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پیامبــر رحمــت )ص( : یعنــی نــگاه بــه نامحــرم تیــری از تیر هــای زهرآگیــن شــیطان اســت، هــر کــس بــه پــاس 
حرمــت الهــی آن را تــرک کنــد، خــدا ایمانــی بــه او می دهــد کــه شــیرینی آن را در دل احســاس می نمایــد.

بحاراألنــوار جلــد ۱۰۴ صفحــه ۳۸

ماجرای مرگ ماهی ها
  در سد حلبی ساز بردسیر

ادامه در صفحه ی دوم

دادستان بردسیر :  ۶ متهم تحت تعقیب قرار گرفتند

ــی و  ــتان عموم ــژاد دادس ــین صالحی ن افش
انقــاب بردســیر گفــت: بــه محــض اطــاع 
دادســتانی از مــرگ هــزاران ماهی بــه دلیل 
خشــکی یکبــاره آب در ســد حلبــی ســاز 
ــت در  ــد فوری ــا قی ــوع ب ــیر، موض بردس

ــت. ــرار گرف ــتانی ق ــتور کار دادس دس
وی افــزود: گزارش کارشناســی واصلــه حاکی از 
ایــن اســت کــه زارعیــن بــدون در نظــر گرفتن 
حیــات آبزیــان رودخانه هــای منتهــی بــه ســد، 
ــه  ــد ب ــه آب کرده ان ــه برداشــت بی روی ــدام ب اق
میزانــی که صرفــاً گل و الی و رســوبات پشــت 

ســد باقیمانده اســت.
طبــق  اینکــه  بیــان  بــا  صالحی نــژاد 
بررســی های انجــام شــده هیچ گونــه مجــوزی 
ــاد کشــاورزی  ــا جه ــور آب ی از ســوی اداره ام
شهرســتان در خصــوص ایــن نحــوه برداشــت 
آب صــادر نشــده اســت، تصریــح کــرد: ۶ متهم 
مــرگ ماهی هــای ســد حلبی ســاز تحــت 

ــد. ــرار گرفتن تعقیــب ق
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجه بــه اینکه بخشــی 
از ایــن ماهی هــا توســط جهــاد کشــاورزی بــه 

ــرد:  ــه شــده اند، خاطرنشــان ک آب ســد ریخت
بــرای ۲ اداره مرتبــط بــا موضــوع، پرونــده 
ــزارش  ــت و در گ ــده اس ــکیل ش ــی تش قضای
ــر  ــا، تبخی ــود آب رودخانه ه ــی کمب کارشناس
آب موجــود و بــاال آمــدن رســوبات نیــز از علــل 
ایــن حادثــه ناگــوار بــرای آبزیــان اشــاره شــده 
اســت امــا بــه هیــچ عنــوان پذیرفتــه نیســت 
ــر  ــان ام ــه، متولی ــک حادث ــوع ی ــس از وق پ
دالیــل توجیــه کننــده بــرای تــرک فعل هــای 

خــود ارائــه کننــد.

سرمقاله

 خداوند در قرآن می فرماید:  هرکس معتقد به قیامت 
است و همواره در یاد خدا است، رسول اکرم )ص( را 
الگوی خود قرار دهد و سبکی از زندگی که ایشان 
می نمایانند را برای خود انتخاب کند. یعنی اگر کسی 
ابدیت برایش معنا دارد مثل رسول  ا... )ص( زندگی 
می کند و سبک مطلوب خود را در سیره ی عملی 
آن حضرت می جوید ولی اگر کسی نگاه آخرتی به 
دنیا نداشت هرگز رسول ا... )ص( را الگوی مطلوبی 
نمی بیند. در واقع این آیه متذکر می شود که آن سبک 
از زندگی که بتواند آرمان های الهی را برآورده سازد 
آن سبکی است که رسول خدا )ص( در آن برای 
ما مطلوب باشند، مگر این که معنای زندگی مان را 
تا ابدیت وسعت ندهیم و متوجه نباشیم ابدیت یک 
قسمِت درخشان زندگی ما است.  البته فراموش نشود 
که سبک زندگی غربی میوه ی درختی است که ریشه 
در اومانیسم و سکوالریسم دارد و نتیجه ی آن عقیده 
این مدل در زندگی است. در غرب ابتدا نگرش های 
انسان به عالم و آدم عوض شد و پیرو آن این نوع 
شهرسازی و معماری و آموزش و اقتصاد ظهور کرد در 
همین رابطه است که باید به نوع شهرسازی و معماری 

و آموزش و اقتصاد غربی حساس باشیم.  
وقتی به این نکته برسیم که ما با فرهنگمان، اقتصاد 
و سیاست و تعلیم و تربیت خود را شکل می دهیم، 
می پذیریم که سبک زندگی ابعاد سیاسی اقتصادی 
این یک چیز روشنی است که مسائل  هم دارد، 
سیاسی و اقتصادِی یک ملت مبتنی بر فرهنگ 
آن ملت است و آن فرهنگ است که سیاست و 
اقتصاد آن ملت را تعریف می کند، به همین جهت 
می گوییم سبک زندگی ما با عناصر هویتی شیعی 
ایرانِی ما همراه است. در حال حاضر این فرهنگ با 
توجه به غلبه ی فرهنگ دنیای جدید تحت تاثیر آن 
قرار گرفته و دنیای غرب با سبک زندگی مناسب 
است.  کرده  تحمیل  ما  به  را  فرهنگ خود، خود 
انسان متوجه  توحیدی شد  وقتی  زندگی  سبک 
حجاب هایی می شود که مانع رجوع او به حق است 
و از این جهت می توان گفت سبک زندگِی توحیدی 
بصیرت می آورد و انسان متوجه موانع مسیر صحیح 

خود می گردد.

مبنای شورای فرهنگ عمومی 
تعمیم سبک زندگی اسالم

ادامه در صفحه ی پنجم

موسم گل در بام ایران الله زار

  100 واحد تولیدی در عرصه تولید انواع عرقیجات
 در شهرستان  بردسیر فعال هستند

وفایی سرپرست فرمانداری بردسیر در چهاردهمین جشنواره گل محمدی در الله زار:
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نشســت خبري ریاســت دادگســتري شهرســتان بردســیر 
دکتــر ســاالري و صالحــي دادســتان بردســیر به مناســبت 

هفتــه ي قــوه قضائیــه برگزار شــد.
ــتري  ــس دادگس ــاالري رئی ــت س ــن نشس ــدای ای در ابت
شهرســتان بردســیر در مــورد راه انــدازي کارخانــه قنــد و 
اینکــه دســتگاه قضــا چــه نقشــي داشــته و اساســاچقدر 
ــد وجــود  ــه چرخــه تولی ــن واحــد ب ــکان بازگشــت ای ام

ــخ داد. داردپاس
وي گفــت : بحــث کارخانــه قنــد بحــث تولیــدي و تجاري 
ــرراه  ــتان بناب ــتري کل اس ــن ورود دادگس ــر ای ــت بناب اس
انــدازي کارخانــه شــد و یــا اینکه خریــدار جدید وارد شــود 
و یــا اینکــه بــا هیئــت فعلــي راه بیفتــد، کــه هیئــت فعلي 

تــوان راه انــدازي دوبــاره آن را نــدارد.
ــان  ــد بی ــه ی قن ــروش کارخان ــوص ف ــاالری در خص س
داشــت  : دربحــث فــروش کارخانــه قنــد یک خریــدار پیدا 
شــد کــه بــه کارشناســان در رشــته هاي ســهام، عمــران و 
صنعتــي ارجــاع گردیــد و تــا زمانــي کــه نظر کارشناســي 
واصــل شــد مــدت زمانــي طــول کشــید و بــراي بررســي 
ســهام کارخانــه در بــورس نیــز یــک ماهــي واصــل شــد.و 
زمانــي کــه بــه خریــدار اعــام شــد هزینــه و حــق الزحمه 
کارشناســان را واریــز نماینــد، ظاهــرا آنچه مدنظــر خریدار 

بــود توســط کارشناســان تامیــن و بــرآورده نشــده بــود.
وی افــزود : کارشناســان  قیمتــي را بــرآورد نمــوده بودنــد 
ــرای خریــد را از دســت  و ظاهــرا خریــدار تمایــل خــود ب
داد، مگــر اینکــه خریــدار دیگــري پیــدا شــود و اینگونه کار 

متوقــف  و واگــذاري منتفــي شــد.
رئیــس دادگســتری شهرســتان بردســیر ادامــه داد : 
ــهرداري  ــي ش ــا هماهنگ ــه ب ــروي کارخان ــای  روب زمینه
تفکیــک و بــه مزایده گذاشــته شــد،  ولــي خریــداري پیدا 
نشــد . ســاالری در خصــوص بحــث تامیــن اجتماعــي و 
بدهــکاري هــای کارگــران کارخانــه ی قند نیز گفــت :  اگر 
زمیــن تفکیک شــده بــه فروش برســد خیلي از مشــکات 
ــه نتیجــه  برطــرف مــي گــردد امــا تاکنــون خریــداري ب
نرســیده اســت، زیــرا کــه خریــداران بــه فکــر خریــد زیــر 
قیمــت واقعــي هســتند. وی در خصــوص تغییــر کاربردی 
ســاختمان موســوم بــه ســینما بــه شــهربازی با همــکاری 
شــهرداری بردســیر نیــز گفت : ســاخت و ایجاد شــهربازی 
نیــز کار فرهنگــی اســت و مــا در دادگســتری شهرســتان 

بردســیر نیــز پیگیــر ایــن موضوع هســتیم.

اعتیاد و آسیب های خانوادگی معضات اصلی 
شهرستان بردسیر است

ــا  ــه ب ــیر در رابط ــتان بردس ــتری شهرس ــت دادگس ریاس
مشــکات و آســیب های اجتماعی در شهرســتان بردســیر 
بــا اشــاره به اینکــه دو نــوع معضل در شهرســتان بردســیر 
داریــم؛ بیــان داشــت  : معضــل اول  اعتیــاد و معضــل دوم  
بحــث مســائل خانوادگــي و آســیبهاي خانوادگــي اســت.

وی ادامــه داد : 
هفته گذشــته 

جلســه 
ي  ا ر شــو
ي   پیشــگیر
ــت  ــا محوری ب
طــاق برگــزار 
کــه  شــد 
ــاغ  ــس از اب پ
آن  مصوبــات 
بــه  منــوط 
؛  ســت ا جر ا
انشــاء  کــه  
ــا کمــک  اهلل ب
ي  هــا د نها
در  متولــي 
ایــن زمینــه 
شــاهد کاهش 

چشــمگیر 
ــیم.  طاق باش
ی  ر ال ســا
ــاره  ضمــن اش

بــه مصوبــات ایــن جلســه افــزود : یکــي از ایــن مصوبــات 
شــورای پیشــگیری برگــزاری 10 ســاعت کاس آموزشــی 
بــرای دانــش آمــوزان بــا کمــک آمــوزش و پــرورش اســت 
ــود. ــی ش ــای اجتماع ــیب ه ــش آس ــث کاه ــه باع ک

کاهش ازدواج و افزایش 14 درصدی آمار طاق
وي ادامــه داد : متاســفانه  14درصــد در آمــار طاق افزایش 
داشــتیم و آمــار ازدواج نیــز پاییــن آمــده اســت و دســتگاه 
قضــا بــا جدیــت پیگیر اجــرا شــدن مصوبــات این جلســه 
خواهــد بــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکثــر اختافــات تــا 
ــر  ــای زی ــرد : ازدواج ه ــان ک ســن ۲5 ســالگی اســت، بی
ســن 18 ســال و نیــز طــاق هــای زیــر ســن 18 ســال 
از مــواردی اســت کــه باید ریشــه یابی و پیشــگیری شــود.

ــا  ــه ب ــیر در رابط ــتان بردس ــتری شهرس ــس دادگس رئی
ــن  ــی ای ــع قضای ــه مراج ــای ورودی ب ــده ه ــم پرون حج
ــرداد  ــا خ ــرداد 1400 ت ــازده خ ــت : در ب ــتان گف شهرس
1401  13۲۲3پرونــده  ورودي داشــتیم و در همیــن دوره 
ــت،   ــوده اس ــده ب ــي پرون ــز  11۲88 خروج ــی نی ی زمان
امســال 1۲۶14 پرونــده  ورودي و 11197 خروجــي 
ــوده اســت. کــه 17 درصــد افزایــش داشــته اســت. وی  ب
ــی و  ــوارد خانوادگ ــا در م ــده ه ــه پرون ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــرد : و در خصــوص  ــان ک ــد، بی ــی دارن ــار باالی ملکــی آم
آمار صلــح و ســازش پرونــده هــا از1400/3/1تــا1401/3/1 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس ــوده ک ــده ب ،  ۲308پرون
ــه ــوده ک ــده ب ــداد 743  پرون ــال 1400 تع ــن س فروردی

 افزایــش ســازش را داشــتیم. ایــن مقــام قضایــی ادامــه داد 
ــده وجــود داشــته و در  ــي 15 پرون ــه فســاد مال : در زمین
خصــوص آمــار دادرســي الکترونیــک نیــز در ســال 99 تــا 
1400 مــوردي نداشــتیم ولــي در ســال 1400 تــا 1401 
دویســت و پنجــاه و دو جلســه تعییــن کــه 84  جلســه 
برگــزار گردیــد، کــه در این مــورد برخــي از اربــاب رجوع ها 
نتوانســتند از نرم افزار اســتفاده نمایند. وي افزود : اســتفاده 
از فنــاوري الکترونیــک افزایــش 1500درصــدي و دادرســي  
الکترونیــک ۲73مــورد افزایــش 1500درصدي داشــتیم و 
در بحــث ابــاغ  مجمــوع دادســرا و دادگاه9۶درصد بــوده و 
اینکــه چــرا صــد درصــدي نیســت بــه خاطــر اتبــاع چون 

کــد ملــي ندارنــد و نمیتواننــد ثبت ســامانه ثنــا نمایند.

بیش از 10جلسه توسط قوه قضائیه  در استان تهران 
راجع به راه اندازي مجدد کارخانه ی قند برگزار  گردید

صالحــي دادســتان بردســیر نیــز در خصــوص مشــکات 
کارخانــه قنــد بردســیر گفــت  : کــه سیاســت اولیــه قــوه 
قضائیــه این اســت که مشــکات قضایــي کارگــران را حل 

نمایــد  و کار مــا قضایــي اســت.
وی ادامــه داد : بعــد از اینکــه بیــش از  50درصــد کارگــران 
تعییــن تکلیــف شــدند و بردســیر دیگــر تجمعي نداشــت 
ســپس بحــث مطالبــه و راه انــدازي پیــش آمــد کــه  بیش 
از 10جلســه توســط قــوه قضائیــه  در اســتان تهــران راجع 

بــه راه انــدازي مجــدد کارخانــه ی قنــد برگــزار  گردیــد.
دادســتان بردســیر بــا اشــاره بــه اینکــه دســتگاه قضایــي 

بــه هرقیمتــي 
راه  بــه  حاضــر 
ــه  ــدازی کارخان ان
بــود،  نخواهــد 
بیــان کــرد :  بــه 
حــراج گذاشــتن 
بــا  کارخانــه  
قیمــت کــم و 
قهرمــان جلــوه 
دادن خــود ، ایــن 
یعنــي ظلمــي 
ــردم  ــق م ــه ح ب

بردســیر.
ــوص  وی در خص
بنیــاد  ســهم  
نیــز  شــهید 
گفــت : ســهم 
شــهید  بنیــاد 
ی  کارخانــه  در 
قنــد بیــت المال 
اســت و همانطور 
ــه ی  که در جلس
کرمــان مطــرح شــد کــه اگــر یــک ریــال کمتــر از واقعیت 
باشــد اعــام جــرم خواهــد شــد، لــذا بایــد دقیــق ارزیابــي 

گــردد.
صالحــی افــزود : امــا ســهامدارخصوصي بایــد توافــق نماید 
و ســهامدار دولتــي بــا توجــه بــه اینکــه بیــت المال اســت 
بایــد دقیــق ارزیابــي شــود  و ماپیگیر هســتیم هر چنــد از 

لحــاظ زمانــی طوالنی شــود.
دادســتان بردســیر در خصــوص نحــوه اطــاع از موضوعات 
جامعــه شــهری بردســیر نیز گفــت  :کــه ما بــه موضوعات 
ورود پیــدا میکنیــم بــا توجــه بــه مطالبــه شــما که پاســخ 
بگیریــد. وي در ادامــه  بــا اشــاره بــه اینکــه رســانه هــا باید 
مطالبــه گرانی قوی باشــند؛  گفــت : از رســانه ها میخواهم 
مطالبــه گــري آنهــا قــوي باشــد و در ایجــاد امیدآفرینــي 
بــراي مــردم تاثیــر گــذار باشــند کــه ایــن موفقیــت در این 
تاثیــر گــذاری نیــز بایســتی تحلیــل گردد.صالحــی ادامــه 
داد : مــا توقــع داریــم ببینیــم رســانه هــا در زمینــه ورود 
بــه مــردم جریــان ســاز بودنــد نــه  اینکــه خودشــان اســیر 
جریانــات شــده باشــند، ایــن خیلــي مهــم اســت. جریــان 
ســاز بــودن در هــر زمینــه اي مثبــت اســت، رســانه بایــد 
شــخصا جریان ســاز باشــد نــه اینکه نوعــي ادامــه جریاني 

باشــد کــه شــخصي ایجــاد کــرده  اســت.
دادســتان شهرســتان بردســیر در بخش دیگری از سخنان 
خــود در خصــوص پرونــده هایــی کــه بــه عنــوان مدعــي 
العمــوم وارد شــده اســت، گفــت : در بســیاری از پرونــده ها 
بــه عنــوان مدعــی العمــوم وارد شــدیم  و کیفــر خواســت 

صــادر شــده و در حــال رســیدگي اســت.
وی افــزود : پرونــده هایــي کــه رســانه اي شــد همــه بــه 
نتیجــه رســید به جــزء 1مــورد در پرونــده شــهرداري گلزار 
در بحــث کارشناســي خیلــي ریــز بــه ریــز ورود کردیــم 
شــاید از15ســال پیــش وارد کارشناســي شــدیم تــا ۲مــاه 
پیــش، و نیــاز بــه کارشناســي دارد تــا کنــون پنج یا شــش 
ــوق  ــع حق ــدم تضیی ــراي ع ــن و ب ــدن و رفت شــهردار آم

اشــخاص حکــم قطعــي بایــد صــادر  شــود. 
صالحــي دادســتان بردســیر در خصــوص پرونــده ی مرگ 
ماهــی هــا در ســد حلبــي ســاز نیز گفــت :که ســد حلبي 
ســاز جنبــه عمومــي دارد و مــا به عنــوان شــاکي ورود پیدا 

کردیــم تــا آخــر هم پیگیــري مــي کنیم. 
ــز  ــم شــهری نی ــام مســئول  در خصــوص حری ــن مق ای
بیــان داشــت  : حریــم و محــدوه شــهر هیــچ ارتباطــي بــه 
دســتگاه قضایــي نــدارد امــا مــن همیشــه بــه مســئولین 
ــي  ــزارش ده ــه در گ ــه ام ک ــي گفت ــتگاه هاي اجرای دس
منصــف باشــند و موضــوع حریــم شــهر را بالــغ بر10مورد 

بــا اینکــه بــه مــا مرتبــط نبــوده پیگیــري نمودیــم.

بهداشت حق اولیه افاغنه در بردسیر و مهمانشهر 
است اما آنها از این حق محروم شدند و تبعات آن در 

بردسیر و براي مردم بردسیر است
ــی  ــاع خارجــی افغان ــا موضــوع اتب دادســتان در رابطــه ب
در شهرســتان بردســیر نیــز گفــت : اداره کل امــور اتبــاع 
بایــد بــه وظایــف قانونــي خــود عمــل کنــد، در بردســیر و 
شــهرهاي مختلــف مطالبــه داشــتیم در امــور اتبــاع نامــه 
ارســال نمودیــم کــه افاغنــه یــک ســري حقــوق قانونــي 
دارنــد کــه از آن محــروم هســتند، بهداشــت حــق اولیــه 
افاغنــه در بردســیر و مهمانشــهر اســت امــا آنهــا از ایــن 
حــق محروم شــدند و تبعــات آن در بردســیر و بــراي مردم 

بردســیر اســت.
ــورد  ــز در م ــیر نی ــتان بردس ــتان شهرس ــي دادس صالح
افزایــش پرونــده هــا نیــز بیــان داشــت  : قضــات مــا همه 
از قضــات برتــر اســتان هســتند کــه در راس همــه آقــاي 
ســاالري بــه عنــوان رئیــس این مجموعــه و آقــاي جوادي 
بازپــرس کــه در کشــور از ایشــان بــه عنــوان قاضــي برتــر 

کشــوري تقدیــر شــد. 
 وی ادامــه داد :  آقــاي ذوالعلــي بهتریــن قاضــي در زمینــه 
فســاد اداري و اقتصــادي در زمینــه حقــوق عامــه بیــش 
از 30مــورد پیگیــري شــخصي داشــتند و قاضیــان ایــن 
مجموعــه همــه افــرادي جســور، جــوان و دســت بــه قلم و 
باســواد هســتند.  دادستان شهرســتان بردســیر در رابطه با  
انجمــن حمایــت از زندانیــان نیــز گفــت : انجمــن حمایت 
از زندانیــان شهرســتان بردســیر فعــال مــي باشــد و داراي 
هیــات مدیــره فعــال و مدیــر عاملــي دلســوز و مذهبــي 
اســت کــه خوشــبختانه صددرصــد خانــواده ها شناســایي 

و در حــال پیگیــری هســتند.

افشین صالحی دادستان شهرستان بردسیر : ساالری رئیس دادگستری شهرستان بردسیر:

 افزایش 17 درصدی ورودی پرونده های 
قضایی به دادگستری شهرستان بردسیر

 به حراج گذاشتن کارخانه قند و قهرمان جلوه 
دادن خود ظلم به مردم بردسیر است
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ماجرای مرگ ماهی های سد حلبی ساز بردسیر  

حجــت االســام والمســلمين حــاج علــی اکبــر کرمانــی 
در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه نمازگــزاران را بــه 
رعایــت تقــوای الهــی و انجــام واجبــات و تــرک محرمــات 
توصيــه و ســفارش نمــود و روایتــی از حضــرت علــی عليــه 
الســام کــه فرمودنــد که در مقابل دو مورد شــما مســئوليد 
یکــی تقــوای الهــی و دوم عمــل بــه آن چيــزی کــه از شــما 
ســوال مــی شــود از جوانــی و نعمــت هایــی کــه خــدا به ما 
داده هــم تقــوا و عمــل بــه آنها در فــردای قيامت ســؤال می 
شــود کــه عــزت و آبــرو و عمــل بــه آنهاســت کــه تقــوا در 
ایــن دنيــا ســپر بــا و در آخرت موجب رســيدن به بهشــت 
اســت. وی بيــان داشــت کــه در ادامــه دعــای مــکارم اخاق 
از امــام ســجاد عليــه الســام کــه در قالــب دعــا از خداونــد 
درخواســت دارنــد کــه خدایــا زندگــی و عيــش مــرا پــی در 
پــی قــرار نــده اینکــه زندگــی ســخت پــی در پــی نباشــد 
دنيــا جــای خوشــی اســت امــا ایــن خوشــی موقتی اســت 
کــه امــام ســجاد درخواســت زندگــی دارد کــه پــی در پــی 
ســخت نباشــد زمانی در زندگی بيماری مزمن و هميشــگی 
شــد زندگــی ســخت مــی شــود اگــر زندگــی بــا فقر باشــد 
زندگــی ســخت خواهــد بــود بــه هميــن علــت امام ســجاد 
عليــه الســام ابتــدا درخواســت زندگــی بــا وســعت را دارد و 
تعبيــری دارد کــه مــال زیــادی کــه ظرفيــت آن را داشــته 
 باشــم و نــه آنقــدر فقيــر باشــم کــه زندگــی ســخت شــود.

ــه  ــت ب ــر اس ــی فقي ــانی دارد ول ــات انس ــه حي ــی ک کس
ــات  ــی راضــی اســت و ارزش انســانی و حي ــل زندگ حداق
انســانی آن شــخصيت خــود را از دســت داده اســت. و فقــر 
ــرود.  باعــث مــی شــود کــه شــخصيت انســانی از بيــن ب

نبــی مکــرم اســام حضــرت محمــد )ص( فرمودنــد 
مومــن نيســت کســی کــه ســير بخوابــد در حالــی 
ــی  ــی تفاوت ــن ب ــند و ای ــنه باش ــایگانش گرس ــه همس ک
ــا و  ــنه ه ــر گرس ــه فک ــه ب ــذا اینک ــت ل ــی نيس کار خوب
ــت. ــوب اس ــمند و خ ــيار ارزش ــتيد بس ــایگان هس  همس

و روایتــی از امــام رضــا عليــه الســام کــه فرمودنــد هر کس 
بــا مســلمانی فقيــر روبه رو شــود و به او ســامی متفــاوت با 
ســامی کنــد که بــه ثروتمند می کنــد روز قيامــت خداوند 
 عزوجــل را دیدار کند در حالی که خدا از او در خشــم اســت.

لــذا زمامــداران حکومــت اســامی را واجــب کــرده کــه در 
زندگــی مثــل ضعيــف تریــن فــرد جامعــه زندگــی کننــد 
ــذا امــام ســجاد  ــا تاثيــری روی فقيــر نداشــته باشــند ل ت
عليــه الســام از خداونــد درخواســت دارد کــه خدایــا مــن 
را بــا مــال زیــاد امتحــان نکــن و بــه مــن زندگــی ســخت 
ــدال را دارد. ــد اعت ــی در ح ــک زندگ ــت ی ــده و درخواس  ن

خطيــب جمعــه ضمــن بيــان روایتــی از امــام جــواد عليــه 
ــا  الســام بيــان داشــت کــه آخــر ذی القعــده مصــادف ب
ــه عنــوان  شــهادت ایــن امــام بزرگــوار اســت و ایــن روز ب
دحــو االرض کــه رحمــت خــدا بــر زميــن نــازل شــد و روز 
باارزشــی اســت و روز گســترده شــدن زميــن از زیــر کعبــه 
ــواب هفتــاد ســال عبــادت را دارد.  اســت و روزه ایــن روز ث

وی همچنيــن افــزود: کــه روز یکشــنبه پنجــم تيرمــاه روز 
جهانــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســت و یکــی از بزرگترین 
ــيب  ــل و آس ــر و معض ــال حاض ــردم در ح ــکات م مش
اجتماعــی اعتيــاد اســت کــه زیــان هــای ناشــی از آن در 
زمينــه هــای اجتماعی، اقتصادی و سياســی اســت و تمدن 
غــرب در راه گســترش هــر چــه بيشــتر و توســعه و ترویــج 
مــواد مخــدر اســت کــه هــم ســودآوری داشــته باشــد کــه 
هــم غيــرت و پایمــردی مــردم را بگيــرد و ریشــه همه اینها 
بــه اعتيــاد بــر مــی گــردد لــذا بــه ایــن نتيجــه رســيدند 
 کــه یــک روز بــه عنــوان روز مبــارزه بــا مــواد مخــدر باشــد.

ــاه  ــر م ــم تي ــنبه شش ــه روز دوش ــزود: ک ــه اف وی در ادام
ــری  ــم رهب ــام معظ ــان مق ــه ج ــد ب ــوء قص ــالروز س س
اســت کــه معاندیــن و کســانی کــه بــه ایــن ملــت ضربــه 
زدنــد از ســال 58 تــا 61 کــه رئيــس جمهــور بودنــد و در 
فتنــه ســال 88 ایشــان ســنگ تمــام گذاشــتند و در ایــن 
خصــوص آیــت اهلل سيســتانی مرجــع بــزرگ تقليــد مــی 
فرمایــد اگــر ایشــان )حضــرت امــام( زنــده بودنــد صدهــا 
ــا امــام خامنــه ای احســنت مــی گفتنــد کــه  ــه آق ــار ب ب
مقــام معظــم رهبــری توانســته انــد ایــن نظــام را بــه خوبی 
حفــظ کننــد اگــر امــام ایــن ملــت را ایجــاد کردنــد ایشــان 
ــه شــکرانه ســامت  ــذا ب ــد ل ــظ نمودن ــن نظــام را حف ای
 ایشــان و طــول عمــر ایشــان ســر بــه ســجده مــی گذاریم.

ــر حــزب  ــاه، انفجــار دفت ــر م ــم تي ــه هفت ــب جمع خطي
جمهوری اســامی و شــهادت مظلومانه شهيد بهشتی و 72 
تــن از یارانــش را کــه بــه عنــوان روز قــوه قضائيــه نامگذاری 
شــده را گرامــی داشــت و افــزود کــه شــهيد بهشــتی یــک 
شــخصيت تاثيــر گــذار و ماندگار و جــدی در کار بــود و یک 
اصولگــرا بــه تمــام معنــا بــود و واقعا یک شــهيد زنده اســت 
 و بــه هميــن خاطــر خون شــهيد هيچگاه ضایع نمی شــود.

و از قــوه قضائيــه اول چيــزی کــه بــه ذهــن مــا خطــور می 
کنــد بحــث خدمــت رســانی اســت و در این مــورد حضرت 
امــام مــی فرمــود کــه همــه چيــز ملت دســت قــوه قضائيه 
اســت جــان، مــال مــردم و نواميــس مــردم همــه در پيکــره 
قــوه قضائيــه اســت. و هفتــه قــوه قضائيــه بــا عدالت عجين 
ــطه  ــت و بواس ــت اس ــرای عدال ــردم اج ــار م ــده و انتظ ش
ــود. ــی ش ــازل م ــدا ن ــت خ ــرکات و رحم ــت ب ــن عدال  ای

وی همچنيــن از تــاش هــای دســتگاه قضایی شهرســتان 
بردســير بــه ویــژه جنــاب آقــای ســاالری رئيــس محتــرم 
دادگســتری و جنــاب آقــای صالحــی دادســتان محتــرم و 
ــان  ــت از زنداني ــدازی انجمــن حمای همکارانشــان در راه ان
ــای صالحــی دادســتان  ــه آق ــد و ب ــر و تشــکر نمودن تقدی
محتــرم و بازپــرس آقــای جــوادی کــه بــه عنــوان قضــات 

برتــر کشــوری شــناخته شــدند تبریــک گفتنــد.

هفته قوه قضائیه با عدالت 
عجین شده و انتظار مردم 

اجرای عدالت است
بــا آغــاز برداشــت جــو و گنــدم از مــزارع شهرســتان 
بردســير پيــش بينی می شــود تــا اواخــر مــرداد ۳۰ 

هزارتــن محصول برداشــت شــود.
مدیرجهادکشــاورزی شهرستان بردسيرگفت : پيش 
بينــی مــی شــود تــا اواخــر مــرداد از 65۰۰هکتــار 
ــدم ۳۰  ــه گن ــار مزرع ــو و 51۰۰ هکت ــه ج مزرع

هزارتــن محصــول برداشــت شــود.
مجيــد حيدرآبــادی یــادآور شــد، متاســفانه  براثــر 
ــدم  ــه ســرمازدگی برداشــت محصــول گن دومرحل

وجــو در ایــن شهرســتان کاهــش یافتــه اســت.

حجت االسالم والمسلمین کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های نماز جمعه

آغاز برداشت گندم وجو در بردسیر
 مدیرجهادکشاورزی شهرستان بردسیر خبر داد :

ســد موســوم بــه حلبی ســاز بردســير بــه یکبــاره 
خالــی از آب شــده و موجــب مــرگ هــزاران 
ماهــی شــد کــه مــردم بــه خصــوص دوســت داران 
محيــط زیســت را نگــران کــرد، امــا طبــق اعامی 
دادســتانی بردســير، موضــوع بــا قيــد فوریــت در 
ــم  ــت و 6 مته ــرار گرف ــتانی ق ــتور کار دادس دس

تحــت تعقيــب قــرار گرفتنــد.
ســد موســوم بــه حلبی ســاز بردســير بــه یکبــاره 
خالــی از آب شــده و موجــب مــرگ هــزاران ماهی 
شــد و بــه دنبــال آن اثــرات منفــی جبــران ناپذیــر 
زیســت محيطــی آن شــامل مناطق پيرامونی ســد 
خواهــد شــد و مــردم بــه خصــوص دوســت داران 

محيــط زیســت را نگــران کــرده اســت.
شــواهد نشــان می دهــد چنــد روزی هســت ایــن 
ســد خالــی از آب شــده و بــه یکبــاره خالی شــدن 
آن جــای بررســی و کارشناســی بيشــتر دارد، تنها 
مقــداری آب پشــت دیــواره باقــی مانــده اســت و 

الشــه ماهيانــی کــه قابــل مشــاهده اســت.
در ســمت چــپ و پایيــن دیــواره دریچــه ای بــرای 
ــن  ــاورزان در پایي ــود دارد و کش ــت آب وج برداش
ــاری  ــرای آبي ــه ب ــد داری حق آب ــن س ــت ای دس

مــزارع کشــاورزی خــود هســتند.
البتــه برخــی شــهروندان الیروبــی نشــدن ســاالنه 
ــد  ــد و معتق ــخ می دانن ــاق تل ــن اتف ــل ای را عام
هســتند کــه ایــن مســئله باعث شــد  تــا گل و الی 
تــا دریچــه ســد بــاال آمــده و فضایــی کــه پيــش از 
ایــن در هنــگام خالــی شــدن آب تــا مــرز دریچــه، 
ــگاه  ــت و مخفي ــل زیس ــود و مح ــو از آب ب ممل
ــه باتاقــی تبدیــل  ماهی هــا مــی شــد، اکنــون ب
ــال داشــته  ــه دنب ــا را ب ــرگ ماهی ه ــه م شــود ک

باشــد.
رئيــس اداره منابــع طبيعــی و آبخيزداری بردســير 
در ایــن ارتبــاط گفــت: بندهایــی که توســط منابع 
ــرای  ــود ب ــاد می ش ــزداری ایج ــی و آبخي طبيع
ــی و  ــای زیرزمين ــوات و آب ه ــا، قن ــت چاه ه تقوی
کاهــش ســرعت آب و جلوگيــری از ســيل و ورود 
رســوبات بــه چاه هــا، قنــوات  و  بــرای جلوگيــری از 
خســارات اســت. وی عنــوان کــرد: ســد حلبی ســاز 

ــه توســط  ــوده ک ــره آب ب ــرای ذخي ــد ب ــک س ی
جهــاد کشــاورزی ســاخته شــده اســت.

ــاورزی  ــاد کش ــس جه ــادی رئي ــن حيدرآب محس
ــط  ــه 6۰ توس ــد در ده ــت: س ــز گف ــير ني بردس
آبخيــزداری ســاخته شــد بعــد از جداشــدن 
ــاد  ــام جه ــازندگی و ادغ ــاد س ــزداری از جه آبخي
ــه  ــا جهــاد کشــاورزی، آبخيــزداری ب ســازندگی ب

ــد. ــذار ش ــی واگ ــع طبيع مناب
ــا بيــان اینکــه حق آبــه ســد بــه کشــاورزان  وی ب
و درختــان پایين دســت آن تعلــق گرفــت، عنــوان 
ــر  ــتخر باالت ــف اس ــی از ک ــه خروج ــرد: دریچ ک
اســت کــه زمــان آبگيــری مقــداری آب حــدودا بــا 
ارتفــاع یــک یــا دو متــر آب در ســد باقــی بمانــد 
امــا باگذشــت زمــان و رســوب گذاری دریچــه ســد 
ــث  ــه باع ــده ک ــد ش ــف س ــطح ک ــا هم س تقریب
می شــود آب به طــور کامــل از ســد خــارج شــود.

رئيــس جهــاد کشــاورزی بردســير تصریــح کــرد: 
در 21  توســط کشــاورزان  آبگيــری  آخریــن 
فروردیــن مــاه توســط کشــاورزان انجــام شــده و 
مقــداری آب هــم در ســد وجــود داشــته و مدتــی 
اســت کــه این ســد بــه علــت خشکســالی ورودی 
ــه دليــل تبخيــر و نفــوذ عمقــی آب  نداشــته و ب
ــاورزی  ــاد کش ــس جه ــت. رئي ــه اس ــل رفت تعدی
بردســير بــا اشــاره بــه اینکــه ســابقه نداشــته کــه 
آب پشــت ســد بــه کمتــر از دو متر برســد، افــزود: 
ــر  ــد ب گرمــی هــوا و تبخيــر شــدن آب هــم مزی
علــت شــده اســت. حيدرآبــادی خاطرنشــان کــرد: 
مقــدار کمــی ماهــی حــدودا 7 ســال قبــل بــرای 
ــه و  ــی در منطق ــرورش ماه ــعه پ ــج و توس تروی
ــه  ــی ب ــات آب ــر اســتفاده از امکان ــوزش حداکث آم
ــدادی  ــد و تع ــد ش ــداری صي ــه و مق ــد ریخت س
ــش  ــل افزای ــد مث ــا تولي ــان ب ــرور زم ــه م ــم ب ه
ــوب زدایی را  ــه رس ــته اند. وی هزین ــت داش جمعي
از ایــن ســد بســيار زیــاد دانســت و افــزود: تنهــا 
کاری کــه مــا می توانيــم انجــام دهيــم بــاال 
ــد در  ــه شــاید بتوان آوردن دریچــه ســد اســت ک
ایــن زمينــه کمکــی باشــد. افشــين صالحی نــژاد 
دادســتان عمومــی و انقــاب بردســير گفــت: بــه 

محــض اطــاع دادســتانی از مــرگ هــزاران ماهــی 
بــه دليل خشــکی یکبــاره آب در ســد حلبی ســاز 
بردســير، موضــوع بــا قيــد فوریــت در دســتور کار 

دادســتانی قــرار گرفــت.
وی افــزود: گــزارش کارشناســی واصلــه حاکــی از 
ایــن اســت کــه زارعيــن بــدون در نظــر گرفتــن 
ــد،  ــه س ــی ب ــای منته ــان رودخانه ه ــات آبزی حي
ــه  ــد ب ــه آب کرده ان ــت بی روی ــه برداش ــدام ب اق
ــاً گل و الی و رســوبات پشــت  ــه صرف ــی ک ميزان
ســد باقيمانــده اســت. صالحی نــژاد بــا بيــان اینکه 
انجــام شــده هيچ گونــه  طبــق بررســی های 
مجــوزی از ســوی اداره امــور آب یــا جهــاد 
ــوه  ــن نح ــوص ای ــتان در خص ــاورزی شهرس کش
برداشــت آب صــادر نشــده اســت، تصریــح کــرد: 6 
متهــم مــرگ ماهی هــای ســد حلبی ســاز تحــت 
ــا  ــه ب ــان اینک ــا بي ــد. وی ب ــرار گرفتن ــب ق تعقي
توجــه بــه اینکــه بخشــی از ایــن ماهی هــا توســط 
ــه شــده اند،  ــه آب ســد ریخت جهــاد کشــاورزی ب
خاطرنشــان کــرد: بــرای 2 اداره مرتبط بــا موضوع، 
پرونــده قضایــی تشــکيل شــده اســت و در گزارش 
ــر آب  ــا، تبخي ــود آب رودخانه ه کارشناســی کمب
موجــود و بــاال آمــدن رســوبات نيــز از علــل ایــن 
حادثــه ناگــوار بــرای آبزیــان اشــاره شــده اســت اما 
بــه هيــچ عنــوان پذیرفتــه نيســت پــس از وقــوع 
یــک حادثــه، متوليــان امــر دالیــل توجيــه کننده 

ــد. ــه کنن ــای خــود ارائ ــرک فعل ه ــرای ت ب
ســد مصنوعــی حلبــی ســاز بنــد خاکــی بردســير 
در فاصلــه ۳۰ کيلومتــری غــرب مرکز شهرســتان 
مســير  در  و  ســيرجان  مســير  در  بردســير 
ــع شــده؛ ســدی  جــاده روســتایی حــاج کاکا واق
ــل از  ــای حاص ــی و روان آب ه ــای فصل رودخانه ه
ــدند و  ــرازیر می ش ــه آن س ــه ب ــی هميش بارندگ
ــا هــدف  ــه مســئوالن در ســال 1۳69، ب ــه گفت ب
ــن دســت  ــزارع پایي ــرای م ــاورزان ب ــه کش حق آب
گنــدم و محصــوالت کشــاورزی ســاخته شــده و 
در تمامــی ایــن ســال ها  ســابقه نداشــته کــه آب 

ــه کمتــر از دو متــر برســد. پشــت ســد ب

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بردسیر : 
سد حلبی ساز یک سد برای ذخیره آب بوده که توسط جهاد کشاورزی ساخته است.

رئیس جهاد کشاورزی بردسیر : 
باگذشت زمان و رسوب گذاری دریچه سد تقریبا هم سطح کف سد شده که باعث می شود آب به طور کامل از 

سد خارج شود.

دادستان عمومی و انقالب بردسیر :
 ۶ متهم مرگ ماهی های سد حلبی ساز تحت تعقیب قرار گرفتند.

ــردم ســيرجان و بردســير در مجلــس  ــده م نماین
ــان  ــرغ در اســتان کرم ــود آرد و م یازدهــم از کمب
انتقــاد کــرد و گفــت: جــاده هــای اســتان کرمــان 
بــه خصــوص حــوزه انتخابيــه ام وضعيــت خوبــی 

ــد. ندارن
ــور بيگلــری در نشســت علنــی  شــهباز حســن پ
مجلــس شــورای اســامی در تذکــر شــفاهی 
ــت:  ــر راه و شهرســازی گف ــه وزی خــود خطــاب ب
آیــا از کشــته هــای جــاده هــای کرمــان خصوصــاً 
ســيرجان و بردســير مطلع هســتيد؟ همچنين آیا 
وزیــر نيــرو از کمبــود آب در ایــن اســتان خصوصــاً 

حــوزه انتخابيــه ام باخبــر اســت؟
ــردم ســيرجان و بردســير در مجلــس  ــده م نماین
یازدهــم خطــاب بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی 
اظهــار کــرد: شــاهد کمبــود آرد و مــرغ هســتيم؛ 

همچنيــن آیــا وزیــر صمــت از ریخت و پــاش های 
زیرمجموعــه هــای خود مطلــع اســت؟ وی خطاب 
بــه رئيــس جمهــور تصریــح کــرد: مــا بنــای تعامل 
و همــکاری بــا دولــت در راســتای فرمایشــات رهبر 
انقــاب و حــل مشــکات مــردم هســتيم. حســن 
پــور بيگلــری افــزود: امــروزه توليــد کشــور دچــار 
آســيب شــده، لــذا بانــک هــا بایــد هر چه ســریعتر 
در زمينــه پرداخــت ســرمایه در گــردش خصوصــاً 
ــن  ــد، همچني ــدام کنن ــای اقتصــادی اق ــک ه بان
ســتاد تســهيل و رفــع موانــع توليــد و ســتاد ملــی 

ــدی الزم نيســت. دارای کارآم
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم گفــت: 
ــهيات  ــت تس ــوزه دریاف ــدی در ح ــکات ج مش
بانــک هــای اقتصــادی در حــوزه صنعتــی، معدنی، 
کشــاورزی، خدماتــی، گردشــگری، آبزیــان و 

ــت  ــرای دریاف ــاً ب ــداری خصوص ــروری و مرغ دامپ
ــه  ــای برگشــتی وجــود دارد ک ــه و چــک ه وثيق

بایــد تعييــن تکليــف شــود.
وی اظهــار کــرد: در رابطــه بــا تبصــره 18 و تبصــره 
ــی و  ــوزه کارآفرین ــه ح ــوط ب ــه مرب ــون ک 16 قان
ــورای  ــت، ش ــداد اس ــه ام ــراد کميت ــت از اف حمای

برنامــه ریــزی اســتان هــا بایــد اقــدام کنــد.
براســاس ایــن گــزارش عبدالرضــا مصــری نایــب 
رئيــس مجلــس یازدهــم در پاســخ بــه تذکــر ایــن 
نماینــده گفــت: مجلــس بــه خاطــر اینکــه رفــع 
ــهيات را  ــتاد تس ــود، س ــام ش ــد انج ــع تولي موان
قانونــی کــرد، بنابرایــن مجــوز قانونــی در اختيــار 
ایــن ســتاد قــرار دارد و وقتــی تصميمــی گرفتــه 
مــی شــود، همــه دســتگاه هــای ذیربــط آن اجرای 

حکــم برایشــان الزامــی اســت.

شهباز حسن پور در تذکر شفاهی در مجلس :

شاهد کمبود آرد و مرغ در استان کرمان هستیم

 جاده های سیرجان و بردسیر وضعیت خوبی ندارند

رئيــس اداره حفاظــت محيــط زیســت شهرســتان 
بردســير از کشــف بقایــای کلــه، پاچــه و مقــداری 
ــی از  ــی در بازرس ــوچ وحش ــک راس ق ــت ی گوش

ــر داد. ــزل خب من
 ضياءالدیــن ســلجوقی گفــت: بــه دنبــال دریافــت 
ــات وحشــی در  ــر شــکار حيوان ــی ب گزارشــی مبن
ارتفاعــات منطقه آزاد ســنگ صيــاد، مامــوران یگان 
حفاظــت محيــط زیســت شهرســتان بــا انجــام کار 
اطاعاتــی و شناســایی متخلــف، بافاصلــه ضمــن 
ــتور  ــذ دس ــی و اخ ــع قانون ــا مراج ــی ب هماهنگ
قضایــی، منزل شــکارچی متخلــف را مورد بازرســی 
قــرار دادنــد. بــه گفتــه او در بازرســی از ایــن منــزل، 
ــوچ  ــه و پاچــه یــک راس ق مقــداری گوشــت و کل
وحشــی بــه همــراه یــک قبضــه ســاح تــک لــول 

ســاچمه زنــی کشــف و ضبــط شــد.
ســلجوقی می گویــد: ایــن متخلــف به منظور ســير 
ــا  ــه مرجــع قضایــی معرفــی و ب ــی ب مراحــل قانون

ــرد. ــه ســر می ب دســتور قضایــی در بازداشــت ب
رئيــس اداره حفاظــت محيــط زیســت شهرســتان 
ــط  ــه محي ــرض ب ــان تع ــا متخلف ــيرگفت: ب بردس
زیســت و حيــات وحــش بــدون هيــچ اغماضــی بــه 

شــدت برخــورد خواهــد شــد.
بــر اســاس آخریــن نــرخ بهــای جانــوران وحشــی 
بــه لحــاظ مطالبــه ضــرر و زیــان وارده بــه محيــط 
ــت صيــد و  ــل پرداخــت از باب زیســت، جریمــه قاب
شــکار غيرمجــاز هــر راس قــوچ وحشــی بــه مبلــغ 
دویســت و پنجــاه ميليــون ریال تعيين شــده اســت 
کــه فــرد خاطــی بایــد ایــن مبلــغ را بــه حســاب 

دولــت واریــز کنــد.

دستگیری شکارچی
قوچ وحشی در بردسیر

ــتاندار  ــی اس ــی و اجتماع ــی، امنيت ــاون سياس مع
کرمــان بــا تاکيــد بــر اینکــه مــردم نبایــد احســاس 
ــرد  ــار ک ــت اظه ــده اس ــا ش ــازار ره ــه ب ــد ک کنن
عــاوه بــر نظارتــی کــه از ســوی دســتگاه ها صورت 
می گيــرد، مــردم نيــز بایــد در ایــن جریــان حــس 
نظــارت بگيرنــد و ماننــد یــک ناظــر و بــازرس عمل 

. کنند
رحمــان جالــی در جلســه تنظيــم بــازار بــا تاکيــد 
بــر اینکــه مشــکات و موانــع بایــد به صــورت همه 
جانبــه دیــده شــوند گفــت: بایــد بازرســی ادواری از 
بــازار بــه صورت هفتگــی و ماهيانه دنبال شــود.  وی 
بــا بيــان اینکه در حــوزه نظــارت همه دســتگاه های 
متولــی امــر یــک ماموریــت ذاتــی دارنــد لــذا بایــد 
ــد در  ــک کار جدی ــد و ی ــک روش جدی ــال ی دنب
حــوزه نظــارت باشــيم افــزود: عــاوه بــر نظارتی که 
از ســوی دســتگاه ها صــورت می گيــرد، مــردم نيــز 
بایــد در ایــن جریــان حس نظــارت بگيرنــد و مانند 

یــک ناظــر و بــازرس عمــل کننــد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان:

مردم نباید احساس کنند 
بازار رها شده است

برنامه های هفته "افشای حقوق بشر 
آمریکایی" در استان کرمان اعالم شد

حســين انجم شــعاع در نشســت خبــری بــا اصحاب 
ــت  ــبت بزرگداش ــان به مناس ــتان کرم ــانه اس رس
هفتــم تير، ســالگرد شــهادت آیت اهلل دکتر بهشــتی 
و یارانــش اظهــار داشــت: ایــن هفتــه بــه نــام هفتــه 
ــی نامگــذاری شــده  افشــای حقــوق بشــر آمریکای
کــه از ششــم تــا 12 تيرمــاه اســت. رئيــس شــورای 
ــا  ــان ب هماهنگــی تبليغــات اســامی اســتان کرم
اشــاره بــه برنامه هــای ایــن هفتــه در اســتان کرمــان 
گفــت: ویــژه برنامــه یاد یــاران بــا ســخنرانی قنبری 
اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر روز دوشــنبه ششــم 
تيرمــاه در گلــزار شــهدای کرمــان برگــزار می شــود.

وی از برگــزاری کرســی های آزاداندیشــی و برگــزاری 
وبينــار در دانشــگاه ها و معرفــی شــهدای تــرور خبر 
ــر  ــای در نظ ــی از برنامه ه ــا برخ ــزود: اینه داد و اف

گرفتــه شــده اســت.
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 سوره روم، آیه ۴
ویومئذ یفرح المومنون بنصر هللا

ودر آن روز مومنان خوشحال خواهند شد. مفسران 
بزرگ همگی اتفاق دارند که آیات نخستین این 
سوره بدین سبب نازل شد که در آن هنگام که 

پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( در مکه بود.
میان  جنگی  داشتند  قرار  اقلیت  در  ومومنان 
ایرانیان ورومیان درگرفت ودر این نبرد ایرانیان 
به  را  پیروزی  این  مکه  مشرکان  شدند  پیروز 
شرک  حقانیت  بر  دلیل  و  گرفتند  نیک  فال 
خود دانستند وگفتند: ایرانیان مجوسی هستند 

ومشرک.
 اما رومیان مسیحی هستند واهل کتاب همانگونه 
که ایرانیان بر رومیان غلبه کردند. پیروزی نهایی 
از آن شرک است وطومار اسالم به زودی پیچیده 
خواهد شد وما پیروز می شویم. گرچه اینگونه 
نتیجه گیریها پایه ومایه ای نداشت اما در آن جو 
ومحیط برای تبلیغ در میان مردم جاهل خالی 
از تأثیر نبود. لذا این امر بر مسلمانان گران آمد. 
آیات نخستین سوره روم نازل شد وقاطعانه گفت: 
گرچه ایرانیان در این نبرد پیروز شدند. اما چیزی 
نمی گذرد که از رومیان شکست خواهند خورد 
بیان  نیز  را  پیشگویی  این  زمان  حدود  وحتی 
داشت وگفت این امر فقط در طول چند سال به 

وقوع می پیوندد. 
این پیشگویی قرآن که از یکسو نشانه اعجاز این 
کتاب آسمانی واتکاء آورنده ی آن به علم بی پایان 
واز سوی دیگری  است  عالم غیب  به  پروردگار 
نقطه ی مقابل تفأل مشرکان بود. مسلمانان را 
طوری دلگرم ساخت که حتی می گویند بعضی 
از آنان با مشرکان روی این مسأله شرط بندی 
مورد بحث خداوند می  آیه  ودر  مهمی کردند. 
افزاید که اگر امروزکه رومیان شکست خوردند 

مشرکان خوشحال شدند. 
مومنان  شدند  غالب  رومیان  که  روز  آن  در 
خوشحال خواهند شد. آری خوشحال می شوند 
از خوشحالی  منظور  اینکه  در  الهی.  نصرت  به 
مسلمانان در آن روز چیست؟ جمعی گفته اند: 
است. هر  رومیان  پیروزی  از  منظور خوشحالی 
چند آنها نیز در صف کفار بودند اما چون دارای 
کتاب آسمانی بودند پیروزی آنها بر مجوسیان 
مشرک یک مرحله از پیروزی توحید بر شرک 

به حساب می آید.
وبعضی افزوده اند: مومنان از این خوشحال شدند 
که این حادثه را به فال نیک گرفتند ودلیلی بر 
آنان  اینکه شادی  بر مشرکان. ویا  آنها  پیروزی 
پیشگویی  وصدق  قرآن  عظمت  که  بود  این  از 
معنوی  مهم  پیروزی  یک  خود  که  آن  قاطع 
برای مسلمین محسوب می شد در آن روز ظاهر 
گشت. این احتمال نیز بعید به نظر نمی رسد که 
پیروزی رومیان مقارن بود با یکی از پیروزیهای 
مسلمین بر مشرکان بخصوص اینکه در بعضی از 
کلمات مفسران بزرگ آمده که این پیروزی مقارن 
پیروزی )بدر( ویا مقارن )صلح حدیبیه( بود که 
آن نیز در نوع خود یک پیروزی بزرگ محسوب 
می شد مخصوصا تعبیر به )نصراهلل( نیز تناسب با 

این معنا دارد.
خالصه مسلمانان در آن روز از جهات مختلفی 

خوشحال شدند. 
۱- از پیروزی اهل کتاب بر مجوسیان که صحنه 

ای از غلبه خداپرستی بر شرک بود.
۲- از پیروزی معنوی به خاطر ظهور اعجاز قرآن. 
)صلح  احتماال  که  آن  مقارن  پیروزی  واز   -۳
حدیبیه( یا یکی دیگر از فتوحات مسلمین بود. 
عن ابی عبداهلل الصادق )علیه السالم( فی قول اهلل 
(. )ویومئذ یفرح المومنون بنصر اهلل(. قال  )عزَّ وجلَّ
فی قبورهم بقیام القائم )علیه السالم(. امام صادق 
)علیه السالم( درباره ی این آیه شریفه می فرماید: 
منظور از خوشحالی مومنان در آن روز خوشحالی 
وسرور آنان در قبرهایشان نسبت به قیام وظهور 

حضرت قائم )علیه السالم( می باشد.

ادامه آیه ۱۲ سوره نساء :
14( منظور از  »تعصیب« چیست؟

از مجموع مال، کمتر و چیزي  مجموع سهام، 
اضافه، باقي مي ماند، مثال اگر مردي از دنیا برود 
و تنها یک دختر و مادر از او باقي بماند، مي دانیم 
که سهام مادر در این صورت یک ششم و دختر 
سه ششم مال مي باشد که مجموع آنها چهار 
ششم مي شود، یعني دو ششم اضافه مي ماند. 
دانشمندان و فقهاي اهل تسنن مي گویند :این 
اضافي را باید به  »عصبه« )بر وزن کسبه( یعني 
مردان طبقه بعد )مثل برادرهاي متوفي در این 
مي  »تعصیب«  اصطالحا   را  این  و  داد  مثال( 
نامند، ولي فقهاي شیعه معتقدند که همه آن را 
باید در میان آن دو به نسبت ۱ و ۳ تقسیم کرد. 
زیرا با وجود طبقه قبل، نوبت به طبقه بعد نمي 
رسد. به عالوه، دادن مقدار اضافي به مردان طبقه 
بعد، شبیه قوانین دوران جاهلیت است که زنان را 

بدون دلیل از ارث محروم مي ساختند.

آيه 13 سوره نساء 
اینها احکام الهي است و هر کس از خدا و پیامبر 
او اطالعت کند وي را به باغ هایي در آورد که از 
زیر )درختان( آن نهرها روان است در آن جاودانه 

اند و این همان کامیابي بزرگ است.
»تلک«  و   »حدود«  واژه   از  منظور   )1

چیست؟
معني  به  اصل  در  و  »حد«  جمع   »حدود« 
هر  به  سپس  و  است  کردن  منع  و  جلوگیري 
چیزي که فاصله میان دو شيء باشد و آنها را از 
هم متمایز سازد، گفته مي شود. مثال حد خانه و 
حد باغ و حد شهر و کشور، به نقاطي گفته مي 

شود، که آنها را از نقاط دیگر جدا مي سازد.
در آیه فوق با کلمه  »تلک« به قوانین ارث که در 
آیات گذشته آمده است اشاره نموده مي فرماید : 
»اینها حدود و مرزهاي الهي است، که عبور تجاوز 
از آنها ممنوع است و آنها که از حریم آن بگذرند و 
تجاوز کنند، گناهکار و مجرم شناخته مي شوند.«

2( تعبیر  »تلک حدود اهلل« براي چیست؟
تعبیر  »تلک حدود اهلل« در چنین مواردي در 
آیات قرآن مجید آمده است و همه آنها بعد از 
بیان یک سلسله از احکام و مقررات اجتماعي 
است. مثالً در آیه ۱87 سوره مبارکه بقره بعد 
از اعالم ممنوعیت آمیزش جنسي در اعتکاف و 
احکامي درباره روزه و در آیات ۲۲9 و ۲۳0 بقره و 
آیه ۱0 سوره طالق بعد از بیان قسمتي از احکام 
طالق و در آیه 4 سوره مجادله بعد از بیان کفاره  
»ظهار« آمده است. در تمام این موارد احکام و 
قوانیني وجود دارد، که تجاوز از آنها ممنوع است و 
به همین جهت به عنوان مرز الهي شناخته شده اند.

کساني  چه  براي  بهشتي  هاي  نعمت   )3
است؟

کساني که خداوند و پیامبر را اطاعت کنند و این 
مرزها را محترم شمارند، به طور جاودان در باغ 
هایي از بهشت خواهند بود که آب از پاي درختان 
آنها قطع نمي گردد. در پایان آیه مي فرماید : این 

رستگاري و پیروزي بزرگي است.

بسوی نور
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و  هدایت گــری  بردســیر،  جمعــه  امــام 
انسان ســازی را ویژگــی  مکتــب شــهدا برشــمرد 
و گفــت: توســل بــه شــهدا موجــب گره گشــایی 

از مشــکالت می شــود.
حجت االســالم علی اکبــر کرمانــی در »یــادواره 
ــالروز شــهادت »شــهید  شــهدا« و گرامیداشــت س
دکتــر مصطفــی چمــران« و روز بســیج اســاتید در 
جمع فرماندار، مســئوالن شهرســتان و دانشــگاهیان 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بردســیر گفــت: امــام 
خمینــی)ره( از شــهید مصطفــی چمــران بــه عنوان 

جنگجویــی پرهیــزکار نــام بردنــد.
وی بــه ویژگی هــای بــارز شــهید مصطفــی چمــران 
و شــهید حاج قاســم ســلیمانی اشــاره کــرد و افــزود: 
در مکتــب متعالــی اســالم، جنــگ و جهــاد از ارزش 

معنــوی واالیــی برخــوردار اســت.
امــام جمعه بردســیر، اخــالص، پرهیزکاری و تقــوا را 
از ویژگی هــای بــارز شــهدا برشــمرد و افــزود: یــادواره 
شــهدا باید همیشــه تکــرار و ایــن معنویات به نســل 

جــوان منتقل شــود.
کرمانــی با بیــان اینکــه هدایت گــری و انسان ســازی 
از ویژگی هــای مکتــب شهداســت، خاطرنشــان کرد: 
توســل بــه شــهدا هماننــد توســل بــه ائمــه اطهــار 
علیهم الســالم موجــب هدایــت و گره گشــایی از 

ــود. ــکالت می ش مش

هدایت گری و انسان سازی ویژگی  مکتب 
شهداست

آمنــه فیروزآبادی رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
بردســیر هــم بــا گرامی داشــت یــاد و خاطــره شــهدا، 

فرارســیدن ۳۱ خــرداد ســالروز شــهادت مصطفــی 
چمــران کــه بــه روز بســیج اســاتید مزیــن شــده را 
ــب شــهادت  ــج مکت ــاره تروی ــی داشــت و درب گرام

بــرای نســل جــوان بــه ایــراد ســخن پرداخــت.

عالقه دانشجویان به نوشتن پایان نامه  با موضوع 
شهادت و دفاع مقدس

ــاع مقــدس  ــادگار دوران دف ــدگان و ی یکــی از رزمن
ــت الهــی دانســت و  هــم شــهدا را سرشــار از معرف
گفــت: تــوکل بــه خداونــد، توســل بــه اهــل بیــت 
ــارز شــهدا  ــالش از ویژگی هــای ب علیهم الســالم و ت

بــه شــمار مــی رود.
علیرضــا حجتی بــه ویژگی هــای اخالقــی و معرفتی 
ــی و  ــگاه اله ــزود: شــهدا، ن ــرد و اف ــاره ک شــهدا اش

خدایــی دارنــد.
ــات و  ــه کرام ــدس ب ــاع مق ــادگار دوران دف ــن ی ای
فضائــل ســردار رشــید اســالم شــهید حــاج قاســم 

ســلیمانی اشــاره کــرد و متذکــر شــد: شــهید 
ــه فرصــت تبدیــل کــرد و  ســلیمانی تهدیدهــا را ب
بــا راه انــدازی لشــکر فاطمیــون، زینبیــون، انصــاراهلل 
و بســیاری از گردان هــا توانســت منطقــه را از لــوث 

ــد. ــاک کن ــش پ ــت های داع ــود تروریس وج
حجتــی بــا تأکیــد بــر اینکــه شــهید ســلیمانی در 
دنیــا تأثیرگــذار بــود، از گرایــش و عالقــه روزافــزون 
دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی بــه نوشــتن 
پایان نامه هایــی بــا موضــوع شــهادت و دفــاع 
مقــدس خبــر داد. ایــن یــادگار دوران دفــاع مقــدس 
ــات شــهدا،  ــه واســطه کرام ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ب
چندیــن میلیــون نفــر در جهــان بــه مذهب شــیعه 
گرویدنــد، ادامــه داد: بایــد ســبک زندگــی شــهدا را 

ــم. ــوزش دهی ــان آم ــه جوان ــج و ب تروی
ــود و در  ــا مداحــی همــراه ب ــن آییــن معنــوی، ب ای
پایــان از خانــواده شــهید واالمقــام و مدافــع امنیــت، 

شــهید ســلمان رهنمــا تجلیــل شــد.

امام جمعه بردسیردر مراسم گرامیداشت سالروز شهادت دکتر چمران :

هدایت گری و انسان سازی ویژگی  مکتب شهداست

عبــاس رحیــم پــور گفــت: پوســیدگی شــبکه، 
ــژه در  ــه وی ــن فصــل ب ــت در ای ــش جمعی افزای
ــه تبــع آن افزایــش مصــرف آب از  روســتاها و ب
دالیــل قطعــی هــای اخیر آب در بردســیر اســت

 در پــی گــزارش هــای متعــدد مردمــی مبنــی 
ــه  ــف ب ــر قطعــی مکــرر آب در مناطــق مختل ب
ــز  ــه مرک ــک ب ــتاهای نزدی ــی روس ــژه برخ وی
بردســیر خبرنگار مــا، علــت را از رئیــس اداره آب 

ــا شــد. و فاضــالب بردســیر جوی
عبــاس رحیــم پــور رئیــس اداره آب و فاضــالب 
بردســیر در گفتگــو بــا خبرنگارمــا عنــوان کــرد: 
ــا  ــم ام ــود آب  نداری ــکل کمب ــیر مش در بردس
متاســفانه پوســیدگی شــبکه، افزایــش جمعیــت 
در ایــن فصــل به ویــژه در روســتاها و اســتفاده از 
آبشــرب بــرای آبیــاری درختــان از دالیــل اصلــی 
ــق  ــن مناط ــی آب در ای ــار آب و قطع ــت فش اف
ــات روی  ــر اتفاق ــرای تعمی ــزود: ب ــت.وی اف اس

خــط شــبکه آب ناچــار بــه کــم کــردن و قطــع 
موقــت آب منطقــه بــرای جلوگیــری از هدررفت 
آب هســتیم و علــی رغــم تــالش هــای شــبانه 
روزی مجموعــه آب و فاضــالب بردســیر بــه 
دلیــل پوســیدگی شــبکه و هواگرفتــن آن قطعی 
هــای موقتــی را در مناطــق مختلــف به ویــژه در 

روســتاها داریــم.
رحیــم پــور تصریح کــرد: تعویض کل شــبکه نیاز 
بــه اعتبــار ویــژه ای دارد کــه از طــرف مــا نامــه 
نــگاری هــای آن انجــام شــده اســت و بــا توجــه 
بــه مشــکالتی کــه قطعــی آب بــرای شــهروندان 
بــه وجــود مــی آورد از مســئوالن اســتانی تقاضــا 
ــرای بازســازی شــبکه  داریــم اعتبــار ویــژه ای ب
آب شــهر بردســیر در نظــر بگیرنــد.وی در پایــان 
از تمــام شــهروندان خواســت تــا ضمــن مصــرف 
ــژه در  ــه وی ــان ب ــاری درخت ــح آب از آبی صحی

خانــه بــاغ هــا خــودداری کننــد.

رئیس اداره آب و فاضالب بردسیر مطرح کرد؛

بازسازی شبکه آب بردسیر 
چشم انتظار اعتبار ویژه استانی

مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
کرمــان گفــت: در یازدهمیــن دوره جشــنواره 
ــر از اســتان  ــزار نف ــی رضــوی 90 ه کتابخوان
کرمــان شــرکت کردنــد کــه در ایــن زمینــه 

ــور را دارد. ــه اول کش ــان رتب ــتان کرم اس
احمــد وفایی مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی 
اســتان کرمــان در آییــن اختتامیــه یازدهمین 
جشــنواره کتابخوانــی رضــوی در ســالن 
آمفی تئاتــر مجتمــع فرهنگــی هنــری افصــح 
هجــری اظهــار کــرد: دو حســن خــوب در این 
برنامــه جمــع شــده و دو اتفــاق مبــارک بــرای 
ــگ  ــج فرهن ــوی و تروی ــگ رض ــج فرهن تروی
کتــاب و کتابخوانــی رقــم خــورده اســت. وی 
عنــوان کــرد: در کل اســتان 90 از هــزار نفر در 
ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد کــه  نزدیــک 
ــد و  ــنجان بودن ــر از رفس ــزار نف ــه ه ــه س ب
اســتان کرمــان در کشــور در جایــگاه نخســت 
کتابخوانــی  شــرکت کننده در جشــنواره  

ــرار دارد. رضــوی ق
ــت  ــه جمعی ــم اینک ــه داد: علیرغ ــی ادام وفای
مــا و تعــداد کتابخانه هــای اســتان نســبت بــه 
خیلــی از اســتان های کشــور ازجمله خراســان 
رضــوی، تهــران، تبریــز و اصفهان کمتر اســت، 
امــا میزان مشــارکت اســتان کرمان در کشــور 
بــا اختــالف، بــاال اســت.وی تصریــح کــرد: اگر 
می گوییــم فرهنــگ، زیرســاخت و زیربنــا 
اســت و چون ســیالی اســت کــه دیگــر اجزای 
جامعــه در آن غوطه ورنــد و فرهنــگ را پایــه و 
اســاس و جهــت دهنــده بــه تصمیمــات کالن 
کشــور می دانیــم و در همــه شــئون زندگــی 
آن را دخیــل، پــس بایــد بــه فرهنــگ اهتمــام 

ویــژه داشــت و کار فرهنگــی کــرد.
ــن  ــن مبی ــای دی ــا و ارزش ه ــی، آرمان ه وفای
ــت  ــگ دانس ــوی فرهن ــال ق ــالم را دو ب اس
کــه نجــات بخــش جامعــه هســتند و گفــت: 
ایرانی هــا در قــرون وســطی دانشــمندانی 
ــتند و  ــرآمد هس ــم س ــروز ه ــتند و ام داش
خدمــات ارزشــمندی بــه اســالم و قــرآن 
ــا  ــعدی و موالن ــظ، س ــه کالم حاف کردند.هم
ــرآن و اســالم  ــه ق ــت ب هدایت بخــش و خدم
بــود. بایــد ایــن فرهنــگ را قــدر بدانیــم و برای 
آن تــالش کنیــم کــه یکــی از تالش هــای مــا 

برگــزاری همیــن جشنواره هاســت.
ــه  ــردن ب ــت ک ــرد: خدم ــان ک وی خاطرنش
ــرای او  ــن و س ــط در صح ــا)ع( فق ــام رض ام
نیســت، بلکــه می شــود از راه دور ایــن کارهای 
ــه  ــانی ک ــه کس ــام داد و هم ــی را انج فرهنگ
ــام امــام  در ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد ن
ــد. ــان جــاری کردن ــر زب ــده و ب رضــا)ع( را زن

شرکت ۹۰ هزار کرمانی در 
جشنواره کتابخوانی رضوی

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان گفت:

اســتاندار کرمــان بــا تاکید بــر اینکه اجــرای عدالت 
در عمل بســیار ســخت اســت، گفــت: عدالــت باید 
تبدیــل به گفتمــان و خواســت عمومــی در جامعه 

و ســطح نخبگانی شــود.
محمدمهــدی فــداکار در همایش بــزرگ و محوری 
هفتــه قــوه قضاییــه اســتان کرمــان اظهار داشــت: 
رفــع خصومــت یکــی از وظایــف قاضــی اســت و 
جــان و مــال مــردم در اختیــار قاضــی قــرار دارد و 
مــردم بــر اســاس فطرت خــود بــه عدالــت گرایش 
دارنــد. اســتاندار کرمــان با اشــاره به ســخن رهبری 
مبنــی بــر اینکــه عدالت مبنــای حکومت هاســت، 
ــود و از  ــض می ش ــع تبعی ــت مان ــه داد: عدال ادام

ــد. ــری می کن ــری جلوگی ــم و ظلم پذی ظل
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اجــرای عدالــت در عمــل 
بســیار ســخت اســت، عنــوان کــرد: عدالــت بایــد 
تبدیــل به گفتمــان و خواســت عمومــی در جامعه 

و ســطح نخبگانــی شــود.
اســتاندار کرمــان در بخش دیگری از ســخنان خود 
شــمار بــاالی پرونده هــای ورودی بــه دادگســتری 
را بیانگــر اعتمــاد مــردم بــه دســتگاه قضایــی برای 
رســیدن بــه حــق خــود دانســت و تصریــح کــرد: 
اگــر عدالــت واقــع شــود، امنیــت و توســعه به دنبال 
عدالــت می آیــد. فــداکار همچنیــن پیشــگیری از 
جرایــم را یکــی دیگــر از وظایف قوه قضاییــه ذکر و 
اضافــه کــرد: نظــارت بــر حــوزه دولــت یکــی دیگر 

از وظایــف قــوه قضاییــه اســت کــه بایــد بــا قــدرت 
پیــش رود و اگــر همــکاری در ایــن زمینــه وجــود 
ــک  ــط کم ــازی محی ــه سالم س ــد ب ــته باش داش
می کنــد.  رئیــس کمیســیون حقوقــی و قضایــی 
مجلــس شــورای اســالمی اظهــار داشــت: دســتگاه 
قضایــی ســالم و مقتــدر در تــراز انقــالب و مــردم 
ــورت  ــی ص ــای بزرگ ــت، کاره ــه ماس آرزوی هم

ــود دارد. ــم وج ــی ه ــه و گله مندی های گرفت
حجت االســالم غضنفرآبــادی ادامــه داد: بــرای 
ــد  ــد بای ــد و توانمن ــک دســتگاه قدرتمن ایجــاد ی
اجــزای درونــی دســتگاه قضــا مــورد توجــه قــرار 

ــرد. ــران ک ــا را جب ــرد و نقص ه گی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث معیشــتی قضــات و 
کارمنــدان بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد و شــان 
قضــاوت حفظ شــود، افــزود: قضــات و کارمنــدان با 
همــه ســختی ها می تواننــد نقــش بســیار محوری 

ــته باشند. داش
نماینــده مــردم شــرق اســتان کرمــان در مجلــس 
ــی  ــرد: تعامــالت باالی ــه ک شــورای اســالمی اضاف
بیــن قــوا وجــود دارد و ایــن تعامــالت را در ســطح 

مدیــران اســتانی هــم شــاهد هســتیم.
غضنفرآبــادی ادامــه داد: بر اســاس گفته نمایندگان 
مجلــس گله مندی نســبت به بعضــی از همــکاران 
رده هــای پاییــن در دســتگاه قضــا وجــود دارد در 

حالی کــه احتــرام متقابــل بســیار مفید اســت.

استاندار کرمان :

عدالت باید تبدیل به گفتمان 
و خواست عمومی شود

شهرستان بردسیر همچنان در 

صدر جدول اشتغالزایی استان

نماینده مردم بردســیر و ســیرجان گفت؛ شهرســتان 
بردســیر ســه ســال متوالی 98، 99 و ۱400 رتبه اول 
اشــتغال اســتان کرمــان در ســامانه رصــد را کســب 
کــرده اســت و امســال نیــز تــا ایــن لحظــه بــا ثبــت 
۱7 درصــد از تعهــد اشــتغال خود همچنــان در صدر 

جدول اشــتغالزایی اســتان قــرار دارد.
شــهباز حســن پــور در ادامــه افــزود: بــرای اشــتغال 
ــل گــذاری و زیرســاختهای  شهرســتان بردســیر ری
ــن  ــی ایجــاد شــده اســت. وی همچنی بســیار خوب
ــه لطــف  اظهــار امیــدواری کــرد در ســال جــاری ب
خداونــد متعــال و دعــای خیــر مــردم و بــا راه انــدازی 
و گســترش صنایــع  فــوالد، صنایــع پاییــن دســتی 
فــوالد، صنایــع تبدیلــی و تکمیلی بخش کشــاورزی 
ــتری  ــتغال بیش ــاهد اش ــگری، ش ــعه گردش و  توس
ــت؛  ــه گف ــیم. وی در ادام ــتان باش ــن شهرس در ای
شهرســتان هــای ســیرجان و بردســیر بــه بهشــتی 
بــرای کارافرینــان و بــه کارگاه های بزرگ ســازندگی، 

توســعه و پیشــرفت تبدیــل شــده انــد .
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ــای علمــی اش در رشــته پزشــکی در  ــه موفقیت ه ــا ب نادی
دانشــگاه افتخــار می کنــد. او دختــر ارشــد نســل دوم یــک 
خانــواده انگلیســی، آســیایی اســت. او اولیــن دختــری اســت 
ــن  ــطه دارد و از س ــر از دوره متوس ــات باالت ــه تحصی ک

شــانزده ســالگی حجــاب اختیــار کــرده اســت. 
از مهم تریــن  انتخــاب حجــاب یکــی  او می گویــد:   
تصمیمــات فــردی زندگی مــن اســت. زمانی که در مدرســه 
بــودم، دربــاره رفتــن بــه دانشــگاه فکــر می کــردم. مــن بــه 
یــک مدرســه کوچــک می رفتــم و در آنجــا کامًا احســاس 
راحتــی و آرامــش می کــردم زیــرا تمامــی محصلیــن 
همدیگــر را می شــناختند، امــا مــن می دانســتم که دانشــگاه 
بایــد مــکان کامــًا متفاوتــی باشــد؛ کاس هایــی بــزرگ 
بــا دانشــجویان زیــادی کــه هرگــز نمی تــوان همــه آنهــا را 
شــناخت. در چنیــن محیطــی احســاس کــردم باید بــه گونه 
ای لبــاس بپوشــم کــه همــه بداننــد مــن مســلمان هســتم. 
همچنیــن در آن زمــان بــه دیــن و مذهبــم فکــر می کــردم 
و احســاس می کــردم کــه دیــن مهم تریــن بخــش زندگــی 
شــخصی مــن اســت. مــن هماننــد بیشــتر دختران هم ســن 
و ســال خــود بــه مســائلی چــون موســیقی، ســینما  عاقــه 
داشــتم. رؤیــای مــن گرفتــن نمــرات نســبتاً بــاال بــود تــا 
بتوانــم ماننــد برخــی از دوســتانم فرصــت تحصیل در رشــته 
پزشــکی را کســب کنــم. اما دیــن من، اســام، باعــث تمایز 
مــن از دیگــران اســت، پیشــینه فرهنگــی و خانوادگــی مــن 
ریشــه در بخــش دیگــری از جهــان دارد.ایــن مســائل بــرای 
مــن از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و بــه من احســاس 
خاصــی می دهــد. از دســت نــدادن ایــن بخــش از زندگــی، 
برایم بسیار با اهمیت است. تصمیــــم مـن بـرای بـرگزیدن 
ــینة  ــودن پیش ــاس متفاوت ب ــن احس ــز از همی ــاب نی حج
فرهنگــی ام نشــأت می گیــرد؛ مــا یــک خانــواده انگلیســی 
ــا )پیشــینه  ــه خاطــر اســام و پیوندمــان ب هســتیم، امــا ب
فرهنگــی( پاکســتان، دارای ارزش هــا و ســنت های متفاوتی 
ــه خانواده هــای دوســتان غیــر مســلمانم هســتم  نســبت ب
ــًا در معــرض  ــم کــه کام ــدون حجــاب احســاس می کن ب
دیــد هســتم. اینکــه فــردی بتوانــد بــدون اینکــه خــود را بــه 
نمایــش بگــذارد، فعالیــت اجتماعــی داشــته باشــد و بــا مردم 
ارتبــاط برقــرار کنــد، ایــن آزادی واقعــی اســت. ارزش واقعــی 
انســان در تفکــر و نــه در لبــاس و ظاهــر اوســت. دوســتان 
غیــر مســلمانم خیلــی کنجکاوند کــه بداننــد محجبــه بودن 
چــه احساســی دارد. آنهــا از مــن می پرســند »از دیــد عمــوم 
پنهــان بــودن چــه احساســی دارد«. آنچــه بــرای یــک دختــر 
مهــم اســت، احســاس او از محجبه بــودن و نه نــوع حجاب و 
اینکــه ایــن نــوع حجــاب بــه او می آیــد یــا نــه- اســت. برای 
مــن ایــن مهــم اســت کــه پوشــش و ظاهــری یکنواخــت و 
یکدســت داشــته باشــم، بــه گونــه ای کــه توجــه دیگــران را 
بــه خــود و رفتــارم جلــب نکنــم و از آنجایی که حجــاب، نماد 
هویــت و بیانگــر اهمیــت دیــن و مذهــب نــزد مــن اســت، 
ــد. در  ــن می ده ــه م ــی ب ــاس خاص ــاب، احس ــت حج رعای
اوایــل، برخــی از دوســتانم تصــور می کردنــد کــه پــدر مــن و 
یــا خانــواده ام دارای نوعــی ســلطه و اقتــدار هســتند که دختر 
خــود را در ســن معینــی، وادار بــه پوشــش حجــاب می کننــد؛ 
امــا بایــد بگویــم کــه اختیــار حجــاب، تصمیــم و انتخــاب 
ــه دالیلــی کــه ســعی کــردم آنهــا را  ــوده اســت؛ ب خــودم ب
بیــان کنــم. حجــاب همچنین تــا حدودی یک ســنت اســت 
و مــن احســاس می کنــم کــه بــرای دختــری کــه وارد ســن 
بلــوغ می شــود، داشــتن حجــاب ضــرورت دارد. از ایــن منظــر 
رعایــت حجــاب هماننــد تصمیــم بــرای در انگشــت کــردن 
حلقــه ازدواج کــه نشــان از تأهــل افــراد اســت- می باشــد؛ اما 
چــرا هیــچ کــس ایــن مســائل را زیــر ســؤال نمی بــرد، امــا 
داشــتن حجــاب را زیــر ســؤال می برد. مــن در لباس تنـــگ و 
چسبـانی که تمـام زوایـای بـدن را نمـادین می کنـد، احسـاس 
ناراحتــی، شــرمندگی و گنــاه می کنم. البتــه [ در برخی مــوارد] 
امتنــاع از پوشــیدن چنیــن لباس هایــی بــه ســلیقه شــخصی 
بســتگی دارد؛ درســت مثــل زنــان غیــر مســلمانی کــه حتی 
فکــر پوشــیدن دامــن کوتــاه یــا لبــاس دوش آفتــاب بــدون 
ــاد  ــیار زی ــای بس ــودن مزای ــد، محجبه ب ــه را نمی کنن باالتن
ــر  ــه راحت ت ــن زن محجب ــر م ــه نظ ــز دارد، ب ــری نی دیگ
می توانــد بــه مکان هــای عمومــی رفــت و آمــد کنــد، بــدون 
اینکــه هــدف نــگاه جوانــان و افــراد چشــم چران قــرار گیــرد. 
مزایایــی کــه بــرای حجــاب برشــمردم بــه خاطــر این اســت 
ــی،  ــر خــاف لباس هــای شــهوت انگیز غرب کــه حجــاب ب
نوعــی لبــاس و پوشــش اســت کــه توجــه و نــگاه دیگــران 
ــای  ــه لباس ه ــانی ک ــد. کس ــب نمی کن ــدن جل ــه ب را ب
شــهوت انگیز می پوشــند، تعلقــی بــه اســام ندارنــد؛ همــان 
بهتــر کــه آنهــا در یــک اجتمــاع جنســی کــه تحت ســلطه و 
خوشــایند مــردان اســت و در آن زنــان تنهــا بــر اســاس ظاهر 
ــای  ــه ایف ــاً ب ــوند، صرف ــزاری می ش ــان ارزش گ و زیبایی اش

نقش جنســی خــود مشــغول باشــند.

نمازگزار سه خصلت دارد
بخش اول
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خصلــت اول: وقتــى نمازگزار به نماز ایســتاد فرشــتگان 
از آن جــا تــا دورنمــاى آســمان او را در بــر مــى گیرنــد 
و او در میــان صفــوف فرشــتگان مــى باشــد. ایــن چــه 
نمــازى اســت که همــه فرشــتگان مإمور حفظ انســان 
انــد؟ از چــه چیــز؟ از وسوســه هــا, تــا شــیطان و وهــم 
از هیــچ راهــى حــواس نمازگــزار را بــه خــود متوجــه 

نکننــد, چــون شــیطان در کمین اســت.
یــک وقــت مــى گوییــم فــان نمــاز صحیــح اســت, 
همــان نمــازى کــه وقتــى تمــام شــد صورتــش ســیاه 
اســت و بــه نمازگــزار مــى گویــد: تــو مــرا ضایــع کردى 
خــدا تــو را ضایــع کنــد. و یــک وقــت هــم صورتــش 
ســفید اســت و روشــن و مــى گویــد: تــو مــرا حفــظ 
کــردى خــدا تــو را حفظ کنــد. اگــر نمازگزار بــه حضور 
خــداى ســبحان بــراى نمــاز ایســتاد همــه اطــراف او را 
فرشــتگان فــرا مــى گیرند کــه مبــادا شــیطان گزندى 
بــه او برســاند, چــون شــیطان در کمیــن نمــاز, و روزه 
اســت, و نشــانى او کمیــن کارهــاى خیر اســت, در کنار 
کار خیــر مــى نشــیند و وسوســه مــى کنــد. خــودش 
گفــت: )القعــدن لهــم صراطــک المســتقیم(. مــن در 
کمیــن راه راســت مــى نشــینم, کمیــن مــى گیــرم و 
نمــى گــذارم اینهــا بگذرنــد. هــر جا کــه مرکز فســاد و 
گنــاه اســت در تیــول شــیطان اســت. شــیطان در نماز 
وسوســه مــى کنــد, یــک وقــت انســان متوجــه مــى 
ــد  شــود کــه نمــازش تمــام شــده اســت و مــى گوی

الســام علیکــم و رحمــه اهلل و برکاتــه.
ــاب  ــه در کت ــزرگ ســخنى دارد ک ــاى ب ــى از عرف یک
اســرارالصلوه امــام خمینــى هــم آمــده اســت. آن عارف 
ــاز  ــه در نم ــى ک ــد: کس ــى گوی ــامى م ــوار اس بزرگ
حواســش پیــش غیــر خــدا و پیــش زندگــى اســت او 
چگونــه بــه خــود اجــازه مــى دهــد کــه در پایــان نمــاز 
بگویــد الســام علیکــم و رحمــه اهلل, مــن شــرمنده ام. 
ســرش آن اســت که نمازگــزار با خدا مشــغول مناجات 
اســت: المصلــى یناجــى ربــه. پــس بــا مــردم نیســت 
, در جمــع دیگــران نیســت, وقتــى نمــازش تمام شــد 
و مناجاتــش بــا خــداى ســبحان بــه پایــان رســید, از 
حضــور خــدا برمــى گــردد و در بیــن مــردم قــرار مــى 
گیــرد, و چــون اولیــن بار اســت کــه وارد جمــع دیگران 
مــى شــود, مــى گوید الســام علیکــم. افــرادى کــه در 
مجمــع و مجلســى در کنــار یکدیگر نشســته اند هیچ 
کــدام بــه یکدیگــر ســام نمــى کننــد, زیــرا در حضور 
یکدیگرنــد، کســى کــه در آن جمــع نیســت و از جــاى 
دیگــر وارد مــى شــود ســام مى کند. ســام آخــر نماز 
نــه دعاســت و نــه ذکــر اســت بلکــه تحیــت اســت. لذا 
اگــر کســى در وســط نماز عمــدا بگوید الســام علیکم 
نمــازش باطــل اســت و اگــر اشــتباها گفت, دو ســجده 
ســهو دارد. ســام آخــر نمــاز کام آدمــى اســت کــه به 
عنــوان تحیــت و درود اســت. چون نمازگــزار با خدایش 
مناجــات مــى کنــد و در بیــن مــردم نیســت, وقتى که 
نمــازش تمــام شــد و از مناجات خدا برگشــت و زمینى 
شــد و بــه جمــع مــردم پیوســت بــه مــردم ســام مى 
کنــد. لــذا گفتنــد در نمــاز جماعــت هنــگام گفتــن 
)الســام علیکــم( امــام بــه کــدام قســمت نــگاه کنــد 
و مإمومیــن بــه کــدام قســمت نــگاه کننــد. آن بــزرگ 
عــارف مــى گویــد: من در تعجبم کســى که حواســش 
پیــش زندگــى اســت, او اصــا با خــدا مناجات نکــرده و 
از مــردم جــدا نشــده اســت, چگونه بــه خود اجــازه مى 

دهــد کــه بگویــد الســام علیکم.
ـ فرمود: )ســلونى قبل  ـ ســام اهلل علیــه  امیرالمومنیــن 
إن تفقدونــى فانــى بطــرق الســمإ إعلــم منــى بطــرق 
االرض(. هرچــه مــى خواهیــد از مــن بپرســید, مــن راه 
ــم,  هــاى آســمان را بهتــر از راه هــاى زمیــن مــى دان
ــم شــهادت مــى  ــر از احــکام عال اســرار غیبــى را بهت
دانــم. کســى برخاســت و عــرض کــرد: یــا علــى, از آن 
جــا کــه شــما ایســتاده ایــد تــا عــرش خداونــد چقــدر 
راه اســت. حضــرت فرمودنــد: ســوالت چنــان باشــد که 
مطلبــى یــاد بگیــرى, غرضــت تعنت نباشــد و امــا این 
کــه ســوال کــردى از ایــن جــا کــه مــن ایســتاده ام تــا 
عــرش خــدا چقــدر فاصلــه اســت: )مــن موضــع قدمى 
الــى العــرش ان یقــول قائــل مخلصــا الالــه اال اهلل(. اگــر 
گوینــده اى بــا اخــاص ایــن کلمــه طیبــه را بگویــد تا 
بــه عــرش خــدا راه دارد. ضمیــر طاهــر مومــن عــرش و 
فــرش را طــى مــى کنــد چــون: قلــب المومــن عــرش 
ـ نقــل  ـ علیــه الســام  الرحمــن اســت. از امــام صــادق 
شــده اســت کــه: )مــن قــال ال الــه اال اهلل مخلصــا دخل 
الجنــه و اخاصــه إن تحجــزه ال الــه اال اهلل عمــا حــرم 
اهلل عزوجــل(. اخــاص ایــن کلمــه آن اســت کــه ایــن 
کلمــه انســان را حاجــز و حایــل باشــد و نگذارد انســان 
گنــاه کنــد, این کلمه بیــن انســان و گناه دیــوار محکم 
ــن همــه  ــن اســت. بنابرای ــاى اخــاص ای باشــد. معن
فرشــتگان بــا نمازگزاران هســتند تــا نمازگــزار نمازش 

را بــه پایــان برســاند.

اسرار نماز 

موسم گل در بام ایران الله زار 
 رنج معطر در مشام گل کاران الله زار بردسیر؛

پاسخ های فردی به
حجاب اجباری

بخش  هشتم

حجاب اجباری

»اللــه زار« در شهرســتان بردســیر اســتان کرمــان، 
بلندتریــن و مرتفع تریــن شــهر ایــران اســت کــه 
ــای  ــر و مزرعه ه ــی بک ــق طبیع ــتن مناط ــا داش ب
زیبــای گل محمــدی و طبیعتــی پوشــیده از گیاهان 
دارویــی، مکانــی مفــرح و زیبــا بــرای گردشــگری 
ــتر  ــه بیش ــد توج ــران نیازمن ــام ای ــا ب ــت ام اس

مســؤوالن اســت.
 »اللــه زار« در شهرســتان بردســیر اســتان کرمــان با 
ارتفــاع ۲۷۰۰ تــا ۳۰۰۰ متر از ســطح دریا، بلندترین 
و مرتفع تریــن شــهر ایــران و یکــى از مناطــق خوش 
و آب و هــواى اســتان کرمــان کــه با داشــتن مناطق 
طبیعــى بکــر و مزرعه هــاى زیبــاى گل محمــدى و 
طبیعتــى پوشــیده از گیاهــان دارویــى، مکانى مفرح 

و زیبــا براى گردشــگرى اســت.
ایــن منطقــه بــه دلیــل ارتفــاع زیــاد از ســطح دریــا، 
داراى بــا کیفیت تریــن گاب ایــران اســت و دومیــن 
تولیدکننــده گل محمدى از نظر ســطح زیر کشــت 
در کشــور بــه شــمار مــى رود امــا بــام ایــران نیازمند 

توجه بیشــتر مســؤوالن اســت.
ــه  ــر کشــت گل محمــدى ب  بیشــترین ســطح زی
شهرســتان بردســیر بــا ســطح ۳هــزار و ۳۲۷ هکتار 
اختصاص دارد، چهاردهمین جشــنواره گل محمدى 
بعــد از دو ســال تعطیلــى بــه دلیــل کرونــا، امســال 
در اللــه زار بــا فــراز و نشــیب ها و چالش هایــى 
ــان رســید،  ــى پای ــه خوب ــه همــراه داشــت ب کــه ب
جشــنواره اى کــه اولیــن دوره آن ســال ۸۳ برگــزار 
شــد و هم اکنــون بعــد از چهاردهمیــن دوره و 
اتفاقــات خــوب و مثبتــى کــه طــى ایــن مــدت در 
منطقــه رخ داده اســت، امــا مــردم منطقــه بــا توجــه 
بــه موقعیــت و اهمیــت منطقــه از مســؤوالن انتظار 
دارنــد بــه مشــکات ایــن منطقــه ملى گردشــگرى 

بیــش از گذشــته توجــه شــود.
ــى هرســاله  ــه دلیــل خــوش و آب و هوای ــه زار ب الل
ــران اســت  ــادى از سراســر ای ــان مســافران زی میزب
کــه بــه گفتــه یکــى اعضــاى شــوراى شــهر اللــه زار 
ــا ۱۵خــرداد مــاه ســال جــارى  در تعطیــات ۱۳ ت
حــدود ۱۰ هــزار خــودرو وارد منطقــه اللــه زار شــده 
شــده اســت. ایــن اتفاقــات مثبــت و زیبــا درحالــى 
رقــم مى خــورد کــه منطقــه بــه شــدت بــا بحــران 
ــؤوالن  ــى مس ــت و حت ــده اس ــه ش ــى مواج کم آب
کارخانه هــا و کارگاه هــاى گاب گیــرى نیــز بــه دلیل 
ــد. ــف کرده ان ــا را متوق ــعه کارخانه ه ــى توس کم آب

از کمبود کارگر در فصل برداشت گل تا 
دسترنجی که به موقع پرداخت نمی شود

برداشــت گل محمــدى در منطقــه اللــه زار از 
اردیبهشــت مــاه آغــاز مى شــود و تــا پایــان خــرداد 
مــاه ادامــه دارد، در ایــن بــازه زمانــى هــر مســافرى 
ــوى  ــر و ب ــده از عط ــه وارد ش ــن منطق ــه ای ــه ب ک
گل محمــدى روح و جانــش تــازه مى شــود و 
ــدى در  ــاى محم ــى گل ه ــه زیبای ــى ک مزرعه های
ــزش چشــم ها را جــا  ــوى دل انگی ــار عطــر و ب کن

مى دهــد.
در یکــى از روزهــاى پــرکار گل گاران در منطقــه بــه 
ــود  ــا از س ــم ت ــاورزان رفتی ــدادى از کش ــراغ تع س
ــان  ــا برایم ــاى زیب ــن گل ه ــت برداشــت ای و منفع
ــگاه  ــه در ن ــى ک ــن زیبای ــا ای ــا گوی ــد، ام بگوین
مســافران بســیار جلوه گــر مى شــود بــراى صاحبــان 
مــزارع خیلــى هــم زیبا نیســت از مشــکاتى کــه در 
زمــان برداشــت دارنــد مى گوینــد، مشــخص نبــودن 
ــه  ــت ک ــى اس ــدى از چالش های ــت گل محم قیم
ــد و در  ــاد مى کن ــکاتى ایج ــاورزان مش ــراى کش ب
پــى مشــخص نبــودن و دقیــق نبــودن قیمــت براى 
ــوند و  ــار مشــکل مى ش ــران دچ ــرى کارگ به کارگی

ــد. ــاز مى زنن ــر ب ــن کار س ــران از ای کارگ
مــردم منطقــه مى گوینــد نــه تنهــا قیمــت 
مشــخصى وجــود نــدارد بلکــه پرداخــت هزینه هــا 
ــطى  ــورت قس ــه ص ــاد و ب ــى زی ــه زمان ــا فاصل ب
اســت کــه باتوجــه بــه شــرایط فعلــى در پرداخــت 

هزینه هــا بــه کارگــران بــه مشــکل مى خورنــد و بــا 
نداشــتن نــرخ مشــخص در مدیریــت هزینه هــا هــم 
دچــار مشــکل مى شــوند.  نبــود ارائــه آموزش هــاى 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــاورزى در منطق ــى کش تخصص
اهمیــت آن و توانمندى هــا و ظرفیت هایــى کــه دارد 
همچنیــن عــدم پرداخــت بــه موقــع خســارت هاى 
بیمــه کشــاورزى بــراى خســارت دیــدگان بــا توجه 
بــه خســارت هاى ســرمازدگى محصــوالت از دیگــر 

مشــکات کشــاورزان در منطقــه اســت.

پاسخ استاندار کرمان به یک مطالبه: زیرساخت 
جاده ای در الله زار باید تقویت شود

همچنیــن جــاده دو راهــى بافــت - اللــه زار به علــت 
عــرض کم هرســاله شــاهد حــوادث ناگــوار رانندگى 
اســت امــا گویــا مطالبــات مــردم و مســؤوالن محلى 
بعــد از ســال ها بــه نتیجــه اى نرســیده اســت، یکــى 
از مــردم محلــى مى گویــد، زمانــى کــه یک ماشــین 
ــکان  ــرد ام ــرار مى گی ــاده ق ــن ج ــنگین در ای س
ــت و  ــار آن نیس ــبک در کن ــاى س ــور خودروه عب
ــه رو مى آینــد بســیار  ــراى خودروهایــى کــه از روب ب
خطرنــاک اســت. اســتاندار کرمــان در حاشــیه 
حضــور در جشــنواره گل محمــدى الله زار در پاســخ 
ــن جــاده به شــکل  ــى گفــت: ای ــه مردم ــه مطالب ب
روســتایى تعریــف شــده و بــا توجــه بــه گردشــگرى 
ــخگوى  ــگران پاس ــور گردش ــه و حض ــودن منطق ب
ــض آن کمــک  ــه تعری ــد ب ــت نیســت و بای جمعی
ــاخت ها  ــود زیرس ــث مى ش ــنواره باع ــود، جش ش
انجــام شــود و امکانــات هــم بــه دنبــال آن بیایــد.

ارزآوری گل محمدی و صادرات به کشورهای 
اروپایی

محســن حیدرآبادى مدیر جهادکشــاورزى بردســیر 
ــرد برداشــت گل محمــدى را  ــز متوســط عملک نی
بــراى مــزارع ارگانیــک ۲ تــن  و بــراى  مــزارع غیــر 
ارگانیــک 4 تــن اعــام و اظهار کــرد: در ســال جارى 
ــرماى  ــر س ــدى در اث ــد گل محم ــدود ۵۰ درص ح
بهــاره خشــک شــدند و  پیش بینــى برداشــت ۵ تــا 

۶ هــزار تــن گل در منطقــه شــده اســت.
ــدى  ــاى گل محم ــه فرآورده ه ــان اینک ــا بی وى ب
شــامل غنچــه، گاب و روغــن اســت کــه بــه بــازار 
عرضــه مى شــود، بیــان کــرد: گل محمــدى ارزآورى 
خوبــى دارد و تولیــدات آن بــه کشــورهاى اروپایــى، 
ــیا  ــرق آس ــورهاى ش ــارس و کش ــج ف ــوزه خلی ح

ــود. ــادر مى ش ص
مدیــر جهــاد کشــاورزى بردســیر تعــداد واحدهــاى 
فــرآورى گل را در ایــن شهرســتان شــامل ۸۰ واحــد 
ســنتى و نیمه صنعتــى و ۱۰ واحــد صنعتــى اعــام 
و عنــوان کــرد: در فصــل جمــع آورى گل در منطقــه 
بــراى بیــش از ۶ هــزار نفــر اشــتغال فصلــى ایجــاد 
مى شــود. محمــد خیراندیــش رئیس ســازمان جهاد 
کشــاورزى شــمال اســتان کرمــان نیز با بیــان اینکه 
ســطح زیــر کشــت گل محمــدى در منطقه زیــاد و 
تعــداد کارشناســان بــراى میــزان دقیــق خســارت ها 
محــدود اســت، اظهــار کرد: کارشناســان ســعى خود 
را مى کننــد بــه درســتى کارشناســى شــود تــا حقى 

از کشــاورزان ضایــع نشــود. 
وى بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــوزه انتقــال آب 
ــد  ــد کار کارشناســى اســت و بای کشــاورزى نیازمن
اعتباراتــى بــراى ایــن مســئله در نظــر گرفته شــود، 
افــزود: بــر اســاس اعتباراتــى کــه در آینــده تعریــف 
ــن  ــوان در ای ــاد کشــاورزى در حــد ت مى شــود جه

مســئله کمــک خواهــد کــرد.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزى شــمال اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه در ارتبــاط بــا آبیــارى 
تحــت فشــار کمک هــاى بــا عــوض و کمک هــاى 
ــاز دارد،  ــردم را نی ــارکت م ــه مش ــم ک ــى داری دولت
تصریــح کرد: کارشناســان کشــاورزى هــم باید بیش 
از گذشــته در بین کشــاورزان حضور داشــته باشــند.

پرداخت غرامت ممکن است انتظار بهره برداران 
را برآورده نکند/رسالت بیمه حمایتی است

احمــد زاده معــاون خدمــات بیمه اى بانک کشــاورزى 
اســتان کرمــان اظهــار داشــت: ۳۸۵ هکتار از ســطح 
ــه  ــش بیم ــت پوش ــدى تح ــت گل محم زیرکش
کشــاورزى اســت کــه ســال زراعــى قبل تعــداد ۳4۳ 

بیمــه نامــه صــادر شــد.
ــه  ــه بیم ــت ب ــت غرام ــه پرداخ ــان اینک ــا بی وى ب
ــدى و غیرنقــدى صــورت  ــه صــورت نق شــدگان ب
ــى  ــه دولت ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــرد، عن مى گی
بــودن بیمــه کشــاورزى پرداخــت غرامــت بــه تامین 
اعتبارهــاى دولتــى نیــاز دارد و باتوجه بــه این تامین 

اعتبــار، پرداخــت غرامــت بــه تاخیــر افتــاد.
احمــدزاده ادامــه داد: قبــل از تامیــن اعتبــارات الزم 
بــراى پرداخــت غرامــت بــراى اینکــه بیمه گــذاران 
از بیمــه محصــوالت خــود در ســال زراعــى جدیــد 
بهره منــد شــوند بــه صــورت سیســتمى بــا توافــق 
کشــاورز، حــق بیمــه ســال زراعــى جدیــد از محــل 
غرامــت ســال گذشــته برداشــت مى شــود و بقیــه 
غرامــت بــه صــورت نقــدى پــس از تامین اعتبــار به 

ــود. ــت مى ش ــاورز پرداخ کش
معــاون خدمــات بیمــه اى بانــک کشــاورزى اســتان 
ــت  ــامل پرداخ ــى ش ــرد: حوادث ــار ک ــان اظه کرم
غرامــت مى شــود کــه عوامــل خطــر طبیعــى 
ــرگ،  ــه تگ ــد ک ــوان بشــر باش ــارج از ت ــد و خ باش
خشکســالى،زلزله، ســرما و یخبندان، ســیل، صاعقه 
ــدى  ــود و در گل محم ــامل آن مى ش ــان ش و طوف
بیشــترین خســارات مربــوط بــه نواســانات دمایــى و 

ســرمازدگى اســت.
احمــدزاده بیــان داشــت: تعیین خســارات بر اســاس 
بازدیدهــاى میدانــى کارشناســان بیمه و مســتندات 
هواشناســى و جهــاد کشــاورزى انجــام و بــر اســاس 
حداکثــر تعهــد، غرامت هــا مشــخص و کســر 

ــود. فرانشــیز ۱۰ درصــد پرداخــت مى ش
وى در رابطــه بــا دلیــل دیــر هنــگام بررســى شــدن 
محصــوالت و بــه موقــع نبــودن کارشناســى ها 
انجــام  دو صــورت  بــه  کارشناســى ها  گفــت: 
مى شــود کــه در مرحلــه اول اکیپ خســارت شــامل 
کارشناســان بیمــه،  کارشناســان بانک، کارشناســان 
جهــاد بازدیــد اولیــه صــورت مى گیــرد و بــه صورت 
ــد از آن  ــود و بع ــارت مى ش ــى خس ــى پیش بین کل
ــد و  ــد مى کنن ــزارع بازدی ــه از م ــان بیم کارشناس
بــا توجــه بــه متنــوع بــودن محصــوالت بیمــه اى و 
ــر  ــرآورد پتانســیل تولیــد، انجــام بازدیدهــا زمان ب ب

اســت.
احمــدزاده خاطرنشــان کــرد: از بهره بــرداران و 
متولیــان انتظــار مــى رود از ایــن فرصــت اســتفاده 
کننــد بــا اینکــه پرداخــت غرامــت در مقایســه بــا 
درآمــد ممکن اســت انتظــار بهره بــرداران را بــرآورده 
نکند اما رســالت بیمه حمایتى اســت و پوشــش آن 
بــا توجــه تامیــن اعتبــارات اســت و بــا غرامــت بیمه 
مى تواننــد ادامــه و تثبیــت تولیــد را داشــته باشــند.

لزوم افزایش عملکرد در سطح زیر کشت 
موجود گل محمدی در الله زار 

ــاورزى  ــاد کش ــازمان جه ــس س ــش رئی خیراندی
ــت  ــه درخواس ــخ ب ــان در پاس ــتان کرم ــمال اس ش
ــر اجــراى  ــى ب ــه زار مبن ــس شــوراى شــهر الل رئی
پــروژه تحقیقاتــى در ارتبــاط بــا آفــات گل محمدى 
ــزى اســت  ــد برنامه ری ــن موضــوع نیازمن ــت: ای گف
و بــا توجــه بــه ســطح متنــوع کشــت محصــوالت 
قطعــا بایــد موضــوع آفــات گل محمــدى هــم بــه 
ترتیــب اولویــت بــا توجــه بــه ســطح زیر کشــت آن 
در دســتور کار قــرار گیــرد. وى باالبردن عملکــرد در 
ســطح زیــر کشــت را مــورد تاکیــد قــرار داد و اظهار 
کــرد: در شــرایط کنونــى افزایش ســطح زیر کشــت 
ــد عملکــرد و بازدهــى را  کار درســتى نیســت و بای

ــش داد. افزای
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ــزارع و  ــان در م ــا زن ــتایی م ــق روس ــر در مناط مگ
ــا داشــتن پوشــش اســامی دوشــادوش  ــا ب کارگاهه
مــردان بــه کار اشــتغال ندارنــد و چگونــه می توانســته 

حجــاب مانــع کار و فعالیتهــای آنهــا باشــد.
و کســانی کــه حجــاب را مانع از کارهــای اجتماعی می 
داننــد اگــر عمیقــا بــه دســتورات دیــن مقدس اســام 
توجــه شــود پــی خواهنــد بــرد کــه طــرح حجــاب بــه 
معنــای اجتماعــی بودن زن اســت چرا کــه زن در خانه 
و در کنــار محارمهایــش نیــاز به پوشــش نــدارد زیرا که 
هنــگام خــروج از منــزل و در معــرض دیــد نامحرمــان 

قــرار گرفتــن نیــاز بــه پوشــش و حجاب اســت.
در پایــان ایــن مطلــب توجــه شــما خواننــدگان گرامی 
را بــه یــک نمونه از پوشــش در حماســه عاشــورا جلب 
مــی کنــم هنگامــی کــه کاروان اســرای کربــا بــه راه 
افتــاد در میــان اســرا ســرهای نیــزه شــهیدان را قــرار 
ــه و از  ــه کوف ــا ب ــی از کرب ــیر طوالن ــد و در مس دادن
ــه شــمال شــام )..( و از  ــا موصــل و از آنجــا ب ــه ت کوف
ــه آزار و اذیتهــای  ــه مرکــز خافــت بنــی امی آنجــا ب
زیــادی را متحمــل شــدند و هنگامیکــه قافلــه اســرا به 
دیــاری مــی رســید  مــردم آن دیــار جهــت تماشــای 
ســرهای شــهدا هجــوم مــی آوردنــد تــا آنهــا را نظــاره 
کننــد امــا نگاههــای نامحرمــان هــم متوجــه دختران 
و زنــان خانــدان پیامبــر )ص( مــی گشــت بطوریکــه 

بســیار ناراحــت بودنــد.
در چنیــن حالتــی کــه عاقــه وافــر اســرا بــه ســرهای 
شــهدا باالخــص ســر مقــدس امــام حســین )ع( و از 
طرفــی نگاههــای نامحرمــان بــه آنهــا تصمیــم گیــری 
ــا  ــد آی مشــکل اســت کــه کدامیــک را انتخــاب کنن
ــای  ــوده وآن نظره ــام حســین )ع( ب ــار ســر ام در کن
نامحــرم را بپذیرنــد و یــا اینکه از ســر امام حســین )ع( 
جــدا شــوند و خــود را از نگاههای مســموم رها ســازند؟  
موقعیــت بســیار حســاس اســت در ایــن موقعیــت ام 
کلثــوم )س( علــی رغــم کینــه و نفرتــی کــه از شــمر 
قاتــل ملعــون بــرادرش دارد او را صــدا مــی زنــد و مــی 
گویــد ایــن ســرها را از جمــع مــا بیــرون ببریــد کمــی 
جلوتــر یــا عقــب تــر قــرار دهیــد زیــرا بــا نظــاره کردن 
بــه ســرهای شــهدا مــا نیــز مــورد نگاههــا قــرار مــی 
گیریــم و ایــن کار مــا را رنــج مــی دهــد ولــی شــمر 

خواهــش را رد مــی کنــد و نمــی پذیــرد.
ــام  ــه ش ــاعدی ب ــعد س ــن س ــهل ب ــام س ــردی بن م
وارد شــد ظاهــر شــهر را دگرگــون دیــد گویــا اینکــه 
ــن و  ــا جش ــه ج ــت هم ــن اس ــت و جش ــدی اس عی
ســرور برپاســت .وی یکــی از آخریــن صحابــه پیامبــر 
اســام )ص( بــود وقتــی علــت جشــن را جویــا شــد به 
او گفتنــد : ســر امــام حســین )ع( را هــم اکنــون وارد 
شــهر کردنــد او بــی درنــگ خــود را بــه کاروان اســرا 
مــی رســاند و بــه اولیــن خانمــی از اســرا مــی رســد 
خــود را معرفــی مــی کنــد کــه مــن ســهل و یکــی از 
دوســتان شــما و از جــدت احادیــث نقــل کــردم اگــر 
امــری داریــد بفرمائیــد تــا انجام دهــم. آن زن ســکینه 
دختــر امــام حســین )ع( بــود بــه ســهل گفــت : کاری 
بکــن کــه ســر امــام حســین )ع( را از جمــع مــا دور 
کننــد زیــرا نگاههــای مــردم به ســر امــام حســین )ع( 
مــارا هــم در برمــی گیــرد و نگاههــای مــردم بــه مــا 

مــی افتــد ومــا را رنــج مــی دهــد.
ســهل بــه فــردی کــه ســر امــام حســین )ع( را حمــل 
مــی کــرد چهارصــد دینــار داد کــه ســر امــام حســین 

)ع( را از جمــع آنهــا دور کنــد و او هــم چنیــن کــرد.
دختــری چــون ســکینه کــه عاشــق پــدر اســت و یک 
لحظــه دیــدار ســر پــدر بــرای او ارزش فــراوان دارد یــا 
ام کلثــوم کــه عاقــه زیــادی بــه بــرادر و ســرمبارکش 
دارد از منفورتریــن و کثیــف تریــن فرد وقاتــل برادرش 
چنیــن درخواســتی مــی نمایــد مســئله بایــد خیلــی 
حســاس و عــادی باشــد احســاس وظیفــه ســنگینی 
مــی نمایــد تحــت تاثیــر احساســات قــرار نمــی گیرند 
و احســاس مســئولیت و امانتــداری الهــی را می نمایند 
و بــرای حفــظ  عــزت و ســربلندی ...... کننــد و آنچــه را 
کــه در تــوان دارنــد بــکار مــی برنــد تــا مصــداق بــارز 
وتجلــی آیات شــریفه قــرآن در بــاب رعایــت حریم زن 

و مــرد و پوشــش اســامی باشــد.
ــد و  ــورد تاکی ــی را م ــراوان ایمان ــئولیت ف ــن مس ای
ــت  ــا رعای ــتی ب ــه بایس ــد ک ــی ده ــرار م ــت ق اهمی
ــم  ــش و ه ــخصیت خوی ــم ش ــامی ه ــش اس پوش
شــخصیت جامعــه را حفظ کننــد و باعث ســربلندی و 
عــزت و ســرافرازی شــخصیت زن مســلمان در جامعــه 

و جهــان بشــوند.

معــاون نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بردســیر گفــت: 
ــون  ــور را مره ــی کش ــی و نظام ــرفت های علم پیش
ــام خمینــی)ره( هســتیم  ــی حضــرت ام تفکــر انقاب
ــه یــادگار  ــرای نســل بعــدی ب و بایــد ایــن تفکــر را ب

ــم. بگذاری
ــع  ــی در جم ــری گیان ــعید جعف ــام س حجت االس
ــیر  ــد بردس ــامی واح ــگاه آزاد اس ــزاران دانش نمازگ
گفــت: پیشــرفت های علمــی و نظامــی کشــور را 
ــی)ره(  ــام خمین ــی حضــرت ام ــر انقاب ــون تفک مره
هســتیم و بایــد ایــن تفکــر را بــرای نســل بعــدی بــه 
یــادگار بگذاریــم. در ابتــدای جنــگ تحمیلــی که حتی 
اســتکبار و کشــورهای بیگانــه از تحویــل ســیم خاردار 
ــی  ــر انقاب ــا تفک ــد ب ــودداری می کردن ــران خ ــه ای ب
ــه  ــاک را ب ــب از خ ــک وج ــی ی ــدیم و حت ــروز ش پی

ــم. دشــمن ندادی
ــام »ره« در  ــی حضــرت ام ــا تفکــر انقاب ــزود: ب وی اف
هشــت ســال جنــگ تحمیلــی و علیرغــم اینکــه تمام 
اروپایی هــا و آمریکایی هــا از صــدام حمایــت می کردنــد 
ــن  ــم و ای ــه دشــمن ندادی ــاک را ب ــک وجــب از خ ی
ــه در  ــی اســت ک ــاب و انقاب ــر اســام ن ــوم تفک مفه
اندیشــه امــام راحــل بــود. تفکــر انقابــی موجــب شــد 
ــان  ــه و جه ــای منطق ــی از قدرت ه ــره یک ــا در زم ت
بــه شــمار آییــم. وظیفــه مــا دانشــگاهیان، روشــنگری 
و افزایــش بصیــرت بــوده و بایــد مــردم را آگاه کنیــم. 
ارتــش رســانه ای دشــمن در فضــای مجــازی افتخارات 
ــی  ــد و برخ ــوه می ده ــی جل ــیاه نمای ــاب را س انق
ــل  ــازل دشــمن را کام ــن پ ــز ای ــن نی مســئوالن خائ
می کننــد وظیفــه دانشــگاهیان ایــن اســت کــه 
دســتاوردهای انقــاب را تبییــن کننــد. اکنــون که ۴۴ 
ســال از انقــاب می گــذرد، بــه تعبیــر رهبــر معظــم 
ــر  ــودن مهم ت ــی ب ــدن از انقاب ــی مان ــاب، انقاب انق
اســت. معــاون نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
در دانشــگاه آزاد اســامی واحد بردســیر، استمرار تفکر 
انقابــی را مهــم دانســت و گفــت: مقام معظــم رهبری 
ــخص  ــتقیم را مش ــد، راه مس ــع تقلی ــوان مرج به عن
ــاره افزایــش بصیــرت  ــد و بارهــا درب و ترســیم کرده ان
در برابــر ناتــوی فرهنگــی، شــبیخون فرهنگــی، جنگ 
نــرم بســیار ســخن گفتنــد کــه بایــد بــا بصیــرت، این 
نقشــه های دشــمن را خنثــی کنیــم و نگذاریــم ایــن 
فشــارهای اقتصــادی مــا را از حرکت انقابــی دور کند. 
برخــی ناکارآمدی هــا و کاســتی هایی از ســوی برخــی 
خائنیــن همســو با دشــمنان خارجــی، موجــب حادثه 
ــا متخلــف برخــورد شــود.  متروپــل شــد کــه بایــد ب
برخــی از مــردم بنــده دنیــا هســتند و تــا زمانــی کــه 
مشــکلی نباشــد از دیــن پیــروی می کننــد و در زمــان 
ــزان می شــوند. مــرگ و حیــات  مشــکات از دین گری
ــختی ها  ــر س ــد در براب ــت و بای ــش اس ــرای آزمای ب
مشــکات ســربلند بیــرون بیاییــم و بهتر عمــل کنیم.
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ــرای کســی معنــا می دهــد کــه دارای  بصیــرت ب
هــدف مقدســی اســت و موانعــی کــه او را از آن باز 

ــی دارد می شناســد.  م
وقتــی زندگــی توحیــدی شــد و انســان در زندگی 
ــع آن  ــی موان ــور طبیع ــه ط ــد ب ــدف ش دارای ه
زندگــی را می شناســد و ایــن اســت آن ســبک از 
زندگــی کــه انســان را بصیــر می ســازد و او در آن 
صــورت دیگــر گرفتــار فتنه هــا نمی شــود. عکــس 
ایــن موضــوع هــم البتــه درســت اســت، بــه ایــن 
معنــا کــه بین ســبک زندگــی و بصیــرت رابطه ای 
ــه  دیالکتیکــی برقــرار اســت. یعنــی اگــر شــما ب
ــد  ــعی می کنی ــیدید س ــدی رس ــرِت توحی بصی
ــه  ــود را ب ــدی خ ــگاه توحی ــب ن ــی مناس زندگ
وجــود آوریــد. پیامبــران ابتــدا حقیقــت را یافتنــد 
ــت  ــه آوردن آن حقیق ــه صحن ــرای ب ــرو آن ب و پی

ــد. ــازی کردن نظام س
ــورد  ــه م ــی ک ــبک ز ندگ ــم س ــرای تعمی ــذا ب ل
توجــه مقــام معظــم رهبریســت کــه بارهــا ایــن 
ــد  ــان فرمودن ــد  و ایش ــر گردیدن ــورد رامتذک م
ــامی  ــن اس ــدن نوی ــزارِی تم ــش اب ــا در بخ :  م
پیشــرفت خوبــی داشــته ایم، در قســمت های 
عمرانــی کار کردیــم امــا در بخــش حقیقــی 
و اصلــی تمــدن نویــن اســامی نــه، مثــل 
ــاس،  ــوع لب ــکن، ن ــوع مس ــواده، ن ــئله ی خان مس
الگــوی مصــرف، نــوع خــوراک، مســئله ی کســب 
و کار، رفتــار مــا در فعالیــت  سیاســی، رفتــار مــا 
ــه.  ــا بیگان ــا پــدر و مــادر و همســر، رفتــار مــا ب ب
فرمودنــد این هــا بخــش  اصلــی تمــدن اســت کــه 
اگــر در ایــن بخش هــا پیشــرفت نکنیــم همــه ی 
کردیــم،  اول  بخــش  در  کــه  پیشــرفت هایی 
ــد در دســتور  ــد مــا را رســتگار کنــد. بای نمی توان

ــرد . ــرار گی ــی ق ــگ عموم ــورای فرهن کار ش

ادامه ی سرمقاله

مبنای شورای فرهنگ عمومی 
تعمیم سبک زندگی اسالم

گل  جشــنواره  چهاردهمیــن 
محمــدی اللــه زار بعــد از دو ســال 
وقفــه بــا حضور مــردم و مســئوالن 
در بردســیر اســتان کرمــان برگــزار 

ــد. ش
چهاردهمیــن جشــنواره گل محمدی 
ــور  ــا حض ــه ب ــال وقف ــس از دو س پ
اســتاندار  فــداکار  محمدمهــدی 
کرمــان، شــهباز حســن پور نماینــده 
مردم ســیرجان و بردســیر در مجلس 
شــورای اســامی و تعــدادی از مردم و 
مســئوالن اســتانی و محلی در سایت 

گل اللــه زار بردســیر برگــزار شــد.
اســتاندار  فــداکار  محمدمهــدی 
ــر از  ــا تقدی ــن ب ــن آیی ــان در ای کرم
برگزارکننــدگان ایــن جشــنواره اظهار 
ــه  ــان در زمین ــتان کرم ــت: اس داش
ــادن پیشــرفت داشــته  ــع و مع صنای
امــا گردشــگری آن مغفــول مانــده بــا 
وجــودی کــه فضــای زیبای گردشــی 
اســتان می توانــد کمــک بزرگــی بــه 
رونــق مقولــه گردشــگری اســتان 

داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت رونــق 
گردشــگری در اســتان و تاثیــر آن بــر 
افزایــش درآمد و رونــق اقتصادی بیان 
کــرد: رونــق گردشــگری تنــوع روحی 

ــراه دارد و  ــه هم ــردم ب ــرای م ــز ب نی
جشــنواره هایی  چنیــن  برگــزاری 
بــرای  زیــادی  ثمــرات  می توانــد 
منطقــه و اســتان بــه همــراه داشــته 
ــده   ــن پور نماین ــهباز حس ــد. ش باش
مردم ســیرجان و بردســیر در مجلس 
ــا  ــن ب ــن آیی ــامی در ای ــورای اس ش
ــا  ــروس کرون ــان اینکــه شــیوع وی بی
باعــث شــد کــه ایــن جشــنواره ها دو 
ســال برگــزار نشــود، اظهــار داشــت: 
اســتان کرمــان ظرفیت هــای خوبــی 

در حوزه هــای متفــاوت دارد،
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــوزه 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــگری در اس گردش
ــدازه  ــه ان ــا ب ــه ظرفیت ه ــود هم وج
ــق  ــاورزی رون ــی و کش ــوزه معدن ح
نداشــته و مغفــول مانــده اســت 
ــا و  ــد از توانمندی ه ــرد: بای ــان ک بی
ظرفیت هــا موجــود اســتان حداکثــر 

بهره بــرداری را داشــته باشــیم.
حجت االســام علی اکبــر کرمانــی 
ــن  ــز در ای ــیر نی ــه بردس ــام جمع ام
آییــن بــا اشــاره بــه اینکــه برگــزاری 
ایجــاد  و  جشــنواره هایی  چنیــن 
شــادی و نشــاط اهمیت ویــژه ای دارد، 
گفــت: در کنــار ارتقــای ظرفیت هــای 
گردشــگری و اقتصــادی منطقــه باید 

بــه فضــای فرهنگــی و معنویــت نیــز 
توجــه الزم انجــام شــود.

حمــزه وفایــی  سرپرســت فرمانــداری 
ــاره  ــا اش ــن ب ــن آیی ــیر در ای بردس
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــات مهم ــه اتفاق ب
رونــق  کشــاورزی،  گردشــگری، 
تولیــد و صــادرات گل محمــدی 
در ایــن شهرســتان رقــم خواهــد 
ــر  ــاوه ب ــه زار ع ــت: الل ــورد، گف خ
گل محمــدی، مســتعد رویــش انــواع 
گیاهــان دارویــی بــوده و کارخانه های 

گاب گیــری در کنــار گاب، بــه 
تهیــه انــواع دیگــر عرقیجــات گیاهان 

ــتند. ــغول هس ــز مش ــی نی داروی
وی بــه ویژگی هــای منحصربــه فــرد 
جغرافیایــی ایــن شهرســتان نیــز 
اشــاره کــرد و افــزود: حــدود 100 
ــنتی  ــی- س ــدی صنعت ــد تولی واح
ــد  ــه تولی ــی در عرص ــه صنعت و نیم
انــواع عرقیجــات به ویــژه گاب و 
ــتان  ــن شهرس ــای آن در ای فرآورده ه

ــال هســتند. فع

 مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
ــه جشــنواره  ــد ک ــان می گوی دســتی اســتان کرم
گل محمــدی بخــش الله زار در شهرســتان بردســیر 
پــس از 1۴ دوره برگــزاری نیازمنــد دبیرخانــه 

متمرکــز و دایمــی اســت.
فریــدون فعالــی مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان کرمــان تاکید 
ــی،  ــس از 1۴ دوره جشــنواره مل ــد پ ــه نبای دارد ک

ــود. ــیب ش ــتخوش آس ــزاری آن دس برگ
اشــاره ایــن مدیــرکل بــه تاخیرهــا در ایجــاد 
ــن  ــم ای ــزاری دوره چهارده ــرای برگ ــی ب هماهنگ
جشــنواره اســت؛ ایــن جشــنواره ملــی کــه ســال 
ــه ۸0  ــال در ده ــا در ۲ س ــورده تنه ــد خ ۸۳ کلی
ــزار  ــا برگ ــت شــیوع کرون ــه عل ــر ب ــال اخی و ۲ س
نشــده و مســئوالن بــرای برگــزاری دوره چهاردهــم 
نیــز برنامــه ای نداشــتند کــه بــا راه انــدازی پویــش 
هــای مردمــی و رســانه ای، در مــدت زمــان کوتــاه، 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــزاری آن در دس برگ
ــن  ــه در ای ــان ک ــی کرم ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــن  ــیه ای ــود، در حاش ــرده ب ــرکت ک ــنواره ش جش
جشــنواره توضیــح داد:  هرچند جابــه جایی مدیران 
مانــع از شــکل گیــری روند برگــزاری جشــنواره گل 
محمــدی اللــه زار شــده بــود امــا بــا پیگیــری های 
ــده  ــای نماین ــاش ه ــز ت ــردم و کشــاورزان و نی م
ــورای  ــس ش ــیرجان در مجل ــیر و س ــردم بردس م
اســامی، برپایــی جلســات هماهنگــی بــا محوریت 
و متولــی گــری شــهرداری اللــه زار، برگــزاری ایــن 

جشــنواره قطعــی و برگــزار شــد.
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــراث فرهنگ ــرد: می ــد ک وی تاکی
زیرســاخت هــای جشــنواره گل محمــدی اللــه زار 
ــا برگــزار کننــده جشــنواره  کمــک مــی کنــد، ام
ــراث  ــرکل می ــد بخــش خصوصــی باشــد. مدی بای
ــتان  ــتی اس ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش فرهنگ

کرمــان تصریــح کرد:منطقــه اللــه زار بردســیر بــا 
ــان  ــی آس ــاوت و دسترس ــم متف ــه اقلی ــه ب توج
بشــدت مســتعد رونــق صنعت گردشــگری اســت؛ 
ضمــن اینکــه مــی توانــد الگــوی مناســبی بــرای 
ســایر نقــاط شــود و ســاالنه آورده اقتصــادی قابــل 
توجهــی بــرای شهرســتان بردســیر داشــته باشــد.

پیش بینی 400 میلیون تومان برای سایت 
گردشگری الله زار

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ســایت گردشــگری 
اللــه زار بردســیر بایــد تقویت شــود اظهار داشــت: 
امســال ۴00 میلیــون تومــان بودجه برای توســعه 
ایــن ســایت پیــش بینــی کردیــم کــه در صــورت 
مســاعدت اســتان، مــی تــوان اعتبــار را تــا یــک 

میلیــارد تومــان نیــز افزایــش داد.
ــیر  ــگر، مس ــه گردش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب فعال
دسترســی آســان به شــرایط متفــاوت آب و هوایی 
و اقلیــم متفــاوت را مــی خواهــد افــزود: وظیفــه 
میــراث فرهنگــی فراهــم کــردن زیرســاخت ها و 
تشویــق ســرمایه گــذار بــه ســرمایه گــذاری در 

ــذار اســت. ــت از ســرمایه گ ــه و حمای منطق
وی از واگــذاری محوطــه ای بــه وســعت ۲۵ 
ــه زار  ــگری در الل ــعه گردش ــرای توس ــار ب هکت
ــوع در  ــن موض ــت: ای ــر داد و گف ــیر خب بردس
دســت اقــدام قــرار دارد امــا واگذار نشــده اســت و 
ســعی داریــم خدماتــی نظیــر طراحــی و ســاخت 
پارکینــگ، ســرویس بهداشــتی، تامین روشــنایی 
و احــداث ســکوهای برداشــت آب را در منطقــه 

انجــام دهیــم.
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
صنایــع دســتی اســتان کرمــان گفــت: از منابــع 
اســتانی و معــادن در خانه هــای تاریخــی ماننــد 
بــاغ شــاهزاده ماهــان هزینــه شــده اســت، ولــی 

ســایت هــای گردشــگری نیــز می تواننــد از ایــن 
اعتبــارات بهــره منــد شــوند.  

امکان تحقق ثبت معنوی بام ایران
ــه  ــاالی س ــاع ب ــه ارتف ــاره ب ــا اش ــه ب وی درادام
هزارمتــری اللــه زار بردســیر از دریــا و امــکان ثبت 
ــام ایــران  معنــوی اللــه زار بردســیر بــه عنــوان ب
بیــان کــرد: بســیاری از شــهرها القــاب و عناوینــی 
بــرای خــود دارنــد کــه مســتند نیســت ولــی مــا 
در اینجــا بــا اســتناد علمــی و جغرافیایــی از یــک 
اقلیــم منحصربــه فــرد برخورداریــم کــه در ارتفــاع  
ســه هــزار و ۲00 متــر واقــع شــده، بنابرایــن ثبت 
معنــوی آن کامــا میســر و قابــل تحقــق اســت.

توسعه بومگردی ها در الله زار
مســئول میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی شهرســتان بردســیر نیــز در ایــن زمینــه 
ــره  ــال به ــردی در ح ــد بومگ ــار واح ــت: چه گف
ــه زار داریــم و مجوزهــای  ــرداری در منطقــه الل ب
ــن   ــت؛ همچنی ــده اس ــادر ش ــا ص ــرای آنه الزم ب
ــوز  ــذ مج ــال اخ ــردی در ح ــد بومگ ــج واح پن
هســتند کــه موافقــت اصولــی بــرای آنهــا انجــام 
ــد  ــزود: ۲ واح ــمپور اف ــت.حمیده قاس ــده اس ش
ــرداری،  ــه بهــره ب بومگــردی در حــال اخــذ پروان
ــذ  ــه اخ ــنتی در مرحل ــگاه س ــد اقامت ــک واح ی
موافقــت اصولــی و ۲ مجتمــع گردشــگری نیــز در 

ــد.  ــرار دارن ــه درخواســت ق مرحل
وی بیــان کــرد: منطقــه اللــه زار بــه علت شــرایط 
اقلیمــی خــاص،  وجــود گل محمــدی و ظرفیــت 
های عشــایری و روســتایی، بســیار مستعد توسعه 
ــردم  ــل م ــن دلی ــه همی ــت و ب ــگری اس گردش
بومــی ایــن مناطــق بســیار عاقــه منــد بــه ایجاد 

بومگــردی هــا و خانــه هــای مســافر هســتند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان مطرح کرد؛

جشنواره ملی گل  در الله زار بردسیر نیازمند دبیرخانه دایمی

عضــو مرکــز فرهنگی هنــری 
ــیر در  ــون بردس ــماره ۲ کان ش
چهلمیــن  اســتانی  مرحلــه 
فرهنگــی هنــری  جشــنواره 
دانش آمــوزان سراســر کشــور 

رتبــه اول را کســب کــرد.
مرکــز  عضــو  کیخــا  ایلیــا 
 ۲ شــماره  فرهنگی هنــری 
کانــون پــرورش فکری کــودکان 
ــی  ــا نقال ــان بردســیر ب و نوجوان
بــا  قصــه »نقــل قاســم« و 
ــی خســروی در  ــری لیل مربی گ

چهلمیــن  اســتانی  مرحلــه 
فرهنگــی هنــری  جشــنواره 
دانش آمــوزان سراســر کشــور 
ــه  ــق ب ــان موف ــتان کرم در اس

کســب رتبــه اول شــد.
بنابــر ایــن خبــر، چهلمیــن 
فرهنگــی هنــری  جشــنواره 
دانش آمــوزان سراســر کشــور در 
بخش هــای هنرهــای نمایشــی 
و فیلــم کوتــاه، هنرهای دســتی 
و تجســمی، رســانه و فضــای 
پژوهشــی  و  ادبــی  مجــازی، 

برگــزار  آوایــی  هنرهــای  و 
می شــود.

همچنیــن ایــن جشــنواره از 
ســوی وزارت آمــوزش و پرورش، 
معاونــت پرورشــی و فرهنگــی و 
اداره کل فرهنگــی هنــری اردوها 
و فضاهــای پرورشــی در سراســر 
ــوزان در  ــرای دانش آم ــور ب کش
ــرای  ــت و ب ــزاری اس ــال برگ ح
تــا  ابتدایــی  دانش آمــوزان 
مرحلــه اســتانی اجــرا می شــود.

نوجوان بردسیری با نقالی قصه ی »نقل قاسم« در استان کرمان رتبه اول را کسب کرد

پیشرفت های علمی و نظامی را مرهون 
تفکر انقالبی امام خمینی)ره( هستیم

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر:
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حســین اکبــری فرد گفــت: کشــورهای عضو بریکس 
ــا هســتند کــه ســهم  ــو ظهــور دنی قــدرت هــای ن
ــک  شــدن  ــد و نزدی ــی دارن ــد جهان ــادی در تولی زی
ایــران بــه ایــن قــدرت هــا مــی توانــد ظرفیــت خوبی 
ــرای تجــارت و ایجــاد ظرفیــت هــای اقتصــادی  را ب
جدیــد بــا ایــن قــدرت هــای نوظهــور اقتصــادی در 

دنیــا رقــم بزنــد.
ــات علمــی و  ــرد عضــو هی ــری ف دکترحســین اکب
سرپرســت دانشگاه شــهید باهنر کرمان در گفتگویی  
در خصــوص دعــوت چیــن از رئیــس جمهــور ایــران 
بــرای ســخنرانی در اجــاس ســران بریکــس گفــت: 
کشــورهای در حــال توســعه و قدرت هــای نوظهــور 
آنهــا بــه خوبــی آگاهنــد کــه بــه تنهایــی نمی توانند 
در معــادالت جهانــی اثرگــذار باشــند؛ از ایــن رو 
شــکل گیری ســازوکارهایی ماننــد بریکــس، مبیــن 
تمایــات این گونــه کشــورها بــرای حرکتــی جمعــی 
و مشــترک در برابــر یکه تــازی اتحادیــه اروپــا، آمریــکا 
ــت  ــاد و سیاس ــا در اقتص ــردی آنه ــرکای راهب و ش

ــت. ــل اس بین المل
 وی ادامــه داد: ســازمان هایی چــون اکــو، اپــک، 
از  عینــی  نمونه هــای   ... ۱۵و  گــروه   آســه آن، 
تاش هایــی هســتند کــه از فــردای جنــگ جهانــی 
دوم بــا هــدف توســعه اقتصــادی آغــاز شــده و 
ــان  ــن می ــد در ای ــد؛ هرچن ــان اســتمرار دارن همچن
هژمونــی آمریــکا و اتحادیــه اروپــا در عرصــه اقتصــاد 
و سیاســت بین الملــل کمتــر اجــازه خودنمایــی بــه 
چنیــن فعالیت هایــی داده اســت بــه همیــن دلیــل، 
ــه  بلوک هــای اقتصــادی برجســته دنیــا، منحصــر ب
اتحادیــه اروپــا، گــروه ۸ و نظیــر آنهــا مانــده اســت.

 عضــو هیــت علمــی دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد 
دانشــگاه باهنــر کرمــان تاکیــد کــرد: اکنــون جهــان 
شــاهد شــکل گیری بلوکی نســبتاً نیرومنــد در عرصه 
اقتصــاد بین الملــل اســت کــه مطالبــات آنهــا صرفــاً 
اقتصــادی نخواهــد مانــد، بلکــه در عرصــه سیاســت 
بین الملــل نیــز خواهــان حضــور پررنگ تــری بــرای 

نقش آفرینــی هســتند.
 سرپرســت دانشــگاه باهنــر کرمــان اذعــان کــرد: در 
ایــن عصــر بــه هــم پیوســتگی اقتصادهــا و ارتباطات 
شــبکه ای کشــورها در برابــر یکه تــازی اتحادیــه اروپا، 
آمریــکا و شــرکای راهبردی آنها در اقتصاد و سیاســت 
بین الملل،عــاوه  بــر آثــار و پیامدهــای مثبــت بــرای 
اعضــای بریکــس، دارای اثــرات متنابهــی نیــز بــرای 
کشــورهای در حــال توســعه خواهــد بــود تــا بتواننــد 
ــرای افزایــش قــدرت  ــه کشــورها ب از رقابــت این گون
چانه زنــی خــود جهــت ســرعت بخشــیدن بــه رونــد 
پیشــرفت و توســعه همه جانبــه بهره بــرداری کننــد.
 بریکس بازتاب دهنده تحوالت نظام بین الملل است

دانشــیار دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان تاکیــد کرد: 
در ایــن میــان شــکل گیری و افزایــش رونــد جهانــی  
ــور  ــرای حض ــورها ب ــه کش ــدت عاق ــدن و ش ش
پررنــگ در ایــن فرآیندهــا حاکــی از تغییر مناســبات 
و معــادالت در عرصــه جهانــی اســت کــه پیدایــش 
قدرت هــای نوظهــور یکــی از مشــخصه های مهــم آن 
تلقــی شــده، و از ایــن جهــت بریکــس بازتاب دهنــده 
تحــوالت نظــام بین الملــل بــوده و بــر سرشــت آن اثر 

تعیین کننــده ای خواهــد داشــت.
 سرپرســت دانشــگاه باهنــر کرمــان اذعــان کــرد:  گــروه 
بریکــس و مبنــای وجــودی این نهــاد فراملی اســت که 
در چارچــوب آن، مبانــی، جایــگاه و موقعیــت هریــک 
ــا  ــی و ی ــزان همگرای ــس، واکاوی و می از اعضــای بریک

واگرایــی میــان آنهــا ســنجیده می شــود.
 وی توضیــح داد: موقعیــت ایــران، چــه بــه عنــوان یــک 
ــه  ــل، و چ ــی بین المل ــام کنون ــر در نظ ــان تغیی خواه
ــد  ــی و بهره من ــژه جغرافیای ــت وی ــوردار از موقعی برخ
از ذخایــر عظیــم انــرژی )نفــت و گاز طبیعــی(، میــزان 
ــا عضویــت آن در گــروه بریکــس مــورد  همــکاری و ی

ــرد. ــرار می گی ــی ق ارزیاب
ــا درنظــر  ــا طــرح ایــن ســئوال  کــه ب  اکبــری فــرد ب
گرفتــن اختافــات سیاســی، اقتصــادی اعضــا بریکــس 
بــا یکدیگــر، آیــا ایــن امــکان را خواهنــد یافــت کــه در 
نظــام کنونــی بین الملل منشــأ تغییــر و تحول شــوند؟، 
گفــت: بریکــس ســازمانی فراملــی اســت کــه بــا توجــه 
ــزش  ــای چالش برانگی ــداف و برنامه ه ــت، اه ــه ماهی ب
درصــدد تغییــر ســاختار کنونــی نظام بین المللی اســت 
و بــه جمهــوری اســامی ایــران بــه عنوان یک کشــوری 
کــه خواســتار تغییر وضــع موجــود در نظــام بین المللی 

اســت توجــه ویــژه نشــان داده اســت.
دکتــرای اقتصــاد پولــی از دانشــگاه عامــه طباطبائــی 
ــی از  ــرای گروه ــت ب ــی اس ــس« عنوان ــزود: »بریک اف
کشــورها کــه رشــد اقتصــادی آنهــا بســیار بــاال بــوده 
ــازی را در  ــادی و صنعتی س ــکوفایی اقتص ــد ش و فرآین
ســال های اخیــر بــا شــتاب بیشــتری پیگیــری کرده اند.

 

اقتصاد

در  ولگــرد  ســگ های  پرســه زدن 
خیابان هــا و پارک هــا ایــن روزهــا در 
ــهر  ــادی در ش ــدادی ع ــه روی ــی ب حال
بردســیر تبدیــل شــده کــه مطالبــه 
مــردم بــرای ســاماندهی آنهــا بــا تصویــب 
طرح هــای مختلــف از ســوی دســتگاه های 
ــت. ــده اس ــق نش ــون محق ــی تاکن متول

ــا  ــه زدن آنه ــرد و پرس ــگ های ولگ ــت س جمعی
ــه  ــای شــهر بردســیر ک ــس کوچه ه در کوچــه پ
پیــش از ایــن فقــط شــب ها بــه چشــم می خــورد، 
اکنــون در طــول روز هــم مشــاهده می شــود کــه 
عــاوه بــر تــرس و نگرانی شــهروندان بــه تهدیدی 
ــن   ــردم ای ــامت م ــت و س ــرای بهداش ــدی ب ج

شــهر محســوب می شــود.
پرســه زدن ســگ های ولگــرد در خیابان هــا و 
ــدادی  ــه روی ــی ب ــا در حال ــن روزه ــا ای پارک ه
عــادی در ایــن شــهر تبدیــل شــده کــه مطالبــه 
مــردم بــرای ســاماندهی آنهــا بــا تصویــب 
دســتگاه های  ســوی  از  مختلــف  طرح هــای 
ــق نشــده اســت.از ســویی  ــون محق ــی تاکن متول
انتقــال بیماری هایــی چــون هــاری، کیســت، 
ــن  ــوارد از مهم تری ــر م ــالمونز و دیگ ــالک، س س
ــی اســت کــه مجموعــه ســامت را نگــران  دالیل
ــرد و  ــگ های ولگ ــت س ــه جمعی ــش بی روی افزای

ــت. ــرده اس ــیر ک ــهر بردس ــب در ش باصاح
ــا عقیم ســازی  گویــا دســتگاه های متولــی تنهــا ب
ــرد  ــگ های ولگ ــت س ــش جمعی ــت کاه در جه
نقــش دارنــد و ایــن ســگ ها بعــد از عقیم ســازی 
در محــدوده اطــراف شــهر رهــا شــده و دوبــاره وارد 

ــوند. ــهر می ش ش
ــروصدا و  ــد: س ــهر می گوین ــی ش ــی از اهال برخ
مزاحمــت ایــن ســگ ها کــه بیشــتر بــه صــورت 
ــوده  ــط در شــب ب ــد فق ــه ای حرکــت می کنن گل
اســت، امــا مدتــی اســت روزهــا هــم ســر و صدای 
ــور  ــن حض ــد، همچنی ــوش می رس ــه گ ــا ب آنه
ــان  ــرای راکب ــت ب ــن اس ــهر ممک ــگ ها در ش س
ــد و  ــن باش ــر آفری ــم خط ــیکلت ها ه ــور س موت

ــود. ــادف ش ــب تص موج

آمار باالی گزش  سگ های ولگرد در بردسیر
ــرد:  ــار ک ــیر  اظه ــت بردس ــز بهداش ــس مرک رئی
یکــی از شــهرهایی هســتیم که بیشــترین گزارش 

ــم. ــگ ها را داری ــط س ــزش توس گ
حبیــب اهلل برهانــی ادامــه داد: متولــی ســاماندهی 
و  شــهرداری ها  دهیاری هــا،  ســگ ها  ایــن 
جلســات  در  بارهــا  و  هســتند  بخشــداری ها 
ســامت  شهرســتان تاکیــد کرده ایــم کــه نحــوه 
ــخص  ــد مش ــرد بای ــگ های ولگ ــاماندهی س س

شــود و بــه دســتگاه های متولــی اخطارهــای 
کتبــی داده ایــم، علیرغــم تاش هــای خوبــی کــه 
ــا کاهشــی در  ــت، ام ــا صــورت گرف ــل از کرون قب
ــات نداشــته ایم،  ــن حیوان ــزش توســط ای ــار گ آم
ــوص  ــن خص ــری در ای ــات موث ــاید اقدام ــه ش ک

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
ــرض  ــود را در مع ــت خ ــردم خواس ــی از م برهان
حملــه ایــن حیوانــات قــرار ندهنــد و در صــورت 
حملــه، بــه نزدیک تریــن پایــگاه بهداشــت مراجعه 

و تحــت درمــان قــرار بگیرنــد.
زنده گیری سگ ها سرعت بیشتری می گیرد

ــار  ــز اظه رضــا شــاه حیدری شــهردار بردســیر نی
داشــت: بــر اســاس مــاده ۵۵ قانــون شــهرداری ها 
یکــی از وظایــف شــهرداری ها جمــع آوری حیوانات 
مزاحــم اســت کــه شــامل ســگ های ولگــرد هــم 
می شــود، طبــق دســتورالعمل وزارت کشــور 
بایــد ایــن ســگ ها زنده گیــری، عقیم ســازی 
و رهاســازی شــوند کــه بــه مــرور زمــان موجــب 

کاهــش جمعیــت آنهــا شــود.
وی افــزود: زنده گیــری ســگ ها وقــت زیــادی 
ــا  ــت، ام ــن اس ــل پایی ــرعت عم ــد و س می خواه
شــهرداری بــا ســرعت بیشــتری در آینــده بــه کار 

ــد. ــه می ده ــود ادام خ
ــن  ــدف از ای ــرد: ه ــان ک ــاه حیدری خاطرنش  ش
طــرح عقیم ســازی بــرای کاهــش جمعیــت 
ــرای مراقبــت  ــگاه دائمــی ب ســگ ها اســت و جای
و نگهــداری آنهــا تعریــف نشــده اســت کــه بایــد 
بــه طبیعــت برگردنــد، در ســال ۱۴۰۱ بــا پیمانکار 
جدیــد قــرارداد بســته ایم کــه در دو مرحلــه و در 
ــری  ــاده ســگ زنده گی ــا۵۰ ق ــه ۴۰ ت ــر مرحل ه

شــود.
وی عنــوان کرد: گزارشــاتی هســت که از روســتاها 
ــا شــهرهای مجــاور زنده گیــری ســگ ها انجــام  ی
شــده اســت و چــون در عقیم ســازی موفــق 
ــهر  ــدوده ش ــه مح ــگ ها را ب ــن س ــد، ای نبوده ان

ــد. ــازی می کنن ــل و رهاس ــیر منتق بردس

محل های نگهداری پسماند در شهر باید 
بهسازی شود

ــی رئیــس شــبکه دامپزشــکی بردســیر  ــدا ثنای ن
ــرد در  ــگ های ولگ ــود س ــوص وج ــز در خص نی
ســطح شــهر  گفــت: نگرانــی شــبکه دامپزشــکی 
تنهــا محــدود بــه بیمــاری هــاری نیســت، اگرچــه 
ــاک و کشــنده اســت، امــا  بیمــاری هــاری خطرن
ــه  ــی ک ــایر بیماری های ــی و س ــای انگل بیماری ه
بیــن انســان و حیــوان مشــترک اســت نیــز بــرای 

شــبکه دامپزشــکی مهــم اســت.
ــح کــرد: ســاماندهی ســگ های ولگــرد  وی تصری

عمــا بــر عهــده شــهرداری ها اســت و دامپزشــکی 
نظــارت و پیشــگیری از بیماری ها را بر عهــده دارد. 
در جلســات مختلــف پیشــنهاد دادیــم که شــبکه 
دامپزشــکی می توانــد بــا مراکــز بخــش خصوصــی 
ــازی و  ــای عقیم س ــش هزینه ه ــرای کاه ــهر ب ش
نظــارت بــر مســائل بهداشــتی عقیم ســازی رایزنی 
داشــته و بــر کار آنهــا نظــارت کند و ســگ های با 
صاحــب و غیرمفیــد شناســایی و بــه شــهرداری ها 

جهــت اقدامــات بعــدی اعــام می شــود.
ثنایــی اظهــار داشــت: در ســال گذشــته یک هــزار 
ــد را در شــهر  ــاده ســگ باصاحــب و غیرمفی ق
بردســیر شناســایی و  طــی مکاتباتی به شــهرداری 

جهــت اقدامــات بعــدی اعــام کردیــم.
ــد  ــداری و زاد و ول ــل نگه ــد: مح ــادآور ش وی ی
ســگ ها بایــد کنترل شــود، بــه خصــوص جاهایی 
ــن  ــد. همچنی ــاد باش ــا زی ــماند زباله ه ــه پس ک
آزادســازی و رهاســازی ایــن ســگ ها بعــد از 
ــت. ــی اس ــش بزرگ ــط چال ــازی در محی عقیم س

ــت  ــوع اهمی ــن موض ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب ثنای
ــرای آن بودجــه تخصیــص  ــد ب ــژه ای دارد و بای وی
یابــد، متذکــر شــد: بیشــترین نگرانی مــا از حضور 
ســگ های ولگــرد در شــهر بیمــاری هــاری اســت، 
چــرا کــه اگــر انســانی بــه بیمــاری هــاری مبتــا 
شــود درمــان نــدارد و محکــوم بــه مــرگ اســت.

وی گفــت: از طــرف ســازمان هایی مثــل محیــط 
زیســت یــا انجمن هــای حمایــت از حیوانــات 
ــود دارد  ــات وج ــن حیوان ــرای ای دلســوزی هایی ب
امــا راهــکاری بــرای کنتــرل ایــن حیوانــات ندارند.

ــه  ــا توجــه ب ــن مطلــب کــه ب ــا ذکــر ای ــی ب ثنای
مســئله بهداشــتی و خطــر شــیوع بیماری هــا در 
جامعــه و هزینه بــر بــودن نگهــداری، معدوم ســازی 
ایــن ســگ ها توجیه پذیرتــر خواهــد بــود، اضافــه 
کــرد: امــا محدودیت هــا و کمبــود بودجه هــا هــم 
مانعــی بــر ســر راه دســتگاه های متولــی اســت و 
ــرای  ــازی، پذی ــازی و رهاس ــد از عقیم س ــد بع بای
تبعــات وجــود ایــن ســگ ها در محیــط باشــیم.

ــداری  ــای نگه ــه محل ه ــنهاد اینک ــا پیش وی ب
پســماند در شــهر بایــد بهســازی شــود و راه ورود 
ســگ های ولگــرد بــه ایــن محل هــا بســته شــود، 
خاطرنشــان کــرد: در شــهر بردســیر یــک بخــش 
خصوصــی داریــم و بــه  اداره کل دامپزشــکی 
و نظــام دامپزشــکی اســتان درخواســت هایی 
داده ایــم کــه باتوجــه بــه وســعت دامی شهرســتان 
ــا چهــار کلینیــک و مرکــز مایه کوبــی  ــه ســه ی ب
ــرف  ــون از ط ــه تاکن ــن اینک ــم، ضم ــاز داری نی
ــا ایــن مرکــز خصوصــی در بردســیر  شــهرداری ب
ــرد  ــگ های ولگ ــازی س ــرای عقیم س ــراردادی ب ق

بســته نشــده اســت.

جوالن سگ های ولگرد در سطح شهر بردسیر
دیگر شب و روز نمی شناسند!

شناسایی هزار قالده سگ ولگرد در سال گذشته

رضا شاه حیدری شهردار بردسیر:  گزارشاتی هست که از روستاها یا شهرهای مجاور زنده گیری سگ ها انجام شده است و چون 
در عقیم سازی موفق نبوده اند، این سگ ها را به محدوده شهر بردسیر منتقل و رهاسازی می کنند.

رئیس مرکز بهداشت بردسیر : یکی از شهرهایی هستیم که بیشترین گزارش گزش توسط سگ ها را داریم.

ماشــین شاســی بلندی کــه مقابــل خانه توقــف کرد ندا ثنایی رئیس شبکه دامپزشکی بردسیر : بیشترین نگرانی ما از حضور سگ های ولگرد در شهر بیماری هاری است.
بــرای یکــی از دوســتان بــود و مــی خواســت حــاج 

قاســم را ببــرد تــا شهرســتان بــم، یــادواره شــهدا!
حاجــی کــه وارد کوچه شــد و ماشــین را دید، ابــرو در 

هــم کشــید و گفت :
ایــن چیــه؟ بــرای چــی ایــن را آوردیــد؟ مــی خواهید 

آبــروی مــن رو ببریــد؟ ترور شــخصیت؟
توضیــح و توجیــه هــا شــروع شــد، امــا بــرای راضــی 

کــردن حاجــی ایــن حــرف هــا مهــم نبــود!
ــم  ــاج قاس ــان ح ــگی، هم ــمند همیش ــان س هم

همیشــه ای!
امیرالمؤمنیــن )ع( بــه اســتاندارش مــی نویســند، امــا 
بعــد، ای پســر حنیــف! بــه مــن خبــر رســیده کــه 
مــردی از جوانــان بصــره تــو را بــه ســور فــرا خوانــده 

و تــو نیــز بــدان جــا شــتافته ای.
ســفره ای رنگیــن برایــت افکنــده و کاســه ها پیشــت 
نهــاده. هرگــز نمــی پنداشــتم که تــو دعــوت مردمی 
را اجابــت کنــی کــه بــی نوایــان را از در مــی راننــد و 
توانگــران را بــر ســفره مــی نشــانند. بنگر کــه در خانه 

ایــن کســان چــه مــی خــوری،
هرچــه را در حــال بــودن آن، تردیــد داری از دهــان 

، بیفکن
و آن چــه را، کــه یقیــن داری از راه حــال بــه دســت 

آمــده اســت، تنــاول نمــای.
بــدان، کــه هــر کــس را امامــی اســت کــه بــدو اقتــدا 

مــی کنــد و از نــور دانــش او فــروغ مــی گیــرد.
اینــک امام شــما از همه دنیایــش به پیرهنــی و ازاری 
و از همــه طعــام هایــش بــه دو قــرص نان اکتفــا کرده 

است.
البتــه شــما را یــارای آن نیســت کــه چنیــن کنیــد، 
ــی و  ــه پارســایی و مجاهــدت و پاکدامن ــرا ب ــی م ول

ــاری دهیــد. درســتی خویــش ی
بــه خــدا ســوگند، از دنیای شــما پــاره زری نیندوخته 

ام و از همــه غنایــم آن مالــی ذخیره نکــرده ام.
و بــه جــای ایــن جامــه، کــه اینک کهنه شــده اســت، 

جامــه ای دیگر آماده نســاخته ام.
ــر آن ســایه  آری، در دســت مــا از آن چــه آســمان ب
افکنــده اســت. )فدکــی( بــود کــه قومــی بــر آن بخل 
ورزیدنــد و قومــی دیگر از ســر آن گذشــتند و بهترین 

داور خداونــد اســت.
فــدک و جــز فــدک را چــه مــی خواهــم کــه فــردا 

میعــاد آدمــی، گــور اســت.
کــه در تاریکــی آن آثــارش محو مــی شــود و آوازه اش 

خامــوش می گــردد.
حفــره ای کــه هــر چــه فراخــش ســازند یــا گورکــن 
بــر وســعتش افزایــد، ســنگ و کلوخــش تن آدمــی را 

ــرد، خواهد فش
ــرو خواهــد  ــوده هــای خــاک ف ــه هایــش را ت و روزن
ــوا مــی  ــه تق ــروز نفــس خــود را ب ــن ام بســت. و م
ــن  ــزرگ، ایم ــردا، در آن روز وحشــت ب ــا ف ــرورم ت پ
باشــد و بــر لبــه آن پرتــگاه لغزنــده اســتوار مانــد، اگر 
بخواهــم بــه عســل مصفــا و مغز گنــدم و جامــه های 
ابریشــمین دســت مــی یابــم. ولــی هیهات کــه هوای 
نفــس بــر مــن غلبــه یابــد و آزمنــدی مــن، مــرا بــه 

گزینــش طعــام هــا بکشــد،
و حــال آنکــه، در حجــاز یــا در یمامــه بی نوایی باشــد 
کــه بــه یافتــن قــرص نانــی امیــد نــدارد و هرگــز مزه 
ســیری را نچشــیده باشــد. یا شــب با شــکم انباشــته 
از غــذا ســر بــر بالیــن نهــم و در اطــراف مــن شــکم 

هایــی گرســنه و جگرهایی تشــنه باشــد.
آیــا چنیــن باشــم کــه شــاعر گویــد، تــو را ایــن درد 
بــس کــه شــب بــا شــکم ســیر بخوابــی و در اطــراف 
تــو گرســنگانی باشــند در آرزوی پوســت بزغالــه ای!

آیــا بــه همیــن راضــی باشــم کــه مــرا امیرالمؤمنیــن 
ــان  ــای روزگارش ــختی ه ــردم در س ــا م ــد و ب گوین

مشــارکت نداشــته باشــم؟
یا آن که در سختی زندگی، مقتدایشان نشوم؟

مــرا بــرای آن نیافریــده انــد کــه چــون چارپایــان در 
آغــل بســته، کــه همه مقصد و مقصودشــان نشــخوار 
ــه خــود  ــر ب ــذ و دل پذی ــف اســت، غذاهــای لذی عل
مشــغولم دارد یا همانند آن حیوان رها گشــته باشــم 
کــه تــا چیــزی بیابــد و شــکم از آن پــر کنــد، خــاک 
روبــه هــا را بــه هــم مــی زنــد و غافــل از آن اســت که 

از چــه روی فربــه اش مــی ســازند.
و مــرا نیافریــده انــد کــه بــی فایــده ام واگذارنــد، یــا 
بیهــوده ام انگارنــد، یــا گمراهــم خواهنــد و در طریــق 

حیــرت ســرگردانم پســندند!

مکتب حاج قاسم 
درس نهم

همان سمند همیشگی
 همان حاج قاسم همیشه ای!

سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان:

»بریکس« به بزرگترین جامعه 
اقتصاد جهانی تبدیل خواهد شد

 عضویت ایران در مجامع اقتصادی 
نوظهور راه مقابله با تحریم ها

ــازار اســتان  ــران ســتاد تنظیــم ب مدی
کرمــان به منظــور نظــارت بــر قیمــت، 
کیفیــت و موجــودی میــوه از میــدان 
ــار شــهر کرمــان بازدیــد  میــوه و تره ب

کردنــد.
بــا حضــور معــاون سیاســی اســتاندار، 
اقتصــادی  معاونــت  سرپرســت 
اســتانداری، مدیــران کل تعزیــرات 

کشــاورزی،  جهــاد  و  حکومتــی 
اتــاق  رئیــس  کرمــان،  فرمانــدار 
اصنــاف کرمــان وضعیــت بــازار میــوه 
ــرخ  ــان از نظــر ن ــار شــهر کرم و تره ب
مصــوب اجنــاس، حاشــیه ســود 
ــروش  ــد و ف مجــاز، فاکتورهــای خری
و همچنیــن موجــودی و تامیــن میوه 
غرفــه هــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفت. 

ــتاد  ــخنگوی س ــی س ــان جال رحم
ــتان  ــت در اس ــادی دول ــرح اقتص ط
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه نظــارت  
ــکل  ــه ش ــات در س ــر کاال و خدم ب
میدانــی، سیســتمی و مردمــی انجــام 
ــان،  ــرد: آرد و ن ــوان ک ــرد، عن می گی
ــورت  ــه ص ــار ب ــوه و تره ب ــازار، می ب
مســتمر و بــا جدیــت تحــت نظــارت 

ــد. ــرار دارن ــی ق و بررس
وی بیــان داشــت: در بازدیدهــای 
میدانی نــرخ مصوب اجناس، حاشــیه 
ــد و  ــای خری ــاز، فاکتوره ــود مج س
فروش و همچنین موجــودی و تامین 

ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــا م ــوه غرفه ه می
ــکات احصــاء شــده در  گرفــت کــه ن
جلســه آینده قــرارگاه نظــارت تنظیم 
بــازار و کارگــروه اقــدام مشــترک 
ــرف  ــکاالت کار برط ــا اش ــی ت بررس

ــود. ش
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
ــت و  ــت: قیم ــان گف ــتاندار کرم اس
کیفیــت اقــام در بازار و ســطح شــهر 
نیــز بــر مبنــای فاکتــور فروشــنده ها 
رصــد خواهــد شــد تــا تفــاوت 
قیمت هــا مشــخص و در قــرارگاه 

ــود. ــزی ش ــازار برنامه ری ــم ب تنظی

نظارت میدانی ستاد تنظیم بازار کرمان 
از میدان میوه و تره بار
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خواهش مسيح
عيســى عليــه الســام بــه حواريين گفــت: »من 
خواهــش و حاجتــى دارم، اگــر قــول مىدهيــد 

آن را برآوريــد بگويــم«.
حوارييــن گفتنــد: »هرچــه امــر كنــى اطاعــت 

مىكنــم«.
عيســى از جــا حركــت كــرد و پاهــاى يكايــك 
ــاس  ــود احس ــن در خ ــت. حواريي ــا را شس آنه
ــول داده  ــون ق ــى چ ــد، ول ــى مىكردن ناراحت
ــليم  ــد، تس ــى را بپذيرن ــش عيس ــد خواه بودن
شــدند، و عيســى پــاى همه را شســت. همينكه 
ــه انجــام رســيد، حوارييــن گفتنــد: »تــو  كار ب
معلــم مــا هســتى، شايســته ايــن بــود كــه مــا 

ــه تــو پــاى مــا را«. پــاى تــو را مىشســتيم ن
عيســى فرمــود: »ايــن كار را كــردم بــراى اينكــه 
بــه شــما بفهمانــم كــه از همــه مــردم ســزاوارتر 
بــه اينكــه خدمــت مــردم را بــه عهــده بگيــرد 
ــع  ــا تواض ــردم ت ــن كار را ك ــت. اي ــم« اس »عال
كــرده باشــم و شــما درس تواضع را فــرا گيريد و 
بعــد از مــن كــه عهــده دار تعليــم و ارشــاد مردم 
مىشــويد، راه و روش خــود را تواضــع و خدمــت 
خلــق قــرار دهيــد. اساســا حكمــت در زمينــه 
ــر،  ــه تكب ــه در زمين ــد ن ــد مىكن ــع رش تواض
همــان گونــه كــه گيــاه در زميــن نــرم دشــت 

مىرويــد نــه در زميــن ســخت كوهســتان«.

جمع هيزم از صحرا
رســول اكــرم صلّــى اهلل عليــه وآلــه در يكــى از 
مســافرتها با اصحابش در ســرزمينى خالى و بى 
علــف فــرود آمدنــد، بــه هيــزم و آتــش احتيــاج 
داشــتند، فرمــود: »هيــزم جمــع كنيــد« عرض 
كردنــد: يــا رســول اهلّل! ببينيــد، ايــن ســرزمين 
چقــدر خالــى اســت، هيزمــى ديــده نمى شــود

ــدازه  ــر ان ــس ه ــال هرك ــن ح ــود: »در عي فرم
ــد«. ــع كن ــد جم مىتوان

اصحــاب روانــه صحــرا شــدند، بــا دقــت بــروى 
زميــن نــگاه مىكردنــد و اگــر شــاخه كوچكــى 
مىديدنــد برمــى داشــتند. هركــس هــر انــدازه 
ــا خــود آورد.  توانســت ذّره ذّره جمــع كــرد و ب
همينكــه همــه افــراد هرچه جمــع كــرده بودند 
ــزم  ــادى هي ــدارى زي ــد، مق ــم ريختن روى ه
جمــع شــد. در ايــن وقــت رســول اكــرم فرمــود: 
»گناهــان كوچــك هــم مثــل هميــن هيزمهاى 
كوچــك اســت، ابتــدا بــه نظــر نمــى آيــد، ولــى 
هرچيــزى جوينــده و تعقيــب كننــده اى دارد، 
ــب  ــتيد و تعقي ــما جس ــه ش ــور ك ــان ط هم
كرديــد ايــن قــدر هيــزم جمــع شــد، گناهــان 
شــما هــم جمــع و احصــا مىشــود و يــك روز 
مىبينيــد از همــان گناهــان خــرد كه به چشــم 
نمــى آمــد، انبــوه عظيمــى جمع شــده اســت«

داستان  های آموزنده

۸ ماه کشور را بدون ریالی استقراض اداره کردیم
 تورم مهار می شود

اگــر بــراى چيــزى كــه مــى خواهــى تــاش نكنــى 
ــه دســتش نمــى آورى... ــت ب هيچوق

ايــن ســوال را از خودتــون بپرســيد كــه چــه چيــزى 
شــما را خوشــحال ميكند؟بيشــتر مــردم نميتواننــد 
ــر  ــا فك ــى ه ــد وخيل ــتى دهن ــخ درس ــه آن پاس ب
ــادى  ــث ش ــزى باع ــه چي ــد چ ــه ميدانن ــد ك ميكنن
وخوشحاليشــون ميشــه ولى معمــوالً اشــتباه ميكنند.

موانع شادی وتله های ناراحتی
1.بــه تعويــق انداختن شــادى:وقتى ميگوييد »اگــر......

آن وقــت خوشــحال خواهــم بود«داريد خوشــحاليتون 
را بــه عقــب مــى اندازيد.شــادى چيــزى نيســت كه در 
آينــده  بدســت آوريــد ،االن يــا خوشــحال هســتيديا 
نيســتيدبعداًى در كار نيســت،اميد بســتن بــه آينــده 
اى شــادباعث ناراحتــى مــداوم شــما در زمــان حــال 
ــه  ــت ك ــى اس ــا زمان ــال تنه ــد.زمان ح ــد ش خواه
داريــد و ميتوانيــد شــاد باشــيد.اگر االن نتوانيــد شــاد 

باشــيدقطعا در آينــده هــم شــاد نخواهيــد توانســت.
2.دوميــن علــت ناراحتــى مــا اين اســت كه ما بيشــتر 
عمرمــان راصرف شــاد بودن ديگــران ميكنيم.خيلى از 
اوقــات زندگــى اى را ســپرى ميكنيــم كــه خودمــان 

نخواســته ايــم وانتخابــش نكرديم.
ــادى در  ــت .ش ــاد اس ــى تض ــه ناراحت ــومين تل 3.س
ــن  ــت واي ــم اس ــك توه ــط ي ــع  فق ــى از مواق خيل
خودتــان هســتيد  كــه تعييــن ميكنيــد خوشــحاليد 

ــه؟ ــا ن ي
وشــما بــا مقايســه شــرايط بــا موقعيــت هــاى ديگــر 
ــن مقايســه ى  ،زندگيتــان را قضــاوت ميكنيد.كــه اي
ــى  ــائل بيرون ــادى از مس ــران است.ش ــا ديگ ــود ب خ
سرچشــمه نميگيــرد وبايــد آن را در درون خــود 
ــما  ــت وش ــى اس ــت ذهن ــك حال ــادى ي بجوييد.ش

ــد. ــش كني ــد انتخاب هميشــه ميتواني
بهترین روش شاد زیستن

بهتريــن روش ايــن اســت كــه شــما قــدر شناســانه 
ــال  ــه در ح ــى ك ــى روى چيزهاي ــى كنيد.وقت زندگ
ــتيدمتمركز  ــاال هس ــن ح ــه همي ــد وآنچ حاضرداري
شــويد ،جرقــه شــادى را در دل خــود روشــن ميكنيد.

وقتــى توانســتيد در زمــان حال شــاد باشــيد ميتوانيد 
آن را بــه وســيله ى بقيــه ى كارهايــى كــه بــراى لذت 
ــترش  ــد گس ــان ميآورن ــه ارمغ ــان ب ــادى وهيج وش

دهيــد.
ــاله  ــا مس ــوع وي ــاده موض ــاق افت ــال اتف ــه ح ــا ب ت
ــفتگى  ــث آش ــرده وباع ــر ك ــما را درگي ــن ش اى ذه

ــد؟ ــده باش ــان ش ذهنيت
وقتــى كســى تصميــم بــه انجــام دادن كارى ميگيــرد 
بايــد بــراى آن برنامــه ريــزى كندوافــكارش را متمركز 
ــدوده ى آن  ــارج از مح ــاى خ ــر نگرانيه ــد وديگ نماي
ــرار  ــر ق ــت تاثي ــودرا تح ــكل موج ــد مش كار نميتوان
ــر  ــه انجــام كارى باشــيد ديگ ــى مشــغول ب دهد.وقت
وقتــى بــراى نگرانــى نداريد.وخيلــى از افــراد تغييــر را 
نميتواننــد بپذيرندوبــا هــر تغييــرى در زندگيشــان به 
هــم ميريزنــد ومرتــب ذهنشــان درگيــر آن موضــوع 

مــى شــود.
پاســتور دانشــمند مشــهور آســودگى خيــال خــود را 
ــه دســت مــى آورد،چــرا در  ــه ب در البراتــوار وكتابخان

آنجــا؟
تنهــا بــه ايــن دليــل كــه معتقــد بــود وقتى كســى در 
مكانهــا يــى قــرار ميگيــرد آنچنــان ســرگرم بررســى 
ــراى ظاهــر  ومطالعــه ميشــود كــه ديگــر فرصتــى ب

شــدن نگرانــى نــدارد.
شــايد تنهــا دليــل وعلتــى كــه محققــان وآزمايــش 
كننــدگان خيلــى بــه نــدرت دچــار اختــاالت روحــى 
ــراى  ــى ب ــرا وقت ــن باشــد .زي ــز همي ــد ني ــى گردن م
نگرانــى ودلواپســى ندارند.وايــن يــك قانــون كلــى وبر 
اســاس روانشناســى اســت.وطبق نظريــه روانشناســى 
فــرد هــر چقــدر هــم كــه داراى قــدرت فكــرى بااليى 
باشــد قــادر نخواهــد بــود كــه در يــك زمــان فكــرش 

را متوجــه دو تــا موضــوع كنــد!
ــد  ــور كني ــد وتص ــان كني ــاده را امتح ــن روش س اي
ــد چشــمهايتان را  ــى نشســته اي ــى راحت روى صندل
ــهر  ــزرگ ش ــدان ب ــه مي ــان را متوج ــد وفكرت ببندي
تــان كنيــد ودر هميــن حالــت بــراى فــرداى خودتــان 
برنامــه ريــزى كنيد،مــى بينيــد تاشــتان اثرى نــدارد 
.نمــى توانيــد دو موضــوع را همزمــان بررســى كنيــد.

وتنهــا راه ايــن اســت كــه دو موضــوع را جداگانــه مورد 
فكــر وبررســى قــرار دهيــد تــا بــه نتيجــه برســيد.در 
نتيجــه هــر وقــت موضــوع و يامســاله اى ذهــن شــما 
را درگيــر كــرد ،خــود را بــا كار يــا فعاليتــى مشــغول 

نماييــد تاذهنتــان از آن مســاله دور شــود.
ممكــن اســت شــما مســئول زميــن خــوردن خــود 
ــود  ــدن خ ــد ش ــا بلن ــئول از ج ــا مس ــيد ،ام نباش

ــتيد. هس

10000100005588

چگونه نگرانی ها را از ذهن خود 
دور کنیم؟

ــده 140021920002779925  ــات پرون ــت محتوی ــه حکای ب
کــه در ایــن شــعبه دادگاه تحــت رســیدگی مــی باشــد اعــام 
گردیــده متوفــی فوت فرضــی آقای مهــدی کدخــدازاده فرزند 
رضــا از تاریــخ 1392/09/17 غایــب و ناپدید شــده و هیچگونه 
خبــری از نامبــرده در دســت نیســت لــذا بدیــن وســیله ضمن 
اعــام مراتــب از کلیــه کســانی کــه خبــری از غایب یاد شــده 
دارنــد دعــوت مــی شــود اطاعــات خــود را بــه نحــو مقتضی 
در اختیــار ایــن دادگاه قــرار دهنــد تــا حقــی از کســی تضییــع 
نگــردد. ایــن آگهــی ســه نوبــت متوالــی هــر یــک بــه فاصله 
یــک مــاه در اجــرای مــاده 1023 قانــون مدنــی در امــور مدنی 
منتشــر مــی گــردد بدیهی اســت چنانچه یــک ســال از تاریخ 
اولیــن اعــان )نشــر آگهــی( حیــات غایــب ثابت نشــود حکم 

مــوت فرضــی او صــادر خواهــد شــد.

مدیــر دفتــر شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی دادگســتری 
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آگهی مزایده اموال منقول خودرو   )نوبت اول (
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده  اجرایــی کاســه 0001451     اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر 
دارد یــک دســتگاه خــودروی ســواری پیــکان بــا مشــخصات فنــی و اعــام شــده توســط کارشــناس 
رســمی دادگســتری الف:ســواری پیــکان، مــدل: 1380، رنــگ: ســفید روغنــی، شــماره پــاک : 371 م 
26 ایــران 65، شــماره موتــور: 11128044640 و شــماره شاســی: 80445532 ســوخت بنزین می باشــد. 
ب- ارزیابــی و اظهــار نظــر : بــا عنایــت بــه مراتــب فــوق و بررســی هــای انجــام شــده در خصــوص 
ارزیابــی ایــن خــودرو در بــازار فعلــی بــا وضعیــت موجــود کــه مســتهلک شــده و موتــور آن تعویضــی 
و شــماره حــک آن دســتکوب و غیرفابریــک اســت و طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری بــه 
مبلــغ 200/000/000  ) دویســت میلیــون ریــال ( ریــال بــرآورد  گردیــده اســت. از طریــق مزایــده در 
ــذا  تاریــخ  1401/04/20   )دوشــنبه ( ســاعت 12  ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند ل
افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز 
فــروش جهــت ماحظــه خــودرو بــه پارکینــگ شــهر نــگار مراجعــه نماینــد و جهــت ارائه پیشــنهاد تا 
قبــل از  مزایــده قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلغ 
کارشناســی  بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقال 
برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایده 
نســبت بــه واریــز باقیمانــده مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننماید مبلــغ ســپرده به نفــع دولت ضبــط خواهد 
 شــد بــه درخواســت هایــی کــه حیــن و بعــد از مزایــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
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اگهی فقدان سند مالکیت
اقــای علــی کاکوئــی بموجــب درخواســت وارده شــماره569 /1401مورخ4 /2 /1401  
اعــام داشــته که ســند مالکیت  ششــدانگ خانــه  پــاک 2 فرعــی از 4526  اصلی 
واقــع  درنگاربردســیر بخــش 20 کرمــان  ذیــل ثبــت 16673 صفحــه 49 دفتــر 74  
بــه شــماره چاپــی 0205562   بنــام ایشــان صــادر و تســلیم گردیــده اســت. حــال 
نامبــرده مدعــی اســت ســند مالکیت پــاک مزبــور به علت ســرقت مفقــود گردیده 
و ضمن تســلیم دو برگ شــهادت شــهود  تصدیق شــده  درخواســت ســند مالکیت 
المثنــی نمــوده لــذا باســتناد مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبت 
در تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معامله 
یــا در دســت داشــتن ســند مالکیــت نســبت بــه ملــک مذکــور مــی باشــد  ظــرف 
مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهــی بــه اداره ثبت اســناد بردســیر مراجعــه و اعتراض 
خــود را ضمــن ارائــه  اصــل ســند مالکیــت  یــا ســند معامله تســلیم نمایــد واال پس 
از گذشــت  مهلــت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهد 

شــد.تاریخ انتشــار6 /4 /1401   / شناســه آگهــی1341628
حسین تقي زاده/رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بردسیر
ز طرف، حمید نوروز پور

فاطمه  نادری دهنوی

رئيــس ســازمان برنامــه و بودجه گفت: 
ــروض،  ــه مق ــل خزان ــود تحوي ــا وج ب
دولــت را بــدون اســتقراض اداره كرديم، 
ــا وجــود رشــد  ــورم ب ــراى كنتــرل ت ب
ــه  ــى برنام ــاى جهان ــديد قيمت ه ش
ــت. ــن و اجراس ــال تدوي ــى در ح خوب

ــه ديدارهــاى رييــس ســازمان  در ادام
بــا مراجــع عظام تقليد ســيد مســعود 
ميركاظمــى با آيــت اهلل جــوادى آملى  

ديــدار كــرد.
آيــت اهلل جــوادى آملــى در ايــن ديــدار 
بــا بيــان اينكــه از تــاش هــاى دولــت 
بــراى حــل مشــكات مــردم حمايــت 
مــى كند،گفت:تــورم و گرانــى يكــى از 
مشــكاتى اســت كــه دولت بايــد براى 
ــته  ــى داش ــى   منطق ــه علم آن برنام

باشد.
ــا  ــت ه ــه ظرفي ــاره ب ــا اش ــان ب ايش
ــى  ــود مردم ــور و وج ــدادادى كش خ
ــت  ــود ظرفي ــا وج ــزود: ب ــب، اف نجي
هــاى و امكانات كشــور ســزاوار نيســت 
مــردم بــراى تامين معيشــت خــود در 

مضيقــه باشــند.
آيــت اهلل جــوادى آملــى بــر بكارگيرى 
انســان هــا درســتكار و متخصــص در 
مناســب دولتى تاكيــد و تصريــح كرد: 
وجــود مفاســد اقتصــادى بــه اعتمــاد 
مــردم و نظــام آســيب وارد مــى كنــد.

ــه  ــا بيــان اينكــه ب ــان ب ايشــان در پاي
بهبــود شــرايطى حل مشــكات مردم 
توســط دولت اميدوار است،گفت:دولت 

بايــد در حــل مشــكات مــردم مصمم 
و قــوى باشــد.

 تورم را کنترل خواهیم کرد
ســيد مســعود ميركاظمى هــم در اين 
ــار  ــراى مه ــت ب ــه دول ــدار از برنام دي
ــل  ــت: ســه عام ــر داد و گف ــورم خب ت
ــته،  ــده گذش ــار ش ــاى تلنب بدهى ه
رشــد قيمــت هــاى جهانــى و برخــى 
تصميمــات اقتصــادى كــه بــر اســاس 
تكليــف قانونــى انجــام شــده از علــل 
ــت  ــزود: دول ــورم اســت.وى اف ــد ت رش
ســيزدهم زمانــى روى كار آمــده كه نه 
خزانــه خالــى بلكــه خزانى مقــروض و 

منفــى را تحويــل گرفــت.
معــاون رييــس جمهــور ادامــه داد: 60 
هــزار ميليــارد تومــان در خزانــه بــدون 
تخصيــص مانــده بــود،535 هــزار 
ــد اوراق  ــد خري ــان تعه ــارد توم ميلي
ايجــاد شــده و 54 هزار ميليــارد تومان 
هــم تنهــا در چهــار مــاه پايانــى دولت 
ــتقراض  ــزى اس ــك مرك ــل  از بان قب

ــود. شــده ب
رييــس ســازمان برنامــه و بودجــه  
ــرى  ــت براب ــد هش ــه رش ــاره ب ــا اش ب
نقدينگــى در هشــت ســال گذشــته، 
ــورم  ــاى ت ــه ه ــى از ريش ــت: يك گف
چــاپ پــول و اســتقراض از بانــك 
مركــزى اســت در حاليكه ايــن موضوع 
خــط قرمــز ما اســت و دولت ســيزدهم 
ــى  ــدون ريال ــاه ب ــت م ــور را هش كش
اســتقراض از بانــك مركــزى اداره كــرد.  

ــر اســاس  ميركاظمــى اضافــه كــرد: ب
ــه  ــه عادالن ــف ب ــت مكل ــون دول قان
كــردن يارانــه كاالهــاى اساســى بــود، 
چــون در عمــل چيــزى در قانــون بــه 
نــام ارز 4200 تومانــى وجــود نداشــت.

وى بــا اشــاره بــه ادامــه حمايــت هــاى 
ريالــى يــا كااليــى از مــردم بــراى 
جبــران هزينــه هــا، گفت:كشــورهايى 
كــه ســال هــا بــا تــورم حــدود صفــر 
مواجــه بودنــد بــا رشــد شــديد قيمت 
هــاى جهانــى بــا تــورم تــا 20  درصــد 
دســت و پنجــه نــرم مــى كننــد، چون 
ــرژى رشــد  ــى و ان ــواد غذاي قيمــت م

چنــد برابــرى داشــته اســت.
ــه داد:در  ــور ادام ــاون رييــس جمه مع
زمــان تحويــل دولــت ذخايــر كاالهاى 
اساســى از حــد مجــاز بســيار پاييــن 
ــى در حــال حاضــر  ــود ول ــر آمــده ب ت
ــور  ــردى كش ــر راهب ــت ذخاي وضعي
ــه  ــان اينك ــا بي ــت. وى ب ــب اس مناس
ــت  ــام محدودي ــا تم ســال گذشــته ب
ــى و بدهــى هــاى گذشــته  هــاى مال
هــزار  بــه 180  عمرانــى  بودجــه 
ميليــارد تومــان رســيد، تاكيــد كــرد: 
برنامــه دولــت تقويــت توليــد و افزايش 
ــه  ــه در س ــا اينك ــادرات اســت كم ص
مــاه ابتدايــى ســال تــراز تجارى كشــور 
ــى  ــش خوب ــادرات افزاي ــت و ص مثب

ــته اســت. داش
رييــس ســازمان برنامــه بــا بيــان اينكه 
ــه  ــورم برنام ــرل ت ــراى كنت ــت ب دول

ــاط  ــت،گفت: انضب ــرده اس ــزى ك ري
ــر  ــاى غي ــه ه ــش هزين ــه، كاه بودج
ضــرور و كنتــرل اضافــه برداشــت هــا 
بانــك هــا بــا جديــت دنبــال خواهــد 
ــروز  ــه داد: ام ــى ادام ــد. ميركاظم ش
ــا 700  ــه ت ــرگ روزان ــاهد م ــر ش ديگ
ــا نيســتيم،  نفــر از مــردم در اثــر كرون
حتــى منابــع بــراى تزريــق دوز چهارم 

ــن شــده اســت. واكســن هــك تامي
وى در پايــان از بهبــود وضعيت اقتصاد 
و كنتــرل تــورم خبــرداد و افــزود: 
ــرح  ــادن ط ــورم، راه افت ــرل ت ــا كنت ب
ــال شــدن بخــش  ــى، فع هــاى عمران
خصوصــى در توليــد بــا اهــرم كــردن 
ــر  ــد بهت ــاهد رش ــى، ش ــع دولت مناب
ــود كمــا اينكــه  اقتصــادى خواهيــم ب
ســال گذشــته هــم رشــد اقتصــادى از 
ميانگيــن در حــد صفــر هشــت ســاله 

ــيد. ــش از 4 درصــد رس ــه بي ب

میرکاظمی  رئیس سازمان برنامه و بودجه :

بــه گــزارش روابــط عمومــى فرمانــدارى شهرســتان 
بردســير مهنــدس حمــزه وفايــى سرپرســت 
ــد از عمليــات  ــدارى بردســير درحاشــيه بازدي فرمان
اســفالت معابــر روســتاى قلعــه عســكر از اقدامــات 
بــزرگ عمرانــى واقتصادى در روســتاى قلعه عســكر 

ــرداد. ــه زار خب ــع بخــش الل ازتواب

مهنــدس وفايــى درايــن بازديــد بيان داشــت تكميل 
زيرســاخت هــا در روســتاى قلعه عســكر بااجــراى 6 
هــزار مترمربع اســفالت به ارزش تقريبــى 15 ميليارد 
ريــال توســط دهيــارى و بــا قيــر مشــاركتى ورايگان 
ــا ايــن عمليــات  بنيــاد مســكن آغازشــده اســت وب
۹0 درصــد معابــر روســتاى قلعــه عســكر اســفالت 
ــاى  ــرى ه ــا پيگي ــان داشــت ب ــى شــوند. وى بي م
دهيــار و شــوراى اســامى قلعه عســكر و مســاعدت 
دســتگاه قضايى شهرســتان شــهرک مســكونى اين 
روســتا پــس ازچنديــن دهــه تعييــن تكليــف شــد 
و بــزودى بــا اصــاح نقشــه طــرح هــادى وباهــدف 
رفــع مشــكات اجتماعــى واشــتغالزايى بيــش از 50 
واحــد مســكونى وتجــارى بــراى جوانــان اين روســتا 
پيــش بينــى و بــه آنهــا واگــذار ميشــود. مهنــدس 
وفايــى افــزود باپيگيــرى هــاى دهيــار وقول مســاعد 

مديــركل محتــرم بنيادمســكن اعتبــارات ويــژه براى 
ــد.  ــه خواهدش ــر گرفت ــتا  درنظ ــن روس ــران اي  عم
سرپرســت فرمانــدارى بردســير ادامــه داد وضعيــت 
بافــت قديــم روســتاى قلعــه عســكربزودى توســط 
دهيــارى و باهمــكارى دســتگاه هــاى اجرايــى 
ــرى  ــى ديگ ــات عمران ــاح و اقدام ــتان اص شهرس
جهت توســعه پايــدار منجملــه احداث ديوارســاحلى 
رودخانه،احــداث زميــن چمــن مصنوعــى واحــداث 
ــن  ــل اي ــت از داخ ــذرى كرمان_باف ــور گ ــوار مح بل
روســتا دردســتور كار دهيارى و ســاير دســتگاه هاى 
اجرايــى اســت. وى در پايــان ايــن بازديد از فعاليتهاى 
ــكارى  ــار و هم ــژه ى دهي ــاى وي ــوب و پيگيريه خ
شــوراى اســامى روســتا قدردانــى و خواســتار تــداوم 
فعاليتهــا در قلعــه عســكر جهــت رفــع مشــكات 

مــردم شــد.

حمزه وفایی سرپرست فرمانداری بردسیر خبر داد :

اقدامات بزرگ عمرانی واقتصادی در روستای قلعه عسکر

داستان راستان - شهید مطهری

ــتان  ــزى اس ــت و برنامه ري ــازمان مديري ــس س رئي
كرمــان گفــت: 10۹ هــزار نفــر جمعيت بيكار اســتان 

بــوده و نــرخ بيــكارى اســتان 11.3 درصــد اســت.
كارگــروه اقتصادى، اشــتغال و ســرمايه گذارى اســتان 
كرمــان صبــح امــروز به رياســت محمدمهدى فــداكار 
اســتاندار كرمــان در محــل ســالن شــهيد مرتضــوى 

اســتاندارى برگزار شــد..
جعفــر رودرى رئيس ســازمان مديريــت و برنامه ريزى 
اســتان كرمــان در ايــن كارگــروه بــا بيــان اينكــه نرخ 
ــان 1.3 درصــد اســت،  رشــد جمعيــت اســتان كرم

اظهــار داشــت: دو ميليــون و 410 هــزار نفــر جمعيت 
بــاالى 15 ســال ســن، اســتان كرمان 

ــوان  ــا عن ــد. وى ب ــرار دارن ــه در ســن كار ق اســت ك
اينكــه حــدود 10۹ هــزار نفر بيــكار در اســتان كرمان 
وجــود دارد، گفــت: در ســال گذشــته حــدود 22 هزار 
نفــر اشــتغالزايى خالــص در اســتان كرمان انجام شــد 
و 12 درصــد اشــتغال ايجــاد شــده در كشــور مربــوط 
بــه اســتان كرمــان اســت كــه در واقــع عملكــرد قابل 
قبولــى اســت.رئيس ســازمان مديريــت و برنامه ريــزى 
ــكارى ــرخ بي ــه اينكــه ن ــا اشــاره ب ــان ب اســتان كرم

ــاً  ــه تقريب ــوده ك ــد ب ــان 11.3 درص ــتان كرم در اس
بيشــتر در حــوزه بانــوان اســت، افــزود: نرخ مشــاركت 
اســتان 40.3 درصــد بــوده كــه نســبت بــه جمعيــت 
روســتايى اســتان بــه كل كشــور 41.8 درصــد اســت.

ــازار كار در  ــان اينكــه يكــى از معضــات ب ــا بي وى ب
ايــران نســبت به ســاير كشــورهاى دنيــا، پاييــن بودن 
نــرخ مشــاركت اســت، ادامــه داد: نرخ بيــكارى جوانان 
18 تــا 35 ســاله در اســتان كرمــان 23.4 درصــد بوده 

كــه يــك شــاخص مهــم اســت.
ــه اينكــه 36 درصــد از جمعيــت  ــا اشــاره ب رودرى ب
اســتان كرمــان كــه در ســن كار قــرار دارنــد، شــاغل 
هســتند، بيــان كــرد: بيــكارى بــاالى جوانــان به ويــژه 
جوانــان تحصيلكــرده يــك نكتــه راهبــردى در اســتان

كرمــان اســت. وى بــا بيان اينكــه 60 هــزار و 374 نفر 
تعهد اشــتغال اســتان كرمــان در ســال 1401 اســت، 
گفــت: 52 درصــد ايــن تعــداد در بخــش صنعــت، 30 
درصــد در بخــش خدمــات و 18 درصــد آن در بخــش 
كشــاورزى بايــد ايجاد شــود.مجتبى مصبــاح مديركل 
تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى اســتان كرمــان نيــز در 
ايــن جلســه با بيــان اينكــه از ابتداى امســال اشــتغال 
حــدود 10 هــزار نفــر در اســتان كرمــان در ســامانه 
ــر  ــت: پيگي ــار داش ــت، اظه ــده اس ــت ش ــد ثب رص
هســتيم كــه تعهــد اشــتغال اســتان در ســال جــارى 
اجــرا شــود.در ايــن جلســه يحيــى صادقــى مديــركل 
كميتــه امــداد اســتان كرمــان نيــز عــدم تخصيــص 
اعتبــارات را دليــل عــدم تعهــد اشــتغال اســتان دانســت 

۱۰۹ هزار نفر جمعیت بیکار  استان کرمان است



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

      

در ســال هــزار و ســیصد و چهــل و شــش در یکــی از 
روســتاهای منطقــه کــوه پنــج از توابع بردســیر بــه دنیا 
آمــد. دوران ابتدائــی در همــان روســتا به مدرســه رفت. 
حســن آقــا کــه تحصیــل علــم و ســوادآموزی را حــق 
فرزنــدان خــود مــی دانســت، بــرای ادامــه تحصیــل دو 
پســر نوجــوان خــود را بــه بردســیر فرســتاد. تــا ســوم 
راهنمائــی بــه مدرســه رفــت امــا علــی رغــم اســتعداد 
و عالقــه ای کــه بــه درس داشــت، بخاطــر مشــکالت و 
کمبــود امکانــات ترک تحصیل نمــود و بــه کار و تالش 

ــغول شد. مش
پســر مهربــان و دلســوز مــادر، موعــد ســربازیش فــرا 
رســیده بــود. از ایــن رو بــرای دفــاع از دیــن و میهنــش، 
ــازم  ــان، ع ــی در کرم ــدن دوره آموزش ــس از گذران پ
میــدان نبــرد شــد و پــس از مــاه هــا حضــور در مناطق 
عملیاتــی در تاریــخ 66/۱/5 در ســرزمین شــلمچه بــه 
شــهادت رســید. پیکر مطهر شــهید پس از تشــییع در 
گلــزار شــهدای شــهر بردســیر بــه خــاک ســپرده شــد.

ــت.  ــنایی داش ــود و آش ــوس ب ــب مأن ــرآن عجی ــا ق ب
معمــوال شــب هــای جمعــه تــالوت قــرآن داشــت. هر 
شــب قبــل از خــواب آیةالکرســی مــی خونــد و به بقیه 
هــم ســفارش مــی کــرد. ایــن عــادت هنــوز در خونه ما 
مرســوم هســت. بــا اینکــه بچــه ســوم خونــه بــود امــا 
درک و شــعورش از بقیــه باالتــر بــود. وقت اذان گوشــزد 
مــی کــرد: بلند شــید نمــاز بخونید. شــاید رفتــار اصغر 
باعــث مــی شــد تــا مــا بــا انگیــزه بهتــری بــه مســائل 
شــرعی از جملــه روزه داری کامــل مــاه مبــارک رمضان 

بپردازیم.

راوی: آقای اکبر کورکی نژاد)برادر شهید(
اصــال بــه کســی رو نمــی انداخــت و درخواســتی نمــی 
کــرد؛ حتــی بــرای یــک مــداد و پــاک کــن. صبــر مــی 
کــرد آخــر هفته بریــم خونــه و نیازشــو از خونــه تأمین 

کنه...

شهید معظم

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 
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گستره ی توزیع استان کرمان
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     www.sepehrbrd.ir : پایگاه اینترنتی

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

10000100005588 شماره ی ارسال پیامک

دهقــان گفــت : در یــک ماهــه ی گذشــته تعــدادی بســته ی معیشــتی از ســوی شــرکت صنایــع فــوالد مشــیز بردســیر در اختیار 
نیازمنــدان شــهر بردســیر و نــگار قــرار گرفت.

میــر محمــد دهقــان مدیــر روابــط عمومــی کارخانــه ی فــوالد مشــیز بردســیر در گفتگــو بــا خبرنــگار ســپهر بردســیر در رابطه با 
مســئولیت هــای اجتماعــی ایــن واحــد تولیــدی در شهرســتان بردســیر گفــت : در راســتای تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبری 
و در ادامــه ی رزمایــش همدلــی و کمــک هــای مومنانــه و بــا پیشــنهاد مدیریــت محتــرم عامــل شــرکت صنایــع فــوالد مشــیز 

بردســیر؛ تعــدادی بســته ی معیشــتی در بیــن نیازمنــدان توزیع شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بســته هــا شــامل کاالهــای اساســی خانــوار بــوده اســت، افــزود : این بســته هــای معیشــتی در برخی 

مراکــز حمایتــی شــهر بردســیر و نــگار و تعــدادی دیگر از شــهرهای اســتان توزیع شــده اســت.

 دهقان مدیر روابط عمومی فوالد مشیز بردسیرخبر داد :

بسته های کمک  معیشتی  کارخانه ی 
فوالد  مشیزبردسیر

در شهرهای بردسیر و نگارتوزیع شد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده) نوبت دوم(
تاریخ اگهی  دعوت:  ۱40۱/04/05

آگهــی دعــوت مجمــع عمومــی عــادی بطــور فوق العــاده نوبــت دوم شــرکت تعاونی مســکن کارکنــان دانشــگاه آزاد اســالمی واحد بردســیر 
بــه شــماره ثبــت 327 شناســه ملــی ۱0630032504 شهرســتان بردســیر اســتان کرمــان بــه اطــالع کلیه اعضــای محترم شــرکت تعاونی 
مــی رســاند کــه جلســه مجمــع عمومی بطورفوق  العــاده نوبــت دوم این تعاونی در ســاعت 9 صبــح روز  شــنبه مــورخ۱40۱/04/۱۱ در محل 
شــرکت تعاونــی در دانشــگاه آزاد اســالمی واحد بردســیر تشــکیل می گــردد. از ســهامداران دعــوت می گردد راس ســاعت مذکور در جلســه 

حضور بهــم رســانند. ضمنا
 ۱- اعضایــی کــه مایلنــد حــق حضــور و رای دادن در مجمــع را بــه نماینــده تــام االختیــار واگــذار نماینــد تــا تاریــخ  ۱40۱04/08بــه اتفــاق 
نماینــده خــود جهــت تائیــد و صــدور بــرگ نمایندگــی بــه محــل شــرکت تعاونــی مســکن کارکنــان واقــع در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
بردســیر مراجعــه نمایند.)حضــور تــوام عضو و نماینــده وی در مجمع ممنوع اســت(ضمنا ســاعت ۱3 مــورخ۱40۱/04/09 وکالتنامه توســط 

اشــخاص مســئول در محــل برگــزاری مجمــع بررســی می گــردد.
2- بــا توجــه بــه اینکــه دســتور جلســه انتخــاب هیئــت مدیــره و بازرســان می باشــد افــرادی کــه متقاضــی کاندیداتــوری ســمتهای مذکور 
مــی باشــند حداکثــر تــا تاریــخ ۱40۱/04/09 جهــت ثبــت نــام بــه محل شــرکت تعاونی مســکن کارکنــان واقــع در دانشــگاه آزاد اســالمی 

مراجعــه نمایند.                                  
  هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر

دستور جلسه: ۱- تعیین اعضاء هیات مدیره جدید      2- تعیین بازرسان                                                                                

یــک کارشــناس حــوزه آب گفــت: وزارت نیــرو بایــد به 
تمــام ارگان هــای دولتــی زیــر مجموعــه خــود نظــارت 
داشــته باشــد که متاســفانه وزارت نیرو، اســتان کرمان 
را رهــا کــرده  و نقــش وزارت نیــرو در اســتان کرمــان 

ماننــد یــک بنــگاه معامالتــی چــاه و چاه زنــی اســت!
 زنــگ بحــران آب در چنــد ســال اخیــر مخصوصــا در 
اســتان های خشــک بــه صــدا درآمــده و ســوالی کــه 
در ایــن بیــن پیــش می آیــد، ایــن اســت کــه آیــا ایــن 
بحــران را طبیعــت بــر مــا روا داشــته یا انســان بــا انجام 
تغییراتــی در رونــد طبیعــت، ایــن بحــران را بــه وجــود 
آورده و بــه آن دامــن زده؛ بــرای پاســخ بــه این ســواالت 
با حســن اشــرف گنجویی، کارشــناس و محقــق حوزه 

آب بــه گفتگو نشســتیم.
حســن اشــرف گنجویــی دربــاره بحــران آب در اســتان 
کرمــان و نقش تصمیمات اشــتباه در ایجــاد این بحران 
گفــت: بــرای اینکــه مــا بخواهیم راجــع به مســائل آب 
ــای  ــد بازدید ه ــم، بای ــت کنی ــان صحب ــتان کرم اس
ــا داشــته باشــیم  ــی از تمــام طرح ه ــی، صحرای میدان
ــا  ــم، م ــرار دهی ــیله قضــاوت ق ــا را وس ــن طرح ه و ای
در اســتان کرمــان بحــران آبــی داریــم کــه روز بــه روز 
ــی بحــران آب  ــر و شــدیدتر پیــش مــی رود، ول حادت
بحرانــی نیســت کــه طبیعت به اســتان کرمــان دیکته 
کــرده باشــد؛ بحرانی کــه در اســتان کرمان وجــود دارد 
ســاخته و پرداختــه دســت اندرکارانــی اســت کــه برای 

ایــن اســتان ایجــاد کــرده انــد.
وی افــزود: اولیــن پارامتــر بــرای درک علت بحــران آب 
در اســتان کرمان، عدم شــناخت مســئولین وزارت نیرو 
از اســتان کرمــان اســت؛ ارگانــی کــه مــی خواهــد در 
اســتانی کار کنــد و مســائل آبــی را حل کنــد باید تمام 
عملکردش همراه شــناخت باشــد یعنی پتانســیل های 
ــرا  ــد اج ــه میخواه ــی ک ــد و طرح های ــی را بشناس آب
کنــد بــر مبنــای موازیــن علمــی و دانشــگاهی باشــد. 
ایــن کارشــناس حــوزه آب دربــاره ظرفیت هــای آبــی 
اســتان کرمان تصریــح کرد: اســتان کرمان را همیشــه 
بــه عنــوان یــک اســتان خشــک، کویــری و محــدود از 
لحــاظ آبــی معرفــی کردنــد کــه خــالف این اســت؛ ما 
مناطــق کوهســتانی که در اســتان داریــم و آبــا و اجداد 
مــا ایــن را بــرای احــداث قنــوات مبنــا قــرار دادنــد، بی 

نظیــر اســت و از ایــن پدیــده کمتر صحبت می شــود؛ 
در حالــی کــه در اســتان کرمان بیــش از 3000 رشــته 
قنــات وجــود دارد و در ایــن محل هــا از زمــان قدیــم 
بهتریــن کشــاورزی ها صــورت می گرفــت و مشــکلی 

به عنــوان آب شــرب نداشــتند.
گنجویــی دربــاره نقــد طرح هــای اجرایــی وزارت نیــرو 
در اســتان کرمــان گفــت: مــا در اســتان کرمــان طــرح 
ســد حســن آبــاد بویــه را در ســیرجان بــه طــول 28 
کیلومتــر احــداث شــد، امــا بــا اولیــن ســیالب تخریب 
ــر  ــاورت کوی ــرد در مج ــی اندوهج ــد انحراف ــد؛ بن ش
ــان  ــده و از زم ــرا ش ــرو اج ــرف وزارت نی ــوط از ط ل
اجــرا خاصیتــی بــرای مــردم اندوهجــرد نداشــته برای 
اینکــه در نقطــه ای از رودخانــه فصلــی اجــرا شــده کــه 
عریض تریــن فاصلــه را دارد و باعــث ایجــاد فــرار آب از 
ــال شــد و در  کانال هــای بتنــی و باعــث تخریــب کان
حــال حاضــر هیــچ فایــده ای بــرای مــردم اندوهجــرد 

ــه مــردم آنجــا می رســد. نداشــته و آب حداقلــی ب
ــاق  ــراوان اتف ــان ف ــوارد در کرم ــن م ــه داد: ای وی ادام
افتــاده و الزم اســت یک سیســتم دانشــگاهی عملکرد 
وزارت نیــرو را در اســتان کرمــان ارزیابــی کند و نســبت 
بــه آن مطالعــه انجــام دهــد؛ مــا بالغ بــر 500 گــزارش 
رســانه ای جمــع بنــدی شــده از طرح هایــی کــه وزارت 
نیــرو مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در اجــرای آن نقش 
ــاره مســائل پیش آمــده  ــی درب داشــته  اســت. گنجوی
تاســیس ســد صفــارود تصریــح کــرد: یــک شــرکت 
خارجــی مطالعــات دقیقــی دربــاره ســد هلیــل انجــام 
ــد و  ــز را بررســی کردن ــد و تمــام حوزه هــای آبری دادن
ایــن طــرح را ارائــه دادنــد و طــرح اجرایــی شــد و مردم 
بــه بهتریــن شــکل از آن اســتفاده کردنــد؛ مــا اگــر در 
ــم  ــز بخواهیــم طرحــی را اجــرا کنی ــن حــوزه آبری ای
بایــد بــه مطالعــات انجــام شــده در ســد هلیل اســتناد 
کنیــم کــه دربــاره ســد صفــارود ایــن اتفــاق نیفتــاده  و 

مطالعــات دقیقــی صــورت نگرفته اســت.
وی دربــاره تجربــه مواجهــه اش بــا ارگان هــای دولتــی 
عنــوان کــرد: وقتــی مــن بــه عنــوان بــازرس بــه اداره 
آبیــاری شهرســتان بافــت ورود پیــدا کردم و خواســتم 
ــار  ــا را در اختی ــزداری و مجوز ه ــای آبخی ــار طرح ه آم
ــی از  ــه اطالع ــفانه هیچگون ــد؛ متاس ــرار دهن ــن ق م

طرح هــای آبخیــزداری و ســد های خاکــی نداشــتند و 
فقــط مجوز هــا را امضــا می کردنــد؛ وزارت نیــرو بایــد 
بــه تمــام ارگان هــای دولتــی زیــر مجموعــه خــودش 
نظارت داشــته باشــد کــه متاســفانه وزارت نیرو اســتان 
ــرو در  ــش وزارت نی ــت و نق ــا کرده اس ــان را ره کرم
اســتان کرمــان ماننــد یــک بنــگاه معامالتــی چــاه و 
ــق  ــی، محق ــرف گنجوی ــن اش ــت! حس ــی اس چاه زن
حــوزه آب دربــاره مســائل قانونــی تقســیم آب مطــرح 
کــرد: آیــا قانــون توزیــع عادالنــه آب کــه در مجلــس 
شــورای اســالمی تصویــب شــده، همچنیــن چارچوبی 
بــرای وزارت نیــرو در اســتان کرمــان تنظیــم کــرده؛ بر 
ــد از  ــرای احــداث هــر چــاه بای ــون ب ــن قان اســاس ای
وزارت نیــرو مجــوز گرفتــه شــود، امــا طبــق آمــار خود 
ــر  ــان بیــش از ۱0 هــزار چــاه غی ــرو در کرم وزارت نی
مجــاز داریــم و حجــم زیــاد برداشــت آب از ایــن چاه ها 
بــه بحــران آب در اســتان کرمــان دامــن می زنــد. وی 
اظهــار کــرد: در اســتان کرمــان بهتریــن اســتعداد ها 
بــرای ذخیــره آب بــا تاســیس ســد های خاکــی زیــر 
ــاد  ــم آب ــه عنــوان مثــال ســد کری ــم؛ ب 30 متــر داری
ــد و  ــی کن ــره م ــب آب ذخی ــون مکع حــدود 4 میلی
اجــازه نمــی دهــد ســیالب زمین هــا را خــراب کنــد و 
ایــن نمونه هــا زیــاد اســت، امــا امــروزه اســتان کرمــان 
تبدیــل بــه یــک گورســتان از طرح هــای مســئله دار و 
ناکارآمــد شــده اســت و از لحــاظ زیســت محیطــی نیز 

اســتان کرمــان تخریــب شــده اســت.

گنجویی کارشناس حوزه آب :

وزارت نیرو، استان کرمان را رها کرده  است 

ــت:  ــان گف ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
ــا  ــر ب ــه جدی ت ــرای مقابل ــان ب ــتان کرم اس
ــز  ــد مجه ــدر نیازمن ــواد مخ ــان م قاچاقچی

ــت. ــن اس ــات نوی ــه امکان ــدن ب ش
ســردار عبدالرضــا ناظری در جمــع خبرنگاران 
بــا گرامیداشــت یاد و خاطره شــهید بهشــتی 
ــواد مخــدر  ــا م ــارزه ب و شــهدای عرصــه مب
اظهــار داشــت: در ســالروز جهانــی مبــارزه بــا 

مــواد مخــدر قــرار داریــم.
وی بــا بیــان اینکه بــه اذعــان همه دنیــا ایران 
در خــط مقــدم مبــارزه بــا مــواد مخــدر قــرار 
دارد و گــواه آن شــهدای واالمقامــی اســت که 
در ایــن عرصــه تقدیــم کــرده اســت، گفــت: 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــوری مب ــش کش ــروز همای ام

مخــدر بــا حضــور مســئوالن برگــزار شــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره 
بــه جایــگاه اســتان کرمــان در عرصــه مبــارزه 

بــا مــواد مخــدر بیــان کــرد: کرمــان یکــی از 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــدم مب ــط مق ــتان های خ اس
ــی در  ــای مختلف ــت و کمیته ه ــدر اس مخ
اســتان کرمــان در ایــن حــوزه مشــغول انجام 
وظیفــه هســتند. وی بــا بیــان اینکــه اســتان 
کرمــان ســال قبــل بــا کشــف بیــش از ۱6۱ 
ــه اول کشــوری  ــواع مــواد مخــدر رتب ــن ان ت
مقابلــه را بــا اختــالف قریــب 30 تن با اســتان 
ــزات،  ــت تجهی ــاز اس ــزود: نی ــت، اف دوم داش
ــن  ــی بیشــتری در ای ــات و ظرفیت های امکان
حــوزه بــه ویــژه امکانــات نویــن و الکترونیــک 
بــرای مقابلــه در اختیــار پلیــس قــرار گیــرد.

ــادان  ــه جمــع آوری معت ــا اشــاره ب ناظــری ب
متجاهــر و برخــورد با ســایر موضوعــات متاثر 
از اقدامــات ســوء ســوداگران مــرگ بیــان کرد: 
ســال قبل با پشــتیبانی و هماهنگی دســتگاه 
قضائــی در ایــن حوزه هــا برخــورد بــا خــرده 

فروشــان و موضوعــات دیگــر اقدامــات بســیار 
خوبــی انجــام شــده اســت.وی بــا بیــان اینکه 
دشــمن امــروز کانــون خانواده بــه ویــژه بانوان 
را هــدف قــرار داده اســت، گفــت: بایــد خــود 
ــای کار  ــاد پ ــردم نه ــردم و ســازمان های م م
بیاینــد تــا کاهش عرضــه و تقاضا را در اســتان 

کرمان داشــته باشــیم .

استان کرمان برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر نیازمند مجهز 
شدن به امکانات نوین است

فرمانده انتظامی استان کرمان:

اصغر کورکی نژاد

* از اقدامــات شــهردار خــوب شــهرمان در ابتــدای ورودی 
بلــوار ولیعصــر سپاســگذارم، زیــرا در مــدت زمــان کــم و به 
صــورت شــبانه روز ابتــدای بلــوار را اصــاح کــرده و روز بعد 

خیابــان  قابــل اســتفاده بــود.
45---91345

*ورودی شــهر از ســیرجان نیازمنــد روشــنایی وتابلوهــای 
راهنماســت ، خواهشــمند است شــورای ترافیک شهرستان 
در ایــن خصــوص اقدامــات الزم را انجام و مصوباتی داشــته 
باشــد.                                                 91344---62

*کاش مغــازه دارهــا خصوصــا مــرغ و ماهــی هــا و قصابی ها 
ضایعــات خــود رابــه عنــوان غــذا بــه ســگ هــا نمــی دادنــد 
تــا اینگونه در ســطح شــهر شــاهد حضور ســگ ها نباشــیم.
87---54913

* ای کاش در کنــار کشــتارگاه کــه فضــای بســیار زیــادی 
اســت مکانــی بــرای نگهــداری ســگ هــای ولگــرد تعبیــه 
مــی کردنــد و وظیفــه ی نگهــداری و مراقبــت از آنــان را هم 
بــر عهــده ی انجمن های دوســتار حیوانــات قرار مــی دادن.
41---93655

ــای  ــت ه ــهر و هیئ ــی ش ــگ عموم ــورای فرهن * ش
عــذاداری شهرســتان بردســیر ای کاش از همیــن االن بــه 
فکــر برگــزاری یک مراســم بزرگ و در ســطح شهرســتان 
در خصــوص ایــام مــاه محــرم باشــند و تــاش کننــد کــه 
ایــن مراســم از تلویزیــون نیــز پخــش شــود زیرا کــه باعث 
معرفــی شهرســتان مــی شــودو همچنیــن جایــگاه ایــن 
چنیــن مراســمی نیــز در ایــن شهرســتان با پتانســیل های 

فــراوان مذهبــی خالــی اســت.
91354---74

*از شــهرداری و شــورای شــهر محتــرم بابت نصــب تابلوی 
روی پــل ورودی شــهر که شهرســتان بردســیر را شــهر امام 

حســن مجتبی نامیده اســت، سپاســگذارم. خداقوت
93952---76

*ای کاش مســئوالن بــه جــای تــرک فعــل هــا کمی هم 
بــه فکــر مــا جوانــان بودنــد کــه بــا ایــن درامدهای بســیار 
کــم چگونــه بتوانیــم در ایــن روزگار زندگــی کنیــم و ایــن 
گرانــی هــا را طاقــت بیاوریــم.                   12---93658

*از شــهردار محتــرم خواهانیــم کــه تابلوهــای مخصــوص 
راهنمایــی مکانــی را در ســطح شــهر نصــب نماینــد بــه 
عنــوان مثــال اگــر غریبــی وارد شــهر شــد و میخواســت 
بــرود آمــوزش و پــرورش و یــا اداره ی تربیت بدنــی از کجا 
بایــد بدانــد کجــا بایــد برود.ممنونــم          61---93785

 مصیبت دردناک درگذشت پدر گرامیتان  را خدمت شما و خانواده گرامی تان 
تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای آن عزیز سفر کرده و صبر جزیل برای 

شما و سایر بستگان از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.
روحش شاد و یادش گرامی باد

جناب آقای مهندس محمد ستوده

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره ی شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر
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