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اداره کل  صنایع دستی  معاون 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به  تسهیالت  اعطای  از  کرمان  استان 
تولیدکنندگان و شاغالن صنایع دستی این 

استان خبر داد.
کاظم حسین زاده افزود: این تسهیالت بر 
صندوق  با  منعقدشده  تفاهم نامه  اساس 
توسعه  به منظور  و  امید  کارآفرینی 
هنرمندان  اشتغال زایی  و  کارآفرینی 

صنایع دستی اعطا می شود.
که  مذکور  تسهیالت  کرد:  اظهار  وی 
به صورت تلفیقی است به اشخاص حقیقی 
و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی ها در 
قالب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال 

۱۴۰۰ تعلق می گیرد.
حسین زاده بیان کرد: متقاضیان می توانند 
سامانه  طریق  از  را  خود  درخواست 
my.mcth.ir ارسال کنند و داشتن سن 
۱۷ تا ۷۰ سال یکی از شرایط ثبت نام در 
این سامانه است و نرخ سود تسهیالت تا 
سقف ۵۰۰ میلیون ریال ۱۰ درصد است 

و باالتر از آن ۱۲ درصد خواهد بود. معاون 
میراث فرهنگی  اداره کل  صنایع دستی 

حال  در  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استان 
هنرمند  هزار   ۷۰ استان  این  در  حاضر 

و  رشته   ۱۰۰ در  کرمانی  چیره دست 
زیر رشته صنایع دستی فعال هستند.

معاون صنایع دستی استان کرمان خبر داد:

اعطایتسهیالتبههنرمندانصنایعدستی
معاون استاندار هشدار داد:

وضعیت ۸ هزار کیلومتر از 
رودخانه های کرمان بحرانی است

معاون امور عمرانی استاندار کرمان با بیان اینکه این استان ۲ 
نوبت طی ۲۰ روز گذشته درگیر سیل شد، گفت: بیش از ۴۰ 
هزار کیلومتر رودخانه در استان داریم که وضعیت هشت هزار 
قرار  تأثیر  تحت  را  ما  مسکونی  مناطق  و  بحرانی  آن  کیلومتر 

داده است.
اسالمی  نشست شوراهای  در  آیت اللهی موسوی  سید مصطفی 
استان کرمان افزود: الیروبی این رودخانه ها به ۱۶ هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد که معادل پنج سال بودجه استان کرمان 

است.
افتاد که پل  اتفاق  استان  اظهار داشت: سال ۹۶ سیل در  وی 
ورودی بم را شکست، سپس بردسیر را آب فراگرفت و همین 
شهرداری و دهیاری ها مسیر رودخانه ورودی شهر را با عرض ۸۰ 
متر از دهنه ۶ متری با ارتفاع ۶۰ سانتیمتر می خواستند عبور 

دهند که آب شهر را فرا گرفت.
موسوی افزود: آن زمان ۲ میلیارد تومان پول بحران سیل استان 
را جابجا کردیم و رودخانه را دیواره سازی کردیم و از آن زمان 

مشکلی وجود ندارد.
معاون امور عمرانی استاندار کرمان گفت: سال ۹۷ نیز با کمک 
اداره آب منطقه ای استان طرح اضطرار سیل را در کرمان اجرا 
میلیارد  به ۹۰  آن  اجرای  اما  گرفتیم  مصوبه  بار  چهار  کردیم، 
تومان در آن زمان نیاز داشت که تاکنون اعتباری در این حوزه 

دریافت نشده است.
وی تصریح کرد: با کمک شرکت های معدنی استان و تخصیص 
الیروبی  را  استان  رودخانه  کیلومتر   ۱۳۲ تومان،  میلیارد   ۲۰
کردیم و اگر دولت این کار را نمی کرد امروز حداقل شاهد فوت 

تعداد باالی ۵۰ نفر در سیل های اخیر بودیم.

انواع میوه های زمستانی
 سالمتی در سرما با این 5 میوه

زمستان نیز به مانند دیگر فصل های سال میوه ها و سبزیجات 
بسیاری را با خود به همراه می آورد.  با وجود انواع میوه ها و 
سبزیجات فصلی در زمستان، باید بدانید که کدام یک از میوه ها 
برای سالمتی شما مفید هستند. بنابراین، در اینجا نگاهی داریم 
به انواع میوه های زمستانی که برای حفظ رژیم غذایی سالم باید 

در این فصل در برنامه غذایی خود داشته باشید.
گریپ فروت

گریپ فروت یکی از میوه های زمستانی عالی برای دریافت یک 
دوز عظیم ویتامین C است. گرچه این باور طوالنی مدت که این 
ماده مغذی می تواند از بیماری جلوگیری کند یا حتی بیماری را 
درمان کند واقعاً درست نیست، اما تحقیقات نشان می دهد که 
ممکن است طول بیماری هایی مثل سرماخوردگی را کوتاه کند. 
نصف گریپ فروت فقط ۵۲ کالری دارد و مواد مغذی زیادی را 
تأمین می کند. اگرچه می توانید به راحتی آب میوه آن را پیدا 
کنید، اما به دنبال میوه کامل آن بروید تا از مزایای فیبری آن 

بهره مند شوید. می توانید با آن غذا نیز درست کنید.
انار

انار میوه ای سالم، زیبا و منحصر به فرد است که از اواخر پاییز 
و زمستان وارد بازار می شود.  این میوه با کنترل سطح فشار 
خون در بدن در مبارزه با فشار خون باال عالی است. انار همچنین 
منبع فیبر است که می تواند به سیستم هضم کمک کند؛ از آب 
انار برای بهبود التهاب مفاصل استفاده می شود. انارهای دانه دانه 
شده را می توانید در ساالد بریزید و یا برای تزئین سوپ از آن ها 

استفاده کنید. همچنین انار می تواند برای
سیب 

توانایی سیب برای نگهداری طوالنی مدت پس از برداشت باعث 
می شود برای ماه های زمستان عالی باشند. طبق بانک اطالعاتی 
کالری،   ۹۵ حاوی  متوسط  سیب  یک   ،USDA غذایی  مواد 
مقدار مناسبی ویتامین C و بیش از ۴ گرم فیبر است. این میوه 

ترد برای قلب شما نیز مفید است.
خرمالو

یکی از این میوه های نارنجی حاوی حدود ۱۱۸ کالری است و 
دوزهای قابل توجهی ویتامین C و A، به عالوه ۶ گرم فیبر در 
خود دارد خرمالو است. این خبر خوبی برای هر کسی است که 
می خواهد وزن کم کند زیرا یک مطالعه اخیر نشان داده است 
که صرفاً افزایش مصرف فیبر می تواند منجر به کاهش وزن شود. 
خرمالوهایی را انتخاب کنید که نرم و رسیده باشند؛ اگر سفت 
و محکم باشند بیش از حد قابض و تلخ خواهند بود. عالوه بر 
مصرف خام از آن ها در تهیه مربا، اسموتی خرمالو  و یا یک ساالد 

زیبا استفاده کنید.
کامکوات

کامکوات  می یابید  زمستان  در  که  میوه هایی  ریزترین  از  یکی 
است. کامکوات ها از خوش طعم و معطرترین میوه ها هستند. طعم 
ترش و شیرینی دارند و می  توانید پوست و همه آن  ها را بخورید. 
هشت کامکوات کامل در حالی که ویتامین ها، مقدار زیادی فیبر 
و حتی مقداری کلسیم را تأمین می کنند، حدود ۱۰۸ کالری را 
به شما باز می گرداند. آن ها را به صورت مربا بپزید یا آن  ها را به 

عنوان بخشی از ساالد امتحان کنید.
 کیوی

از آن چه تصور می کنید قوی  کیوی میوه ای سبز رنگ که 
تر است. با داشتن ویتامین C بیشتر از یک پرتقال و پتاسیم 
بیشتر از یک موز، یک عدد کیوی می تواند حال شما را خوب 
کند. اگرچه می توانید از کیوی برای تهیه مربا استفاده کنید، اما 
طعم آن بهتر است خام بماند. سعی کنید چند برش از میوه های 

زمستانی را در ساالد میوه خود بریزید
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استقبال سیرجانی ها از بانویی که ۹۰۰ کیلومتر 
را به عشق سردار دل ها پیاده طی کرد

مراسم استقبال از کبری جعفریان نخستین زائر پیاده سردار 
دل ها با استقبال پرشور مردم والیتمدار و مسئوالن سیرجان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان؛ 
خانم کبری جعفریان ۵۵ ساله از مشهد مقدس به عشق حاج 
قاسم مسیر از حرم والیت تا حریم امنیت ۹۰۰ کیلومتری 
تا گلزار شهدای کرمان و آرامگاه شهید سلیمانی را به صورت 

پیاده روی طی کرده است.
گفتنی است کبری جعفریان اهل استان کهگیلویه و بویراحمد 
و شهرستان سی سخت است که به عشق زیارت مرقد سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید حسین پور جعفری 
پیاده روی خود را از ۱۵ آذر از مشهد الرضا )ع( آغاز کرد و 
وارد کرمان و صبح یکشنبه مورخ سوم بهمن ماه به منظور 
زیارت مرقد دو پیشوای شیعه به سمت سامرا پیاده حرکت 

کرد.

نقشمهمشهردارشبدرمدیریتشهری

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سیرجان:

خانوادهشهدایمدافعحرم،برکتسفرهانقالبهستند

بر  بر اهمیت و نظارت دقیق  شهردار منطقه یک 
روند فعالیت شهرداران شب با رویکرد رسیدگی و 

رفع مشکالت شهری تاکید کرد.
یک،  منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست بررسی و رسیدگی به مسایل حوزه فعالیت 
و  یک  منطقه  شهردار  حضور  با  شب  شهرداران 

شهرداران شب برگزار شد.
در این نشست ابراهیم باستانی راد شهردار منطقه 
یک با تاکید بر جدیت و اهتمام ورزی در برخورد 
با تخلفات بویژه پیمانکاران گفت: کنترل و نظارت 
بر عملیات رفت و روب و حمل و دفع زباله، بازدید 
و  ساخت  از  بازدید  پیمانکاران،  فعالیت  روند  از 
سدمعبر،  رفع  و  رسیدگی  غیرمجاز،  سازهای 
متخلفان،  به  اخطار  و  نخاله  رسیدگی جمع آوری 
پیگیری  و  رصد  گرمخانه،  به  متکدیان  انتقال 
کمیت و کیفیت خدمات شهری، صدور دستور کار 
در صورت نیاز، گزارش مشکالت هر شب و ارسال 
برای رده های اقدام کننده در روز و به طور کلی 
از  مدیریت شهری  پایش شبکه  و  مستمر  حضور 

مهمترین وظایف شهردار شب است.
ارایه  شهری  مدیریت  مجموعه  هدف  گفت:  وی 

و  است  شهروندان  به  مستمر  و  بهتر  خدمات 
بتوانیم  شب  شهردار  طرح  اجرای  با  امیدواریم 
به شهروندان  گام های مؤثری در راستای خدمت 

برداریم.
شهردار منطقه یک، نبود شهردار شب را یک خأل 

در سیستم مدیریت شهری در طول شب دانست 
می تواند  شب  طول  در  خأل  این  کرد:  تاکید  و 
آسیب های زیادی به شهر وارد کند که با انتصاب 
نارسایی ها  این  از  بسیاری  جلوی  شب،  شهردار 

گرفته می شود.

ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  سرپرست 
شهرستان سیرجان به همراه همکاران خود 
در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا )س( 
از  و  دیدار  حرم  مدافع  شهدای  خانواده  با 

آن ها دلجویی کردند.
که  موضوع  این  به  اشاره  با  قاسمی  ملک 
ستودنی  شهید  خانواده  بردباری  و  صبر 
نعمت  شهدا  خانواده  شما  افزود:  است، 

آزادی و سربلندی را برای دین اسالم و ملت 
بزرگ ایران به ارمغان آوردید زیرا فرزندان 
بدون منت و هیچ گونه  را  و همسران خود 
چشمداشتی تقدیم نظام مقدس جمهوری 

اسالمی کردید.
سرپرست بنیاد سیرجان بیان کرد: فرهنگ 
که  است  ارزش های  از  شهادت  و  ایثار 
و  است  برخوردار  واالیی  از جایگاه  همیشه 

امیدوارم خداوند به ما توفیق دهد تا بتوانیم 
ادامه دهنده راه شهیدان عزیزمان باشیم.

وی بابیان اینکه خانواده شهدای مدافع حرم 
انقالب هستند، گفت: دشمن  برکت سفره 
تالش می کند که نظم جامعه به ویژه ایران 
را برهم بزند که با مبارزه همسران شما این 

توطئه خنثی شده است.

دارند.  را دوست  زیبایی  و  نوگرایی  امروزی شده اند،  همه 
این یک  به مد و زیبایی دارند و  جوان ها عالقه بیشتری 
اقتضای سن آن ها می باشد. آنچه  امر بدیهی است، چون 
نکردن  رعایت  و  ارزش ها  به  زدن  پا  پشت  است،  ناپسند 
اخالق اجتماعی است. وقتی این مسئله به افراط و تفریط 
می شود  تبدیل  جوان  یک  دغدغه  به  و  می شود  کشیده 
نگران کننده  باشند،  روز  مد  آخرین  دنبال  به  همواره  که 
دنبال  یا  مجازی  فضای  اینترنت،  در  جستجو  می شود. 
کردن اینکه فالن سلبریتی چه می پوشد؟ چه گونه آرایش 
می کند؟؛ تکیه کالم ها و به دنبال آن تقلید و هزینه کردن 
را  جوانان  ذهن های  ها،  سلبریتی  به  شدن  شبیه  برای 
را  داخل  تولید  بازار  وقتی  امروزی  جوان  می کند.  آشفته 
با این پوشش نمی تواند به  می بیند و متوجه می شود که 
حس تنوع طلبی خودپاسخ دهد، به پوشش های مد شده 
به راحتی  این می شود که  و  از خارج کشور، دل می بندد 
جهان  سرمایه داری  می افتد.  بیگانگان  دست  به  بازار 
سراسر  می خواهد  بلکه  نیست  ایران  فقط  هدفش  نقطه 
تبدیل  مختلف  کاالهای  فروش  برای  بازاری  به  را  جهان 
الگوبرداری  با  هم  داخلی  تولیدکنندگان  متأسفانه  کند. 
پرداخته اند. درحالی که  ترویج مدل های غربی  به  تقلید  و 
را  جوانان  نیازهای  جدید  و  نو  طرحی  با  می توانستند 
می شود  این  و  دهند  پاسخ  زیباپسندی  و  تنوع طلبی  به 
تهاجمات  بسط  به  مشروط  مردم  اعتقادات  و  تاریخ  که 
فرهنگی می شود. تولیدکنندگان و طراحان خارجی که با 
تأثیرگذاری روش های فنی آشنا هستند، راحت توانسته اند 

می گذرد  که  روزبه روز  کنند.  پیدا  را  خود  مصرف  بازار 
بر  طرح ها و مدهای جدید وارد زندگی ها می شود. عالوه 
رفتارهای  خانه ها،  نمای  و  دکوراسیون  آرایش،  پوشش، 
روزمره،  گفتار  اجتماعی،  معاشرت های  عجیب وغریب، 
مد  هرازگاهی  نیز،  کسب وکار  حتی  و  اندیشه ها  و  افکار 
مدگرایی ها  تمام  میان  در  می شوند.  محافل  نقل  و  شده 
نحوه پوشش بیشتر به چشم می آید؛ آنچه امروز به عنوان 
می شود،  دیده  مختلف  جوامع  در  افراطی  به صورت  مد 
غربی  کشورهای  از  که  است  آن  ناپسند  و  مذموم  شکل 
فشن  ماحصل  که  است  پیداکرده  راه  کشورها  سایر  به 
می شود  دنبال  زیادی  عالقه مندان  با  که  است  شوهایی 
است  خطرناک  آنچه  می گیرند.  قرار  سرمشق  و  الگو  و 
کار  شده  باعث  که  است  مدپرستی  به  مدگرایی  تبدیل 
با  که  برسد  تجمل گرایی  و  غرب گرایی  مصرف گرایی،  به 
وجود دنیای مجازی، مد شتاب بیشتری پیداکرده است. 
این پیروی بی چون وچرا هیچ حدومرزی نمی شناسد. مد، 
تأثیر دو نیروی مخالف تفاوت و شباهت است. هم دلمان 
همرنگ  داریم  دوست  هم  و  باشیم  متفاوت  می خواهد 
جماعت شویم. زمانی کالس و مد به نظم، مرتب بودن و 
لباس های تمیز و آراسته بود، اما امروزه هر چه شلخته تر 
و نامنظم تر شوید، باکالس تر خواهی بود و جالب تر اینکه 
از  نماندن  عقب  مد  قافله  از  و  مد  این  به  رسیدن  برای 
قافله  این  موافِق  ندارند.  ابایی  و  ترس  هیچ  کردن  هزینه 
از هزینه کردن  هزار رنگ، هزار نقش حرکت می کنند و 
برای آن لذت می برند. با رواج این مدگرایی و مدپرستی ها 
تعدادی هم هستند که به فکر فرو می روند که آن ها هم از 
این جریان عقب نیفتند و مشکالت از اینجا شروع می شود 

که باید برای دیگران زندگی کنیم. یک دکوراسیون زیبا و 
تماشایی برای دیگران می سازیم که هیچ سهمی در لذت 
بردن از آن نداشته و این می شود که ما نه برای خودمان 
آن ها  دغدغه  هیچ گاه  که  پیرامون  آدم های  برای  بلکه 
نخواهیم بود، زندگی کرده ایم. دنبال پوششی رفته ایم که 
مد باشد، چیدمان خانه را بر اساس مد روز پیش بردیم. 
از  مبادا  باشد که  فرستادیم که مد  را کالس هایی  بچه ها 
احساس خوشبختی کنیم،  اینکه  برای  بیاوریم..  بقیه کم 
واقعیت های زندگی شخصی مان را بپذیریم و بهترین های 

ممکن را خلق کنیم. سؤال اصلی این است که ما تا چه حد 
فرهنگ ایرانی را به بچه ها آموزش می دهیم؟

به  افراد  و  اخالق مد شود  و  برسد که عفت  روزی  کاش 
بروند  اخالقی  آراستگی های  جدیدترین  کسب  دنبال 
اینکه  نه  کند؛  بروز  جامعه شان  و  خانه  در  معنویت  تا 
بی اعتنایی به دستورات پروردگارشان تمدن و مد به حساب 
بیاید. کاش دوست داشتن و یاور امام زمان )عج( بودن مد 
می شد، هیهات که اکنون همه مدگرایی ها بر علیه اوست.

تا چه حد فرهنگ ایرانی را به بچه ها آموزش می دهیم؟

وقتیمدگراییتبدیلبهمدپرستیمیشود!
  شـماره 160  5 بهمن ماه 1400

3 ورود سامانه بارشی جدید 
به کشور از چهارشنبه

از  گفت:  هواشناسی  سازمان  پیش بینی  مدیرکل 
چهارشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد کشور می شود که 

کاهش ۴ تا ۶ درجه ای دمای هوا را در پی دارد.
ورود  با  بعدازظهر چهارشنبه  از  صادق ضیائیان گفت: 
سامانه بارشی در نواحی شمال غرب، غرب، سواحل غربی 
دریای خزر، ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی به تدریج 

افزایش ابر و بارش پراکنده باران و برف و وزش باد انتظار 
می رود.

به گفته مدیرکل پیش بینی و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسی، روز پنجشنبه گستره و شدت سامانه بارشی 
افزایش یافته در بخش هایی از جنوب غرب، استان های 
و  ارتفاعات  شمالی،  خراسان  و  خزر  دریای  ساحلی 

دامنه های زاگرس، ارتفاعات و دامنه های جنوبی 
موقت  شدید  باد  وزش  و  برف  و  باران  بارش  البرز 

پیش بینی می شود.
او می گوید: تا دو روز آینده در اغلب نقاط کشور جوی 
پایدار و در شهر های صنعتی افزایش غلظت آالینده های 

جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

رئیس کالنتری ۱۳ سیرجان از دستگیری یک 
سارق اماکن خصوصی و کشف ۱۰ فقره سرقت 

در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ علی غیاثی در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
این   ۱۳ کالنتری  مأموران  گفت  پلیس  خبری 
اماکن  سرقت  افزایش  به  توجه  با  شهرستان 

را  مراتب  نیمه کاره  ساختمان های  و  خصوصی 
مأموران  افزود:  وی  دادند.  قرار  کار  دستور  در 
با انجام کار اطالعاتی یک متهم را شناسایی و 
این متهم فردی سابقه دار  دستگیر کرده اند که 
از بازجویی های به عمل آمده به ۱۰  بوده و پس 
فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان های 

مراحل  سیر  جهت  و  کرد  اعتراف  نیمه کاره 
قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

از  سیرجان  شهرستان   ۱۳ کالنتری  رئیس 
اموال  از  بهتر  شهروندان خواست زمان مراقبت 
و  مشکوک  افراد  تردد  خود  خصوصی  اماکن  و 

ناشناس را در محله خود به ۱۱۰ اعالم کنند.

دستگیریسارقاماکنخصوصیبا۱۰فقرهسرقتدرسیرجان

داستان  بی بی
بخش دوم

باغ قلعه انواع درختان میوه را داشت، تمام میوه ها لب جوی قنات مبارکه 
بودند، آلوچه، آلوزرد، گالبی، انواع سیب، انگور، یک درخت توت سیاه 
هم گوشه ی باغ بود که شده بود محل پاتوق دختران و پسران هم سن 
و سال ما. فصل بهار صدای گنجشکان روی درخِت شن وسط قلعه، 
گوش فلک را َکر می کرد، وسوسه می شدم و می رفتم روی درخت شن 
و جوجه ها را نگاه می کردم. به جوجه ی چقوت می گفتند چقوت لَقو. 
تازه از تخم بیرون آمده بودند و بال و پری نداشتند. پسرهای بی رحم، 
چقوت ها را می گرفتند، در پیراهن خود می گذاشتند، پایین می آمدند و 
سر گنجشک را در یکدست و تن در دست دیگر، با یک تکان سر را از 
تن جدا می کردند و بعد تمیز و کباب! برای ما هم یا بال چقوت می رسید 
یا کله ی چقوت. غروب ها هرکدام یک ظرف برمی داشتیم می رفتیم سر 
کیش قنات، ظرف ها را آب می کردیم و می ریختم داخل کوزه ها، جلوی 
صفه قلعه ده کوزه و ُخمره ردیف چیده بودند. لب جوی قنات لباس 
می شستیم، اگر هوا گرم بود ُقِتْو می خوردیم )آب تنی می کردیم(. بی بی 
صغری داخل کماجدان، چغندرقند و چغندر محلی می ریخت درش را 
گل می گرفت و می گذاشت زیر ِکْونا در تنور. تا صبح می پختند، صبح 
زود از خواب بیدار می شدیم و اول چغندر می خوردیم. من هنوز مدرسه 
نمی رفتم. پدر و مادرم تصمیم گرفتند به مشهد بروند، آمدند مبارکه 
دنبال من، به بی بی صغری التماس کردم که بی بی، نگذار مرا ببرند، 

مبارکه می مانم، البته هنوز پدر و مادرم نرسیده بودند.
دیواری در قلعه بود که این دیوار، خر ما بود. همیشه به ردیف روی خر 
مادرم  و  پدر  که  روزی  شهر.  می رفتیم  خود  به حساب  و  می نشستیم 
رفتند مشهد، طبق معمول سوار خر شدیم، همیشه خودم می خواستم 
راننده ی خر باشم، بقیه هم مالحظه ام را می کردند، چون بچه ی کرمان 
بودم. میهمان به حساب می آمدیم، نشسته بودیم روی خر من نفر اول 
نشسته بودم و بقیه ردیف پشت سرم. پسران اقوام مشهدی نیز بودند، 
دو دقیقه سوار بودم یک باره احمد تیله ام داد. هنوز پدر و مادرم نرسیده 
بودند، محکم زمین خوردم. شانه ام شکست، بردند دستم را آتل بندی 
را  باال رفتن بچه ها  کردند. روزها زیر درخت شن می خوابیدم و فقط 

تماشا می کردم.
ادامه دارد...

 داستـان

حضرت زهرا )س( نور اهل آسمان است. سرور زنان 
جهانیان، از اولین تا آخرین است. دروازه های آسمان 
گشوده می شود و فرشتگانی بی شمار هلهله کنان فرود 
می آیند. بارانی شگفت، زمین را فرا می گیرد فاطمه 
یازده  متولد می شود، خورشیدی که  السالم(  )علیها 
ستاره دنباله دار را در آسمان امامت مادری کرد. یازده 

ستاره از دامان این خورشید فروزان بر بلندای گیتی 
نورافشانی خواهند کرد. بیستم جمادی الثانی سالروز 
والدت بانوی دوعالم، سرور بانوان جهان، کوثر قرآن، 
همتای امیرالمومنین )ع( دیده به جهان گشود. نام 
ام  ام ابیها،  مقدسش  کنیه های  و  فاطمه  مطهرش 
معروف ترین  است.  الحسین  ام  و  الحسن  ام  االئمه، 
القاب بانوی دوعالم صدیقه کبری، زهرا، طاهره و بتول 
است. پدری به نام محمد )ص( او را تربیت می کند. 

با  خداوند  »بی شک  می فرمایند:  )ص(  اکرم  پیامبر 
خشم فاطمه )س( به خشم می آید و با خشنودی او 
خشنود می شود.« مادری چون خدیجه )س( دارد که 
اسالم مرهون ایثار و فداکاری اوست. شوهری چون 
امیرالمومنین )ع( دارد که بیش از سیصد آیه قرآن 
فریادی  )ع(  فاطمه  است.  نازل شده  او  درباره  مجید 
چه  )ع(،  علی  مظلومیت  کوچه های  در  است  سرخ 
بانوی  آن  بهشتی،  این کوثر  تماشایی است چهره ی 

معصوم و مظلوم بانوی بانوان بهشتی که محبوب ترین 
و عفیف ترین زن جهان است. زنی که همه سر افزاری 
و عزت و شرافت را از اسالم و مولود مبارکش دارد. 
عالی ترین نمونه شخصیت فرهنگی و سرشار از اصالت 
زن مسلمان در وجود فاطمه زهرا )س( ظهور کرد و 
به عروج رسید. به امید آنکه با الگوبرداری و پیروی 
از حماسه فاطمی از حریم والیت و امامت در اسرار 

زندگی ما جلوه نمایی کند.

حضرتفاطمه)س(،فریادیسرخدرکوچههایمظلومیتحضرتعلی)ع(

رحیمه شهاب الدینی
بودنت  که  سال هاست  آشنایم،  تو  آغوش  با 
را در کنارم احساس می کنم و دلم را به مهر 

مادرانه ات بسته ام.
پر  تو  قلب  به سوی  عاشقانه ام  گل واژه های 

می کشد که تنها دغدغه زندگی ام تویی.
چه زود قد کشیدم در برابر دیدگانت اما ای 
همه هستی من، تو چه آرام خمیده شدی و 
من پژمرده شدنت را ندیده ام. برایم از حالت 

بگو، از دردهای پنهان وجودت ...
چه روزهایی که همه دل نگرانی ها و دردهایم 
را به سوی تو آوردم و مأمن گرم دست هایت، 
قلب لرزانم را در آغوش کشید و آرامش را به 

من هدیه کرد.
چادرنمازت  بوی  زندگانی،  واژه  بهترین  ای 
هنوز در خاطرم باقی است که چه زیبا مسیر 
بندگی را به من آموختی، ایمانم بهایی است 

که از دعای مادرانه توست.

یافتم  اشک هایت  در  را  مهربانی  گل واژه های 
و چه زیبا شقایق دست های صبورت، بدرقه 

گام های لرزان دنیایی ام شد.
آذین  را  آرزوهایم  محراب  مادرانه ات  غزل 
سراسر  مهربانی ات  بی دریغ  دریای  و  نمود 
زندگانی ام را فراگرفت اما من، با نامهربانی ام 

بارها تو را آزردم.
تو تکیه گاه خستگی ام بودی و من، در لحظات 

تنهایی در کنارت نبوده ام.
غمخوارت  من  و  بوده ای  من  صبور  سنگ 

نبوده ام، حاللم کن ای مادر.
است چرا  عاشقت کم  قلب  برای  بهشت هم 

که تو، خود ایثاری و از تبار فاطمه ای.
به  را  سردم  دستان  که  است  سالی  چند 
در  و  سپرده ام  مشترک  زندگی  گرمای 
سربه هوایت  دختر  مادر  اما  نیستم  کنارت 
دوش  به  را  زندگی  کوله بار  خودش  حاال 
غم ها  را،  تو  نگرانی های  می فهمم  دیگر  دارد 
و  پنهان می کردی  ما  از  و خستگی هایی که 

اینک بیشتر از همیشه تو را دوست دارم.
مادر جان کدام جمله را برای توصیف محبتت 
بنویسم چگونه باید تو را ستود، ای قلب تپنده 

سرای امیدمان.
ارغوانی  گلبرگ های  در سرزمین خاطرها  تو 
با  و  گذاشته ای  یادگار  به  برایم  را  وجودت 
دست های روشنت سپیدی مهرت را به قلبم 
گل  ادب  به رسم  من  اینک  و  کردی  هدیه 
زهرایی ات  قلب  نثار  را  عاشقانه ام  بوسه های 

می کنم.
آسمان  که  خواهانم  زیبایی ها  همه  خالق  از 

دلت همواره به نور الهی نورافشان باشد.
ای ترنم مهربانی، از ته قلبم بهترین دعاها را 

بدرقه گام های استوارت می کنم...
واژگان  که  شد  بهانه ای  نوشته ام  دل  این  و 
غبارگرفته دوست داشتنم را به قاصدک های 
سپید عاشق بسپارم که برای تو بیاورند و گل 
بوسه های عشقم را فدای دستان پینه بسته ات 

کنند.

ای بهترین واژه زندگانی، بوی چادرنمازت هنوز در خاطرم باقی است؛

دلنوشتهایبرایمقاممادر



در همایش ۱۰۰ شرکت برتر اقتصاد ایران عنوان شد؛
گل گهر و شرکت های زیرمجموعه در جمع 

شرکت های برتر ایران قرار گرفتند

در ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی ایران در سال ۱۴۰۰ با عنوان 
معرفی ۱۰۰ شرکت برتر ایران، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
موفق به کسب عنوان شرکت پیشرو در بین شرکت های بزرگ  

اقتصاد ایران در همایش ملی imi ۱۰۰ شد.
همچنین  گل گهر،  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
این شرکت توانست رتبه نخست در گروه استخراج و کانی های 
فلزی و  نیز رتبه ۱۷ در بین ۱۰۰ شرکت برتر اقتصاد ایران را 
کسب نماید. در این رتبه بندی همچنین در بین شرکت های 
زیرمجموعه در گروه گل گهر نیز شرکت توسعه آهن و فوالد 
گل گهر رتبه ۴۰، شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان رتبه 
۸۲ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر نیز رتبه نخست 
بهره وری عوامل تولید در گروه فلزات را کسب کرده و شرکت 
جهان فوالد نیز در بین ۱۰ شرکت پیشرو ایران و شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر در جمع ۵ شرکت گروه فلزات اساسی قرار 
گیرد. گفتنی است سال گذشته شرکت معدنی و صنعتی گل 
گهر در رتبه بندی imi ۱۰۰ رتبه ۲۲ را داشت که امسال با ۵ 

رتبه برتری به کسب عنوان رتبه ۱۷ در کشور نائل آمده است.

در بیست و چهارمین همایش شرکت های برتر ایران:
کسب رتبه پنجم شرکت توسعه آهن و فوالد 

گل گهر در گروه فلزات اساسی

بیست و چهارمین همایش شرکت های برتر IMI100 امروز در 
محل سالن همایش های صداوسیما برگزار شد و شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر توانست با ارتقاء ۱۲ پله ای؛ رتبه ۴۰ را در 

بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران از آن خود کند.
به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر؛ 
این رتبه بندی هر ساله از سوی سازمان مدیریت صنعتی کشور 
انجام می شود و طی آن ۱۰۰ شرکت برتر کشور که در حوزه های 
این  مختلف در حال فعالیت هستند معرفی می شوند. کسب 
این شرکت در جایگاه  رتبه در حالی است که سال گذشته، 
۵۲ قرارگرفته بود. رتبه بندی مذکور ازنظر بهره وری و بر اساس 
شاخص های ارزیابی ۳۲ گانه ازجمله تولید و فروش، توجه به 
مسئولیت اجتماعی، حرکت به سمت اقتصاد سبز و… انجام 
شد. همچنین، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر توانست 
جایگاه پنجم در گروه فلزات اساسی و جایگاه سوم شرکت های 

برتر بورس کاال را نیز به خود اختصاص دهد.

  خبر

شهر  و  رسانه  صنعت،  شهر  سیرجان، 
جهانی گلیم و مزین به نام دارالحسین 
ازنظر  دلیل  همین  به  است.  )ع( 
اقتصادی در منطقه ای واقع شده است. 
سال  از  سیرجان  اقتصادی  منطقه 
امکانات  تمامی  و  شده  راه اندازی   ،۷۰
و  تجارت  به  مربوط  موقعیت های  و 
گمرک  این  در  دارد.  را  سرمایه گذاری 
کلیه خدمات واردات و صادرات قطعی 
انجام  کاال  موقت  خروج  و  ورود  و 
و  مسافرین  به  مربوط  امور  می شود. 
امانات پستی را در کارنامه خود دارد. 
اطالعات  طبق  که  بدانیم  است  الزم 
گمرک  مختلف،  سایت های  در  مندرج 
مستقل  واحد  یک  دارای  سیرجان 
قضایی است که در صورت تخلف و یا 
به  و  داده  تشکیل  پرونده  کاال  قاچاق 

دادگاه ارسال می کند.
اختصاصی  به صورت  سیرجان  گمرک 
اما  می دهد  انجام  را  پسته  صادرات 
از  پسته  صادرات  ترخیص  کنار  در 
به طور  هم  دیگر  کاالهایی  گمرک  این 
و  آرایشی  مواد  مانند  اختصاصی 
بزرگ  لوازم خانگی  خودرو،  بهداشتی، 
و...،  کولرگازی  گاز.  تلویزیون.  مانند 
وارده  کاالهای  اما  می شوند  ترخیص 
به کشور در انبارهای گمرک نگهداری 
در  بتوانند  کاالها  مالک  تا  می شوند 
خود  کاالهای  ترخیص  به  وقت  اسرع 
بپردازند و این کار ملزم به داشتن اسناد 
انتقال کاال از فروشنده به خریدار برای 
مالک کاال دریافتی ارسال شود. در غیر 
دریافت  انبار  قبض  شما  صورت  این 
دریافت  برای  نمی توانید  و  نکرده اید 
انبار مراجعه کنید در صورت به  قبض 
ترخیص  مدارک  تمامی  داشتن  همراه 
اما  می انجامد  طول  به  روز  ده  کاال 
خبره  ترخیص کار  یک  داشتن  با  شما 
و زبده می توانید این زمان را به حداقل 
و  بپردازید  کمتری  هزینه  و  برسانید 

کاال  ترخیص  به  مجاز  که  افرادی  تنها 
هستند صاحب شرکت و یا فرد دارای 
کارت  دارای  فرد  یا  و  بازرگانی  کارت 
حق العملکاری می باشد و اگر غیر این 

باشد ترخیص صورت نمی گردد.
حرف  و  حواشی  گذشته  روز  چند  در 
اقتصادی  منطقه  پیرامون  حدیث های 
مجازی  فضای  و  رسانه ها  در  سیرجان 
صحبتی  آن  اهم  که  کرد  پیدا  نشر 
و  سیرجان  دادستان  بازدید  پیرامون 
انبارهای  از  کرمان  دادستانی  معاون 
احتمال  بر  مبنی  سیرجان  گمرک 
که  بود  منطقه  این  در  کاال  قاچاق 
و  تخصصی  کار  و  کنکاش  جای  خود 
با  سیرجان  دادستان  دارد.  کارشناسی 
تفریحی  منطقه  تفکیک  عدم  به  اشاره 
استقرار  محل  منطقه  از  گردشگری  و 
کاال  انبارهای  و  تولیدی  واحدهای 

در  موجود  آسیب های  ازجمله  گفت: 
انبارهای  وجود  اقتصادی،  ویژه  منطقه 
تاالرهای مراسمات  نزدیکی  منطقه در 
و همچنین منطقه گردشگری می باشد 
قاچاق  کاالهای  خروج  زمینه ساز  که 
تأکید  ورز  نیک  محسن  کرد.  عنوان 
کرد: شرکت منطقه اقتصادی سیرجان 
منطقه  باسابقه ترین  و  اولین  به عنوان 
به  نسبت  فوریت  با  کشور  اقتصادی 
مناسب  زیرساخت های  ایجاد  و  اصالح 
و  مسکونی  منطقه  تفکیک  به  نسبت 
و  تولیدی  منطقه  از  پذیرایی  تاالرهای 

انبارها اقدام کند.
انبارهای  از  بازدید  این  در  گفت:  وی 
گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان 
بر تعیین تکلیف فوری کاالهای متروکه 
در  شد  مقرر  و  تأکید  شده  رسوب  و 
سازمان  و  گمرک  مشخص  مهلت  یک 

با  تملیکی  اموال  فروش  و  جمع آوری 
قانونی  به طی تشریفات  فوریت مکلف 
رسوب  کاالهای  تکلیف  تعیین  برای 

شده و متروک اقدام کنند.
اینکه  تأسف بار  و  مهم  خیلی  نکته  اما 
 ۱۵ حدود  از  آی  ام.آر.  دستگاه  یک 
محل  این  انبارهای  در  پیش  سال 
می شده  نگهداری  متروکه  به صورت 
آن  ترخیص  پیگیر  هیچ کس  و  است 
به دالیلی که  و  بوده  اینکه  یا  و  نبوده 
باید بررسی شود، اجازه ترخیص به آن 
را  نکته  این  باید  نداده اند. درهرصورت 
یادآور شویم که در طول این مدت ۱۵ 
از  بیماران  برای  مشکالتی  چه  سال، 
سیرجان  در  دستگاه  این  وجود  عدم 
است؟  آمده  وجود  به  دیگر  جای  یا  و 
راهی  درمان،  برای  بیمار  تعداد  چه 
یزد،  مانند  و هم جوار  اطراف  شهرهای 

کرمان و شیراز شده اند؟ چه خساراتی 
هزینه های  تا  جاده ای  تصادفات  از 
مادی را متحمل شده اند؟ آیا وقت آن 
نرسیده که مسئولین گمرک، به صورت 
باشند.  افکار عمومی  پاسخگوی  شفاف 
شفاف سازی  چرا  شهرستان  نماینده 
ماهیت  چرا  آقای حسن پور،  نمی کند؟ 
کرده  تغییر  بدین شکل  منطقه  کاری، 
است؟ جدای از برنامه هایی که در طول 
کردن،  وکرنا  بوق  در  گذشته،  سالیان 
اتفاق  هیچ  که  می بینیم  عمل  در 
عروسی  تاالرهای  ایجاد  جز  به  خاصی 
چیز  قدیمی،  کارخانه های  تولیدات  و 
این  کنار  در  نیستیم،  شاهد  دیگری 
و  مسکونی  سازهای  ساخت  مسئله، 
هستیم  شاهد  نیز  را  کاربری ها  تغییر 

که نیاز به پاسخگویی مسئولین دارد.

عدم نظارت دقیق، احتمال قاچاق کاال در منطقه اقتصادی سیرجان را قوت بخشید؛

وعدههاییکهعملینشد
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آخرین اقدامات 
سپاه در مناطق 
سیل زده کرمان

در  را  سپاه  اقدامات  آخرین  کرمان  استان  ثارا...  سپاه  فرمانده 
بیان کرد. سردار  استان کرمان  و شرق  مناطق سیل زده جنوب 
سیل زده  مناطق  در  سپاه  اقدامات  مورد  در  ریگان  در  معروفی 
مرحله  دو  در  سیالب  گفت:  کرمان  استان  شرق  و  جنوب 
راه های  دامداری،  کشاورزی،  بحث  در  را  زیادی  خسارت های 
انقالب  سپاه  و  کرد  ایجاد  مسکونی  خانه های  و  پل  مواصالتی، 
اسالمی آمادگی های الزم را از ساعات اولیه سیل در بحث 

امداد و نجات و گروه های جهادی داشت و به کمک مردم آمد. او 
می گوید: اقدامات ارزشمندی را با کمک ارگان های دولتی برای 
اسکان مردم و رهاسازی آب انجام دادیم و دستگاه های مهندسی 
اردوگاه  و ۱۱  دادند  انجام  را  سپاه در ۱۷ منطقه رهاسازی آب 
موقت برای جابه جایی خانواده ها صورت گرفت. به گفته فرمانده 
غذای  بحث  نجات،  و  امداد  مرحله  در  کرمان  استان  ثارا...  سپاه 
گرم و موکب در کهنوج، منوجان، رودبار و ریگان را فعال کردیم 

و همزمان در فاز اولیه دو بالگرد از نیروی هوایی سپاه وارد 
با مشارکت  او می گوید: موفق شدیم ۴۲۵ خانه را  منطقه شد. 
خود مردم الیه روبی کنیم و در حوزه نیرو های امنیتی ۸۰ تیم را 
در مرحله اول در منطقه فعال کردیم و در حوزه خدمات حمایتی 
هزار  گرم، ۶۰  غذای  پرس  هزار  معیشتی، ۱۰۰  بسته  هزار   ۱۵
بطری آب شرب، ۵۱ تن آرد، ۲۷۰ چادر و ۴ هزار و ۲۵۰ عدد 

زیرانداز و پتو در منطقه از سوی سپاه توزیع شد.

مطالبه و انتقاد از مسئولین حق همه مردم است؛

شکایتهایمتعددوادامهدارشهبازحسنپوربیگلریازخبرنگارانومطالبهگران
حمایت قاطعانه فعالین سیاسی و رسانه ای استان کرمان از مطالبه گران و خبرنگاران

گروه جامعه:
سیرجان  نماینده  حسن پور،  شهباز  ادامه دار  شکایت های 
گسترده  انتقادات  باعث  آن،  پیرامون  حواشی  و  بردسیر  و 
شهرستان های  و  کرمان  استان  سطح  در  نخبگانی  جامعه 
سیرجان و بردسیر نسبت به این اقدام عجیب وی گردیده 
است. طبق اطالعات به دست آمده شهباز حسن پور شکایات 
متعددی از فعالین سیاسی، رسانه ای و مطالبه گری نموده 
سایر  بین  در  نادری  اتفاق  گفت  بتوان  شاید  که  است 
که  حسن پور  است.  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
از یک دهه در مجلس شورای اسالمی ماندگار بوده  بیش 
 ۲ تقریبی  اختالف  و   ۱۳۹۸ سال  انتخابات  از  بعد  است، 
هزار رأی با شخص دوم حوزه انتخابیه، در اقدامی عجیب و 
قابل تأمل شروع به شکایت از منتقدین کرد. خیل کثیری از 
فعالیت حوزه سیاسی شهرستان، احساس خطر و از دست 
دادن جایگاه اجتماعی و پایگاه رأی او را یکی از احتماالت 
در  که  مسئله ای  کرده اند،  عنوان  مسئله  این  پرده  پشت 
بسیار  گرفتن  قدرت  از  نشان  قطعاً  بودن،  حقیقی  صورت 
سیرجان  در شهرستان های  انقالبی  و  جوان  نیروهای  زیاد 
را  معادالت  تمام  به زودی  که  مسئله ای  است،  بردسیر  و 
کانون های  سیاسی  قدرت  بر  پایانی  و  داد  خواهد  تغییر 
منتقدین در حوزه سیاست،  از  بود. شکایت  قدرت خواهد 
آن  سمت  به  سیاسی  فعال  کمتر  که  است  نامناسبی  کار 
باشد و  خواهد رفت مگر آنکه احساس خطر بسیار داشته 
تعبیر آن را شاید نزدیک بودن پایان قدرت سیاسی آنان، 

خاطرنشان کرده اند.

  لشکر جوانان مؤمن و انقالبی وارد میدان مطالبه 
آرمان های انقالب شوند

نمایندگان  با  تصویری  نشست  در  انقالب  معظم  رهبر 
به   ۱۳۹۹ اردیبهشت   ۲۸ مورخ  دانشجویی  تشکل های 
آرمان خواهی  پرچم  نگه داشتن  »برافراشته  میهن  جوانان 

و مطالبه گری« را توصیه کردند.
قابل اجرا  مطالبات  همه  است  »ممکن  افزودند:  ایشان 
بسیار  اصل  تا  شود  بازگو  که  است  این  مهم  اما  نباشد 
و  بماند  پرنشاط  و  زنده  همچنان  آرمان خواهی  ارزش  با 

اجازه ندهد راه انقالب گم یا منحرف شود.«
نهایت  در  و  فساد  رفع  »عدالت خواهی،  انقالب  رهبر 
ایجاد تمدن اسالمی« را از مظاهر آرمان خواهی دانستند 
و افزودند: »مطالبه گری طبعاً نوعی اعتراض و تأکید بر 
رفع مشکالت و نقایص موجود است و اگر جوانان مؤمن 
کسانی  است  ممکن  بگذارند،  زمین  را  پرچم  این  پاک  و 
به نظام  زدن  ضربه  هدفشان  که  بگیرند  سردست  را  آن 

است نه حل مشکالت مردم.«
هشتم  تاریخ  در  هم چنین  نیز  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
کردند:  تأکید  دانشجویان  با  دیدار  در   ۱۳۹۷ خرداد 
مطالبه  میدان  وارد  باید  انقالبی  و  مؤمن  جوانان  »لشکر 

اهداف  تحقق  به  کمک  و  آرمان ها  هوشیارانه  و  دائم 
انقالب شود.«

مطالبه  در  شجاعت  و  صراحت  انقالب،  معظم  رهبر 
انقالبی،  و  مؤمن  جوانان  ویژه  زبان  همان  با  را  آرمان ها 

افکار  در  »باید  افزودند:  و  برشمردند  ضروری  کاماًل 
طرد  و  نفی  فکری  وابستگی  و  گری  اشرافی  عمومی 

شود.«

  استراتژی شکست خورده شکایت از خبرنگاران 
و فعالین سیاسی

طبق شنیده ها محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده کرمان و راور 
نیز در هفته گذشته از یکی از فعالین سیاسی استان کرمان 
در خصوص چندین سؤال منتشرشده جهت شفاف سازی، 
شکایت نموده است. این اقدام پور ابراهیمی و توالی آن با 
شکایت حسن پور، واکنش بسیاری از فعالین سیاسی استان 
را به دنبال داشت. دغدغه اصلی فعالین رسانه ای و سیاسی، 
استمرار این حرکت ناپسند در حوزه سیاست و جای گزینی 
متأسفانه  است،  و شفاف سازی  پاسخگویی  به جای  شکایت 
شکایت  مسئله  پایه های  شهباز حسن پور،  می رسد  نظر  به 
گسترده از مطالبه گران و منتقدین را پی ریزی کرده است 
می دهند.  ادامه  را  اشتباه  روال  همین  نیز  نمایندگانی  و 
فعالین  و  خبرنگاران  از  شکایت  شکست خورده  استراتژی 
و  به همت  توجه  با  سیاسی توسط شهباز حسن پور، قطعاً 
وحدت نیروهای جریان انقالب در استان و جوانان پای کار و 
جهادی و نیروهای آتش به اختیار و دلسوز، ضررها و لطمات 
وارد خواهد  او  مردمی  پایگاه  و  وجهه  به  بسیاری  سیاسی 
باعث  این مسئله شکایت ها،  تا همین االن  اینکه  کرد، کما 
ریزش های بسیاری در پایگاه اجتماعی او شده است. گفتنی 
است فعالین سیاسی استان، برنامه ها و اقدامات بسیاری را 
جهت حمایت قاطعانه و جدی از مطالبه گران مورد شکایت 

واقع شده توسط نمایندگان در دستور کار دارند.

همزمان با والدت فاطمه زهرا)س( و گرامیداشت روز زن؛

ازبانوانشاغلدرشهرداریسیرجانتجلیلشد
با حضور شهردار سیرجان بهمراه  طی مراسمی 
اعضای  و  رییس  و  شهرداری  معاونین  و  مدیر 
شورای اسالمی شهر سیرجان از بانوان شاغل در 
تجلیل  جهانگردی  هتل  در  سیرجان  شهرداری 

شد.

شهرداری  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
برنامه های  اجرای  با  که  آیین  این  در  سیرجان، 

ارتباطات  مدیریت  توسط  هنری  و  فرهنگی 
شهرداری و شورای شهر و با همکاری کمیسیون 
شهرداری  بانوان  امور  شورا،  ورزشی  فرهنگی 
شهرداری  انسانی  منابع  و  توسعه  معاونت  و 
کریمی پور  علی اکبر  شد،  برگزار  سیرجان 
و نقش  ارزش جایگاه  بیان  به  شهردار سیرجان 
زیباترین  زن  گفت:  و  پرداخت  جامعه  در  زن 
و  تربیت  عامل  مؤثرترین  و  است  آفرینش  واژه 

سالمت روحی، روانی و جسمی فرزند، همسر و 
جامعه است.

اسالمی  شورای  رییس  خدامی  حسن  ادامه  در 
به موضوع زن  پرداختن  اهمیت  شهر سیرجان، 
را ریشه در اهمیت نهاد خانواده برشمرد و افزود: 
نهاد مقدس خانواده رکن بنیادین جامعه است و 
اولین شرط داشتن جامعه ای سالم و پویا، حفظ 
سالمت و پایداری خانواده است و از مهم ترین، 

زن  که  نقش هایی  ارزشمندترین  و  سازنده ترین 
که  همسری  و  مادری  نقش  کند،  ایفا  می تواند 

بسیار ارزشمند است.
همچنین اعظم جوانلری تنها بانوی عضو شورای 
زن  کرد:  تشریح  مراسم  این  در  سیرجان  شهر 
جایگاه های  و  موقعیت  در  می تواند  خانواده  در 

مختلف، ایفای نقش کند و تأثیرگذار باشد،
و  خود  جایگاه  از  که  است  ضروری  بنابراین 

نقش هایی که می تواند در حوزه روابط خانوادگی 
این  به  علم  با  تا  باشد  داشته  آگاهی  کند  ایفا 
و  خانواده  به  دادن  سامان  برای  بتواند  موضوع 
روابط خانوادگی حاکم بر آن تأثیرگذار و سازنده 

باشد.
گفتنی است در پایان این مراسم از بانوان شاغل 
در شهرداری سیرجان با اعطای هدایایی تجلیل 

شد.

باندبازیدرشهرستانهایسیرجانوبردسیربیدادمیکند
کیمیازهرا فتحی زاده

نیز  و  خود  ارتباطات  به واسطه  متخلفان  متأسفانه 
استفاده از رانت از برخورد دستگاه های نظارتی عبور 

می کنند.
اداری، پدیده ای است که کم وبیش در کلیه  فساد 
کشورهای جهان وجود دارد. بااین حال، نوع، شکل، 
میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. 
جهانی  معضل  یک  به  مالی  و  اداری  فساد  امروزه 
باعث  فساد  که  آگاه اند  دولت ها  و  شده  مبدل 
حدومرزی  هیچ  و  می شود  بسیاری  آسیب های 
هم نمی شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج 

باعث  را مختل می سازد و  می کند، جریان توسعه 
ازجمله  امنیت،  علیه  تهدیدات  سایر  بروز  تسهیل 

جرائم فراملی و تروریسم می گردد.
اصالح  ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
ضرورت  و  اصل  یک  به عنوان  همواره  اداری  نظام 
غیرقابل انکار موردبحث و تأکید بوده که در نهایت، 
منجر به صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری 
در تاریخ )۱۳۸۰/۲/۱۰( برای مبارزه با فساد اداری 

و اقتصادی گردید.
درجه شیوع فساد در میان جوامع مختلف متفاوت 
است و از درجه کم و استثنا تا درجه سیار رایج و 

قاعده مند تغییر می کند. اگر فساد کم باشد به آسانی 
قابل کشف، مجازات و نابودی است؛ اما وقتی فساد در 
جامعه بسیار رایج شود و به شکل قاعده مند درآید، 
احتمال کشف و مجازات، کاهش و انگیزه های فساد 
افزایش می یابد، زیرا برخالف حالت اتفاقی، طرفین 
تمایلی به گزارش کردن خالف ندارند. هر جا که 
فساد قاعده مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط 
رفتاری، با الگوهای دیوان ساالران و کارگزاران دولتی 
تطابق می یابند. یکی از متفکران به نام هربرت ورلین 
انجام  به  را  اتفاقی  »Herbert verlien« فساد 
خطا در بازی فوتبال تشبیه نموده است که داور با 

ارائه یک کارت، بازیکن را جریمه می کند. درحالی که 
فساد نظام مند )حاد( مانند تشویق خشونت در بازی 
فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت می دهد 
و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می شود. این 
شکل از فساد، توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای 

درحال توسعه را تهدید می کند.
اقتصادی  امروزه کشور و استان ما تشنه فعالیت 
سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری 
که  است  فضایی  نیازمند  امر  این  است.  مطمئن 
در  فعال  عنصر  و  صنعتگر  و  سرمایه گذار  آن  در 
همه  و  کار  جوینده  و  علمی  مبتکر  و  کشاورزی 

قشرها، از صحت و سالمت ارتباطات حکومتی و 
اقتصادی  و  مالی  امور  تصدیان  صداقت  و  امانت 
مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. 
کنندگان  سوءاستفاده  و  مفسدان  دست  اگر 
خواهان  زیاده  و  طلبان  امتیاز  اگر  و  نشود  قطع 
سرمایه گذار،  نشوند،  طرد  انحصارطلب  و  پرمدعا 
تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی 
برای  آنان  از  تعدادی  و  کرد  خواهند  نومیدی  و 
تشویق  غیرقانونی  و  نامشروع  راه های  از  استفاده 
سرمایه های  به  توجه  با  متأسفانه  شد.  خواهند 
عظیم استان کرمان و سیرجان، فساد و باندبازی 

در حوزه شهرستان های سیرجان و بردسیر بیداد 
می کند. عدم پاسخگویی مسئولین و شفاف سازی 
در خصوص مسائل عیان شده که بعضاً در سطح 
نتوانسته  را  وضعیت  شده اند،  رسانه ای  کشور 
مسئوالن  و  نهادها  اینکه  امید  ببخشد.  التیام 
ارشد استانی، قاطعانه به سایر شائبه های فساد و 
تخلف ورود کرده و بی پرده و شفاف، مردم را در 
قرار  متخلفین  و  مفسدین  علیه  اقدامات  جریان 
بدهند؛ چرا که این شفافیت باعث همراهی مردم 
و امیدواری نسبت به بهبود شرایط موجود خواهد 

شد.



مشرق: در خجسته سالروز والدت باسعادت حضرت فاطمه زهرا )س(، رهبر انقالب اسالمی در 
دیدار جمعی از مداحان اهل بیت، با اشاره به برخی ابعاد واالی شخصیت حضرت صدیقه کبری 
ازجمله حرکت های اجتماعی و خدمت بی منت به مردم، هیأت ها را کانون جهاِد عظیِم تبیین 
دانستند و تأکید کردند: هیئت ها باید محل روشنگری و پاسخ متقن و صحیح به سؤاالت روز 
جامعه به ویژه نسل جوان باشد. مقام معظم رهبری با اشاره به تحرک وسیع دشمنان ملت ایران 
برای وارونه سازی افکار و تخریب ایمان و باورهای مردم، مهم ترین عرصه جهاد را عرصه »تبیین و 
روشنگری« دانستند و تأکید کردند: در مقابل این حرکت شیطانی، هیئت ها باید از خود سؤال کنند 
که در جنگ بی امان جبهه حق و باطل و تقابل روایت دروغ و حقیقت در کجا قرار دارند و چگونه 

آرمان ها و مبانی اصلی انقالب را گسترش می دهند.

مشرق: حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حلقه و محصول نهایی فرایند 
رسیدگی به یک پرونده قضایی در حکم و رأی قاضی متبلور می شود، به تشریح مراحل مختلف رسیدگی به 
یک پرونده قضایی پرداخت و گفت: عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست مرحله تحقیقات پیش 
از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله تحقیقات در حین و بعد از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله احضار و 
جلب متهمین، مرحله کارشناسی پرونده و سایر مراحل، ازجمله حلقه های یک فرایند رسیدگی قضایی است 
که ضرورت دارد در تمامی این مراحل و حلقه ها نظارت ویژه و مبسوط از سوی قاضی و مقامات قضایی اعمال 
شود تا کوچک ترین تخطی از عدالت صورت نگیرد. رئیس دستگاه قضا  گفت:  چراکه حتی اگر تنها در یک 
مرحله از فرآیند رسیدگی به پرونده، سهواً خطا و اشتباهی رخ دهد، ممکن است در رأی نهایی صادرشده توسط قاضی تأثیر بگذارد و ما را از هدف نهایی و 

غایی خود که تحقق عدالت و رسیدگی منصفانه و حق مدارانه به تظلم خواهی مظلومان و افراد است دور کند.

تلگرامی دروغ های شاخداری علیه فرمانده سابق قرارگاه  برخی رسانه ها و کانال های  فارس: 
پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( منتشر کردند؛ اما پیگیری ها حاکی از آن است که هیچ یک 
ارتش  فرمانده کل  و مشاور  اسماعیلی در سمت دستیار  امیر  و  ندارد  این شایعات صحت  از 
پدافند هوایی،  از  دلیل جابجایی وی  بودند که  پیشتر شایعه کرده  است.  فعالیت  به  مشغول 
حضور جنگنده های اف-۳۵ اسرائیلی در آسمان ایران و عدم رهگیری آن ها از سوی قرارگاه 
پدافند هوایی بوده است. شایعه ای که همان زمان تکذیب شد و وی دراین باره گفته بود: موعد 
مسئولیت من پس از دو بار تمدید توسط حضرت آقا به پایان رسید و حتی شش یا هفت ماه 
قبل از این جابجایی خودم از آن مطلع بودم و اسامی کسانی که می دانستم بهتر از من می توانند 

این مسئولیت را اداره کنند را معرفی می کردم.

فارس: دبیرکل کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی از تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری امور 
سهام عدالت خبر داد و گفت: این کارگروه تالش می کند سود سهام عدالت مربوط به سال گذشته 
را تا پایان سال به حساب ذینفعان سهام عدالت واریز کند. خزاعی گفت: با توجه به مشکالتی که 
در آئین نامه قبلی سهام عدالت که مصوب مرداد سال ۹۹ در شورای عالی بورس بود که باعث 
می شد، عواملی اجازه برگزاری به سهام عدالت ندهند تصمیم بر این شد که بدون ترتیب آئین نامه 
شرکت های سرمایه گذاری استانی به تابلوی بورس منتقل شدند و شرکت هایی که در شرایط 
مناسب وارد بازار شدند قیمت سهام آن ها خوب شده است اما آن هایی که در شرایط اوج بازار وارد 

شوند قیمت آن ها کم شده که در برخی موارد باعث درگیری قومی قبیله ای در استان ها هم شده است.
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   اخبار کوتاه

هیئت کانون جهاد تبیین است/ مداحی، موسیقی پاپ نیست

هدف نهایی، تحقق عدالت و رسیدگی منصفانه به تظلم خواهی مظلومان است

دروغ های شاخدار علیه امیر فرزاد اسماعیلی

سود سهام عدالت قبل از پایان سال پرداخت می شود

    آخر شب بازار سيرجان

مکتب سليمانی
مؤلف: حسن ملک محمدی

انتشارات حرم

سخن از یک »جوانمرد« است، یک ابرمرد. سرباز اسالم و والیت. کسی که دوست داشت از 
آغاز تا پایان در گمنامی بماند، عارفی که آسمانیان او را بیش از زمینیان می شناختند...
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