
**وظیفه قدرشناسی از مسئوالن انقابی

رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه جلوه هایــی از فعالیت هــای ارزشــمند 
ــور  ــبانه روز حض ــد ش ــد: چن ــر، گفتن ــای اخی ــئوالن در روزه مس
مســتقیم یــک وزیــر در آبــادان و ماقــات رئیس جمهور و معــاون او 
بــا آســیب دیدگان حادثــه و آرامــش دادن بــه آنهــا، نمونه هایــی بــا 
ارزش و درخــور قدرشناســی اســت؛ البتــه باید عامــان خرابکاری ها 

در قضیــه آبــادان و در قضایــای دیگــر نیــز مجــازات شــوند.

*خبرگزاریهــای جهــان از کمبــود شیرخشــک 
درکشــورهای غربــی بویــژه کانــادا وباالخــص  امریکا 
خبــر میدهنــد ولــی در شــبکه هــای فارســی زبــان 
معانــد خبــری پخــش نمیشــودولی بــرای گرانــی و 
یــا احتــکا روکمبــود چنــدروز یــک قلــم کاال درایــران 
ســاعتها برنامــه پخــش میکننــد بــه گونــه ای کــه 
مــردم مــا متاســفانه باورمــی کننــد ایــن دوگانگــی 
ــد  ــی کن ــا دلســوزی م ــرای م ــه ب شــبکه هــای ک
فکــر کردیــد چراایــن همــه بــرای ما پخــش میکنند 
ولــی از مشــکالت غربیهــا مثــل کمبود شیرخشــک 
ــود                                                                                                                                       ــری منتشرنمیش ــکا خب ــه امری ــدازی روزان وتیران
9033----40                                              

ــئولین از  ــردم ومس ــه م ــم هم ــر میکن ــالم فک *س
تکثیــرو گردش ســگهای ولگــرد درخیابانهــای اصلی 
شــهر وحومــه امنیت وآســایش مردم را مختــل کردند 
ــوار شــهیدجهاندیده قــدم مــی زدم  ــروز دربل مــن دی
یــک مرتبــه 4ســگ به ســمت مــن وخواهــرم حمله 
کــرد شــانس اوردیــم یــک ماشــین عبــوری رســید و 
بــه کمــک مــا امــد وســگها را فــراری داد مســئولین 
محتــرم فکــری بکنیــد من شــنیدم درخیلی شــهرها 
یــک محلــی بــرای اینهــا تعییــن کــر دنــد وانهــا را 
بــه ان محــل انتقــال میدهنــد وعقیــم شــان میکنند                                                                                                                                           

9133----71                                               
*ورودی از کرمــان بــا توجــه بــه روکش اســفالت فاقد 
خط کشــی وشــبنما اســت و درشب بســیار خطرناکه 
ــر از آن  ــده نمیشــود و جلوت چــون عــرض جــاده دی
ازحوالــی دوربیــن هــم فاقــد خــط کشــی اســت لطفا 

اقــدام کنیدباتشــکر                          71---9390
ــن  ــه ای ــه بردســیراز گدارب ــان ب *ســالم جــاده کرم
ــا یــک ســال روکــش اســفالت شــده  طــرف تقریب
ــب  ــال تخری ــته ودرح ــل روز اول شکس ــاره مث دوب
اســت یعنــی پیمانــکاران تعهــدی و ضمانتــی 
برکیفیــت کارشــان ندارنــد چــرا مســئولین نظــارت 
ــال  ــش از یکس ــفالت بی ــن اس ــرا ای ــی کنندچ نم
ــود                                                                                                                                               ــوع ش ــوم وارد موض ــی العم ــت مدع دوام نداش
9227----11                                           

ــه  ــهیدجهاندیده ک ــوار ش ــاده روی بل ــالم پی *باس
ــود  ــد میش ــده ببینی ــرش ش ــنگ ف ــته س در گذش
ــد  ــیب دارن ــراز ونش ــس ف ــت از ب ــا راه رف ــرای انه ب
ــهری  ــرم ش ــئول محت ــد مس ــدی دارن ــتی وبلن پس
ــد و  ــری کن ــه کارپیمانارجلوگی ــد از ادام ضمــن بازدی
از وی بخواهــد کــه انهــا را اصــالح کنــه ایــن همــه 
ــکر                                                                                                                                            ــد باتش ــه کار کن ــرا بایداینگون ــده چ ــه ش هزین

9132----60                                           
*ایــن نمایشــگاه چقــدر کمــک بــه تامیــن 
ــه  ــن هم ــردم داشــت باای ــفره م ــای س ــل به وتقلی
ــه  ــی ک ــد فضای ــه مصــرف کردن ــی ک ــرق رایگان ب
ــن نمایشــگاه  ــزاری ای ــد مســئول برگ اشــغال کردن
ــکر                                                                                                                                       ــه نمایدباتش ــردم ارائ ــه م ــات الزم را ب توضیح

9387----15                                         

اشعارآیینی امام رضا علیه  السام)1(

ــات  ــه عملی ــن در ادام ــل افک ــاءالله پی ــهید ماش ش

چزابــه. شــش شــبانه روز در مقابــل و پشــت جبهــه 

دشــمن بــدون وقفــه بــرای نجــات تیــپ ۷۷خراســان 

از محــارصه، بــا دشــمنان جنگیــد و آنقــدر از مهــات 

ذخیــره و دپــو شــده دشــمن اســتفاده کرد تــا مهات 

آن محــدوده بــه پایــان رســید، آنــگاه بــا لــب تشــنه و 

بــدن خســته و گرســنه، و چشــم ترکــش خــورده ایــی 

کــه ۶ شــبانه روز نخوابیــده، در محــارصه دشــمن قرار 

گرفــت و تنهایــی بــه اســارت دشــمن در آمــد .

ايــن قهرمــان نــا شــناخته بــه تنهایــی دو شــبانه روز 

گردان هــای زرهــی و پیــاده دشــمن را زمیــن گیــر کرد 

تــا تیــپ مشــهد از محــارصه، رهایــی یابــد.

دشــمنان شکســت خــورده، خشــم خــود را، بــا 

ــت  ــدن دو دس ــه بری ــدد، از جمل ــکنجه های متع ش

ــرون آوردن دو چشــم او،  ــازو، و بی ــدش از ب ــوان من ت

ــدن رس و  ــت کن ــش، و پوس ــدان های ــن دن و شکس

جمجمه اش و همچنین محاســن رشیفش با پوســت 

و گوشــت صورتــش، و بــا نشــاندن 

صد هــا گلولــه در پیکــر پاکــش، 

اینگونــه از او انتقــام گرفتنــد و چــه 

عاشــقانه بــه ديــدار حــق شــتافت

روســتای  از  عزیــز  شــهید  ایــن 

ــو شهرســتان آمــل  اســپاهیکاله داب

میباشــد .یــاد و نامــش گرامــی 

صلــوات                                    روحــش  وشــادی 

بیانات رهبرمعظم  انقاب به مناسبت سی وسومین سالگرد عروج امام خمینی )ره( :

درس های خمینی عظیم ، نرم افزار انقا ب اسامی درگام دوم انقاب 

ببینیم ما در زندگی نقش کدام یک از این 
وسائل خانه را بازی می کنیم

حکیمــی میگفــت :دنیــا یــک خانــه بــزرگ اســت و آدمهــا هــر کــدام  ماننــد 
یکــی از وســایل خانــه  هســتند :بعضــی کارد هســتند 

تیــز ، برنــده و بیرحم.بعضــی کبریــت هســتند و آتــش بــه پــا میکنند.بعضــی 
کتــری هســتند و زود جــوش میآورند.بعضــی تابلــوی روی دیوار هســتند،بود و 
نبودشــان تاثیــری در ماهیــت خانــه ندارد.بعضــی قاشــق چایخوری هســتند، و 

فقــط کارشــان بــر هــم زدن اســت.
بعضــی رادیــو هســتند و فقــط بایــد بهشــان گــوش کرد.بعضــی تلویزیــون 
هســتند،و بدجــور نمایــش اجــرا میکننــد. اینهــا را فقــط بایــد نــگاه کــرد.

بعضــی قابلمــه هستند،برایشــان فرقی نمیکنــد محتوای درونشــان چه باشــد ، 
فقط پر باشــند کافیســت.بعضی قندان هســتند، شــیرین و دلچســب.  بعضی 
دیگــر نمکــدان، شــوخ و بامزه.بعضــی یــک بوفــه شــیک هســتند، ظاهــری 
لوکــس و قیمتــی دارنــد ، امــا در باطن تکه چوبی بیش نیســتند.بعضی ســماور 
هســتند، ظاهرشــان آرام ، ولــی درونشــان  غوغایــی برپاســت.بعضی یــک توپ 
هســتند، از خــود اختیــاری ندارنــد و بــه امر دیگــران اینطرف و آنطــرف میروند.
بعضــی یــک صندلــی راحتــی هســتند، میشــود روی آن لــم داد ، ولــی هرگــز 
نمیتــوان بــه آنهــا تکیــه کرد.بعضــی کاه هســتند، گاهــی گذاشــته و گاهــی 

برداشــته میشــوند ولــی در هــر دو صــورت فریبکارند.
بعضــی چکش هســتند،و کارشــان کوبیــدن و ضربــه زدن و خرد کردن اســت.و 
اما..   .بعضــی تــرازو هســتند، عــادل و منصــف ، حرف حــق را میزننــد ، حتی اگر 
بــه ضررشــان باشــد.عده ای تنــگ بلوریــن آب هســتند،پاک و زالل اینها نهایت 

اعتمادند.برخــی آینه اند،
 صــاف صیقلــی بــدون کوچکترین خــط و خش ، اینهــا انتهــای صداقت ند.عده 
ای، چتــر هســتند، یــک ســایبان مطمئن در هجــوم رگبــار مشــکات.عده ای 
دیگــر لبــاس گرم هســتند، در ســرمای حــوادث ، تن پوشــی از جنــس آرامش.  
عــده ای مثــل شــمع، میســوزند و تمام میشــوند ، ولی بــه اطرافیان نــور و گرما 
و آرامــش میدهند.ایــن مهــم اســت که :ببینیــم مــا در زندگی نقش کــدام یک 

از ایــن وســائل خانــه را بــازی می کنیــم

ادامه ســرمقاله ...  مــا در نمــاز می گوییــم: »اهدنــا الصراط المســتقیم« 
و از خــدا مــی خواهیــم کــه ملــت و اجتمــاع و اشــخاص را راه ببــرد بــه یــک صراط 
مســتقیمی کــه از اینجــا شــروع مــی شــود و بــه آخــرت ختــم می شــود و الــی اهلل 
اســت. ایــن سیاســت مختــص به انبیــاء و اولیاء اســت... انبیاء شــغل شــان سیاســت 
اســت و دیانــت همــان سیاســتی اســت کــه مــردم را از اینجــا حرکت می دهــد و به 

همــه چیزهایــی کــه بــه صــالح ملــت و مــردم اســت، هدایت مــی کند.«
حکومــت اســالمی از دیــدگاه امــام خمینــی متفــاوت با دیگــر حکومتهــای موجود 
اســت. حکومــت اســالم حکومــت قانــون اســت، در ایــن طــرز حکومــت، حاکمیت 
منحصــر بــه خداســت و قانــون فرمــان و حکــم خداســت. قانون اســالم، بــا فرمان 

خــدا، بــر همــه افــراد و دولــت اســالمی حکومــت تــام دارد
حقیقــت حکومــت اســالم، عــدل مــی باشــد؛ زیــرا انســان در این حکومت تســلیم 
ذات بــاری تعالــی اســت. یــک حکومــت عــدل، حکومتــی اســت کــه تابــع مــردم، 
بــرای مــردم و خدمتگــزار مــردم باشــد نــه مــردم بــرای حکومــت کــه ایــن ویژگی 
در حکومــت اســالمی وجــود دارد. حکومتــی کــه ماهیــت اصــل آن عدل باشــد، ما 
بیــن اقشــار ملتهــا هیــچ فــرق قائل نیســت و حقــوق همــه ملتهــا را مراعــات می 
کنــد. تمــام افــراد عالــم را بشــر مــی  دانــد، و حــق بشــری بــرای آنهــا قائــل اســت، 
تمــام عالــم را بــه نظــِر محبــت نــگاه مــی  کنــد؛ مــی  خواهــد عالــم مســتضعفین 
نجــات پیــدا کننــد، مــی  خواهد تمــام عالــم روحانی بــه عالِم قــدس نزدیک شــوند
امــام خمینــی تأکیــد دارد کــه اســالم بــه انســانیت انســان ارج مــی گــذارد. ایشــان 
همچنیــن بــا اشــاره بــه عــدم تفــاوت زن و مــرد در کرامــت مــی گویــد زنهــا نیــز 

امام خمینی )ره( یک متفکربرجسته اسامی با برخورداری از اندیشة سیاسی دینی است
مقــام کرامــت دارنــد و همــه آنهــا صاحب اختیــار هســتند، همانطوری کــه مردها 
اختیــار دارنــد. خداونــد همــه انســانها را بــدون در نظر گرفتن جنســیت بــا کرامت 

و آزاد خلــق کــرده اســت.
سیاســت در اندیشــه هــای امــام خمینی به معنــای اداره و رهبری ســالم و درســت 
جامعه در مســیر تکامل، ترقی و رشــد انســان اســت. در اســالم سیاســت حقیقی؛ 
یــک اصــل مســلم و اجتنــاب ناپذیــر و غیــر قابــل انفــکاک از برنامــه هــای ایــن 
دیــن مقــدس اســت. چــرا که اســالم فقــط دیــن عبــادت، تعلیــم و تعلُّــم عبادی 
و امثــال اینهــا نیســت. اســالم یــک حکومــت بــزرگ بــه وجــود آورده و از هیــچ 
امــری غافــل نیســت. بشــر را عــالوه بــر روحیــات در مادیــات هــم غنــی مــی 
 کنــد. اســالم قبــل از اینکــه دیــن معنویــت باشــد دیــن سیاســت اســت. از ایــن 
رو سیاســت بــر اســاس خدمــت بــه مــردم و جامعــه بشــری پدیــده ای اســت که 
آمیختــه بــا ماهیــت تعالیــم اســالم بــوده و بخــش بزرگــی از آمــوزه هــای دینــی 

را تشــکیل مــی دهد.
امــام خمینــی )ره( بــا وجــود ســیطره تمــدن غربــی بــر جهــان امــروز مــرد قــرن 
و احیاگــر میــراث عظیــم اســالمی در جهــان امــروز بــوده و راه جدیــدی را بــرای 
انســان امــروز ترســیم کــرده اســت و بــه تعبیــر اندیشــمندان منــادی معنویــت و 
روحــی جدیــد بــرای جهــان بــی روح در عصــر حاضــر شــد. پایــداری، تــالش 
و مجاهــدت خســتگی ناپذیــر او در طــول بیــش از ســه دهــه میــراث گرانبهایــی 
بــرای مســلمانان و شــیفتگان وی بــر جــا گذاشــت و ســنتی نــو و مکتبــی اصیل 

بــرای احیــای ارزش هــا و اصــول اســالمی در جهــان امــروز ارائــه کــرد.

پنــد و انــدرز : امــام رضا )علیــه الســام( فرمود : شــش چیــز بدون شــش چیز اســتهزا و مســخره کــردن  نفس اســت : -1کســی که بــه زبان اســتغفار 
کنــد ولــی در دل پشــیامن نشــود -2 کســی کــه از خداونــد توفیــق کارهــای خــوب کند ولــی تاش و مجاهــدت نکند -3 کســی که پناه می بــرد به خــدا از آتش 
دوزخ ، ولــی تــرک شــهوات دنیــوی منــی کنــد -4 کســی کــه یــاد مــرگ کنــد و بــرای آن آماده نشــود -5کســی که از خدا بهشــت طلبد ولی در ســختی هــا و باها 

صــر نکنــد -6 کســی کــه ارصار بــر گنــاه دارد ولــی از خــدا طلــب عفو منــی کند و توبــه منی مناید 
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