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امام صادق علیه الســام :  هر کس از ترس فقر ازدواج نکند نســبت به لطف خداوند بدگمان شــده اســت. چرا که خداوند می فرماید: اگر 

آنان فقیر باشند خداوند از فضل و کرم خود بی نیازشان می کند.       من ال یحضره الفقیه، ج 3، ص 251

از آنجایی که رونق تولید الزم و ملزوم رونق 
بازار است اگر مردم قدرت خرید داشته باشند 
وارزش پول ملی حفظ شود و تورم وگرانی 
کنترل و محصوالت با قیمت تمام شده به 
بازار عرضه گردد تولید می تواند رونق داشته 
باشد البته بازار خارجی هم مورد نظر است که 
باید در منطقه و کشورهای همسایه بدنبال 
خریدار بود زیرا اگر تولید انجام شود ولی 
قدرت خرید داخل کم و دربازارهای خارجی 
هم ورود پیدا نکنند ویا به اصطالح ارز آوری 
نداشته باشند تولید خودبخود متوقف میگردد  
زمانی چرخه اقتصاد کشور فعال خواهدبود 
که رشد اقتصادی و اشتغال توام ایجاد شود 
و مصرف کاالهای داخلی افزایش یابد و از 
واردات نمونه های موجودبا کیفیت خارجی 

ممانعت گردد 
از سویی زمینه  رونق تولید و بسترهای آن 
درجامعه مهیاست کشورما میلیونها جوان 
خالق کارازموده و اماده بکار با تحصیالت 
دانشگاهی دارد  و بازارهای بزرگی در اطراف 
بویژه  ایرانی  کاالهای  متقاضی  کشورمان 
از  وبعضی  ودامی  کشاورزی  محصوالت 
کاالهای صنعتی است و با فروش تولیدات 
تقویت  و  خارجی  و  داخلی  بازار  رونق  و 
تولیدات باعث ارز اوری و باالبردن ارزش پول 
ملی می شود و چنانچه چرخه تولید وبازار 
همگون گردد و مبادالت کاال افزایش یابد 
وضعیت معیشت افراد جامعه باالخص قشر 
زحمتکش کارگر و دهکهای پایین وسعت 
می یابد و درنتیجه وضعیت معیشت عمومی 

بهتر می شود.

رونق تولید ، با رونق بازار 

ادامه صفحه ی هشتمصفحه دومادامه صفحه پنجم

شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه  ســاخت 314 عدد 
غلتــک نــورد مورد نیــاز خــط تولیــد کارخانه نــورد بردســیر شــرکت مجتمع 
جهــان فــوالد ســیرجان   از طریــق مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای اقــدام نماید؛ 
لــذا از تأمیــن کننــدگان معتبــر کــه دارای توانایــی مناســب و ســوابق و تجارب مــورد قبول 

مــی باشــند، دعــوت بــه عمــل مــی آید،
حداکثــر تا تاریــخ   1401/05/01  ســاعت 14:00 نســبت به ارســال پاکات اقــدام نمایند. 

بدیهــی اســت بعــد از تاریــخ فوق به هیــچ درخواســتی ترتیب اثــر داده نخواهد شــد.

مدارک الزم جهت ارسال :
ــی تامیــن  ــه چــک لیســت ارزیاب ــوط ب ــدارک مرب ــه اعــام آمادگــی، م نام
کننــدگان، پیــش نویــس قــرارداد خریــد بــه همــراه ضمانــت نامــه بانکــی به 
مبلــغ7.000.000.000 ریــال ) دانلــود مــدارک از ســایت مجتمــع جهــان فــوالد 

) sjsco.ir .ســیرجان قســمت خریــد و فــروش- مناقصــات
آدرس تحویــل پــاکات )الــف – ب – ج( :  ســیرجان، بلــوار نمــاز بعــد از چهــار 
راه پیــام نــور، روبــه روي ســالن اداره ارشــاد )غدیــر( ، دبیرخانــه کمیســیون 
ــتی 7816964741 ،   ــد پس ــیرجان ، ک ــوالد س ــان ف ــع جه ــات مجتم معام

ــاس034-42251193 ــماره تم ش

* نامه اعام آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل
 steel.abbaszade@gmail.com  ارسال فرمایید *

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. *
 * هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. *

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( ساخت 314 عدد 
غلتک نورد مورد نیاز خط تولید کارخانه نورد بردسیر

 شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

سرمقاله

علت تغییر رنگ آب شرب بردسیر چه بود؟

عملکرد 60 روزه
 مهندس رضا شاه حیدری پور 
سرپرست شهرداری بردسیر

در گفتگو با سپهر بردسیر مطرح شد؛

هشت سنت غلط ازدواج 
از نگاه رهبر انقالب

صفحه  پنجم

 جناب آقای حسن پور
نماینده محترم و محبوب شهرستان های بردسیر و سیرجان

بدینوســیله از زحمــات و پیگیــری هــای جنابعالــی در خصــوص رفــع مشــکات شــهرداری هــای نــگار ، 
گلــزار ، دشــتکار ، اللــه زار و بردســیر و همچنیــن دهیاری های شهرســتان در تهران و تشــکیل جلســات 

مکــرر بــا حضورآقــای دکتــر جمالــی نــژاد معاونــت عمرانــی وزیــر کشــور تقدیر و تشــکر مــی نمائیم.

شهرداری و شورای اسالمی شهر بردسیر

مهنــدس رضــا شــاه حیــدری پــور 
سرپرســت شــهرداری بردســیر در گفتگــو 
بــا خبرنــگار ســپهر بردســیر در خصــوص 
عملکــرد 60 روزه شــهرداری در حــوزه 
عمــران شــهری گفــت : در ایــن مــدت در 
حــوزه هــای آســفالت و زیرســازی معابــر، 
جــدول گــذاری ، پیــاده رو ســازی اقدامات 
ــده  ــام ش ــر انج ــرح زی ــه ش ــاخصی ب ش

ــت .  اس
آسفالت معابر:

خیابــان کاشــانی / بانــد غربــی بلــوار 
امامــزاده ســید محمــد)ع( / کوچــه امامت 
1 / بلــوار شــمس بردســیری / کوچــه 

ــی دوم ــاد 8 فرع میع
ــام )ره( /  ــان ام ــای 2 و 4 خیاب ــه ه کوچ
کوچــه شــکوفه یــک / کوچــه مــدرس 11 
/ کوچــه شــکوفه 5 / کوچــه هــای 1- 5- 
10 بلــوار آزادگان / کوچــه 10 بلوارشــهید 

نعی  صا
 زیرسازی معابر:

کوچــه 7 بلــوار شــهید ســلیمانی / کوچــه 
ــه 8  ــوار آزادگان / کوچ ــی دوم بل 14 فرع
بلــوار آزادگان / کوچــه 11 بلــوار آزادگان / 
کوچــه 27 بلــوار 22 بهمــن / کوچه فرعی 

ــمی  ــک قاس ــه مل ــداد 9 / کوچ ــای ام ه
15 / کوچــه ملــک قاســمی 17 / کوچــه 
شــهید صانعــی 10 / کوچــه میعــاد 11 / 
ــک / کوچــه  ــت اهلل طاهــری ی کوچــه آی
میرزاآقاخــان 16 / کوچــه شــکوفه 5 / 
کوچــه مــدرس 11 / کوچــه هــای 2 و 4 

خیابــان امــام
جدول گذاری:

جــدول گــذاری کوچــه شــکوفه 11 / 
ــارک  ــوب پ ــه جن ــذاری کوچ ــدول گ ج

ــور ــین پ ــهید غالمحس ش
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شانزدهمین دوره جایزه »کتاب سال شعر ایران به 
انتخاب خبرنگاران« با معرفی برگزیدگانش به کار 

خود پایان داد.
 مراسم پایانی شانزدهمین دوره این جایزه امروز شنبه، 

یازدهم تیرماه در کافه کتاب فلسفه برگزار شد.
در این مراسم از علیرضا طبایی به خاطر یک عمر 

فعالیت شعری تجلیل شد.
»ده و ده دقیقه و سی ثانیه« از کیانوش خانمحمدی 
به عنوان برگزیده جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران 
معرفی شد. محبوبه راد از مشهد به عنوان برگزیده 
بخش ویژه شاعران بدون کتاب معرفی شد و ثنا 
نصاری )شاعر خوزستانی(، جواد مزنگی )از بردسیر( 
و سبحان زنگی )از بوشهر( به عنوان دوم مشترک در 

این بخش معرفی شدند.

مدیر جهادکشاورزی بردسیر گفت: امسال پیش بینی 
می شود 75 هزار تن سیب زمینی از مزارع بردسیر 

برداشت شود.
محسن حیدرآبادی گفت: برداشت سیب زمینی از 
هزار و 500 هکتار از مزارع در شهرستان بردسیر آغاز 
شده است. او می گوید: پیش بینی می شود 40 تا 
80 تن محصول سیب زمینی در هر هکتار  از مزارع  

شهرستان بردسیر برداشت شود.
به گفته مدیر جهادکشاورزی شهرستان بردسیر پیش 
بینی می شود امسال  75 هزار تن محصول سیب 

زمینی از مزارع شهرستان بردسیر برداشت شود. 
او گفت: برداشت نوبت اول سیب زمینی در شهرستان 
بردسیر از 15 خرداد ماه آغاز شده است و تا پایان 
تیرماه ادامه دارد.  حیدرآبادی می گوید: همزمان با 
برداشت سیب زمینی، کاشت دوم آن در شهرستان 

بردسیر آغاز شده است.

کسب رتبه دوم مسابقه شاعران 
بدون کتاب ایران 

توسط دکتر جواد مزنگی

برداشت ۷۵ هزار تن سیب زمینی
 از مزارع بردسیر

فرمانده انتظامی استان کرمان :

کشف 21 تن مواد مخدر 
طی 3 ماهه امسال در کرمان

تاثیر سامانه ی مونسونی 
در وضعیت هوای بردسیر

اخبار 

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی 
در خطبه های نماز جمعه این هفته نمازگزاران 
را به رعایت تقوای الهی و انجام واجبات و ترک 
از  محرمات توصیه و سفارش نمود و روایتی 
موسی بن جعفر علیه السالم که فوائد تقوا را به 
شخصی فرمود که هم خودم و شما را به رعایت 
تقوا دعوت می کنم چرا که زینت سخن تقواست 
و تثبیت و پایداری نعمت ها به واسطه تقوا است 
 و فرمود بی تقوایی نعمت ها را از بین می برد.

وی در ادامه دعای بیستم از صحیفه سجادیه و 
دعای مکارم اخالق که امام سجاد علیه السالم 
در باب سالم و صلوات می فرماید خدایا بر اهل 
بیت درود بفرست و مرا از زیاده روی و اسراف و 
تبذیر دور نما و درخواستی که امام سجاد علیه 
السالم دارند اینکه اهل اسراف و تبذیر نباشند. 
و امیرالمومنین علی علیه السالم راجع اسراف 
می فرمایند اگر بیشتر از حد کفاف مصرف کنید 
اسراف کرده اید و  آثار و نتایج سوء اسراف در نظام 
اجتماعی و حیات بشری وجود دارد و در آیات و 
روایات اهل بیت از این کار نهی شده اند و اسراف 
از گناهان کبیره است و بر انجام آن وعده عذاب 
به آنان داده شده است و مسرفین اهل جهنم 
هستند و در قرآن آمده بندگان ما کسانی هستند 
که نه اسراف دارند نه زیاده روی. و اسراف در بحث 
معصیت و نفس انسان ها نیز هست اگر انسانی 
معصیت کرد نباید با نفس خود زیاده روی کند و 
حتی اسراف در حوزه قصاص، قتل نیز هست اما 
اسراف در حوزه مالی بیشتر مورد نظر است و نیاز 
امروز جامعه ما نقش رعایت اعتدال و جلوگیری از 
اسراف و زیاده روی است و امام صادق علیه السالم 
فرمود مسرف سه نشانه دارد یکی  چیزی که می 
خرد که در شان آن نیست دوم لباسی می پوشد 
که در شأن آن نیست و غذایی می خورد که در 
شأن آن نیست و این اسراف بیش از حد گناه می 
شود و موسی بن جعفر علیه السالم فرمود که 
اسراف آن جایی است که لباس پاک تمیز جای 
 لباس دیگر را بگیرد و هر لباس جایگاه خود را دارد.

وی همچنین افزود که در حوزه انرژی، آب و 
برق جزو کشورهای پرمصرف جهان هستیم 
جهانی  استاندارد  برابر  سه  برق  مصرف  در 
استفاده می کنیم و در بحث تلفن ثابت پانزده 
برابر میزان مصرف داریم لذا باید فرهنگ سازی 
دارد. همراه  به  زیادی  تبعات  اسراف  و   شود 

و کسی که زیاده روی و اسراف کند نعمت ها ازش زائل 
 می شود و با اسراف کردن برکت از زندگی می رود

خطیب جمعه ضمن تبریک حلول ماه ذیحجه 
بیان داشت که روز اول ماه ذیحجه سالروز ازدواج 
آسمانی حضرت علی علیه السالم و فاطمه زهرا 
سالم اهلل علیها است و این ماه آخرین ماه از 
سال قمری و از ماه های بسیار با برکت و بزرگ 
است و وجود حج ابراهیمی و روز عرفه و دو عید 
بزرگ قربان و غدیر در این ماه نشان از فضیلت 
این ماه است و باید در ازدواج و تشکیل خانواده 
و تربیت و مدیریت خانه و خانواده از این ازدواج 
آسمانی الگو بگیریم و دشمنان بنیان خانواده را 
مورد هدف قرار داده و تمام توان خود را صرف 
اهمیت  لذا  کرده اند  خانواده  کردن  تضعیف 
ازداوج آسان در حفظ و تحکیم خانواده روشن 
پیامبر  سیره  موکد  سفارشات  از  و  شود.  می 
در  متقابل  تکریم  و  نیکو  معاشرت  که  است 
 خانواده باعث تحکیم نظام خانواده می شود.

وی در خصوص هفته حقوق بشر آمریکایی بیان 
داشت که در این هفته حوادث متعددی رخ داد 
1( سوء قصد و ترور نافرجام به جان رهبر معظم 
انقالب 2( بمب گذاری و انفجار دفتر مرکزی 
حزب جمهوری اسالمی و ترور شهدای هفتم تیر 
3( بمباران شیمیایی سردشت 4( ترور محمود 
کچویی رئیس زندان اوین 5( ترور شهید آیت اهلل 
صدوقی امام جمعه فقید یزد 6( شلیک موشک به 
هواپیمایی ایرباس ایران توسط ناو آمریکایی و همه 
این اتفاقات حقوق بشر به سبک آمریکایی است و 
تصدیق بیانات رهبری که حقوق بشر از نظر آمریکا 
به منزله ابزاری برای رسیدن آنها به مقاصد شوم 
 و گسترش قدرت و سلطه ظلمشان در دنیا است.

امام جمعه در آخر در بحث تورم و افزایش اجاره 
خانه ها و اجاره بها افزود که در بعضی مناطق تا 
صددرصد افزایش اجاره بها است که اینجور اجاره 
بها منصفانه نیست و سقف زیاد کردن اجاره طبق 
مصوبات تا 20 درصد است و بیش از آن جایز 

نمی باشد.

افزایش اجاره خانه ها  
منصفانه نیست

امام جمعه ی بردسیر : 

خطبه های نماز جمعه

رئیــس اداره آب و فاضــالب بردســیر 
گفــت: در خصــوص تغییــرات و کدورت 
ایجاد شــده در آب شــرب شــهر بردسیر 
همانطــور که از طریق فضاهــای مجازی 
اطالع رســانی شــده، دلیــل آن افزایــش 
دمــای هــوا و متعاقــب آن افزایــش 
ــی  ــه از نظــر کیف ــوده ک مصــرف آب ب
ــهروندان  ــالمت ش ــرای س ــکلی ب مش

نداشــت.
بــا توجــه بــه اینکــه آب شــرب ســالم از 
نظــر بهداشــتی، آبــی اســت کــه رنــگ 
ــگ آب  ــر رن ــو نداشــته باشــد تغیی و ب
شــرب در شــهر بردســیر بــه رنــگ زرد 
شــهروندان را نگــران کــرده، شــهری که 
در گذشــته دارای منابــع آب زیرزمینــی 
زیــادی بــوده اســت و کشــاورزی در 
ــه  ــفانه ب ــا متاس ــت، ام ــق داش آن رون
دلیــل خشکســالی های اخیــر، مصــرف 
بی رویــه آب، صنعتــی شــدن شــهر و ... 
نگرانی هــا را بــرای کمبــود آب تشــدید 

می کنــد.
ایــن تغییــر رنــگ هشــداری بــر مصرف 
زیــاد آب اســت بــرای شــهروندانی کــه 
بی توجــه بــه آینــده از آب شــرب بــرای 
شستشــوی ماشــین، فــرش، حیــاط و... 
بــدون رعایــت مصــرف بهینــه اســتفاده 
می کننــد. همچنیــن تغییــرات اقلیمی 
نیــاز بــه آب را بیش از گذشــته تشــدید 
ــی  ــرورت صرفه جوی ــت و ض ــرده اس ک

توســط مــردم را بیشــتر کــرده اســت.
بــا توجــه بــه اســتاندارد بهداشــت 
ــود در آب در ــنیک موج ــی، آرس جهان

 چنــد ســال اخیــر 10PPM  اعالم شــده
ــی اســت کــه آرســنیک  و ایــن در حال
آب بردســیر در گذشــته همــواره بیــش 
ــداث  ــا اح ــه ب ــود ک ــزان ب ــن می از ای
تصفیه خانــه آب شــرب در ایســتگاه 
ــده  ــل ش ــکل آن ح ــت آب، مش برداش
ــت  ــد برداش ــان معتقدن است.کارشناس
ــی  ــفره های زیرزمین ــه آب از س بی روی
آب  بــه ســنگین تر شــدن  منجــر 
ــرای  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــود و ب می ش
جلوگیــری از افزایــش میــزان آرســنیک 
ــوی برداشــت  ــد جل در آب بردســیر بای

بی رویــه آب را گرفــت.

مرکز بهداشت به صورت ماهانه آب 
را مورد پایش قرار می دهد

ــئول  ــناس مس ــروی کارش ــا خس رض
بهداشــت محیط و حرفه ای بردســیر در 

خصــوص تغییــر رنــگ آب در ایــن

 شهرســتان گفــت: ظاهــرا آب از نظــر 
کیفیــت مشــکلی نــدارد، امــا بــرای

اعــالم نظــر قطعــی باید منتظــر نتیجه 
آزمایــش کیفیت آب باشــیم. 

ــه  ــز بهداشــت ب ــرد: مرک ــوان ک وی عن
صورت ماهانه آب شهرســتان بردســیر را 
بــا آزمایــش مــورد پایــش و بررســی قرار 
ــزان  ــش می ــن پای ــد و در آخری می ده
ــد  ــیر از ح ــهر بردس ــنیک آب ش آرس
مجــاز بیشــتر بــوده کــه ایــن موضــوع را 

ــم. ــزارش داده ای ــه اداره آب گ ب

دلیل کدر شدن آب افزایش دمای هوا 
و افزایش مصرف

عبــاس رحیم پــور رئیــس اداره آب و 
فاضــالب بردســیر نیــز در ایــن ارتبــاط 
ــود  ــل وج ــال 1392 به دلی ــت: از س گف
آب  )آرســنیک(،  ســنگین  فلــزات 
شــرب شهرســتان بردســیر بــا پرداخت 

بــر 54  بالــغ  ســالیانه  هزینه هــای 
ــا نظــارت مســتمر  ــارد تومــان و ب میلی
واحــد کنتــرل کیفــی آبفای شهرســتان 
و اســتان تصفیــه و بــدون آرســنیک در 

ــرد. ــرار می گی ــهروندان ق ــار ش اختی
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه شــهروندان در 
مصــارف روزمــره آب شــرب نهایــت 
صرفه جویــی را داشــته باشــند تــا 
انشــاءاهلل از فصــل تابســتان عبــور کنیم، 
افــزود: در خصــوص تغییــرات و کــدورت 
ایجاد شــده در آب شــرب شــهر بردســیر 
همانطور کــه از طریق فضاهــای مجازی 
اطالع رســانی شــده، دلیــل آن افزایــش 
دمــای هــوا و متعاقــب آن افزایــش 
ــاق رخ  ــن اتف ــه ای ــوده ک مصــرف آب ب
ــرای  ــی مشــکلی ب ــر کیف ــه از نظ داده ک
ســالمت شــهروندان نداشــت. رئیــس اداره 
آب و فاضــالب بردســیر خاطرنشــان کــرد: 
آبفــای شهرســتان بردســیر با بیــش از 13 
ــتان 150  ــل تابس ــتراک در فص ــزار اش ه
لیتــر بــر ثانیــه آب شــرب تولیــد، تصفیــه 
و توزیــع می کنــد کــه با وجــود انشــعابات 
فضاهــای ســبز شــهری مواقعی با مشــکل 
ــر  ــه ناگزی ــود ک ــه می ش ــی مواج کم آب
ــه اخــذ تدابیــر الزم و قطــع تعــدادی از  ب
انشــعابات فضاهای ســبز هســتیم کــه در 
ایــن خصــوص مکاتبــات الزم انجــام شــده 
و بــا جدیــت پیگیــر هســتیم. وی افــزود: 
آرســنیک آب پــس از تصفیــه صفر اســت 
و هــر زمــان کــه نیــاز باشــد در هــر نقطــه 
ــز  ــان مرک ــور کارشناس ــا حض ــهر ب از ش
بهداشــت آرســنیک موجــود در آب را 

می کنیــم. اندازه گیــری 

علت تغییر رنگ آب شرب بردسیر چه بود؟

ــه  ــده انتظامــی بردســیر گفــت: ب فرمان
منظــور اجــرای طــرح ارتقــای امنیــت 
اجتماعــی بــا محوریــت پاکســازی نقاط 
جــرم خیــز، 21 معتــاد متجاهــر در 

بردســیر دســتگیر شــد.
ســرهنگ منصــور رمضــان نــژاد گفــت: 
بــه منظــور ارتقــای امنیــت اجتماعــی و 
جلــب رضایــت عمومی مــردم، مأمــوران 
پلیس مبــارزه بــا موادمخدر شهرســتان 
ــی، طــرح  ــای انتظام بردســیر و یگان ه
پاکســازی نقــاط جــرم خیز را در ســطح 

ــد. او  ــرا کردن ــیر اج ــتان بردس شهرس
می گویــد: در اجــرای ایــن طــرح در 
مجمــوع، 21 معتــاد متجاهــر پرخطــر 
جمــع آوری کــه از ایــن تعــداد، 4 نفــر 
ــان  ــرده فروش ــدگان و خ ــع کنن از توزی
ــی و  ــل مراجــع قضای موادمخــدر تحوی
بقیــه هــم تحویــل کمــپ تــرک اعتیاد 

شــدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر 
گفــت: طــی هماهنگــی بــه عمــل آمده 
بــا مقــام قضایــی در مســیر اجــرای ایــن 
طــرح در بازرســی از منــازل شناســایی 
شــده، مقادیــری موادمخــدر،  ابــزار 
ــروش  ــع و ف ــایل توزی ــتعمال و وس اس

مــواد مخــدر کشــف شــد.
بــه گفتــه او اجــرای چنیــن طرح هایــی 
ادامــه خواهــد داشــت و شــهروندان 
می تواننــد در صــورت اطــالع از هــر 
ــژه در  ــه وی ــه فعالیــت مشــکوک ب گون
زمینــه توزیــع انــواع موادمخــدر، مراتــب 
را بــه مرکــز فوریت هــای پلیســی 110 

اعــالم کننــد.

دستگیری ۲۱ معتاد متجاهر در بردسیر
فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر خبر داد:

حسن پور نماینده مردم بردسیر و سیرجان ارائه کرد : 

 

اقتصــادی  کمیســیون  نایب رئیــس 
مجلــس بــا بیــان اینکــه هزینــه 
حمل ونقــل در کشــور همســایه 35 
ــت:  ــران اســت، گف ــر از ای درصــد کمت
نیازهــای حــوزه حمل ونقــل  بایــد 
ــه  ــاده ای در برنام ــش ج ــژه در بخ به وی
ــرای  ــود و ب ــا ش ــعه احص ــم توس هفت
مناســب  راهکارهــای  پیش بینــی 
ــکیل  ــی تش ــش کارگروه های ــن بخ ای
و پیشــنهادهای تخصصــی معرفــی 

ــد. ــد ش خواهن
ــده  ــری، نماین ــن پور بیگل ــهباز حس ش
مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس 

ــه  ــا بیــان اینکــه ب شــورای اســالمی، ب
دنبــال ایــن هســتیم کــه صنعــت 
از  یکــی  عنــوان  بــه  حمل ونقــل 
پیشــران های اقتصــادی کشــور تعریــف 
شــود و مــورد حمایــت جــدی مجلــس 
ــد در  ــت: بای ــرد، گف ــرار گی ــت ق و دول
ــات الزم  ــعه اقدام ــم توس ــه هفت برنام
بــرای نوســازی حــوزه حمل و نقــل 
شــدن  خــارج  رده  از  و  جــاده ای 
خودروهــای فرســوده انجــام شــود، 
ــاوگان موجــب  ــه فرســودگی ن چــرا ک
کنــدی ســرعت و باالبــودن هزینه هــا و 
هــدر رفتــن ســرمایه های کشــور ماننــد 

می شــود. انــرژی  حامل هــای 
ــزار  ــش از 50ه ــه بی ــان اینک ــا بی وی ب
نفــر بــرای دریافــت خــودروی ســنگین 
در صــف هســتند، اضافــه کــرد: مقــرر 
شــد 3 کارگــروه از جملــه کارگــروه 
مربــوط بــه خودروســازان، نظــام بانکــی 
ــود و  ــکیل ش ــگ تش ــت لیزین و صنع

ــات  ــا اقدام ــود ت ــی ش ــت بررس وضعی
ــل  ــازی حمل و نق ــرای نوس ــاز ب موردنی
ــعه و  ــم توس ــه هفت ــاده ای در برنام ج
ــون بودجــه ســال 1402 مشــخص  قان
شــود. نایب رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلــس تصریــح کــرد: بدهــی دولت به 
خودروســازان بابت بهینه ســازی مصرف 
ــده  ــازان ش ــی خودروس ــب بدبین موج
اســت، بنابرایــن دولــت باید بــه تعهدات 

خــود عمــل کنــد. 
ــتفاده  ــه اس ــان اینک ــا بی ــن پور ب حس
از ظرفیــت صنــدوق توســعه ملــی بــه 
ــل  ــاوگان حمل و نق ــازی ن ــور نوس منظ
یکــی از پیشــنهادهای مطرح شــده 
اســت، ادامــه داد: خودروهــای ســنگین 
وارداتــی بایــد از شــرکت های معتبــری 
ــروش  ــس از ف ــات پ وارد شــوند و خدم

ــه شــود. ــران ارائ ــل در ای ــا کام آن ه
ــس  ــزارش، نایب رئی ــن گ ــاس ای براس
کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 

ــی  ــای میدان ــه نظارت ه ــه ب ــا توج ب
اخیــر کمیســیون اقتصــادی مشــخص 
شــد کــه صنعــت حمل و نقــل کشــور با 

ــرو اســت. مشــکالت بســیاری روب
بــه طــور مثــال هزینــه حمل در کشــور 
ــر از به طــور  همســایه 35 درصــد کمت
مثــال آستاراســت. ایــن در حالــی اســت 
که حتــی خودروهــای خارجــی ناچارند 
حــدود یــک هفتــه در گمــرک معطــل 
بماننــد و خودروهــای ایرانــی ایــن 

معطلــی را ندارنــد.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در 
مجلــس شــورای اســالمی افــزود: بایــد 
بــا حمایــت از تولیــد داخل و بــا رویکرد 
قیمــت، کیفیــت و ســرعت در تحویــل 
ــن  ــود ای ــرای بهب خــودرو بســتر الزم ب
حــوزه را فراهــم کــرد، چــرا کــه در حال 
حاضــر بــه دلیــل ناتوانــی در حمل و نقل 
جــاده ای بســیاری از کاالهــا بــا مشــکل 

ــتیم. روبرو هس

راهکارهایی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل

عکس تزئینی است

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بردسیر خبر داد :

ــت مدیریت جهادکشاورزی  سرپرس
ــی،  ــرح تحقیق ــت: ط ــیر گف بردس
ترویجــی مبــارزه با بیماری آتشــک 
درختــان میــوه دانــه دار در بردســیر 

موفقیــت آمیــز بــوده اســت.
محســن حیدرآبــادی گفــت: طــرح 
تحقیقــی، ترویجــی مبــارزه بــا 
ــوه  ــان می ــک درخت ــاری آتش بیم
دانــه دار از زمســتان ســال 1400 بــا 
همــکاری مرکز تحقیقات اســتان و 
مدیریــت جهاد کشــاورزی بردســیر 
ــات  ــار از باغ ــک هکت ــطح ی در س
میــوه بــه، منطقــه نــگار اجرا شــده 

اســت.
او مــی گویــد: در ایــن طــرح، نیــم 
هکتــار بــاغ بــه عنــوان طــرح 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــم هکت ــوت و نی پایل
عنــوان شــاهد در نظــر گرفته شــده 
ــول  ــا محص ــی ب ــن سمپاش و اولی
بردوفیکــس در بهمــن مــاه 1400 و 

تکــرار سمپاشــی بــا محلول اکســی 
ــت.  ــده اس ــام ش ــس انج ــرور م کل
بــه گفتــه سرپرســت مدیریــت 
جهادکشــاورزی شهرستان  بردسیر 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــبختانه اج خوش

ــوده اســت. ــز ب موفقیــت آمی
او گفــت: امیدواریــم بــا اجرایــی 
شــدن ایــن چنیــن طرح هایــی 
آینــده،  ســال های  در  بتوانیــم 
شــاهد کــم تریــن خســارت آفــات 
ــی  ــا در محصــوالت باغ و بیماری ه
و افزایــش محصــوالت باکیفیــت در 

منطقــه باشــیم.
ــا  ــادزدگی ب ــا بـــ ــک یــ آتشـ
 Erwinia باکتریایــی  عامــل 
از  یکــی   amylovora
مـــــهم ترین بـــــــیماری های 
درختــــان میوه دانــــه دار )سیب، 
گالبــی و بــه( و گیاهــان خانــواده 

اســت. گلســرخیان 

موفقیت بردسیر 
در مبارزه با بیماری آتشک

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمان از کشــف 21 
تــن و 427 کیلــو انــواع موادمخــدردر 3 ماهــه 

اول ســال جــاری خبــر داد.
ســردار عبدالرضــا ناظــری فرمانــده انتظامــی 
اســتان کرمــان اظهــار کــرد: مامــوران انتظامی 
کرمــان در راســتای مقابلــه بــا مــواد مخــدر و 
برخــورد بــا ســوداگران و قاچاقچیــان و با انجام 
اقدامــات شــبانه روزی و اطالعاتی در ســه ماهه 
اول ســال جــاری، 21 تــن و 427 کیلــو انــواع 

مــواد مخــدر را کشــف کرده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه 2 هــزارو 525 قاچاقچــی 
ــه  ــن رابط ــدر در ای ــواد مخ ــروش م و خرده ف
دســتگیر شــده اند، گفــت: در ایــن عملیات هــا 
2 هــزار و 325 معتــاد دســتگیر و 471 
خــودروی ســبک و ســنگین توقیــف شــده اند.

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره به 
ــوران  اینکــه رشــادت و از خودگذشــتگی مام
ــر هیــچ  ــا مــواد مخــدر در کشــور ب مبــارزه ب
کس پوشــیده نیســت، بیــان کــرد: در مجموع 
ــز  ــواد مخــدر نی ــد م ــا 33 بان ــن عملیات ه ای

ــده اند. ــدم ش منه

ســامانه مونســونی از عصــر 12 تیر مــاه آغاز و 
تا چهارشــنبه)15 تیرماه( ادامــه دارد.

ــی اداره  ــز پیش بین ــس مرک ــه رئی ــه گفت ب
کل هواشناســی اســتان کرمــان فعالیــت 
ــاه  ــر م ــر 12 تی ــونی از عص ــامانه مونس س
آغــاز و تــا چهارشــنبه)15 تیرمــاه( ادامــه دارد 
ــیر،  ــت، بردس ــه، باف ــتان های ارزوئی و شهرس
جیرفــت، رابــر، رایــن، شــهربابک، عنبرآبــاد، 
فاریــاب، قلعــه گنــج، کهنــوج، منوجــان، الله 
زار و میانــده جیرفت بیشــترین تاثیــر را از این 

ــد. ســامانه دارن
حمیــده حبیبــی از ورود ســامانه جدیــد بــه 
اســتان کرمــان خبــر داد و گفــت: از ســاعات 
ــترش  ــاهد گس ــاه ش ــر12 تیرم ــداز ظه بع
ســامانه مونســونی و متعاقب آن رشــد ابرهای 
ــه ای و  ــای لحظ ــد باده ــی، وزش تن همرفت
بارش هــای رگبــاری در مناطقــی از جنــوب و 

غــرب اســتان کرمــان خواهیــم بــود.
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چند درصد خانوارهای کرمانی گاز 
طبیعی دارند؟

سوره شعراء، آیه 227
وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

وبزودی آنها که ستم کردند می دانند که بازگشت 
شان به کجاست. آیه فوق وآیات قبلی آن که آخرین 
آیات سوره شعراست. بار دیگر به بحث آیات قبل 
پیرامون تهمت دشمنان به پیامبر درباره ی اینکه 
قرآن القائات شیاطین است باز می گردد وبا بیانی رسا 

وکوبنده مجددا به آنها پاسخ می دهد.
واز آنجا که بسیاری از آیات این سوره دلداری به پیامبر 
ومومنان اندکی است که در آن زمان در برابر انبوه 
دشمنان بودند. ونیز از آنجا که بسیاری از آیات این 
سوره در مقام دفاع از پیامبر در برابر تهمتهای ناروا 
نازل شده، سوره را با یک جمله ی پر معنی وتهدید 
آمیز نسبت به دشمنان لجوج به پایان برده ومی گوید: 
به زودی آنها که ستم کردند می دانند که بازگشتشان 
به کجاست وسرنوشت آنان چگونه است. گرچه بعضی 
از مفسران خواسته اند. این بازگشت وسرنوشت را 
منحصرا همان آتش دوزخ معرفی کنند. ولی هیچ 
گونه دلیلی برای محدود ساختن آن نداریم. بلکه 
ممکن است شکستهای پی در پی که در جنگهای 
بدر ومانند آن دامان آنها را گرفت وضعف وذلتی که 
سرانجام در این دنیا نصیب آنان شد، عالوه بر شکست 
آخرت در مفهوم این تهدید جمع باشد. عن علی بن 
موسی الرضا )علیه السالم( عن ابیه )علیه السالم(. عن 
آبائه )علیهم السالم( قال. قال رسول اهلل )صلی اهلل 
علیه وآله وسلّم(. من احب ان یتمسک بدینی ویرکب 
سفینة النجاة بعدی فلیقتدی بعلی بن ابی طالب )علیه 
السالم( ولیعاد عدوه ولیوال ولیه فانه خلیفتی ووصیی 
وخلیفتی علی امتی فی حیاتی وبعد وفاتی وهو امیر 
کل مسلم وامیر کل مومن بعدی. قوله قولی وامره 
امیری ونهیه نهیی وتابعه تابعی وناصره ناصری وخاذله 
خاذلی. ثم قال )علیه السالم( من فارق علیا بعدی لم 
یرنی ولم اره یوم القیامة ومن خالف علیا حرم اهلل علیه 
الجنة. وجعل مأواه النار. وبئس المصیر. ومن خذل علیا 
خذله اهلل یوم یعرض علیه ومن نصر علیا نصره اهلل یوم 
یلقاه ولقنه حجته عند المسألة ثم قال )صلی اهلل علیه 
وآله وسلّم( والحسن والحسین اماما امتی بعد ابیهما. 
وسیدا شباب اهل الجنة وامهما سیدة نساء العالمین، 
وابو هما سید الوصیین. ومن ولد الحسین تسعة ائمة 
تاسعهم القائم )علیه السالم( من ولدی طاعتهم طاعتی 
ومعصیتهم معصیتی. الی اهلل اشکوا المنکرین لفضلهم 
والمضیعین لحقهم. بعدی وکفی باهلل ولیا. وکفی 
باهلل نصیرا وناصرا. لعترتی وائمة امتی ومنتقما من 
الجاحدین لحقهم. )وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب 
ینقلبون(. امام علی بن موسی الرضا )علیه السالم( 
از پدرش واو از پدرانش )علیهم السالم( روایت کرده 
است که آن حضرت می فرماید: رسول خدا )صلی اهلل 
علیه وآله وسلّم( فرمود: هر کس دوست می دارد به 
دین من دست یازیده وپس از من بر کشتی نجات 
قرار گیرد.باید به علی بن ابیطالب )علیه السالم( اقتدا 
نماید. وبا دشمنش دشمنی کند وبا دوست او دوستی 
نماید. زیرا که او خلیفه ی من ووصی من وجانشین 
من بر امتم در حال حیات وپس از وفات من می باشد. 
واو امام وامیر هر مسلمان وامیر هر مومن بعد از من 
می باشد گفته اش گفته من وامرش امر من ونهی او 
نهی من است. وپیرو او پیرو من ویاری کننده اش یاور 
من وخوار کننده اش خوار کننده ی من است. آنگاه 
رسول خدا فرمود: هر کس بعد از من از علی جدا شود 
روز قیامت مرا نخواهد دید من نیز او را نخواهم دید. 
وهر که با علی مخالفت نماید خداوند بهشت را بر وی 
حرام نماید. وسرانجامش را آتش جهنم مقرر دارد که 
بد جایگاهی است. وهر آنکه علی را خوار نماید. خداوند 
او را خوار سازد. روزی که او بر خداوند عرضه شود. وهر 
کس علی را نصرت دهد خداوند او را نصرت فرماید، 
روزی که او را مالقات کند وبه هنگام سوال وجواب 
دلیلش را به وی تلقین نماید. آنگاه رسول )صلی اهلل 
علیه وآله وسلّم( فرمود: وحسن وحسین دو امام امت 
من بعد از پدرشانند. ودو سید جوانان اهل بهشت 
ومادرشان بهترین زنان عالمیان می باشد. وپدرشان 
سید اوصیاست واز فرزندان حسین )علیه السالم( 
نه امام خواهد بود که نهمین آنها قائم )علیه السالم( 
است که از فرزندان من است. اطاعت از آنان اطاعت 
از من است ومعصیت آنها نافرمانی من محسوب می 
گردد. به خداوند شکوه می نمایم از منکران فضیلت 
ایشان وضایع کنندگان حق وحرمت آنان پس از من 
وخداوند بس است که ولی ویاور عترت من وامامان 
امتم باشد واز منکران حق ایشان انتقام کشد. )وآنگاه 
رسول خدا در پایان سخنانش آیه ی مورد بحث را 
تالوت فرمود:( وآنانکه ظلم کردند بزودی خواهند 

دانست که به چه دگرگونی دچار خواهند شد.

او خواهد آمد

آیه 14 سوره نساء
کند  نافرمانی  او  پیامبر  و  از خدا  هر کس  و 
در  را  وی  نماید  تجاوز  او  مقرر  حدود  از  و 
خواهد  آن  در  همواره  که  آورد  در  آتشی 
است. آور  خفت  عذابی  او  برای  و   بود 

1( متجاوزان به حقوق دیگران در ردیف چه 
کسانی هستند ؟

کفار،  ردیف  در  دیگران  حقوق  به  متجاوزان 
گرفتار عذاب جاویدان می شوند.  »خالدا فیها«

2( مالک سعادت و شقاوت انسان چیست؟
نافرمانی  یا  اطاعت  مالک سعادت و شقاوت، 
نسبت به خدا و رسول اوست، نه چیز دیگر.  

»من یطع اهلل« و  »من یعص اهلل«
3( آیا فقط معصیت الهی موجب گرفتار شدن در 

عذاب جاودانی است؟
البته می دانیم تنها معصیت خداوند )هر چند 
گناه کبیره باشد( موجب خلود و عذاب جاودانی 
نیست، بنابراین منظور از آیه فوق، کسانی هستند 
که از روی طغیان و سرکشی و دشمنی و انکار 
آیات الهی، حکم خدا را زیر پا می گذارند. آنان 

در حقیقت ایمان به خدا و روز بازپسین ندارند.
4( چرا در آیه قبل در مورد بهشتیان خالدین به 
طور جمع آورده شده و در مورد دوزخیان به طور 

مفرد اشاره شده است؟
قابل توجه اینکه در آیه قبل، درباره بهشتیان  
بهشت  در  جاودانی  طور  به  فیها،  »خالدین 
خواهند بود.« به صورت جمع آمده و در این 
آیه که درباره دوزخیان است  »خالدا فیها« به 
صورت مفرد آمده است. این تفاوت تعبیر در دو 
آیه پشت سر هم گویا اشاره به این است، که 
بهشتیان برای خود اجتماعاتی دارند، که خود 
یکی از نعمت های بهشتی برای آنها محسوب 
می شود، در حالیکه دوزخیان آن چنان به خود 
مشغولند و در خویش فرو رفته اند که به دیگری 

نمی پردازند و عمال تنها هستند. 
این موضوع حتی در این دنیا هم درباره افراد تک 
رو و مستبد، در برابر افراد متحد و مجتمع نیز 
صدق می کند که اینها در این جهان بهشتی و 

آنها دوزخی هستند.
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ــرات حکومتــی اســتان  ــرکل تعزی مدی
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه روزانه بــازار 
کرمــان رصــد می شــود، گفــت: الگــوی 
جدیــد نظارتــی از هفتــه آینــده بر بــازار 

ــود. ــال می ش اعم
ــش  ــخنرانی پی ــری در س ــالن می ارس
ــهر  ــه ش ــاز جمعه ــای نم از خطبه ه
کرمــان بــا تبریــک ســالروز ازدواج 
ــه،  ــا حضــرت فاطم حضــرت علی)ع(ب
اظهــار داشــت: امــروز در جنــگ تمــام 
عیــار اقتصــادی بــا دشــمن قــرار داریــم 
ــک و  ــد کم ــه نیازمن ــن عرص و در ای

ــتیم. ــردم هس ــی م همراه
وی بــا بیــان اینکــه اگــر مــردم همکاری 
نکننــد مســئولین نمی تواننــد بــه 
موفقیــت دســت یابنــد و هر جــا توفیق 
ــوده  نصیــب مــا شــده اســت، جایــی ب
کــه مــردم بــه صحنــه آمده انــد، یــادآور 
شــد: در دوران هشــت ســاله دفــاع 
ــردم،  ــی م ــیج همگان ــا بس ــدس ب مق
ــش  ــا حمایت ــه ابرقدرت ه ــمنی ک دش

ــورد. ــت خ ــد شکس می کردن
ــتان  ــی اس ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز هــم 
ــن  ــا در ای ــان و کســبه شــریف م بازاری
عرصــه نبــرد اقتصــادی در صحنــه 
ــن شــرایط  ــان کــرد: در ای هســتند، بی
تنهــا تعــداد معــدود و کمــی بــه دنبــال 
ســودجویی هســتند کــه مجــازات برای 

ــت. ــراد اس ــن اف ای
وی بــا بیــان اینکــه از زمانــی کــه دولت 

آیــت اهلل رئیســی در صحنــه وارد شــده، 
ــر هــم زدن نظــم  ــه دنبــال ب عــده ای ب
بــازار و ســودجویی هســتند، افــزود: 
خوشــبختانه ایــن افــراد تا کنــون موفق 
نشــدند بــه اهــداف خــود برســند و بــا 

آنهــا برخــورد شــده اســت.
میــری بــا اشــاره بــه اینکه مقــام معظم 
رهبــری می فرماینــد آینــده روشــن 
اســت، گفــت: مــردم بــه آینــده امیــدوار 
باشــند و بداننــد کــه از ایــن شــرایط بــا 
کمــک و همراهــی همــه مــردم عبــور 

خواهیــم کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه مســئوالن اســتانی 
ــه داد: از  ــتند، ادام ــای کار هس ــه پ هم
زمانــی کــه در بحــث یارانه هــا تغییراتی 
ایجــاد شــده، هرکــس که مراعــات مردم 
را نکنــد و بخواهــد به دنبال ســودجویی 
باشــد در هــر صنفــی بــا آنهــا برخــورد 
خواهیــم کــرد، هــر چنــد عــده قلیلــی 

هســتند کــه در ایــن شــرایط بــا احتکار 
و ســودجویی وجهه کســبه و بازاریــان را 

ــد. ــراب می کنن خ
ــتان  ــی اس ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
کرمــان با بیــان اینکه دســتگاه هایی که 
متولی بازار هســتند از جملــه اتحادیه ها 
ــد در مرکــز اســتان  ــاق اصنــاف بای و ات
و شهرســتان ها در صحنــه باشــند و 
برخوردهــای الزم را انجــام دهنــد، ادامــه 
داد: در بحــث کاالهــای اساســی جهــاد 
کشــاورزی متولــی برخــورد اســت 
و در بحــث کاالهــای غیــر اساســی 
ــن  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ای

ــده دارد. ــه عه مســئولیت را ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعزیــرات 
ــای  ــه پرونده ه ــیدگی ب ــی رس حکومت
تشــکیل شــده در ایــن حــوزه را به عهده 
دارد، افــزود: بــرای اینکــه مدیــون خــون 
شــهدا نباشــیم بایــد همــه در صحنــه 

حضــور داشــته باشــیم و بدانیم کــه اگر 
شــکران نعمــت کنیــم نعمتــان افزایش 
پیــدا خواهــد کــرد و اگــر کفــران نعمت 

کنیــم از دســتمان مــی رود.
ــتان  ــی اس ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
کرمــان بــا بیــان اینکــه بــه فضــل الهی 
گشــایش های خوبــی در آینــده بــه 
ــر نقــاط  ــد ب ــد و بای وجــود خواهــد آم
مثبــت تکیــه کنیــم و تنهــا بــه نقــاط 
منفــی نپردازیــم، بیان کــرد: روزانــه بازار 
رصــد شــده و بــا معاونیــن اســتاندار هر 

ــود. ــزار می ش ــه برگ روز جلس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه الگــوی جدیــد 
ــازار  نظارتــی از هفتــه آینــده بــر روی ب
اعمــال خواهــد شــد، گفــت: از طریــق 
تلفن هایــی کــه در هفتــه آینــده اعــالم 
ــازی  ــای مج ــق فض ــود و از طری می ش
امــکان دریافــت گزارشــات مردمــی 

ــود دارد. وج
ــا و ارز  ــه یارانه ه ــان اینک ــا بی ــری ب می
ترجیحــی بــه ناکجا آبــاد می رفــت 
ــا اقــدام دولــت آیــت اهلل رئیســی  کــه ب
یارانــه به دســت فــردی کــه باید برســد، 
ــه عنــوان مثــال آرد  می رســد گفــت: ب
یارانــه ای دولتــی کــه باید بدســت مردم 
می رســید یــا بــه مرزهــای شــرقی 
ــز  ــای آزادپ ــا در نانوایی ه ــت و ی می رف
گران تــر بــه دســت مصرف کننــده 
کــه  راهــکاری  بــا  امــا  می رســید 
ــن  ــن چنی ــر ای ــد دیگ ــیده ش اندیش

ــود. ــد ب نخواه

الگوی جدید نظارتی از هفته آینده در بازار استان کرمان اعمال می شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان خبر داد ؛

ــان  ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
گفــت: بــا جــذب مشــترکین جدیــد گاز، 98 
درصــد خانوارهــای شــهری اســتان کرمــان در 

ــد. ســال گذشــته گازدار شــده ان
ــن  ــات ای ــالح" در تشــریح جزیی ــر ف "منوچه
خبــر بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته بیــش 
از 35 هــزار مشــترک جدیــد گاز طبیعــی بــه 
جمــع مشــترکین ایــن شــرکت اضافــه شــده 
اســت اظهار داشــت: همچنین 2 شــهر و 101 
ــر  ــش از 1700 کیلومت ــا اجــرای بی ــتا ب روس
خطــوط لولــه بــه مناطــق گازدار اســتان اضافه 
و در ســال 1400 بیــش از 30 هــزار انشــعاب 
در بخــش شــهری و روســتایی نصــب گردیده 

اســت.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان بــا 
اشــاره بــه اینکــه بیــش از 732 هزار مشــترک 
در اســتان مصرف کننده گاز طبیعی هســتند، 
ــتراک  ــزار اش ــداد 579 ه ــن تع ــزود: از ای اف
مرتبــط بــا بخــش شــهری و 153 هــزار 
مــورد اشــتراک مربــوط بــه بخــش روســتایی 
مــی باشــد کــه بــر ایــن اســاس میــزان بهــره 
منــدی خانوارهــای شــهری بــه 98 درصــد و 
خانوارهــای روســتایی بــه 54 درصــد ارتقا پیدا 

کــرده اســت.
فــالح بیــان کــرد: در اقدامــی بــی ســابقه در 
تاریــخ شــرکت ملــی گاز ایــران تنهــا از دهــه 
مبــارک فجــر ســال 99 تــا دهــه فجــر 1400 
تعــداد 15 شــهر )درب بهشــت، قلعــه گنــج، 
هنــزا، شــهداد، اندوهجــرد، نظام شــهر، بلوک، 
ارزوییــه، زهکلــوت، فاریــاب، حــور، عنبرآبــاد، 
دوســاری، گنبکــی و ریــگان( بــه همــراه 283 
ــارد  ــا 26500 میلی ــت ب ــتا و 454 صنع روس
ریــال اعتبــار کــه عمومــاً در جنــوب و شــرق 
اســتان واقــع هســتند از نعمــت گازطبیعــی 

ــده اند. ــوردار ش برخ

ــروژه  ــا و پ ــه طــرح ه ــا اشــاره ب ــان ب اســتاندار کرم
هــای تخصصــی اجرا شــده توســط جهاددانشــگاهی 
اســتان کرمــان در حــوزه هــای معدنــی و تخصصــی، 
از آمادگــی اســتان بــرای حمایــت از ایــن طــرح هــا 

خبــر داد.
ــدار  ــاه در دی ــداکار« 8 تیرم ــدی ف دکتر»محمدمه
رییــس و معاونین جهاددانشــگاهی اســتان کرمــان، با 
اشــاره بــه اقدامــات موثر جهاددانشــگاهی در ســنوات 
گذشــته در ســطح کشــور اظهار کرد: جهاددانشگاهی 

یــک مجموعــه انقالبــی اســت کــه در حــوزه هــای 
ــی  ــی و فرهنگ ــی، آموزش ــی، علم ــف پژوهش مختل
فعالیــت داشــته امــا همــواره بعــد علمی و پژوهشــی 
ایــن نهــاد در ســطح کشــور شــاخص و مطــرح بــوده 
و امیدواریــم ایــن رونــد همچنــان ادامــه پیــدا کنــد.

ــگاه علمــی و پژوهشــی  ــر اینکــه ن ــد ب ــا تاکی وی ب
جهاددانشــگاهی مــی توانــد کمــک دهنده پیشــرفت 
ــتانی  ــان اس ــزود: کرم ــد، اف ــتان باش ــعه اس و توس
ــژه  ــای وی ــت ه ــا و ظرفی ــیل ه ــا پتانس ــی ب معدن
ــه  ــی ک ــات خوب ــا اقدام ــت و ب ــوزه اس ــن ح در ای
جهاددانشــگاهی اســتان در ایــن حــوزه در یکســال و 
نیــم اخیــر داشــته، مــی توانــد بــا همــکاری شــرکت 
هــای بــزرگ صنعتــی و معدنــی در مســیر توســعه 

ــردارد. ــری را ب ــای موث ــتان گام ه اس
ــالم  ــا اع ــان ب ــتان کرم ــت در اس ــی دول ــام عال مق
آمادگــی اســتانداری کرمــان بــرای حمایــت از 
ــی و تخصصــی جهاددانشــگاهی  ــای معدن طــرح ه
ــای  ــت نیروه ــا و تربی ــن دوره ه ــف و تدوی ــر تعری ب
متخصــص در حــوزه هــای معدنــی و صنعتــی 
توســط جهاددانشــگاهی اســتان تاکیــد کــرد.

ــده« رییــس جهاددانشــگاهی  دکتر»مهــدی بازمان
اســتان کرمــان نیــز در ایــن دیــدار ضمــن تشــریح 
بخشــی از فعالیــت هــای جهاددانشــگاهی اســتان 
دهــه  دو  در  داشــت: جهاددانشــگاهی  اظهــار 
گذشــته در بحــث تولیــد دانــش و فنــاوری 
اقدامــات شــاخصی در ســطح کشــور انجــام داده 
کــه همــواره مــورد تاییــد و تاکیــد مقــام معظــم 

ــوده اســت. ــری ب رهب
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات جهاددانشــگاهی اســتان 
کرمــان در حــوزه صنعــت و معدن گفــت: محوریت 
و سیاســت هــای راهبــری جهاددانشــگاهی در 
یکســال و نیــم گذشــته در حــوزه صنعــت و معــدن 
ــز  ــتا نی ــن راس ــه در ای ــت ک ــده اس ــف ش تعری
ــی در  ــواد معدن ــرآوری م ــی ف ــگاه تخصص آزمایش

ــدازی شــد. ــاد راه ان ــن نه ای
ــرآوری  ــدازی خــط ف ــه راه ان ــا اشــاره ب ــده ب بازمان
منابــع کــم عیــار معدنــی توســط جهاددانشــگاهی 
اســتان کرمــان در آینــده نزدیــک افــزود: راه اندازی 
ایــن خــط کامــال بومــی و براســاس دانــش روز دنیا 

و در راســتای تحقــق شــعار ســال مــی باشــد.

استاندار کرمان در دیدار رییس جهاددانشگاهی استان اعام کرد : 

حمایت استان از طرح های معدنی و تخصصی جهاددانشگاهی کرمان

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمان 
بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت بیمــه در 
ــته  ــی داش ــیار خوب ــد بس ــور رش کش
ــد  ــار دارن ــردم انتظ ــت: م ــت، گف اس
شــرکت هــای بیمــه بــا کمتریــن 
بروکراســی اداری نســبت بــه پرداخــت 
خســارت هــا اقــدام کــرده و رونــد 

ــود. ــهیل ش ــه ای تس ــات بیم خدم
حجــت االســالم و المســلمین ابراهیــم 
شــورای  بــا  دیــدار  در  حمیــدی 
هماهنگــی بیمــه هــای اســتان کرمان 
ــوان  ــه عن ــزود: هــم اکنــون بیمــه ب اف
یــک نیــاز ضــروری جامعــه شــناخته 
ــای  ــاس فرهنگســازی ه ــده و براس ش
انجــام شــده، اســتقبال مــردم از بیمــه 

ــت. ــته اس ــش داش افزای
وی خاطرنشــان کــرد: بــا اصــالح قانون، 
ــی  ــی و انتظام ــای قضای ــری ه پیگی
و  توســعه بیمــه خودروهــا، میــزان 
ورود مددجویــان جرایــم غیرعمــد 

ناشــی از تصادفــات بــه زندانهــا کاهــش 
ــت. ــته اس ــمگیری داش چش

نماینــده عالــی قــوه قضاییــه در اســتان 
ــه اقدامــات انجــام  ــا اشــاره ب کرمــان ب
ــرای حــل مشــکالت شــرکت  شــده ب
هــای بیمــه، تاکیــد کــرد: علــی رغــم 
تــالش هــای انجــام شــده، هنــوز 
مشــکالتی در رابطــه بــا شــرکت هــای 
ــالش  ــد ت ــه بای ــود دارد ک ــه وج بیم
ــن مشــکالت از ســر راه  ــه ای ــم ک کنی

بیمــه هــا برداشــته شــود.
حمیــدی بــر جلوگیــری از ســوء 
ــرد و  ــد ک ــا تاکی ــه ه ــتفاده از بیم اس
ــم کــه شــرکت  ــد داری ــه داد: تاکی ادام
هــای بیمــه بایــد بــه تکالیــف و وظایف 
قانونــی خــود عمــل کننــد و در ادامــه 
ــوی ســوء  ــم جل ــه داری ــز وظیف ــا نی م

ــم. ــا را بگیری ــه ه اســتفاده از بیم
وی ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه بــا 
ــه  ــات بیمــه ای ب ــه خدم تســهیل ارائ

ــا  ــه ه ــه بیم ــردم ب ــاد م ــردم، اعتم م
افزایش مــی یابد، اظهارداشــت: تمکین 
از آرا و دســتورات قضایی از ســوی بیمه 

ــا ضــروری اســت. ه
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمان 
ارکان  در  تصــرف  و  دخــل  گفــت: 
خودروهــا بــه ویــژه در خودروهــای 
ــای  ــه و خودروه ــاع بیگان ــل اتب حام
ــروز  ــب ب ــه موج ــوخت ک ــاق س قاچ
ــود از  ــی ش ــا م ــارت ه ــدت خس و ش
ــای  ــده ه ــه در پرون ــت ک ــواردی اس م
قضایــی مــورد توجــه قضــات قــرار مــی 
گیــرد و در ایــن رابطــه تاکیــد بــر ایــن 
اســت کــه بــه نحــوی اقــدام شــود کــه 
ســوء اســتفاده از قانــون و قراردادهــای 

ــرد. ــه ای صــورت نگی بیم
ــا  ــه ه ــزود: پرداخــت بیم ــدی اف حمی
ــد و  ــا باش ــا قرارداده ــق ب ــد منطب بای
نبایــد بــه شــرکت هــای بیمــه تحمیل 
شــود کــه مــازاد بــر تعهــدات خــود در 

ــند. ــته باش ــی داش ــا، پرداخت قرارداده
نماینــده عالــی قــوه قضاییــه در اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه همچنــان 
جــا دارد کــه صنعــت بیمــه در کشــور 
ــی  ــه تعال ــه نقط ــرده و ب ــد ک ــا رش م
دســت یابــد، تاکیــد کــرد: در دســتگاه 
قضایــی آمــاده همــکاری و کمــک 
ــه  ــت بیم ــدرکاران صنع ــت ان ــه دس ب

هســتیم.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

بیمه ها به تکالیف قانونی خود عمل کنند
تمکین از دستورات قضایی از سوی بیمه ها ضروری است
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آسمان  های  چهره  از  خیرات  خصلت دوم: 
مرتب بر سر نمازگزار فرود میآید تا نمازش را 

به پایان برساند.
خیر چیست, و ما چه چیزی را خیر می دانیم؟ 
بعضی از عمرها بابرکت است: داشتن رفیق خوب, 
استاد خوب, شاگرد خوب, فرزند صالح, اخالص, 
جزء خیراتی است که وسیله است تا انسان را به 

آن خیر نهایی برساند.
خصلت سوم: خدای سبحان فرشته ای را وکیل 
کرد که به نمازگزار بگوید: تو اگر بدانی با چه کسی 
مناجات می کنی هرگز دست از نماز برنمی داری. 
ـ در مناجات آمده  ـ علیه السالم  لذا از معصوم 
است: )وإذقنی حالوه ذکرک شیرینی یادت را به 
من بچشان.( ما چون نچشیدیم نماز برای ما یک 

عادت است.
پس اگر خداوند در قرآن مالئکه را مکرم می 
داند و می فرماید )بل عباد مکرمون( و در روایات 
فرمود نمازگزاران در بهشت مکرم اند, برای آن 
است که نمازگزار خوی فرشتگی پیدا کرده است, 
هرچه فرشتگان دارند او دارد. خدا فرشته را به 
اوصافی معرفی می کند, سپس به ما می فرماید 
آن اوصاف را شما هم تحصیل کنید. در سوره 
انبیإ فرمود: فرشتگان کسانی اند که: )الیسبقونه 
بالقول و هم بإمره یعملون( فرشتگان هرگز جلو 
نمی افتند و تابع امر خدا هستند, سعی می کنند 
برابر دستور خدا کار انجام دهند. آن گاه در سوره 
حجرات به مومنین می فرماید: )یا إیها الذین 
آمنوا التقدموا بین یدی اهلل و رسوله( مومنین! 
شما جلو نیفتید, تابع دستور حق باشید, یعنی 
همانند فرشته باشید, فرشتگان تابع اند, شما 
هم تابع باشید تا خوی فرشتگی در شما ایجاد 

شود, خود فرشته بشوید.
در ذیل آیه کریمه: )الحمد هلل فاطر السموات 
واالرض جاعل المالئکه رسال إولی إجنحه مثنی 
و ثالث یزید فی الخلق ما یشإ ان اهلل علی کل 
ـ سالم اهلل  شیء قدیر( آمده است که جعفر طیار 
ـ وقتی دو دستش را در راه خدا داد, خدای  علیه 
سبحان به او دو بال مرحمت کرد که یطیر بهما 
مع المالئکه فی الجن ه. جعفرطیار با فرشتگان در 
بهشت است. این محشور شدن با مالئکه است. 
هیچ لذتی باالتر از این نیست. این گونه پاداش 
های غیبی به عنوان ظهور راز عبادت و اطاعت, به 
عنوان بروز روح عبادت اند که انسان با فرشتگان 

محشور باشد.

نمازگزار سه خصلت دارد
بخش دوم

اسرار نماز

مریم زنی میانسال و از طبقات پایین جامعه است که 
اکنون مدت ده سال است که با شوهر و فرزندانش 
در یک منطقه مهاجرنشین عربی در فرانسه زندگی 
می کنند. او که در یک کارخانه ریسندگی کار می کند، 
اندکی بعد از اولین سال زندگیش در فرانسه، یعنی 
زمانی که مشغول به کار شد، حجاب اختیار کرد. 

)مریم می گوید:(
من زمانی که جوان تر بودم و در وطنم، الجزایر، زندگی 
می کردم فکر محجبه  بودن را نمی کردم. در آن زمان 
حجاب برایم اهمیتی نداشت. مادر، عمه ها و خواهرانم 
لباس هایی به سبک غربی می پوشیدند و سر و صورت 
خود را نمی پوشاندند. بیست سال پیش هیچ کس به 
حجاب فکر نمی کرد. گذشت زمان تغییرات زیادی در 

زندگی من ایجاد کرد.
بی  تغییرات  با  الجرم  مسلمان،  زنان  همه  البته 
شماری روبرو خواهند شد؛ به ویژه زنانی مثل من 
که کارشان به زندگی در یک کشور غربی منتهی 
می شود. در گذشته، گویا مسلمانان در رؤیا زندگی 
می کردند؛ آنها گوش و چشم از جهان فروبسته و 
نمی فهمیدند که جهان هر روز پرمخاطره تر می شود؛ 
نمی فهمیدند که دولتمردان و طبقات ثروتمند، هر 
روز برای پول، خوشگذرانی و غربی شدن حریص تر 
می شوند، بی بند و باری و فساد بر خانواده های فقیر، 
مثل خانواده خودم و بر سالمتی کل جامعه تأثیرات 
منفی فراوانی بر جای گذارده است. اما خوشبختانه ما 
بعد از مشاهده آنچه که در مصر اتفاق افتاد و چشیدن 
پیامد جنگ با اسرائیل و درگیری های دیگر با غربی ها، 
بیدار شدیم؛ عامل دیگری که در بیداری ما مؤثر بود، 
الگوی شگفت انگیز انقالب اسالمی ایران و مبارزات 
مردم این کشور برای بیرون راندن حاکم فاسدشان و 
رهانیدن کشور از پیامدهای شوم نفوذ غرب و ساختن 
یک جامعه مطلوب بود. نتیجه تمامی این امور این 
بود که مرا نسبت به اهمیت اسالم و وظیفه و رفتارم 
به عنوان یک مادر و همسر در قبال آیندة نسل بعد 

آگاه تر ساخت .
زمانی که من و شوهرم به فرانسه آمدیم با مشکالت 
زیادی مواجه شدیم و به دلیل اینکه ذخیره پول مان 
تمام شده بود و شرایط آن گونه که انتظار داشتیم رقم 
نخورد، من مجبور شدم که شغلی پیدا کنم و بیرون از 
خانه به کار مشغول شوم)در محل کار( هیچ اعتراضی 
به حجاب من نشد. زندگی کردن در یک شهر بزرگ 
و بیگانه به اندازه کافی دشوار هست، چه برسد به اینکه 
یک زن به خاطر زن بودن در خیابان نیز متحمل 

اذیت و آزارهای جنسی مردان شهوت ران قرار گیرد.
برای من دور نگه داشتن خودم از نگاه خیره مردان 
بیگانه و نامحرمان دارای اهمیت است. شوهرم از 
تصمیم من برای محجبه بودن خوشحال شد. وقتی 
که حجاب دارم، او خیالش آسوده است. او نباید از 
رفت و آمد من به سر کار و بیرون رفتن بدون او نگران 
شود. زیرا وقتی که من حجاب رعایت می کنم، لزومی 
ندارد که شوهرم درباره چیزی نگران باشد. حجاب 
آزادی بیشتری به من می دهد و نشان می دهد که من 
زنی هستم که به حجب و حیا و عفت پایبند است. 
زندگی در یک فضای بیگانه دشوار و ناخوشایند است 
و رعایت حجاب برخی از این دشواری ها را مرتفع 
می کند. موقع بیرون رفتن از خانه، اگر حجاب داشته 

باشم، خطری مرا تهدید نمی کند. 
که  می کند  مشخص  حجاب  داشتن  همچنین، 
شخص مسلمان است و این نیز برای من مهم است. 
ما نمی توانیم فراموش کنیم که شیوه زندگی ما 
متفاوت است؛ نگرانی ها و اولویت های ما درباره اصول 
اخالقی با نگرانی ها و اولویت های فرانسوی ها متفاوت 
است. رعایت حجاب برخی اوقات جنبه سیاسی پیدا 
می کند و کسی که آن را می پوشد، می خواهد توجه 
فرانسوی ها را به حضور خود در اینجا جلب کند و 
بگوید که من مسلمان هستم. این در حالی است که 
فرانسوی ها از اسالم متنفرند. با وجود چنین مسائلی، 
من به عرب بودن و مسلمان بودنم افتخار می کنم 
وقتی محجبه هستید در هر شرایطی احساس امنیت 
می کنید. حجاب هم عامل مصونیت و هم نشانه عشق 

به اسالم است.

پاسخهای فردی به
حجاب اجباری

حجاب اجباری

بخش نهم رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه دولــت 
بــه عنــوان کارگــزار نظــام اســالمی خود 
ــر ازدواج  ــت از ام ــه حمای ــف ب را موظ
ــرای تســهیل پرداخــت وام  ــد، ب می دان
ازدواج بــه جوانــان، در اختیــار قــرار دادن 
امکانــات و مراکــز فرهنگی دولتــی برای 
ــان و نیــز تحویــل زمیــن و  ازدواج جوان
پرداخــت تســهیالت بــه خــود جوانــان 
بــرای ســاخت مســکن در راســتای 
تســهیل ازدواج دســتورات ویژه ای صادر 

کــرد.
آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در 
جشــن وصــال )آییــن گرامیداشــت 
هفتــه ازدواج( در تــاالر وحــدت بــا 
تبریــک حلول مــاه ذی الحجه و ســالروز 
ازدواج امیرالمومنیــن حضــرت علی )ع( 
و حضــرت صدیقــه طاهــره )س( ازدواج 
ــی و  ــری اله ــواده را ام ــکیل خان و تش

ــای انســان دانســت. ــن بق ضام
تناســب  گفــت:  جمهــور  رئیــس 
شــخصیتی زوجیــن و هم ُکفــو بــودن از 
مســائل و عناصــر اصلــی در همدلــی و 

ــت. ــن اس ــد زوجی پیون
رئیســی بــا قدردانــی از خیریــن حــوزه 
ــات،  ــن معروف ــت: از مهم تری ازدواج گف
ــت و  ــان اس ــرای ازدواج جوان ــالش ب ت
کســی کــه واســطه ایــن کار خیر شــود 
از بــرکات آن در زندگــی بهــره می بــرد.

رئیس جمهــور همچنین از کســانی که 
بــرای حــل اختــالف زوجیــن در جهــت 
ــد  ــالش می کنن ــا ت ــم خانواده ه تحکی
ــی کــرد و گفــت: اختــالف  نیــز قدردان
در زندگــی بعضــاً پیــش می آیــد امــا راه 
حــل آن مراجعــه بــه مراکــز مشــاوره و 
حکــم قضایــی نیســت. رئیســی افــزود: 
اختالفــات  حــل  بــرای  هیچ کــس 
خانوادگــی توانمندتــر از خــودِ زوجیــن 
نیســت کــه می تواننــد بــا ســخن 
گفتــن و مفاهمــه مشــکل را حل کنند 
امــا اگــر خودشــان نتوانســتند مصالحه 
کنند بهتریــن راهکار حکمیــت و ریش 

ســفیدی بــزرگان اســت.
ــر ازدواج  ــد ب ــا تاکی ــور ب ــس جمه رئی
آســان بــه مســأله مهریه هــا نیــز اشــاره 
کــرد و گفــت: ازدواج معاملــه نیســت و 
مهریــه نمی توانــد ضامــن خوشــبختی 
ــبب  ــه س ــه آنچ ــد، بلک ــن باش زوجی
ــودت و  ــواده می شــود م اســتحکام خان

ــی اســت. همدل
ــدن و  ــق  ورزی ــودت را عش ــی م رئیس
ــت:  ــرد و گف ــر ک ــا تعبی ــد دل ه پیون
ــد  ــرآن می فرمای ــال در ق ــد متع خداون
مــا شــما را از نفــس خودتــان زوج 
قــرار دادیــم و مــوّدت را در دل هــای 
انســان نهادیم. رئیس جمهــور در بخش 
دیگری از ســخنانش به تبیین وظایف و 
اقدامــات دولت برای تســهیل امــر ازدواج 
ــوان  ــه عن ــت ب ــت: دول ــت و گف پرداخ
کارگــزار نظــام اســالمی خــود را موظف 
بــه حمایــت از امــر ازدواج می دانــد. 
ــائل  ــن مس ــی از مهم تری ــی یک رئیس
در ازدواج آســان را پرهیــز از تشــریفات 
ــر  زایــد عنــوان کــرد و گفــت: عــالوه ب
مهریه هــای گــزاف، تشــریفات زایــد هم 

مانــع از ازدواج آســان می شــود.
ــه  رئیــس جمهــور در همیــن راســتا ب

دبیــر شــورای عالــی جوانــان ماموریــت 
را  آیین نامــه ای  روز   15 ظــرف  داد 
بــرای برگــزاری مراســم  ازدواج در مراکــز 
فرهنگــی و تفریحــی دولتی در سراســر 

کشــور تهیــه و ابــالغ کنــد.
رئیســی تســریع در پرداخت تســهیالت 
بانکــی بــرای ازدواج را نیــز مــورد تاکیــد 
ــه  ــر ب ــت: تســهیالت اگ ــرار داد و گف ق
موقــع در اختیــار دختــر و پســری کــه 
می خواهنــد ازدواج کننــد قــرار نگیــرد 
یــا بــه ســختی بــه آنهــا پرداخــت شــود 
ــم  ــال ه ــت؛ قب ــق اس ــب تضیی موج
ــهیالت  ــد تس ــهیالت بای ــه ام تس گفت
ــد  ــا نبای ــات. بانک ه ــه تضییق باشــد، ن
در ایــن زمینــه خــالف مصوبــات عمــل 
ــن  ــر همی ــور ب ــس جمه ــد. رئی کنن
ــرد  ــزم ک ــزی را مل ــک مرک ــاس بان اس
کــه ظــرف 15 روز آیین نامــه ای را بــرای 
تســریع و تســهیل در پرداخت وام ازدواج 
از »حیــث وثایــق و تضامیــن« و تعییــن 
ــد  ــه کن ــار« تهی ــان انتظ ــقف زم »س
ــد  ــن بدانن ــاس آن زوجی ــر اس ــه ب ک
ــی وام شــان پرداخــت  ظــرف چــه مدت
ــزی و  ــک مرک ــی بان ــود.  رئیس می ش
وزارت اقتصــاد را نیــز مامــور نظــارت بــر 

رونــد پرداخــت تســهیالت ازدواج کــرد 
و متذکــر شــد اگــر بانکــی در پرداخــت 
تســهیالت مرتکــب تخلــف شــد حتما 

ــا آن برخــورد قاطــع شــود. ب
ــن  ــه مشــکل زوجی ــور ب رئیــس جمه
جــوان بــرای تامین مســکن اشــاره کرد 
و از وزارت راه و شهرســازی خواســت که 
زوجیــن جــوان را در اولویــت واگــذاری 

مســکن قــرار دهــد.
رئیســی بــا تاکیــد بــر ســاخت 4 
میلیــون مســکن در 4 ســال بــه عنــوان 
نیــاز کشــور تصریــح کــرد: دولــت بــرای 
ســاخت مســکن، زمیــن تهیــه می کند 
و وزارت راه و شهرســازی برای تسریع در 
ایــن کار می توانــد در قالــب تعاونــی بــا 
در اختیــار قــرار دادن زمیــن و پرداخــت 
تســهیالت و امکانــات، از خــودِ جوانــان 
هــم در ســاخت مســکن کمــک بگیرد.

رئیــس جمهــور اشــتغال را هــم از 
ــر  ــهیل در ام ــم در تس ــات مه موضوع
ازدواج برشــمرد و گفــت: آمــار اشــتغال 
ــا فروکــش  ــر از گذشــته شــده و ب بهت
ــب و کار  ــت کس ــا وضعی ــردن کرون ک
ــه  ــت ک ــرفت اس ــه پیش ــد رو ب و تولی
ــژه  ــه وی ــان ب ــه جوان ــد دغدغ می توان
قشــر تحصیلکــرده را تــا حــدود زیــادی 
ــه  ــم ک ــن مراس ــد. در ای ــرف کن برط
معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان 
و خانــواده و وزیــر ورزش و جوانــان نیــز 
حضــور داشــتند، وحیــد یامین پــور 
دبیــر شــورای عالــی جوانــان بــه ارائــه 
ــن شــورا  ــات ای ــاره اقدام گزارشــی درب
ــرای  ــان وزارت ورزش ب ــت جوان و معاون
از  و  پرداخــت  ازدواج  امــر  تســهیل 
افزایــش 25 هــزار موردی میــزان ازدواج 
در ســال 1400 نســبت به ســال 1399 

ــر داد. خب
جشــن وصــال بــا شــعار »ازدواج آســان 
و آســمانی« از دهــم تیــر تــا شــانزدهم 
تیــر مــاه همزمــان بــا هفتــه ازدواج در 

ــزار می شــود. سراســر کشــور برگ

رئیس جمهور در مراسم جشن وصال:

دولت خود را موظف به حمایت از امر ازدواج می داند

ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و رییــس   معــاون وزی
ســازمان ســینمایی بــا بیــان اینکــه از لحــاظ تعــداد 
ــم  ــی در کشــور نداری ــت خوب ــینما وضعی ــالن س س
گفــت: حــدود 230 شــهر حتــی یکی ســالن ســینما 

هــم ندارنــد.
محمــد خزاعــی در دیــدار بــا اســتاندار  و جمعــی از 
مســئوالن اســتان کرمان با عنــوان نشســت راهبردی 
ســینمای اســتان کرمــان افــزود: 600 ســینمای فعال 
ــه جمعیــت بایــد  ــا توجــه ب در کشــور داریــم کــه ب

حداقــل 3 هــزار ســالن ســینما داشــته باشــیم.
وی تصریــح کــرد: دولــت در کنــار مســائل اقتصــادی، 
نــگاه جــدی بــه حــوزه فرهنــگ نیــز دارد و اقدامــات 

بــر همیــن مبنــا برنامــه ریــزی و اجــرا مــی شــود.

احیای  شورای عالی سینما پس از 12 سال 
تعطیلی 

ــه  ــا اشــاره ب ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ب  اون وزی
ــی  ــر ط ــگ و هن ــوزه فرهن ــت در ح ــات دول اقدام
ــاه گذشــته اظهــار داشــت: پــس از 12 ســال  چندم
ــا شــد و  ــت احی ــن دول ــی ســینما در ای شــورای عال
جلســات آن بــا حضــور رییــس  جمهــور برگــزار مــی 

ــه ســینما دارد. شــود کــه نشــان از اهمیــت مقول
وی همچنیــن از احیــای شــورای فرهنــگ و هنــر نیز 
پــس از 10 ســال خبــر داد و بیــان کــرد: مباحــث و 
مصوبــات ایــن شــورا پــس از تاییــد در شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی بــرای حــوزه فرهنــگ و هنــر تاثیــر 

گــذار اســت. خزاعــی ادامــه داد: مــا در ســازمان 
ســینمایی از زیــر ســاخت های ســینمایی در اســتان 
هــای کــم برخــوردار بازدیــد مــی کنیــم کــه ایــن امر 

در 40 ســال گذشــته کمتــر انجــام شــده اســت.
ساخت سینما نخستین تقاضای فرهنگی

ــا راه  ــتین تقاض ــا نخس ــتان ه ــت: در شهرس وی گف
ــن  ــی در ای ــدازی سینماســت و اســتعدادهای خوب ان
مناطــق وجــود دارد کــه اگــر امکانــات وجــود داشــته 
باشــد، هنرمنــدان و عالقــه منــدان مجبــور بــه 

ــه تهــران نیســتند. مهاجــرت ب
رییس  ســازمان ســینمایی کشــور تاکید کــرد: برنامه 
ریــزی کردیــم تــا پنــج فیلــم ســینمایی با همــکاری 
ــا مشــارکت  ــد شــود ت ــر اســتان تولی ــدان ه هنرمن
اســتان هــا را هــم در ســاخت فیلم ســینمایی داشــته 
باشــیم. وی افــزود: اســتان کرمــان به لحــاظ اقتصادی 
ــر ســاخت  ــا در حــوزه زی ــی داشــته ام توســعه خوب
ــژه در بخــش ســینمایی دچــار  هــای فرهنگــی بوی

مشــکالت عدیــده ای اســت.

380 میلیون اعتبار برای ساخت  فیلم کوتاه
 در کرمان

خزاعــی تصریــح کــرد: 380 میلیون تومان بــرای فیلم 
کوتــاه در حــوزه شــمال اســتان کرمان اعتبار گذاشــته 
ایــم و بــرای  ســاخت فیلم مســتند هــم در موضوعاتی 
کــه دغدغــه اســتان اســت، کمــک مــی کنیــم و اگــر 
اســتان هــا نیــز درخواســت ســوژه خــاص بــرای فیلم 

ســینمایی داشــته باشــند، آمادگــی کمــک بــه ایــن 
موضــوع را داریــم. وی افــزود: بــرای راه انــدازی دفاتــر 
ــد  ــا عی ــای کشــور ت ــتان ه ــوان در اس ــینمای ج س
امســال برنامــه ریــزی کردیــم کــه 50 درصــد هزینه را 
ســازمان ســینمایی و 50 درصد نیز از اعتبارات استانداری 
هــا اختصــاص یابــد. رییــس ســازمان ســینمایی کشــور 
بیــان کــرد: در حــوزه جنــوب اســتان کرمــان ســعی مــی 
کنیــم دفاتر منطقــه ای ســینمای جــوان راه اندازی شــود 
و ســینمای شــهر جیرفت نیــز بــه بهره بــرداری برســد.

رییس سازمان سینمایی در کرمان :

۲۳۰ شهر کشور حتی یک سالن سینما ندارند

ــگ و ارشــاد اســالمی  ــر کل فرهن مدی
ــرد: بچه هــای  ــان ک ــان بی اســتان کرم
شــکل گیری  راســتای  در  مســجد 
کار  پــای  جریان ســاز  برنامه هــای 
ــی در  ــات خوب ــاهد اتفاق ــا ش باشــند ت
ــزارش  ــه گ ــیم. ب ــالت باش ــام مح تم

روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی اســتان کرمان، محسن 
ــاد  ــگ و ارش ــر کل فرهن ــی، مدی روح
ــا  ــدار ب ــان در دی اســالمی اســتان کرم
مدیــر و اعضــای ســتاد کانون هــای 
فرهنگــی هنــری مســاجد اســتان 

کرمــان بــا بیــان اینکــه افتخــار دارم که 
کار خــود را از کانون هــای فرهنگــی 
هنــری مســاجد شــروع کــرده ام، گفت: 
تــالش ما رفــع مشــکالت در عرصه های 
مختلــف فرهنــگ و هنر اســتان اســت. 
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــر کل فرهن مدی
اســتان بــا بیــان اینکــه تــالش مــا بــر 
این اســت جشــنواره شــهید ســلیمانی 
را در تمــام کشــور فراگیــر کنیــم، افزود: 
ســتاد کانون هــای مســاجد کرمــان در 
ایــن زمینــه می توانــد بــا بهره گیــری از 

ظرفیــت بچه هــای مســجد، همــکاری 
ــی  ــد و برنامه های ــته باش ــی داش خوب
بــرای بهتــر برگــزار شــدن ایــن طــرح 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد. وی ب ــه ده ارائ
بایــد از برگــزاری فعالیت هایــی کــه 
بازدهــی باالیــی نــدارد اجتنــاب شــود، 
گفــت: می تــوان برنامه هایــی بلنــد 
ــن  ــه ای ــه الزم ــرد ک ــزار ک ــدت برگ م
کار ایــن اســت کــه بچه هــای مســجد 
ــای  ــکل گیری برنامه ه ــتای ش در راس

ــند. ــای کار باش ــاز پ جریان س

بچه های مسجد برای جریان سازی 
فرهنگی پای کار باشند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان :

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان از 
ــن ازدواج در اســتان  تشــکیل مجمــع خیری
ــج ازدواج  ــا تروی ــر داد و گفــت: هــدف م خب
ــان  ــن جوان ــدار در بی ــه و پای ــان، آگاهان آس

اســت.
میثــم پاریــزی بــا گرامیداشــت ســالروز 
ازدواج آســمانی حضــرت علــی علیــه الســالم 
ــه  ــا و هفت ــرا ســالم اهلل علیه و حضــرت زه
ــار داشــت: توفیــق داشــتیم کــه  ازدواج اظه
بــه مناســبت ایــن روز ازدواج 50 زوج جــوان 
ــهید  ــر ش ــد مطه ــوار مرق ــی را در ج کرمان
ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی سیدالشهدای 

جبهــه مقاومــت داشــته باشــیم.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان بــا 
اشــاره بــه دیگــر برنامه هــای ایــن هفتــه در 
اســتان کرمــان از تشــکیل مجمــع خیریــن 
ازدواج در اســتان  خبر داد و گفت: نخســتین 
جلســه ایــن مجمــع بــا حضــور مدیرعامــل 
مجمــع خیریــن ازدواج کشــور برگزار شــده و 
بعــد از آن برگــزاری مراســم ازدواج را همــراه با 
اهــدای جهیزیــه به زوج هــای جــوان خواهیم 

داشــت.
وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی مراکــز مشــاوره و 
لــزوم اســتمرار فعالیت هــای مشــاوره ای برای 
زوجیــن در راســتای تــداوم ازدواج موفــق آنها 
ــش  ــا دان ــم ب ــالش می کنی ــرد: ت ــان ک بی
افزایــی و افزایــش مراکــز مشــاوره در اســتان 
بــه اهــداف خــود در ایــن حــوزه دســت یابیم.

مجمع خیرین ازدواج
 در استان کرمان آغاز به کار می کند

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان خبر داد؛
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از آنجائیکه هر گروهی اگرچه اندک باشد نیاز 
به مدیر و رهبر دارد و تعیین مسئولیت اعضای 
گروه را برعهده دارد و تاکید پیشوایان دین 
براین ... که اگر دو نفر با هم به مسافرت می 
روند یکی به عنوان مدیر و رهبر انتخاب گردد و 
شرح وظایف اعضای گروه مشخص گردد. چون 
خانواده کوچکترین گروه در اجتماعات و حداقل 
دارای دو عضو می باشد و چون مسئله رهبری 
و مدیریت از اهمیت خاصی برخوردار است و 
مسئولیت کارها باید به فردی منتهی گردد پس 
الزم می آید که در خانواده فردی به عنوان مدیر 
و مسئول انتخاب گردد شاید در اثر عدم وجود 
مدیر کانون گرم خانواده دچار هرج و مرج و 
تزلزل گردد و آسایش خاطر و امنیت در اثر عدم 

مسئولیت و انجام وظیفه به مخاطره افتد.
و از طرفی اگر بدون تعصبات و دور از هر گونه 
سوء ظن نگرشی عالمانه به وضعیت جسمی و 
عاطفی زن و مرد ومحذورات زن بشود متوجه 
خواهیم شود  که مرد به مدیریت شایستگی دارد 
و نقش معاون و راهنما و مشاور را زن داشته 
باشد چون که به علت غلبه عواطف و احساسات 
و رقیق القلب بودن زن و محذورات او در بعضی 
مواقع تحمل مقاومت و صالبت با مسائل و 
مشکالت و تصمیم گیریها را ندارد ویا اینکه 
دچار تردید و سردرگمی می گرددپس به این 
دلیل نقش معاون و مشاور وراهنما به زن واگذار 
شده است.بنابراین او به عنوان مشاور خانواده با 
همفکری وهمیاری و مساعدت مرد بهتر میتواند 
نقش مهمی را در برنامه ریزیهای تربیتی ، فردی 
و اجتماع داشته باشد چون در وقتی قهر و غضب 
مرد در کنار مهر ومحبت زن قرار می گیرد نهایتا 
تصمیمی که گرفته می شود با انصاف و متعادل 
است و اگر چنانچه هر کدام تصمیمی به تنهایی 
بگیرند به یکی از دو سو سوق پیدا می کند و 

نتیجه آن با انصاف و عدل برابری نمی کند.
همانطوریکه ذکر شد از نظر جنبه های انسانی 
و معنوی زن ومرد هردو یکسان و برابرند ولی از 
نظر شرایط فیزیکی و روانی تفاوتهایی دارند که 

هر کدام دالیل و فلسفه خاص خود را دارند.
اگرچه از نظر بوجود آوردن نظم وانضباط در 
خانواده یکی مدیر و دیگری معاون و مشاور 
توانایی  باید  رئیس  اگرچه  گردد  تعیین می 
بیشتری وبا تجربه و اطالعات وسیعتری در 
کارش داشته باشد ولی این تفاوتها و سلسله 
مراتب بر اساس مقتضیات طبیعی است و هیچ 
گونه نقصی و خللی در شخصیت انسانی و ارزش 
وجودی زن ندارد ومالک و صالحیت مدیریت 
دو بعد علم و عدالت است که در گزینش ها باید 
به آنها اهتمام ورزید حال چنانچه هر کدام از دو 
عضو اصلی خانواده برخوردار از این ویژگیها باشند 
و با توجه به در نظر گرفتن استعداهای طبیعی و 
بالقوه و رعایت محذورات زن می توان مدیریت را 
به عهده آن فردی که اکثر شایستگیها را داراست 
واگذار نمود و چنانچه زن دارای صالحیت های 
مذکور بوده باشد مدیریت وی نفی نشده است.

حضور زن در اجتماع با پوشش و سادگی باعث 
حرمت واکرام برای آنهاست و ارزش و مقام 
واالی انسانی را که مالک و ارزش و شخصیت 
آنهاست هویدا میگردد و امکان پرورش بیشتر 
ارزشهای انسانی و کسب علم و تهذیب اخالق 
و روح و روان را برای خویشتن فراهم می سازند.

زندگی و سیره فاطمه زهرا )س( در مسجد و 
مجالس و خطب و سخنرانیهای او و حرکت او 
در معابر عمومی و چگونگی خارج شدنش از 
منزل نمونه بارزی ازحجاب و پوشش و سادگی 
اصیل انسانی و اسالمی است چونکه حضرت 
فاطمه زهرا )س( یک انسان معمولی نبود او یک 
موجود ملکوتی بود که الگو و نمونه بارزی برای 
زنان جهانیان است و بایستی در کلیه مراحل 
نمونه  از  و سیاسی  اجتماعی  فردی،  زندگی 

رفتارهای وی متابعت نمود.

زن  معاون و مشاوره خانواده 

جایگاه زن دراسالم

دریاست ذات پاکش آلوده را پذیرد
درویش را نوازد خلق بزرگوارش

بخشنده است و ساعی داعی صدق و حق است
در نور الیزالش قطره است صد بحارش

گردیم چون که وارد بر صحن و بر سرایش
دستی ز حرمت او دل را دهد فشارش
از احترام و عزت دستان به سینه آید

از سینه هم به لب ها صدها دعا برارش
بفرستیش درودی یا گوییش دعایی

گوید تو را درودی بیرون ز حد شمارش
دارد نسب ز احمد آن خاتم نبوت

بینی به مشهد طوس عالی بود بهارش
خورشید که گرم دارد تا باختر ز خاور

گرما و روشنایی دارد از آن تبارش
هر صبحگه که خورشید افرازد آن علم را
سر آورد به سجده می بوسد آن مزارش

هر زائری که آید از شوق بر مزارش
از شوق چون ببیند آن گنبد و منارش

از نرگسش ببارد اشکی چو ژاله ی صبح
آرد درود بر لب عاشق به رهگذارش

هر زائری که آید دارد به سینه حاجت
شاید دهد براتش آن دلنواز یارش

تا کاو بگیرد از شه سائل نیاز خود را
عاکف شود به کنجی ماند شبی جوارش
آید یکی به درمان آن یک ز درد هجران
ز اندوه و درد و حرمان گردند بر مدارش

هر کس که می بیاید از بهر دیدن ای شاه
او را به هر چه حاجت می خواه رستگارش

آن پادشه همیشه باشد پذیره ی ضیف
زان خادمی مداوم روبد ز ره غبارش

چشمان صبح خیزان باشد همیشه می گون
زیرا که حضرت دوست خواهد همی خمارش

همچون بنفشه آرد عاشق سری به سجده
شاید که زان میانه ساقی کند شکارش
چون شد نصیب دل ها مهمانی غریبان

بهر سکونت دل آیند در کنارش
آهسته هر یکی هم از سوز دل دعایی

دارد که کاش بودم حاضر به روزگارش
یک شب که در فراقش می سوخت چشم گریان

آمد مرا ندایی می گو دعا هزارش
کلک نی ات برافراز آور قلم به میدان
ذکر فضایل او از عمق جان برآرش

لیکن چه گویم از آن سلطان خوب رویان
نعتش چو بر قلم رفت کلکم شد اختیارش
هم دست و این زبان را وآن عقل پای بسته

آن لطف شاه خوبان از ما کشد مهارش
ماندم چه گویم از آن حسن و جمال خوبان

سلطان گلعذاران وآن لطف خوشگوارش
می رفت در پی او یک چند جسم زارم
عشق حریم دلدار می برد هر چه زارش

دیدار او به سالی شد آتشی به جانم
از حرمت جنابش شیرین شد انتظارش

گفتم بسی سخن ها در وصف آن شمایل
با تیر یک نگاهش بر زد به جان شرارش

می بخش گناه ما را ای پادشاه خوبان
هر چند این سخن ها آمد به انکسارش

امید تا که افتد نظمت قبول درگاه
تا شاه را چه باشد در حد اعتبارش

فرهنگ و ادبیات
زیباترا ز حورالعین - قسمت 17 شعر رضوی

احمد کوهستانی

ادامه ی سر مقاله

ــا  ــورد ب ــر برخ ــد ب ــا تاکی ــان ب ــه کرم ــام جمع ام
ــت:  ــاب گف ــث حج ــی در بح ــگاری فرهنگ ــا ولن ب
دســتگاه های متولــی برخوردهــای قانونــی الزم را 

ــد. ــام دهن انج
علیــدادی  حســن  والمســلمین  حجت االســالم 
ســلیمانی در خطبه هــای نمــاز جمعــه شــهر کرمــان 
بــا دعــوت نمازگــزاران بــه رعایــت تقــوای الهــی اظهار 
داشــت: حضــرت علــی )ع( فرمودنــد از گروهی باشــید 
کــه دنیــا را بــا آخــرت معاوضــه نکننــد چــرا کــه دنیــا 

زودگــذر اســت و بایــد بــه آخــرت توجــه کنیــم.
ــی از  ــته برخ ــای گذش ــه هفته ه ــان اینک ــا بی وی ب
اصــول و ریشــه های ســعادت را توضیــح دادیــم، گفت: 
خداترســی و احســاس مسئولیت و مســئولیت پذیری 

از ریشــه های ســعادت آدمــی اســت.
ــل  ــه دفــاع از مظلــوم در مقاب امــام جمعــه کرمــان ب
ــه توده هــای مــردم، حرکــت  ــم، خدمت رســانی ب ظال
ــی و  ــای علم ــی، فعالیت ه ــران و آبادان ــیر عم در مس
پژوهشــی و ده هــا و صدهــا حرکــت اجتماعــی مبتنی 
بــر احســاس مســئولیت پذیــری اشــاره کــرد و افــزود: 
در بحــث مســئولیت یکــی از اصولــی کــه تمــام ادیان 
الهــی آن را قبــول دارنــد ایــن اســت کــه هــر کــدام 
از مــا مســئول اعمــال خودمــان هســتیم و ایــن اصــل 

پذیرفتــه شــده در حقــوق و ادیــان الهــی اســت.
وی بــا بیــان اینکه هر کســی ســنگینی عمــل خودش 

ــئولیت  ــرار از مس ــد ف ــت: نبای ــده دارد، گف ــه عه را ب
بکنیــم و مســئولیت گریــز نباشــیم و بــرای ایــن بایــد 

اول خودمــان را آمــاده آن مســئولیت کــرده باشــیم.
علیــدادی ســلیمانی بــا بیــان اینکــه در قیامــت زمانی 
کــه مــا را احضــار می کننــد بایــد جوابگــو اعمالمــان 
باشــیم و نمی توانیــم بگوییــم کــه دیگــران مســئول 
ــم، گفــت:  هســتند و مــا حــرف آنهــا را عمــل کردی
تــالش و کوشــش در نــزد خداونــد بــا ارزش اســت و 
اگــر تــالش و کوشــش خودمــان را کردیــم امــا پاســخ 

نگرفتیــم ایــن تــالش مــا اســت کــه اهمیــت دارد.
وی در ایــراد خطبــه دوم نمــاز جمعــه شــهر کرمــان 
اظهــار داشــت: امــروز ســالروز ازدواج حضرت علــی )ع( 
و حضــرت زهــرا )س( اســت و امیــدوارم دختــران و 
ــه تاخیــر افتــاده اســت  پســرانی کــه ازدواجشــان ب
هرچــه زودتــر ازدواج کننــد بــه ویــژه در زمــان حــال 
کــه کشــور مــا بــه جمعیــت جــوان نیازمنــد اســت.

نماینــده ولی فقیــه در اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
ــکا،  ــده آمری ــاالت متح ــکیل ای ــان تش ــه از زم اینک
اگــر نگاهــی بــه حقــوق بشــر آمریکایــی بیندازیــم، 
می بینیــد کــه ایــن نــوع حقــوق بشــر تنهــا 
می توانــد باعــث ویرانــی شــود، گفــت: نــگاه شــدید 
نژادپرســتی و خودبــزرگ بینــی آمریکایــی را در ایــن 

ــم. ــر می بینی ــوق بش حق
وی بــا بیــان اینکــه اگــر بــه رفتــار پلیــس آمریــکا بــا 
رنگیــن پوســتان و حقــوق شــهروندی ایــن افــراد نگاه 
ــر  ــوق بش ــوع حق ــن ن ــه ای ــد ک ــد، می ببینی بیندازی
چگونــه اســت، ادامــه داد: کدخــدا محــوری آمریــکا و 
اینکــه تنهــا صــدای آمریــکا باید شــنیده شــود در این 

نــوع حقــوق برشــر بــه چشــم می خــورد.
علیــدادی ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه هوا پرســتی 
و لــذت گرایــی کــه حــد و مــرز نــدارد در حقــوق بشــر 
آمریکایــی وجــود دارد، افــزود: منفعــت طلبــی در نگاه 
ــل شــده اســت و  ــه اســتعمارگری تبدی ــی ب آمریکای
مشــاهده می کنیــم آمریــکا بــه کشــورهایی کــه وارد 

شــده منابــع آن کشــور را غــارت کــرده و حتــی اجازه 
ــور کشــور  ــردم آن کشــور در ام ــداده اســت کــه م ن

خــود دخیــل باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن نــگاه آمریکایــی مبتنــی بــر 
ــیرده  ــد گاو ش ــورها را مانن ــت و کش ــی اس ظلم گرای
می بیننــد، گفــت: نتیجــه نــگاه آمریکایــی می شــود 
تــرور، قتــل و شــکنجه گری کــه در تاریــخ می بینیــد 
ــن  ــداد رنگی ــه تع ــکا چ ــری آمری ــکل گی ــرای ش ب

پوســت از بیــن رفتنــد.
امــام جمعــه کرمــان بــا اشــاره بــه هــدف قــرار دادن 
هواپیمــای مســافربری بــری کشــور مــا، تــرور حــاج 
ــاع  ــرای دف ــودش ب ــام وج ــه تم ــلیمانی ک ــم س قاس
ــرور  ــود، ت ــم گذشــته ب ــان عال از کشــورمان و مظلوم
شــهید رجایــی و ... بیــان کــرد: بایــد ایســتادگی کنیم 
ــا  ــه م ــداد الهــی ب ــم ام و از دشــمن نترســیم و بدانی

ــت. ــد اس ــنت خداون ــن س ــد و ای می رس
وی بــا بیــان اینکــه هرجــا ایســتادیم، تــالش کردیم 
ــروز  ــود پی ــم ب ــان ک ــد تعدادم و نترســیدیم، هرچن
شــدیم، گفــت: در راس مبــارزه بــا فســاد، مســئوالن 
ــم و  ــج دهی ــت را تروی ــد عدال کشــور هســتند و بای
بدانیــم کــه عدالــت بــدون امامــت و والیــت ممکــن 
ــای  ــا معن ــه ب ــود ک ــل ش ــزی تبدی ــه چی ــت ب اس

ــت تضــاد دارد. عدال
علیــدادی ســلیمانی با اشــاره بــه اینکه دشــمن زمانی 
کــه ضعــف و اختــالف مــا را ببینــد و مشــاهده کنــد 
کــه مــا درگیــر خودمــان هســتیم، ذوق زده می شــود، 
افــزود: پــی نگذاریــم ایــن اتفــاق رخ دهــد و دشــمن 

ــحال شود. خوش
وی بــا بیــان اینکه حقــوق کارگــر را بدهیــم و نگذاریم 
حــق کارگــران به ویــژه کارگــران معــادن ضایع شــود، 
گفــت: بــا ولنــگاری فرهنگــی در بحــث حجــاب بایــد 
برخــورد شــود و دســتگاه  هایی کــه متولــی ایــن امــر 

هســتند بایــد برخوردهــای الزم را انجــام دهند.

با ولنگاری فرهنگی در موضوع حجاب برخورد شود
حجت االسام علیدادی سلیمانی امام جمعه ی کرمان :

در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
ســخنرانی ها و مناســبت های مختلــف 
بــه آسیب شناســی مشــکالت فــراروی 
پرداخته انــد.  ازدواج  بــرای  جوانــان 
ایشــان معتقدنــد موانــع »فرهنگــی«، 
بخــش قابــل توجهــی از ایــن مشــکل 
اجتماعــی را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت و جوانــان، خانواده هــا و 
مســئوالن مربــوط بایــد در جهــت رفع 
ــد. ایشــان در  ــع تــالش کنن ــن موان ای
آخریــن اظهــار نظــر رســمی دربــاره ی 
ــجویی  ــدار دانش ــوع در دی ــن موض ای
مــاه رمضــان امســال فرمودنــد: »بعضی 
از تصــورات و ســنت های غلــط در 
ــا  ــه اینه ــود دارد ک ــورد ازدواج وج م
رواج  از  مانــع  اســت،  دســت  وپاگیر 
ــن ســنت ها  ــا اســت؛ ای ازدواج جوان ه
را بایــد عمــالً نقــض کــرد. شــما کــه 
جوانیــد، مطالبه  گریــد، پرنشــاطید، 
پیشــنهادکننده  ی نقــض خیلــی از 
عادت هــا و ســنت ها هســتید، بــه 
ــی  ــنت های غلط ــن س ــن ای ــر م نظ
را هــم کــه در زمینــه  ی ازدواج وجــود 
دارد، بایســتی شــماها نقــض کنیــد.«

1. مهریه سنگین
ــرای  ــاال ب ــه ی ب ــه مهری ــانی ک  کس
خانمشــان قــرار می دهنــد، بــه جامعــه 
ضــرر می زننــد. خیلــی از دخترهــا 
تــوی خانــه می ماننــد، خیلی از پســرها 
بــی زن می ماننــد، به خاطــر این کــه 
ایــن چیزهــا وقتــی در جامعــه رســم 
شــد، ســنت و عــادت شــد، بــه جــای 
»َمهــُر الّســّنة«، بــه جــای این کــه مهر 
پیغمبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( ســنت 
باشــد، وقتــی مهر جاهلی ســنت شــد، 
اوضــاع، اوضــاع جاهلــی خواهــد شــد.

خطبه ی عقد 1377/8/11

 2. جهیزیه سنگین
در  این کــه  می کنــم  گمــان  مــن 
جهیزیه ی حضرت زهرا )علیهاالســالم( 
ایــن قــدر ســادگی رعایــت شــد... 
ایــن حــد را حفــظ کردنــد. ایــن یــک 
جنبــه ی نمادیــن داشــت. بــرای این که 

بیــن مــردم مبنــا و پایــه ای باشــد برای 
عمــل بــه آن، تــا دچــار این مشــکالتی 
اثــر زیاده روی هــا پیــش  کــه بــر 

می آیــد، نشــوند.
خطبه ی عقد 1377/4/18

 3. تجمات زیاد
بــرای یــک جامعــه،   تجمــالت 
ــه  ــانی ک ــت. آن کس ــد اس ــر و ب مض
بــا تجمــالت مخالفــت می کننــد، 
معنایــش ایــن نیســت کــه از لذت هــا 
نــه! بی اطالعنــد،  خوشــی هایش  و 

جامعــه  بــرای  مضــر  کاری  را  آن 
می داننــد. مثــل یــک دارو یــا خوراکــی 
ــه  ــادی، جامع ــالت زی ــا تجم ــر. ب مض
زیــان می کنــد. البتــه در حــد معقــول 
ــی  ــا وقت ــدارد. ام ــرادی ن ــداول ای و مت
کــه همین طــور مرتــب پــای رقابــت و 
مســابقه بــه میــان آمــد، اصــالً از حــد 
خــودش تجــاوز می کنــد و بــه جاهــای 

دیگــر مــی رود.
خطبه ی عقد 1370/4/20

4. اسراف
برخــی، اســراف می کننــد. می ریزنــد و 
می پاشــند. در ایــن روزگار کــه فقرایــی 
در جامعــه هســتند، کســانی هســتند 
ــم درســت در  ــی ه ــات زندگ ــه اولی ک

ــان نیست. اختیارش
ــادی  ــت، زی ــراف اس ــا اس ــن کاره  ای
اســت، بیخــود اســت. هــر کــس بکنــد 

خــالف اســت.
خطبه ی عقد 1372/6/11

ــروف  ــای مع ــد از مکان ه 5. خری
بــه گرانــی

 ایــن دختــر خانم هــا کــه می خواهنــد 
جهیزیــه درســت کننــد، بــرای خریــد 
ــوی  ــه، ت ــد و جهیزی ــر عق ــباب س اس
ــی  ــت بعض ــای گران قیم ــن دکان ه ای
محــالت  آن  تهــران،  جاهــای  از 
اســت  معــروف  کــه  گران قیمــت 
– نمی خواهــم البتــه اســم بیــاورم 
ــه  ــت ک ــم کجاهاس ــن می شناس – م
دکان هایــش معــروف اســت بــه جنس 
گــران، اصــالً طــرف آنهــا پــا نگذارنــد. 
ــه  ــروف ب ــه مع ــی ک ــد آن جاهای برون
ــه  ــور نباشــد ک ــی نیســت. این ط گران
دامــاد بیچــاره را دنبالشــان راه بیندازنــد 
ــد.  ــد عق ــروس و خری ــد ع ــرای خری ب
ــد. ــا می کنن ــن کاره ــفانه از ای متأس

خطبه ی عقد 1372/3/19

ســالن های  و  هتل هــا   .6  
پرخــرج

 ایــن هتل هــا و ســالن ها و جشــن های 
پُرخــرج را رهــا کنیــد. ممکــن اســت 
تــوی یــک ســالنی هــم کســی جشــن 
بگــذارد امــا ســاده، مانعــی نــدارد. مــن 
نمی خواهــم بگویــم حتمــاً، چــون 
ــا  ــدارد ی ــا ن ــان ج ــی خانه هایش بعض
امکاناتــش را ندارنــد ولی اســراف نکنید.

خطبه ی عقد 1373/10/27
 

 7. لباس عروس گران قیمت
 بعضی هــا لبــاس عــروس گران قیمــت 
دارد.  لزومــی  چــه  نــه!  می خرنــد. 

حــاال لبــاس عــروس می خواهنــد، 
ــد  ــروس را می رون ــاس ع ــا لب بعضی ه
ــی دارد؟  ــه مانع ــد. چ ــه می کنن کرای
ننــگ دارد؟ نــه! چــه ننگــی؟ چــه 
ــگ  ــن را نن ــا ای ــی دارد؟ بعضی ه مانع
می داننــد. ننــگ ایــن اســت که انســان 
یــک پــول گزافــی بدهــد، یــک چیزی 
بخــرد کــه یــک بــار آن را مصــرف کند، 
بعــد بینــدازد دور. یــک بار مصــرف! آن 
هــم بــا ایــن وضعــی کــه بعضی مــردم 

ــد 1374/10/4 ــه ی عق ــد. خطب دارن
 

8. به رخ کشیدن ثروت ها
بحــث  ازدواج  در  چنان چــه  اگــر   
ــه ی  ــن معامل ــات عمــده شــد، ای مادی
ــل  ــانی تبدی ــی و انس ــی و روح عاطف
خواهــد شــد بــه معاملــه ی مــادی. این 
معامله هــای گــران، ایــن جهیزیه هــای 
ســنگین، ایــن چشــم و هم چشــمی ها 
و ایــن بــه رخ کشــیدن ثروت هــا و 
ــل  ــراد غاف ــی از اف ــه برخ ــا – ک پول ه
در  را  ازدواج   – می کننــد  بی خبــر  و 
واقــع خــراب می کنند. لذاســت کــه در 
شــرع مقــدس مســتحب اســت مهریه 
کــم گرفتــه شــود کــه »َمهــُر الّســّنة« 

مــورد نظــر اســت.
خطبه ی عقد 1377/12/13

 ازدواج را آسان کنید
ــر  ــردم در سراس ــه ی م ــه هم ــن ب م
کشــور توصیــه می کنــم کــه ازدواج هــا 
را آســان کننــد. بعضی هــا ازدواج را 
ــد. مهریه هــای گــران  مشــکل می کنن
را  ازدواج  ســنگین  جهیزیه هــای  و 
ــواده ی پســرها  ــد... خان مشــکل می کن
ــد.  ــع جهیزیه هــای ســنگین بکنن توق
خانــواده ی دخترهــا بــرای چشــم 
ــا را و  ــران جهیزیه ه ــمی دیگ هم چش
تشــریفات را و مجالــس عقد و عروســی 
ــر ایــن را  ــر بکننــد. چــرا؟ اث را رنگین ت
ــا  ــن کاره ــر ای ــت؟ اث ــد چیس می دانی
ــرها  ــا و پس ــه دختره ــت ک ــن اس ای
بــدون ازدواج در خانه هــا می ماننــد، 
ــه ازدواج  ــد ب ــت نمی کن ــی جرئ کس
نزدیک شــود.خطبه ی عقــد 1373/9/2

هشت سنت غلط ازدواج از نگاه رهبر انقالب

البته رونق تولید و کسب بازارهای داخلی و خارجی 
بستگی به ارتقا کیفیت کاال ، تنوع د ربسته بندی ، 
تبلیغات و بازار یابی مدرن و پیشرفته و الکترونیک 
، استفاده از دانش روز وبهره وری از مهارتهای 
موجود و اگاه بودن به علوم تجارت بین المللی 
درکسب بازارهای خارجی و اقدامات دیپلماسی 
دررقابت با کاالهای مشابه خارجی در صادرات 
است. که همه این موارد بایستی  توسط کارافرینان 
و تولید کنندگان و سرمایه گذاران عملی گردد که 
به تبع رعایت این موارد می تواند ورود سرمایه 
گذار خارجی به داخل کشور هموار سازد.  البته 
رونق تولید زمانی بدرستی محقق خواهد شد 
که با ایمان بخدا و اعتماد به درون و ظرفیتهای 
بومی موجود و ایجاد روحیه خودباوری و چشم 
پوشیدن از بیگانگان و دوری گزیدن از تئوریهایی 
که تاریخ مصرف انها گذشته  است و امید به اینکه 
ما می توانیم و در گذشته هم توانستیم و تاریخ 
پر افتخاری را جمهور ی اسالمی د رچهل سال 
گذشته درعرصه های مختلف نشان داده و دربرابر 
تحریمها و شکست انها هم سرافراز خواهدبود و 
تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در بیش از یک 
دهه پیرامون موضوعات اقتصادی اهمیت موضوع 
را هویدا نموده است تا مردم ومسئوالن برای 
رشداقتصادی و تکیه بر درون اهتمام ورزند ایشان 
می فرمایند :» اولویّت امروز ملّت ایران، مسئله ی 
اقتصادی است و توّجه کنید که اولویّت دشمن 

هم مسئله ی اقتصادی است.
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کرمان، بیمارستان فاطمه الزهرا!
مادر حاجی بستری بود!

 از هواپیما که پیاده شد، یک راست راهی بیمارستان شد.

 البته خود حاج قاسم هم خسته و مریض حال بود اما...
گفت: دوستان  به  ایستادند،  که  ای  دقیقه   چند 

می شود بیرون از اتاق باشید!
خودش ماند و مادرش!

کردند. باز  را  در  شدند،  نگران  گذشت  که   کمی 
مادرش،  پای  پایین  بود  نشسته  قاسم  حاج 
گذاشت. می  چشم  به  و  بوسید  می  را  پا   کف 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادران و عزیزان بسیجی ام، سالم علیکم.

 خداوند شما را برای خدمت به اسالم حفظ بفرماید.
عزیزانم، اوال بزرگ ترین امانت سپرده شده به ما 
فرمود: عارفمان  امام  که  است  اسالمی   جمهوری 

حفظ آن از واجبات است! در حفظ این امانت از هر 
کوششی دریغ نفرمائید.

ثانیاً، به حالل خداوند و حرام آن توجه خاص بفرمائید.
ثالثاً،پدر  و مادرتان را آن چنان بزرگ بشمارید که 
شایسته آن باشد که خداوند و ائمه معصومین توصیه 
فرموده اند. رابعاً، دوستی و رفاقت ارزش بزرگی است 
اما مهم این است که با چه کسی رفاقت و برای چه 

راهی دوستی می کنید.
خامسا، نماز شب... نماز شب... نماز شب... کلید تمام 

عزت هاست.  برادرتان قاسم - 94/11/25
 به قول عزیزی،کسی که گهواره ات را تکان داد...
دهد... تکان  را  دنیایت  دعایش،  با  تواند   می 

مراقب گران بهاترین الماس زندگی تان باشید، که 
برای خوش بختی و عاقبت بخیری محتاج دعای 
خیرش هستید! همراه حاجی راهی منطقه ای بودیم.

در سکوت ماشین، صدای آهی که از سینه او بلند شد 
توجه من را جلب کرد، پرسیدم:

حاج آقا، اتفاقی براتون افتاده؟
کمی صبر کرد و آرام گفت: یه حسرتی به دلم مونده، 
من یه رضایتی از مادرم گرفتم اما نتونستم از پدرم 
بپرسم که از من راضی بود یا نه؟ پسر خوبی براش بودم 
یا نه؟ سکوت کرده بودم و نمی دانستم چه بگویم؟ 
 انسان براساس دو عامل، شخصیت خود را می سازد،

آرمان های خویش را تعریف می کند و برای خودش 
تعیین هدف می کند : اول، تعلق. دوم، اراده.

تعلق و اراده دو عامل مهمی هستند که پیوسته 
شخصیت انسان را تحت تاثیر خود قرار می دهند.

ریشه استقامت یا تزلزل انسان هم به همین دو عامل 
بر می گردد.  اگر تعلق یا آرزو و آرمان، خاکی و مادی 

بود، انسان را در همان جایگاه خاکی نگه می دارد.
اما اگر این تعلق و آرزو، یک تعلق و آرزوی متعالی بود 
 انسان را ورای خاک نگه می دارد و به اوج می برد.
 این مطلب، در بعد تربیتی نکته بسیار مهمی است.

اراده انسان هم تابع تعلق اوست.  تعلق، نقش محوری 
را در اراده دارد. اگر خواستید انسان ها را بفهمید و 
بشناسید و قدرت و ضعف اراده آن ها را کشف کنید 
باید به تعلق آن ها نگاه کنید. ببینید که آیا تعلق آن 

ها، تعلق واال و باالیی است یا تعلق معمولی است؟

نماز شب، کلید تمام عزت ها

مکتب حاج قاسم
درس دهم

ــتان  ــی در اس ــن آمادگ ــت: ای ــان گف ــتاندار کرم اس
وجــود دارد کــه جشــنواره های مختلــف فرهنگــی و 
هنــری در ارتبــاط بــا مقاومــت و شــهید ســلیمانی را 

ــی کنیم. میزبان
محمدمهــدی فداکار در نشســت راهبردی ســینمای 
اســتان کرمــان کــه بــا حضــور خزاعــی معــاون وزیر 
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و رئیــس  ــاون وزی مع
ســازمان ســینمایی و جمعی از مســئوالن اســتان در 
محــل ســالن پیامبــر اعظــم اســتانداری برگــزار شــد 
بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان در حــوزه ســینمایی 
داشــت:  اظهــار  دارد،  زیــادی  عقبماندگی هــای 
جنــوب اســتان کرمــان بــا توجــه بــه اینکــه اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی دارد، اما ســاختمان ندارد.

ــت  ــفر ریاس ــارات س ــه در اعتب ــان اینک ــا بی وی ب
ــده  ــده ش ــتان دی ــی اس ــائل فرهنگ ــوری مس جمه
ــعه  ــت: توس ــود، گف ــب ش ــم تصوی ــه امیدواری ک

زیرســاخت های فرهنگــی هنــری در اســتان کرمــان 
ــت. ــرورت اس ــک ض ی

اســتاندار کرمــان با اشــاره بــه اینکه اتمام ســاختمان 
تــاالر شــهر کرمــان را بــا جدیــت پیگیــری می کنیم 
ــد،  ــان برس ــه پای ــه زودی ب ــم ب ــک می کنی و کم
افــزود: بــه حــوزه فرهنــگ و هنــر آشــنایی داریــم و 

بــرای توســعه آن حتمــاً کمــک خواهیــم کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه فعالیت هــای هنــری هنرمنــدان 
اســتان کرمــان معرفــی نشــده و متاســفانه مغفــول 
مانــده اســت، ادامــه داد: کرمــان مفتخــر بــه وجــود 
ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی اســت و ایــن 
آمادگــی در اســتان وجــود دارد کــه جشــنواره های 
مختلــف فرهنگــی و هنــری در ارتبــاط بــا مقاومت و 

شــهید ســلیمانی را میزبانــی کنیم.
فــداکار بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان کرمــان هفــت 
اثــر میراثــی ثبــت شــده جهانــی دارد، بیــان کــرد: 

متاســفانه ایــن آثــار تــا کنــون بــه خوبــی معرفــی 
نشــده و نیــاز اســت در ایــن ارتبــاط تولیــدات هنری 

و ســینمایی انجــام شــود.
محســن روحــی مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان کرمــان نیــز در ایــن جلســه بــا گرامیداشــت 
یــاد و خاطــره شــهدا بــه ویــژه شــهید ســپهبد حاج 
ــت  ــه مقاوم ــهدای جبه ــلیمانی سیدالش ــم س قاس
اظهــار داشــت: معــاون وزیــر معــاون وزیــر فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی و رئیــس ســازمان ســینمایی از روز 

گذشــته بــه اســتان کرمــان ســفر کــرده اســت.
ــه رئیــس ســازمان ســینمایی از  ــان اینک ــا بی وی ب
موسســات ســینمایی و ســینما نــور شــهر کرمــان 
ــاالن  ــا فع ــزود: جلســاتی ب ــرده اســت، اف ــد ک بازدی
عرصــه تولیــدات ســینمایی برگــزار و مشــکالت آنها 

ــت. ــده اس ــی ش بررس
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمان با 

اشــاره به اینکه زیرســاخت های ســینمایی در اســتان 
کرمــان به ویــژه در شهرســتان ها بســیار کــم اســت، 
ــاخت های  ــت زیرس ــد تقوی ــان نیازمن ــت: کرم گف

ســینمایی در بخش هــای مختلــف اســت.
ــوزه  ــس ح ــدی رئی ــی اس ــه مجتب ــن جلس در ای
هنــری اســتان کرمــان نیــز بــا بیــان اینکــه ســینما 
نــور کرمــان در حــال بازســازی اســت، اظهار داشــت: 
ســال گذشــته بیــش از یــک میلیــارد تومــان اعتبــار 
بــرای ایــن کار گذاشــته شــده اســت کــه بــرای اتمام 

آن بــا کمبــود اعتبــار روبــه رو هســتیم.
ــتاندار  ــم اس ــت داری ــه درخواس ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــان بازدی ــور کرم ــینما ن ــازی س ــد بازس از رون
داشــته باشــد، گفــت: مجتمــع ســینما نــور کرمــان 
بایــد بــرای جشــنواره فیلــم فجــر آمــاده شــود تــا 
فیلم هــای ایــن جشــنواره در ســال جــاری در ایــن 

ســینما اکــران شــود.

آمادگی میزبانی جشنواره های  فرهنگی و هنری
 در ارتباط با مقاومت و شهید سلیمانی را داریم

لزوم تخصیص اعتبارات ویژه برای ساماندهی و تامین زیرساخت های گلزار شهدای کرمان

فداکار استاندار کرمان :

در دیدار استاندار کرمان و معاون بنیاد شهید کشور تاکید شد ؛

در دیــدار اســتاندار کرمــان و معــاون 
فرهنگــی و آموزشــی بنیــاد شــهید و امور 
ــرح  ــوص ط ــور در خص ــران کش ایثارگ
ســاماندهی و تامیــن زیرســاخت های الزم 
ــطه  ــه واس ــان ب ــهدای کرم ــزار ش در گل
زائــران کثیــر مزار مطهر ســپهبد شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی و لــزوم تخصیص 
ــرای آن گفتگــو شــد. اعتبــارات ملــی ب

دکتر"محمدمهــدی فــداکار" اســتاندار 
کرمــان در دیــدار بــا معــاون فرهنگــی و 
آموزشــی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران، 
مطالبــی در خصــوص ســاماندهی و 
تامیــن زیرســاخت های الزم در گلــزار 
ــزار  ــه واســطه م ــان کــه ب شــهدای کرم
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــپهبد ش ــر س مطه
ســلیمانی شــاهد حضــور خیــل عظیمی 
ــا و  ــردار دله ــان س ــتداران و محب از دوس
ــت و  ــا اس ــر دنی ــان از سراس آزادی خواه
لــزوم تخصیــص اعتبــارات ملی بــرای آن 

ــرد. مطــرح ک
وی عنــوان کــرد: بــه برکــت وجــود مــزار 

مطهــر شــهید حــاج قاســم ســیلمانی در 
ــع  ــان، جم ــهر کرم ــهدای ش ــزار ش گل
کثیــری از عاشــقان، دلــدادگان و محبــان 
ایشــان بــه ایــن مــکان می آینــد و زیــارت 

قبــور مطهــر شــهدا را دارنــد.
ــا وجــود مــزار حــاج  فــداکار ادامــه داد: ب
ــزار شــهدای کرمــان  قاســم، شــرایط گل
متفــاوت شــده و بــر همیــن اســاس کار 
متفــاوت و اساســی بایــد در ایــن مــکان 

صــورت گیــرد.
تخصیــص  لــزوم  کرمــان  اســتاندار 
اعتبــارات ویژه بــرای ســاماندهی و تامین 
زیرســاخت هــای گلــزار شــهدای کرمــان 
گفــت: درخصــوص مدیریــت گلــزار نیــز 
پیشــنهاداتی مطــرح شــده کــه بایــد بــه 
جمع بنــدی نهایــی برســیم کــه بهتریــن 

شــکل ممکــن اجرایــی گــردد.
فــداکار بیــان کرد: گلــزار شــهدای کرمان 
و مــزار مطهــر شــهید ســلیمانی در همه 
ایــام روز و ســال پذیــرای جمعیــت 
ــام  ــه در ای ــن اینک ــت، ضم ــری اس کثی

ــران  ــینی، زائ ــن حس ــی اربعی راهپیمای
ــردار  ــارت س ــه زی ــی ب ــی و خارج داخل

دلهــا می آینــد.
ــاد  ــاون بنی ــمی" مع ــادق هاش "محمدص
ــه  ــا اشــاره ب ــران ب ــور ایثارگ شــهید و ام
ــور و  ــس جمه ــاون رئی ــر مع ــفر اخی س
ــور  ــهید و ام ــاد ش ــازمان بنی ــس س رئی
ایثارگــران بــه کرمــان گفت: در این ســفر 
مباحثــی برای ســاماندهی گلزار شــهدای 
کرمــان از جملــه ابنیــه آن مطــرح شــد.

وی اظهار داشــت: یکی از مســائل اساسی 
مطــرح در مــورد گلــزار شــهدای کرمــان 
ابنیــه و زیرساخت هاســت کــه به واســطه 
ــل  ــلیمانی مح ــهید س ــر ش ــزار مطه م
ــاط  ــری از اقصــی نق ــع کثی ــوع جم رج
کشــور و حتــی زائــران بین المللــی اســت 
و جهشــی در زائــران و مراجعــان طــی دو 

ســال گذشــته ایجــاد شــده اســت.
هاشــمی ادامــه داد: گلزار شــهدای کرمان 
به زیرســاختهای مناســب نیــاز دارد، نگاه 
ــه ایــن دولــت و آیــت اهلل رئیســی نیــز ب

 مســئله جــدی اســت. معــاون ســازمان 
ــران گفــت:  ــور ایثارگ ــاد شــهید و ام بنی
دومیــن مســئله در گلــزار شــهدای 
کرمــان، اداره و مدیریــت آن اســت. اکنون 
نهایــت تــالش را مجموعه هــا بــرای اداره 
آن گذاشــته انــد و کار میکننــد، امــا بایــد 

بــه شــکل منســجم باشــد.
"احمــد گروئــی" مدیــرکل بنیاد شــهید و 
امــور ایثارگــران اســتان کرمــان از تدویــن 

طــرح جامــع گلزار شــهدای شــهر کرمان 
خبــر داد و گفــت: گلــزا شــهدای کرمــان 
ــلیمانی ارج و  ــم س ــاج قاس ــزار ح ــا م ب
قــرب دیگــری پیــدا کــرده و متفــاوت از 

ــت. ــده اس ــته ش ــال های گذش س
وی تصریــح کــرد: بــرای ســاماندهی ایــن 
مجموعــه کــه بــه مــکان حضــور اقشــار 
و افــراد متعــدد تبدیــل شــده اســت بــه 

اعتبــار ویــژه نیــاز داریــم.

ــه یــک  روایــت مرحــوم دعایــی از کمــک حــاج قاســم ب
فــرد زرتشــتی:یکی از دوســتان گفــت: در فــرودگاه کرمــان 
مســافران بــرای پــرواز، ســوار اتوبــوس شــدند کــه حــاج 
ــیان از  ــای سروش ــافران بود.آق ــی از مس ــم یک ــم ه قاس
بــزرگان زرتشــتیان کرمــان اســت. زرتشــتیان در کرمــان 

طایفــه محبــوب و نجیبــی 
ــرام  ــورد احت ــن و م ــنام، امی ــی خوش ــتند. آدم های هس
ــداهلل)ع(  ــرت اباعب ــای حض ــا در عزاداری ه ــتند. آنه هس
ــذر می دهنــد و شــریک می شــوند. ــد، ن شــرکت می کنن

سروشــیان وقتــی می بیند حاج قاســم در اتوبوس نشســته 
ــد »حــاج  روی شــانه ایشــان دســت می گــذارد و می گوی
آقــا مــا شــما را دوســت داریــم«. حــاج قاســم وقتــی او را 
ــد، می بوســد  ــش می کن ــد می شــود، بغل می شناســد بلن
و کنــار هــم می نشــینند. بعــد می پرســد مشــکل شــما 
چیســت؟ می گویــد مشــکل قضایــی داریــم و بــه تهــران 
می رویــم. ایشــان می گویــد شــماره تلفن تــان را بدهیــد و 
مــن می گویــم یکــی از دوســتان کمــک کنــد تــا مشــکل 
شــما حــل شــود. او هــم تلفنــش را می دهــد. روز بعــد از 
ــد، مدارکــش را  ــه ســراغش می رون ــر حــاج قاســم ب دفت
می گیرنــد، اظهاراتــش را گــوش می کننــد، دنبــال کارش 

را می گیرنــد و بــه نتیجــه مطلوبــی هــم می رســد.
ایــن را یکــی از وکالی برجســته دادگســتری کرمــان، آقای 
ــه  ــی از حادث ــه ایشــان وقت ــرد ک ــل می ک منشــی زاده نق
شــهادت حــاج قاســم مطلــع شــد، مثــل ابــر بهــار اشــک 
می ریخــت. مــن گفتــم، »شــما کــه زرتشــتی هســتید«؛ 

آن وقــت او )سروشــیان( داســتان را نقــل کــرد. 
گفــت کــه ایــن مــرد علی رغــم موقعیــت و گرفتاری هایــی 
ــتی اش  ــهری زرتش ــک همش ــه درد دل ی ــت، ب ــه داش ک
بــه قــدری صمیمانــه گــوش کــرد و بــه قــدری مســئوالنه 
پیگیــری کــرد کــه مــن تــا ابــد فرامــوش نمی کنم.ایــن از 
ــک انســان در دل مــردم نفــوذ  ــی اســت کــه ی نمونه های
ــی کــه تشــخیص داد شایســتگی کمــک و  کــرده و زمان

یــاری دارنــد، کمــک کــرد  .
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ماجرای اشک های یک زرتشتی
 در فراق حاج قاسم

جانشــین پلیــس راه شــمال اســتان کرمــان گفــت: 
همزمــان با اجــرای طرح تابســتانه از ابتــدای تیرماه 
ــورت  ــه ص ــمال ب ــس راه ش ــم پلی ــاری 75 تی ج
محســوس و نامحســوس در محورهــای ارتباطــی 
باهــدف کاهــش و پیشــگیری از حــوادث جــاده ای 

حضــور فعــال دارنــد.
ــا  ــان ب ــت: همزم ــدی گف ــام محم ــرهنگ پی  س
اجــرای طــرح تابســتانه از ابتــدای تیرماه جــاری 75 
تیــم پلیــس راه به صورت محســوس و نامحســوس 
در محورهــای ارتباطی باهدف کاهش و پیشــگیری 
از حــوادث جــاده ای حضــور فعــال دارنــد. وی افزود: 
پیــش بینــی می شــود امســال بــا توجه بــه کاهش 
بیمــاری کرونا شــاهد افزایــش 30 درصدی ســفرها 
باشــیم. محمــدی بیان کــرد: طرح تابســتانه پلیس 
راه از ابتــدای تیرمــاه آغــاز شــده و تــا اول مهرمــاه 

ادامــه دارد و همــکاران مــن در مجموعــه پلیــس راه 
شــمال بــا حداکثــر تــوان خــود بــه صــورت شــبانه 

روز در حــال خدمــت رســانی بــه مــردم هســتند.
وی افــزود: طــرح تابســتانه پلیــس راه همــه ســاله 
بــا شــروع ســفرهای تابســتانی اجــرا مــی شــود و 
در ایــن طــرح پلیــس راه، از تمــام تــوان خــود بــرای 
پیشــگیری و کاهــش حــوادث جــاده ای اســتفاده 
و ضمــن اســتقرار در مســیرهای پرتــردد و حادثــه 
خیــز در جهــت کنتــرل رفتــار راننــدگان و برخورد 

بــا تخلفــات حادثــه ســاز اقــدام مــی کنــد.
جانشــین پلیــس راه شــمال اســتان کرمــان بیــان 
کــرد: نبســتن کمربنــد ایمنــی، ســبقت و ســرعت 
غیرمجــاز، اســتفاده از تلفن همراه هنــگام  رانندگی 
از جملــه تخلفاتــی اســت کــه پلیــس راه بــا جدیت 
ــا  ــا متخلفــان برخــورد مــی کنــد. وی ب بیشــتر ب

بیــان اینکــه اولویت حضــور پلیــس، در جــاده های 
اصلــی اســتان بــوده، ادامــه داد: محورهــای فرعــی و 
تفرجگاهــی کــه بیشــترین تــردد در ایــام تابســتان 
را دارنــد نیــز تحــت پوشــش ترافیکــی پلیــس راه 
هســتند. محمــدی ســالمت مــردم و ایجــاد امنیت 
و آرامــش در محورهــای درون و بــرون اســتانی را از 
اهــداف ایــن طــرح برشــمرد و ادامــه داد: 50 درصــد 
ــه  ــوط ب ــته مرب ــال گذش ــاده ای س ــوادث ج از ح

واژگونــی خــودرو بــوده اســت.
ــه گســتردگی  ــه ب ــا توج ــی ب ــام انتظام ــن مق ای
ــان  ــتان  کرم ــمال اس ــی ش ــای مواصالت محوره
ــودن محورهــای اســتان،  ــی ب اظهــار کــرد: طوالن
خســتگی و خــواب آلودگــی و همچنیــن ســرعت 
ــات  ــی در تصادف ــل اصل ــه عام ــاز س ــر مج غی

ــی رود. ــمار م ــه ش ــی ب واژگون

75 تیم پلیس در طرح تابستانی پلیس راه شمال کرمان فعال هستند
جانشین پلیس راه شمال استان کرمان :



سال چهاردهم - شماره ی 533 7دوشنبه - 13 تیر ماه 1401

آگهی مزایده اموال منقول   )نوبت اول (
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده  اجرایــی کالســه 0001465     اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظر 
دارد یــک دســتگاه خــودروی ســواری پرایــد بــا مشــخصات فنــی اعالمــی از طــرف کارشــناس رســمی 
دادگســتری : نــوع: ســواری سیســتم : پرایــد 132 مــدل: 1390 رنــگ: ســفید _روغنی شــماره انتظامی 
: 49 م 279 ایــران 65 کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری مبلــغ 930,000,000 )نهصد و 

ســی میلیــون( ریــال بــرآورد قیمــت گردیده اســت .
از طریــق مزایــده در تاریــخ  1401/04/20   )دوشــنبه( ســاعت 12:30  ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه 
فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت 
پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه آن بــه پارکینــگ بهمــن بردســیر واقــع در خیابــان معلم 
مراجعــه نماینــد و جهــت ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از  مزایــده قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام 
فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ کارشناســی  بــه این اجــرا ارائــه نماینــد، هزینــه آگهی و 
کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنده 
ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریــز باقیمانده مبلغ پیشــنهادی اقــدام ننماید 
مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد بــه درخواســت هایــی کــه حیــن و بعــد از مزایــده 

ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد.
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آگهی مزایده اموال منقول   )نوبت اول ( 
نظــر بــه اینکــه در  پرونــده  اجرایــی کالســه 0100289      اجــرای احــکام دادگســتری بردســیر در نظــر دارد یــک دســتگاه برلیــه 250 )تــی آر( بــا مشــخصات فنــی و 
اعــالم شــده توســط کارشــناس رســمی دادگســتری الــف( مشــخصات خــودرو : شــماره انتظامــی : 989 ع 28 ایــران 65 رنــگ: طوســی روغنــی تعــداد محــور: 2 نــوع: 
کامیــون کشــنده شــماره شاســی : 3067 تعــداد ســیلندر : 6 سیســتم و تیــپ : برلیــه 250 )تــی آر( شــماره موتــور : 766180495 نــوع ســوخت : گازوئیــل مــدل : 
1974 تعــداد چــرخ : 6 ظرفیــت : 32 تــن ب( وضعیــت ظاهــری و فنــی خــودرو )در زمــان بازدیــد( اطــاق و بدنــه توضیحــات موتــور : تعویضــی )فعــال( داشــبور: در 
حــد معمــول گیربکــس :تعویضــی )فعــال( صندلــی : نیــاز بــه تــودوزی دارد دیفرانســیل : فعــال ، نــدارد تجهیزات : الســتیک :جلــو در حــد 60 درصد عقــب 30 درصد 
از کامیــون کشــنده فــوق در پارکینــگ شــهرداری بازدیــد بعمــل آمــده از لحــاظ ظاهــری در حــد معمــول شیشــه جلــو شکســته کــه بایســتی تعویــض شــود بنــا بــر 
اســناد رویــت شــده موتــور و گیربکــس تعویضــی و بنــا بــر اظهــار خواهــان موتــور و گیربکــس متعلق به کشــنده ولوو میباشــد فاقــد بیمه نامه شــخص ثالــث در زمان 
بازدیــد کارشناســی بــود بــه علــت نبــود ســوئیچ تســت فنــی بعمــل نیامــد بنــا بــر اظهــار خواهــان کامیــون بصــورت روشــن وارد پارکینــگ شــده اســت لــذا قیمــت 
خــودرو فــوق در صــورت ســالمت قــوای محرکــه )موتــور ، گیربکــس و دیفرانســیل( بــه مبلــغ 8/500/000/000 )هشــت میلیــارد و پانصــد میلیــون میلیــون( ریــال 
بــرآورد قیمــت گردیــده اســت . از طریــق مزایــده در تاریــخ  1401/04/26   )یکشــنبه ( ســاعت 12  ظهــر در محــل ایــن اجــرا بــه فــروش برســاند لذا افــرادی که طالب 
شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز فــروش جهــت مالحظــه خــودرو بــه پارکینــگ شــهرداری مراجعه نماینــد و جهت 
ارائــه پیشــنهاد تــا قبــل از  مزایــده قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلــغ کارشناســی  به ایــن اجــرا ارائه نماینــد، هزینه 
آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقــال برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انجــام مزایده نســبت به 
واریــز مابقــی مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهد شــد بــه درخواســت هایــی کــه حیــن و بعــد از مزایــده ارائه شــوند ترتیب 

اثــر داده نخواهــد شــد .
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داستان های آموزنده
داستان راستان - شهید مطهری

حسن پور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام)ره( استان کرمان :

رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمان عنوان کرد؛

قطع برق صنایع قابل قبول نیست

سال گذشته برای ۲۰ هزار نفر در استان کرمان شغل ایجاد کرده ایم

فعالیت ۳۵۰ کارگاه آموزشی دولتی فنی و حرفه ای در استان کرمان

نایــب رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
اســالمی، گفــت: قطعــی برق صنایــع نه تنهــا باعث 
خســارت زیــاد بــه کارخانــه هــا و ســهامداران شــده 
اســت بلکــه زمینــه گرانی لجام گســیخته برخــی از 
اقــالم ماننــد ســیمان را در بــازار فراهــم کرده اســت.

شــهباز حســن پــور دربــاره سیاســت هــای دولــت 
بــرای مدیریــت خاموشــی هــا در فصــل تابســتان، 
ــرق  ــن ب ــته در تامی ــنوات گذش ــرد: از س ــان ک بی

ــا مشــکل  ــع و خانگــی در فصــل تابســتان ب صنای
ــته  ــار داش ــم انتظ ــی توانی ــا نم ــم ام ــه بودی مواج
ــرق  ــان ب ــبه خودش ــک ش ــع ی ــه صنای ــیم ک باش
مصرفــی خــود را تولیــد کننــد چراکــه یک نیــروگاه 
500 مگاواتــی حداقــل 5 ســال زمــان مــی بــرد تــا 

ــد شــود. وارد چرخــه تولی
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه دولــت وظیفــه دارد تــا 
نســبت بــه تامیــن بــرق صنایــع اقــدام کنــد، اظهار 

ــه و  ــازی را فروخت ــت امتی ــه دول ــی ک ــرد: زمان ک
تعهــدی را بــرای خــودش ایجــاد کــرده اســت، بایــد 
نســبت بــه اجــرای تعهد خــود پایبند باشــد. قطعی 
بــرق نــه تنهــا باعث خســارت زیــاد بــه کارخانــه ها 
و ســهامداران شــده اســت بلکــه زمینه گرانــی لجام 
گســیخته برخــی از اقــالم ماننــد ســیمان را در بازار 

فراهــم کــرده اســت.
ــس  ــیرجان در مجل ــیر و س ــردم بردس ــده م نماین

ــک  ــت از ی ــرد: دول ــح ک ــالمی، تصری ــورای اس ش
ســو وعــده ســاخت ســالیانه یــک میلیــون واحــد 
مســکونی را مــی دهــد امــا از ســوی دیگــر بــرق 
صنایــع را قطــع مــی کنــد، بــدون ســیمان چگونه 
مــی تــوان واحد مســکونی ســاخت؟. ایــن وضعیت 
قابــل قبــول نیســت و امیدواریــم بــا برنامــه ریــزی 
دقیــق از ســال آینــده شــاهد اینگونــه خاموشــی 

هــا در حــوزه صنعــت نباشــیم.

ــام)ره( اســتان  ــان ام ــی فرم ــرکل ســتاد اجرای مدی
ــزار و 200  ــته 5 ه ــال گذش ــت: در س ــان گف کرم
طــرح اشــتغالزایی در 23 شهرســتان اســتان کرمان 
ــر  ــزار نف ــدود 20 ه ــرای ح ــه ب ــد ک ــی ش اجرای

اشــتغالزایی شــده اســت.
»محمدعلــی روح اللهــی« در مراســم رزمایــش 
ــاد  ــت ی ــا گرامیداش ــان ب ــه در کرم ــک مومنان کم
ــم  ــپهبد قاس ــهید س ــژه ش ــهدا به وی ــره ش و خاط
ســلیمانی سیدالشــهدای جبهــه مقاومــت، اظهــار 
داشــت: کمــک بــه نیازمنــدان دغدغــه مقــام معظم 
رهبــری اســت و معظــم لــه تاکیــد بــر فعالیت هــای 

ــد. ــی دارن ــادی و انقالب جه
وی برگــزاری رزمایش مؤمنانه را نمونــه ای از کارهای 
جهــادی دانســت کــه بــا مشــارکت ســتاد اجرایــی 
ــادی  ــای جه ــام )ره( و گروه ه ــرت ام ــان حض فرم
ــتان  ــور و اس ــی در کش ــتاد اجرای ــه س زیرمجموع
ــم  ــر معظ ــت: رهب ــود، گف ــام می ش ــان انج کرم
ــادی  ــی و جه ــا انقالب ــر ج ــد ه ــالب می فرماین انق

ــم. ــم، موفــق بودی ــار کردی رفت
ــام)ره( اســتان  ــان ام ــی فرم ــرکل ســتاد اجرای مدی
کرمــان بــا بیــان اینکه شــهید ســلیمانی فقــط برای 

ــوم  ــردم مظل ــه م ــزاری ب ــدا در خدمتگ ــای خ رض
جهــان کار کــرد و چشــمش را بر روی تمــام مادیات 
دنیایــی بســته بــود، افــزود: ســتاد اجرایــی فرمــان 
امــام )ره( بعــد از شــیوع کرونــا بــا توجــه بــه منویات 
مقــام معظم رهبــری بــا رویکرد جهــادی وارد شــده 
و تاکنــون چندیــن مرحلــه رزمایش کمــک مؤمنانه 

برگــزار کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســیل هایی که در اســتان 
کرمــان داشــتیم نیــز ســتاد اجرایی فرمــان حضرت 
امــام )ره( بــه خوبــی عمــل کــرد و در خدمــت مردم 
بــود، گفــت: در ســال گذشــته 5 هــزار و 200 طــرح 
اشــتغالزایی در 23 شهرســتان اســتان کرمان اجرایی 
ــرای حــدود 20 هــزار نفــر اشــتغالزایی  شــد کــه ب

ــده است. ش
ــز  ــه و مرک ــه 87 مدرس ــان اینک ــا بی ــی ب روح الله
آموزشــی در اســتان کرمــان توســط ســتاد اجرایــی 
ــم در  ــده و امیدواری ــاخته ش ــام )ره( س ــان ام فرم
ســال های آینــده توســعه پیــدا کنــد، ادامــه 
اســتان  محــروم  نقــاط  بــه  آبرســانی  در  داد: 
ــایر دســتگاه های  ــا س ــی ب ــان مشــارکت خوب کرم
خدمترســان از جملــه ســپاه و آبفــا داشــته ایم و بــه 

ــانی شــده اســت. ــتاها آبرس ــادی از روس ــداد زی تع
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز یکــی از بزرگ تریــن 
رزمایش هــای مؤمنانــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 
)ره( اســتان کرمــان در قالــب چنــد پویــش برگــزار 
می شــود، گفــت: 86 ســری جهیزیــه بــه مناســبت 
ســالروز ازدواج حضــرت علــی )ع( و حضــرت 
ــود. ــع می ش ــان توزی ــتان کرم ــه)س( در اس فاطم

ــام)ره( اســتان  ــان ام ــی فرم ــرکل ســتاد اجرای مدی
ــج  ــش پن ــن رزمای ــه در ای ــان اینک ــا بی ــان ب کرم
زندانــی جرائــم غیرعمــد اســتان کرمــان بــا اعتبــار 
75 میلیــون تومــان آزاد می شــود، ادامــه داد: 1016 
بســته معیشــتی بین خانواده های زندانیــان نیازمند 

ــع می شــود. ــان توزی ــز در اســتان کرم نی
وی بیــان کــرد: در پویــش دلگرمــی احســان ســتاد 
اجرایــی فرمــان امــام )ره( نیز 3150 دســت پوشــاک 
در بیــن افــراد بی بضاعــت در مناطــق کــم برخــوردار 

اســتان کرمــان توزیــع می شــود.
روح اللهــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن رزمایــش 6 
هــزار و 800 بســته معیشــتی شــامل برنــج، روغــن، 
ــن  ــات در بی ــی و حبوب ــد، ماکارون ــه، قن رب گوج
ــان  ــتان کرم ــطح اس ــد در س ــای نیازمن خانواده ه

توزیــع می شــود، گفــت: مبلــغ 100 میلیــون تومان 
خدمــات دندانپزشــکی نیــز در نظــر گرفتــه شــده 
کــه بــرای مــداوای بیمــاران نیازمنــد در ایــن حــوزه 

ــود. ــه می ش هزین

مجیــد مــال محمــدی در بخــش دوره هــای دولتــی 
اداره کل فنــی و حرفــه ای 350 کارگاه آموزشــی 
مختلــف، در ســطح اســتان برگــزار می شــود، گفت: 
هنرجویــان مهــارت هــا را بــه صــورت پیوســته طی 

کننــد تــا بــه مهــارت حداکثــری دســت یابنــد.
ــا بیــان اینکــه دوره هــای  مجیــد مــال محمــدی ب
آمــوزش مهارتــی در دو بخــش دولتــی و خصوصــی 
برنامــه ریزی شــده اســت و آموزشــگاه هــای آزاد زیر 
مجموعــه اداره کل فنــی و حرفــه ای هســتند، گفت: 
در بخــش دولتــی 350 کارگاه آموزشــی مختلف، در 

تمــام شهرســتان هــای اســتان برگــزار مــی شــود.
رئیــس اداره آمــوزش و پژوهش اداره کل فنی و حرفه 
ای اســتان کرمــان ادامــه داد: در کارگاه هــای بخــش 
دولتــی، رشــته هایی کــه هزینه بــر هســتند، برگزار 
مــی شــود مانند رشــته هــای آموزشــی تراشــکاری، 
جوشــکاری، تعمیــر لــوازم خانگــی، تعمیــر خــودرو، 
درودگــری و حــوزه صنایــع دســتی همچــون چــرم 
دوزی، پتــه دوزی، تابلــوی تزئینــی، طراحی گرافیک 

و غیــره از جملــه ایــن رشــته ها هســتند.
وی اظهــار کــرد: شــهروندان مــی تواننــد بــا مراجعه 
بــه مراکــز فنــی و حرفــه ای، پیش ثبــت نام خــود را 
انجــام دهنــد و در زمان برگزاری دوره خود را ســپری 
کننــد و معموال شــرایط ســنی برای هنرجویــان، 15 
ســال بــه بــاال مــد نظــر اســت بــه ویــژه در بخــش 
آمــوزش دولتــی و رشــته هایی که ریســک آنهــا زیاد 
اســت هماننــد دوره تراشــکاری، افــراد بــا ســن باالی 

15 ســال بــرای ثبــت نــام پذیرفتــه می شــوند.
ــای  ــه دوره ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــال محم م
آموزشــی در مراکــز ثابــت فنــی و حرفــه ای، زنــدان 
هــا، پــادگان هــا، مراکــز جــوار دانشــگاه، مراکــز جوار 
ــراز  صنعــت و حاشــیه شــهر برگــزار مــی شــود، اب
کــرد: در ســال جــاری هفــت میلیــون و 500 هــزار 
نفــر ســاعت آمــوزش بخــش دولتــی را برنامــه ریزی 

کــرده ایــم کــه تقریبــا 45 هــزار نفــر دوره اســت که 
شــهروندان مــی توانند از خدمات آموزشــی اســتفاده 
ــش اداره کل  ــوزش و پژوه ــس اداره آم ــد. رئی کنن
فنــی و حرفــه ای اســتان کرمــان تصریــح کــرد: در 
بخــش آموزشــگاه هــای آزاد عمدتــا آمــوزش هــای 
ــد  ــی همانن ــی شــود رشــته های ــه م ــی ارائ خدمات
طراحــی دوخــت، آرایــش و پیرایــش، نــرم افزارهــای 
کاربــردی و غیــره از جملــه ایــن رشــته هــا اســت 
کــه شــهروندان مــی توانند بــه آموزشــگاه هــای آزاد 
کــه دارای مجــوز فنــی و حرفــه ای در ســطح شــهر 
هســتند، مراجعــه کننــد. وی افــزود: آزمــون هــای 
آموزشــگاه هــای آزاد توســط بخــش دولتــی گرفتــه 
مــی شــود و اعتبــار گواهــی نامــه نهایــی بــرای افراد 
ــا بخــش  ــده در آموزشــگاه هــای آزاد ب آمــوزش دی
دولتــی فرقــی نمــی کنــد و تنهــا تفــاوت این اســت 
کــه در بخــش آزاد، هنرجویان برای شــرکت در دوره 

هــای آموزشــی، شــهریه پرداخــت مــی کننــد.
ــای  ــگاه ه ــرد: در آموزش ــار ک ــدی اظه ــال محم م
آزاد دوره هــای مختلفــی بــرای گــروه هــای ســنی 
متفــاوت بزرگســاالن، خردســاالن و کــودکان برنامــه 
ریــزی شــده اســت و شــهروندان مــی تواننــد از ایــن 

ظرفیــت اســتفاده کننــد.
رئیــس اداره آمــوزش و پژوهش اداره کل فنی و حرفه 

ای اســتان کرمــان بیــان کــرد: دوره هــای آمــوزش 
مهارتــی اداره کل فنــی و حرفــه ای در تمــام مراکــز 
برقــرار اســت و افــراد بــا مراجعــه بــه ایــن مراکــز در 
ــه  ــا توجــه ب ابتــدا مشــاوره شــغلی مــی شــوند و ب
توانایــی، رشــته تحصیلی، شــرایط و پتانســیل بــازار 
کاری کــه در آن منطقــه وجــود دارد، مورد راهنمایی 

قــرار مــی گیرنــد.
وی ادامــه داد: اولویــت کار مــا این اســت کــه آموزش 
را بــه فــردی بدهیــم کــه بــه واســطه توانمند شــدن 
در آن حرفــه، بــه مهارتــی دســت پیــدا مــی کنــد 
تــا بتوانــد در بــازار رســمی و غیــر رســمی از مهــارت 

خــود اســتفاده کند.
مــال محمــدی بــا بیــان اینکــه در بخــش خصوصی 
ــد  ــاعت تعه ــر س ــزار نف ــون و 500 ه ــز 7 میلی نی
آموزشــی داریــم و 45 هــزار نفــر دوره در ایــن بخش 
ارائــه خدمــات آموزشــی انجــام می شــود، ابــراز کرد: 
عالقمنــدان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی 
تواننــد بــه ســایت اداره کل فنــی و حرفــه ای اســتان 

ــه کنند. مراجع
ــی و  ــش اداره کل فن ــوزش و پژوه ــس اداره آم رئی
حرفــه ای اســتان کرمــان تأکیــد کــرد: هنرجویــان 
مهــارت هــا را بــه صــورت پیوســته طــی کننــد تــا 

بــه مهــارت حداکثــری دســت یابنــد.

وزنه برداران
جوانــان مســلمان ســرگرم زورآزمایــی و مســابقه 
ی وزنــه بــرداری بودنــد. ســنگ بزرگی آنجــا بود 
کــه مقیــاس قــّوت و مردانگــی جوانــان به شــمار 
مــی رفــت و هرکــس آن را بــه قــدر توانایــی خود 
حرکــت مــی داد. در ایــن هنــگام رســول اکــرم 

ــید و پرسید: رس
»چــه مــی کنیــد؟ « .- داریــم زورآزمایــی مــی 
کنیــم. مــی خواهیــم ببینیــم کــدام یــک از مــا 

قویتــر و زورمندتــر اســت. 
- میــل داریــد کــه مــن بگویــم چــه کســی از 

ــر اســت؟ .  همــه قویتــر و نیرومندت
- البتــه، چــه از ایــن بهتــر کــه رســول خــدا داور 
مســابقه باشــد و نشــان افتخــار را او بدهــد. افــراد 
ــه  ــد ک ــران بودن ــر و نگ ــه منتظ ــت هم جمعی
رســول اکــرم کــدام یــک را بــه عنــوان قهرمــان 
معرفــی خواهــد کــرد؟ عــده ای بودنــد کــه هــر 
یــک پیــش خــود فکــر مــی کردنــد اآلن رســول 
ــوان  ــه عن ــت و ب خــدا دســت او را خواهــد گرف
قهرمــان مســابقه معرفــی خواهــد کــرد. رســول 
ــس  ــر آن ک ــر و نیرومندت ــه قویت ــرم: »از هم اک
اســت کــه اگــر از یــک چیــزی خوشــش آمــد و 
مجــذوب آن شــد، عالقــه ی بــه آن چیــز او را از 
مــدار حــق و انســانیت خارج نســازد و به زشــتی 
آلــوده نکنــد؛ و اگــر در مــوردی عصبانــی شــد و 
موجــی از خشــم در روحــش پیــدا شــد، تســلط 
بــر خویشــتن را حفــظ کند، جز حقیقــت نگوید 
و کلمــه ای دروغ یادشــنام بــر زبــان نیــاورد؛ و اگر 
صاحــب قــدرت و نفوذ گشــت و مانعهــا و رادعها 
از جلویــش برداشــته شــد، زیــاده از میزانــی کــه 

اســتحقاق دارد دســت درازی نکنــد. « 

سفره ی خلیفه
شــریک بــن عبــد اهلّل نخعــی، از فقهــای معروف 
قــرن دوم هجــری، بــه علــم و تقــوا معــروف بــود. 
مهــدی بــن منصــور، خلیفــه ی عباســی، عالقه 
ی فــراوان داشــت کــه منصــب »قضــا« را بــه او 
واگــذار کنــد، ولــی شــریک بــن عبــد اهلّل بــرای 
ــگاه دارد  ــم دور ن ــتگاه ظل ــود را از دس ــه خ آنک
زیــر ایــن بــار نمــی رفــت. نیــز خلیفــه عالقــه 
ــم خصوصــی  ــود کــه »شــریک« را معل ــد ب من
ــم  ــا عل ــه آنه ــا ب ــد ت ــرار ده ــود ق ــدان خ فرزن
حدیــث بیامــوزد. شــریک ایــن کار را نیــز قبــول 
نمــی کــرد و بــه همــان زندگــی آزاد و فقیرانه ای 
کــه داشــت قانــع بــود. روزی خلیفــه او را طلبیــد 
ــه او گفــت: »بایــد امــروز یکــی از ایــن ســه  و ب
کار را قبــول کنــی: یــا عهــده دار منصــب »قضا« 
ــدان مــرا  ــا کار تعلیــم و تربیــت فرزن بشــوی، ی
قبــول کنــی، یــا آنکــه همیــن امــروز ناهــار بــا 
مــا باشــی و بــر ســر ســفره ی مــا بنشــینی. « 
. شــریک بــا خــود فکــری کــرد و گفــت: حــاال 
کــه اجبــار و اضطرار اســت، البتــه از این ســه کار، 
ســومی بــر مــن آســانتر اســت. خلیفه ضمنــا به 
مدیــر مطبــخ دســتور داد کــه امــروز لذیذتریــن 

غذاهــا را بــرای شــریک تهیــه کــن. 
ــه  ــگ از مغــز اســتخواِن آمیخت غذاهــای رنگارن
بــه نبــات و عســل تهیــه کردنــد و ســر ســفره 
آوردنــد. شــریک کــه تــا آن وقــت همچــو غذایی 
نخــورده و ندیــده بــود، بــا اشــتهای کامل خــورد.

خوانســاالر آهســته بیخ گوش خلیفه گفــت: »به 
خــدا قســم که دیگــر ایــن مــرد روی رســتگاری 
ــد  ــی نکشــید کــه دیدن ــد. « . طول نخواهــد دی
شــریک، هــم عهــده دار تعلیــم فرزنــدان خلیفــه 
شــده و هــم منصــب »قضــا« را قبــول کــرده و 
برایــش از بیــت المــال مقــرری نیــز معیــن شــد. 
روزی بــا متصــدی پرداخــت حقوق حرفش شــد. 
متصــدی بــه او گفــت: »تــو کــه گنــدم بــه مــا 
نفروختــه ای کــه اینقدر ســماجت می کنــی؟ « .

شــریک گفــت: »چیــزی از گنــدم بهتــر به شــما 
فروختــه ام، مــن دیــن خــود را فروختــه ام. « 
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زندگینامه شهید امان اهلل غالمحسین پور
وی در ســحرگاه روز دهم شــهریور ســال1333 هجری 
ــرو  ــن و پی ــی و متدی ــواده ای مذهب ــی در خان شمس
ائمــه اطهــار)ع( در شهرســتان بردســیر از توابع اســتان 
ــه جهــان گشــود.  دوران کودکــی را  کرمــان چشــم ب
ــه در دامــن  ــر از آرامــش خان در محیــط مذهبــی و پ
مــادری پــاک و در ســایه پــدری مهربــان و زحمتکــش 
ســپری کــرد و راهی مدرســه شــد. تحصیــالت ابتدایی 
را در زادگاهــش بردســیر آغــاز نمــود و بــا نبــوغ و تیــز 
هوشــی خاصی کــه داشــت، بین محصلین درخشــش 
ویــژه ای یافــت.   او دوران ابتدایــی را تا کالس ششــم در 
یــک آموزشــگاه بــه تحصیل پرداخــت. هــوش و زکاوت 
خاصــش او را مــورد توجــه معلمیــن و دبیــران قــرار داد 
و بــه دلیــل اســتعداد بــاال دو ســال را بــا هــم خوانــد. 
ایشــان در انجــام تکالیــف شــوق و ذوق خاص داشــت و 
اکثــر شــبها بــا چــراغ فانوس نفتــی تا دیــر وقــت بیدار 
مــی مانــد و بــا ســلیقه و دقــت خــاص بــه امور درســی 
خــود مــی پرداخــت و همیــن امــر او را در خانه از ســایر 
فرزنــدان و در مدرســه از ســایر دانــش آمــوزان ممتــاز 
مــی کــرد.   پــس از اتمــام دوره-ی دبســتان قدیم- که 
می بایســت مدرک ششــم را بگیرنــد و وارد دبیرســتان 
شــوند- ایشــان در دبیرســتان ســعید در بردســیر ثبت 
نــام کــرده و شــروع بــه تحصیل نمــود.  پــدر بزرگوارش 
کــه مــی بایســت بــا درآمــد کفاشــی خــرج خانــه را در 
بیــاورد بــا تحمــل ســختی فــراوان کار مــی کــرد، امــا 
ــان،  ــودن کار کفاشــی آن زم ــق ب ــی رون ــل ب ــه دلی ب
وضعیــت خانــه از نظــر اقتصادی نابســامان بــود و اینجا 
بــود کــه ایــن فرزنــد وظیفــه شــناس بــا ارده ی آهنین 
خــود بــه کمــک پــدر مــی شــتافت،  ضمــن رســیدن 
بــه دروس خــود هــرگاه اوقــات فراغــت گیــر مــی آورد 
و در ایــام تعطیــالت، دســت بــه کارهــای مختلفــی از 
جملــه بنایــی و غیــره مــی زد تــا خــرج تحصیــل خود 
و مخــارج دیگــر خواهر و بــرادران محصلــش را در آورد.  
تــا کالس دهــم دبیرســتان را به ســبک آمــوزش قدیم 
در دبیرســتان ســعید بردســیر بــا موفقیت گذرانــد و به 
دلیــل نبودن رشــته ی طبیعی در بردســیر عــازم مرکز 
اســتان شــد. تحصیالت خود را در دبیرســتان ســعادت 

کرمــان ادامــه داد تــا اینکــه پس از ســه ســال تــالش و 
کوشــش در امــور تحصیــل بــا ایــن کــه در کنــار درس 
ــه  ــق ب ــود، موف ــه کارهــای ســخت هــم مشــغول ب ب
اخــذ دیپلــم در رشــته ی طبیعــی قدیــم گردیــد.   در 
آزمــون دانشســرای تربیــت معلــم کرمان نیــز پذیرفته 
شــد، و شــروع بــه تحصیــل در رشــته زبــان انگلیســی 
جهــت نیــل بــه مقــام واالی معلمــی کــرد. . پــس از 
ــی  ــا وضعیت ــرا ب ــود در دانشس ــالت خ ــان تحصی پای
ایــده آل، او را بــه عنــوان ســپاه دانــش قدیــم انتخــاب 
کردنــد و پــس از گذرانــدن یــک دوره شــش ماهــه بــه 
یکــی از روســتاهای دور افتــاده سروســتان فــارس بــه 
نــام هــزاره دره رفــت و بــه مــدت دو ســال بــه خدمــت 
بــه مــردم محــروم و مســتضعف آن منطقــه پرداخــت.   
او کــه در دانشســرا فــوق دیپلــم زبــان انگلیســی اخــذ 
کــرده بــود، پــس از اتمــام دوره ســپاه دانــش، کــه هــم 
بــه تعلیــم و تربیــت روســتائیان محــروم همــت مــی 
گمــارد و هــم خدمــت ســربازی خــود را انجــام مــی 
داد بــه آمــوزش و پــرورش کرمــان مراجعــه و تقاضــای 
تدریــس نمــود که شــهرهای بافــت، زرنــد و جیرفت را 
بــه او پیشــنهاد مــی کننــد. او محرومتریــن و دورترین 
شــهر یعنــی جیرفــت را انتخــاب مــی کنــد و عــازم 
ــو نهــال آن منطقــه مــی شــود.   خدمــت بــه نســل ن
ــیده ی  ــم پوس ــار رژی ــال انفج ــه س ــال57- 56 ک س
پهلــوی و شــکل گیری انقــالب بــود. شــهید در شــیراز 
بــه همــراه دوســتش کــه دانشــجوی پزشــکی شــیراز 
بــود بــه محافــل سیاســی راه یافتــه و آگاهــی کامــل از 
اوضــاع روز پیــدا کــرد و از وضعیــت مبــارزات شــدید 
مردمــی در شــهرهای بــزرگ کشــور مطلــع گردیــد،  
لــذا همزمــان بــا ورود بــه منطقــه ی جیرفــت فعالیــت 
خــود را آغــاز نمــود و همــواره بــه رهنمــود و هدایــت 
دانــش آمــوزان مــی پرداخــت و آنهــا را بــه مبــارزه ی 
جــدی تــر تشــویق و ترغیب مــی کــرد. او منبع پخش 
کتــاب، پوســتر و نوارهــای امــام خمینــی )ره( در بیــن 
مــردم بــود و باالخــره ســاواک وی را در بیــن راه عنبــر 
آبــاد- جیرفت دســتگیر کــرده و به زنــدان مــی اندازند.   
پــس از دســتگیری او خبر بــه همکاران فرهنگــی او در 
جیرفــت و کرمــان مــی رســد. که بــا پیــام متحصنین 

ــوزش و  ــان در آم ــریف کرم ــان ش ــده ای از فرهنگی ع
پــرورش موجبــات آزادی اش  فراهــم می شــود. بــا اوج 
گیــری انقــالب و مبــارزات مردمــی بــه فرمــان حضرت 
امــام)ره( دانشــگاه هــا،  مــدارس و مراکــز علمی تعطیل 
شــده و همــه یکپارچــه بــه خیابانهــا ریختند و شــهید 
بزرگــوار غالمحســین پــور از هدایتگــران اصلــی ایــن 
ــه  ــود. او ن ــاد و جیرفــت ب ــارزان در منطقــه عنبرآب مب
تنهــا در آن منطقــه فعالیــت جــدی داشــت، بلکــه در 
تظاهــرات و حرکتهــای کلیــدی کرمــان بــا هماهنگی 
گروههــای مبــارز نقــش فعال داشــت و مرتــب در رفت 
و آمــد بــود.   پــس از پیــروزی انقــالب آن بزرگــوار در 
هدایــت و روشــن کــردن مــردم نقش بســزایی داشــت 
و همــراه بــا آن، ســنگر مهــم تدریــس را نیــز رهــا نکرد 
و بــه هدایــت و تعلیــم نوجوانــان آن منطقــه ی محروم 
پرداخــت. ایشــان همچنیــن بــا ســتاد نمــاز جمعــه ی 
شــهر همــکاری تنگاتنگــی داشــت و همــواره خطبه ها 
را ضبــط مــی کــرد و در روزهــای عــادی از بلندگوهــای 
مســجد پخــش می کــرد و یا بــه اطــراف می فرســتاد.   

پیامک های ارسالی شما
10000100005588 شماره ی ارسال پیامک

* با کمبودآب درسراســر کشــور وخشکســالی 
چــرا دربرخــی روزهــا کــه مســئولی وارد 
شهرمیشــودو یا مناســبتی و راه پیمایی اســت 
خیابانهــا را آب پاشــی و آب را به هدرمی دهید 
اصــال آب روی اســفالت چــه معنــی میدهــد 
ــه هــای  ــا درچال کــه فــوری بخــار میشــود ی
مــی مانــد وبــه روی لبــاس و کفــش بعضیهــا 
مــی ریــزد ایــن کار را جمــع کنیــد متشــکرم
20----9132                                           

*بــا ســالم بــرای اوقــات فراغــت بچــه هــای 
ــی  ــای علم ــد اردوه ــزی بکنی ــه ری ــا برنام م
ــب  ــی و ســیاحتی ترتی و گردشــگری و زیارت
بدهیــد مــا خانــواده هــا هــم بخشــی ازهزینــه 
هــای را مــی پردازیــم وفضــای مجــازی را هــم 
ــکر           913----71 ــد باتش ــرل کنی کنت

*باتشــکر ازشــهردارجدید کــه درروکــش 
آســفالت معابــر توجــه خاصی به ســرعتگیرها 
دارد و بــا شــیب مالیــم و ســرعت کمــی 
میشــود عبورکــرد ونیازبــه توقــف کامــل 
نــدارد پیشــنهاد میشــود بــرای بهینــه شــده 
ضمــن اصــالح ســرعتگیرهای قبلــی روی انها 
ــد  ــا درشــب بهتردی عالئمــی نصــب شــود ت
داشــته باشــند ممنــون            9386----06

*ایــن راهپیمایــی خانوادگــی را هفتگی کنید 
و از مشــارکت مــردم وفوالدهــا اســتفاده شــود 
چــون کمــک به بهبــود و ســالمت تــن و روان 
ــی را  ــی صبحگاه ــته جمع دارد و ورزش دس
هــم درپارکهــا راه انــدازی کنیــد حتماخانــواده 
هااســتقبال مــی کننــد           9362----99

*بــرای حضورنوجوانــان وجوانــان در مســاجد 
ابتدابایــد والدیــن حضورپیــدا کننــد بــا 
ــد  ــادت کنن ــا ع ــان وانه ــی فرزندانش همراه
ــوند  ــوی برخوردارش ــی ومعن ــو روحان و از ج
اگــر وســائل تفریحــی  و ورزشــی و ســرگرمی 
درجنــب مســاجد دیــده شــود قطعاحضورانها 
بیشــترخواهد شــد واینقــدر کــه والدیــن 
ومربیــان درحضوردر مســاجد تاثیر گذاراســت 

ــدارد  ــن ن ــزی جایگزی ــچ چی ــه هی ک
26----9134

۱۱ تیرماه سالروز شهادت، شهید امان ا.. غالمحسین پور

گزارش تصویری عملکرد شهرداری بردسیر

هفته بدون فوتی کرونا در کرمان

 پروژه های در دست اقدام:
ــوار ضلــع شــرقی بهشــت زهــرا /   احــداث دی
احــداث بلــوار و میــدان ورودی شــهر از ســمت 
ــی  ــن چمــن مصنوع دشــتکار / احــداث زمی
ــوار  ــوژ بل ــازی رف ــاد / بهس ــم آب ــه کری محل
ــوار شــهید  ــی  بل آزادگان / بهســازی رفوژمیان
ملــک قاســمی  / روشــنایی بلوارهــای شــهید 
حســین خســروی – شــهید ملــک قاســمی –

بلــوار امــام ســجاد )ع( / زیرســازی کوچــه فجر 
27 / زیرســازی کوچــه میرزاآقاخــان 18 و 20 
/ ایجــاد ســرعت گاه در معابــر ســطح شــهر / 
احــداث خیابــان 20 متری شــمال باغ ســیبی 
/ دوبانــده کــردن ابتــدای بلــوار ولیعصر)عــج(

پیاده رو سازی:
بلــوار شــهید ملــک قاســمی/ معابــر شــهرک 

وحــدت/ معابــر کریــم آبــاد
ــهرداری  ــای ش ــت ه ــوص فعالی  وی در خص
بردســیر در حــوزه  ی فرهنــگ نیــز بــه مــوارد 

زیــر اشــاره کــرد.
حوزه ی فرهنگی :

پیــاده روی خانوادگــی /  پیــاده روی کارکنــان 
ــال  ــابقات والیب ــت از مس ــهرداری / حمای ش
شهرســتان / مســابقه روز قدس / همــکاری در 
برگــزاری مراســم اجرای ســرود ســالم فرمانده
/ حمایــت مســابقات فیتنــس چلنــچ بانــوان/

ــای  ــب ه ــن ش ــزاری جش ــت در برگ حمای
ــگاه  ــزاری نمایش ــه برگ ــک ب ــیر /کم بردس
صنایع دســتی / همــکاری با گالــری پدربزرگ 
ــم هــای ســینمایی / برگــزاری  در اکــران فیل
ســرود بــه مناســبت محکــوم کــردن هتــک 
ــه ســاحت مقــدس امــام رضــا )ع(  حرمــت ب
در مســاجد/ نصــب تابلــو بــزرگ و زیباســازی 
ــوری ســه راه جوشــور/  ــان ن ــل ورودی / الم پ
نمایشــگاه خط و نقاشــی شــهرداری/کمک به 

کتابخانــه عمومــی
سایراقدامات انجام شده: 

ــهید  ــوار ش ــتی بل ــتگاه تندرس ــداث ایس اح
جهاندیــده/ نورپــردازی پــارک بانوان/ بازســازی 

رفــوژ میانــی بلــوار شــهید رمضانــی.

عملکرد 60 روزه
 مهندس رضا شاه حیدری پور 
سرپرست شهرداری بردسیر

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان با 
اشــاره بــه بســتر یشــدن 53 بیمــار کرونایــی 
طــی یــک هفتــه گذشــته در اســتان کرمــان

گفــت: خوشــبختانه در طــول هفتــه گذشــته 
ــا  ــر اثــر کرون هیــچ مــورد فوتــی در اســتان ب

گــزارش نشــده اســت.
ســعید صحبتــی ســخنگوی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان در تشــریح آخریــن وضعیت

بیمــاری کرونــا طــی روزهــای 4 تــا 10 تیرماه 
جــاری اظهــار کــرد: طــی مــدت یادشــده 53 
ــای  ــد در بیمارســتا نه ــی جدی ــار کرونای بیم

اســتان کرمــان بســتری شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه در هفتــه گذشــته هیــچ 
مــورد فوتــی بــر اثــر کرونــا در اســتان کرمــان 
گــزارش نشــده اســت، مجمــوع فــوت یهــای 
ــام  ــر اع ــان را 5662 نف ــا در اســتان کرم کرون

کــرد.


