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ناگهان بانگی برآمد، خواجه ُمرد؛

مسئولین فاسد، این دنیای فانی را به جهان باقی می فروشند

پیامبر اکرم)ص(:
هرکس بخشی از  کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در آن ها مانند کار خود دلسوزی نکند بوی بهشت را استشمام نمی کند. حدیث هفتــه
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شماره 134

سه شنبه
22 تیـر ماه 1400

خبـر
یادداشت ویژه

امام علی )ع( دستور می دهند که: »با فقیران هم نشین 
باش تا شکر گذار داشته های خود باشی.«

فعالیت های  حوزه  در  عملی  کارهای  انجام  صرف 
عام المنفعه و خیریه با توجه به تجربیات نیروهای فعال 
انسانی  به ذات و فطرت پاک  با گواه  این عرصه و  در 
که  ندارد  فرقی  دارد.  اذهان  بطن  در  تأثیراتی شگرف 
عالی رتبه ترین مسئول باشد یا فردی از جامعه متوسط 
و کارمندی جامعه. همیشه حقایقی وجود دارد که شما 
نمی دانید، شما نمی بینید و شما نمی شنوید. این بودن 
در عمق فعالیت اجرایی که به مثابه میدان خواهد بود 
تکامل  برساند.  عرش  به  فرش  از  را  انسان ها  می تواند 
نفسانی را شاید بتوانید در کتب های قطور و نسخه های 
خطی نفیس پیدا کنید اما در بطن میدان فعالیت مردمی 
قطعاً پیدا خواهید کرد. اینکه هر انسان تا چه حدود و 
اندازه ای تأثیر بگیرید بستگی به نیت ها و قلب ها دارد. 
برای مثال شما نمی دانید که چه تعداد آدم در محله، 
شهر و استان شما، بدون قوت غالب و گرسنه شب را 
همین  که  نمی دانید  شما  مثال  برای  می کنند.  سحر 
چه  هستید،  متن  این  خواندن  حال  در  که  لحظه ای 
تعداد آدم، دختر، پسر، پدر و مادر در همین حوالی محل 
سکونت شما، ازنظر خودش به بن بست زندگی رسیده 
است و دیگر هیچ مفهومی برایش حتی کور سویی از 
امید ندارد و فارغ از تمام موضوعات، نیت می کند که 
دیگر طلوع خورشید روز بعد را نبیند. می دانم که بعد از 
خواندن این متن حتی شده باشد برای لحظه ای کوتاه به 
فکر فرو خواهید رفت اما آیا دوست دارید که این متن 
را ادامه دهم و باز برای شما از »نمی دانید« های کف 

جامعه روایت کنم؟

همیشه حقـایقی وجود دارد 
که شمـا نمی دانیـد

مدیر امور برق شهرستان سیرجان مطرح کرد؛

اهتمام مدیران، الزمه بهینه سازی مصرف برق در دستگاه های اجرایی
رضا سلامنی زاده گفت: بهینه سازی مرصف برق دستگاه های اجرایی 

نیازمند اهتامم مدیران است.

رضا سلامنی زاده در گفت وگو با راه آرمان؛ گفت: با توجه به کاهش 

میزان بارندگی و به دنبال آن کاهش تولید برق آبی و همچنین افزایش 

قابل مالحظه دمای هوا رشایط تأمین برق در تابستان پیش رو بسیار 

سخت و دشوار شده، با توجه به اینکه بخش عمده ای از مرصف انرژی 

برق در ماه های گرم مربوط به بار های رسمایشی و خصوصاً در بخش 

عمومی اداری بوده، ازاین رو رعایت الگوی مرصف برق و کاهش مرصف 

در جهت تداوم تأمین برق از سوی دستگاه ها و سازمان ها بسیار رضوری 

است.

وی با بیان اینکه مرصف صحیح و بهینه برق در ساختامن های اداری 

می تواند زمینه ساز اصالح الگوی مرصف در جامعه باشد، افزود: بی شک 

همراهی و مشارکت این گروه از مشرتکان تأثیر به سزایی در کاهش 

پیک بار شبکه خواهد داشت.

سلامنی زاده از کلیه سازمان ها و دستگاه های اجرایی که دارای مولد 

اضطراری و خود تأمین هستند، درخواست همکاری و به کارگیری از این 

پتانسیل در ساعات اوج مرصف کرد.

مدیر امور برق شهرستان سیرجان به برخی از راهکار های مفید و مؤثر 

در مدیریت مرصف برق در بخش اداری اشاره کرد و گفت: استفاده 

از روشنایی طبیعی در طول روز، استفاده از دور کند کولر های آبی، 

تنظیم درجه ترموستات کولر های گازی و سایر دستگاه های رسمایشی 

سالیانه  کردن  متیز  و  رسویس  سانتی گراد،  درجه   ۲۶ دمای  روی 

سیستم های رسمایشی جهت افزایش بازده آنان و نصب سایبان روی 

کولر های آبی و کندان سور کولر های گازی ازجمله روش های مفیدی 

هستند که می توانند تا حد زیادی به کنرتل و مرصف بهینه انرژی برق 

در سازمان های اداری و دستگاه های اجرایی کمک کنند.

وی استفاده از دو درب یا درب های اتوماتیک ورودی ساختامن جهت 

جلوگیری از اتالف انرژی، خاموش کردن وسایل رسمایشی و روشنایی 

و وسایل برقی پس از امتام کار اداری و نظارت مستمر بر اجرای آن، 

درزبندی و عایق کاری اطراف پنجره ها و درب ها جهت جلوگیری از 

اتالف انرژی و استفاده از پنجره های دوجداره را از دیگر مواردی برشمرد 

که می تواند در مدیریت مرصف انرژی در طول سال و به ویژه در ایام 

پیک بار تابستان مفید واقع شوند.

)به خصوص  غیررضوری  تجهیزات  از  استفاده  عدم  بر  زاده  سلامنی 

تجهیزات برقی پرمرصف( در ساعات اوج بار تأکید کرد و گفت: استفاده 

به کارگیری  محیط(،  کل  کردن  روشن  )بجای  موضعی  روشنایی  از 

المپ های کم مرصف و LED، استفاده از روشنایی هوشمند یا نصب 

سنسور در راهروها، رسویس های بهداشتی، پارکینگ ها و انبار ها جهت 

خاموش کردن سیستم روشنایی در صورت عدم حضور افراد، بسته 

بودن درب ها و پنجره ها در زمان روشن بودن سیستم های رسمایشی 

راه حل های مؤثری هستند که باعث می شود در مرصف برق تا حد زیادی 

رصفه جویی شود.

مدیر امور برق شهرستان سیرجان اذعان کرد: مدیریت مرصف برق، به 

معنای کم مرصف کردن نیست، بلکه به معنای درست مرصف کردن این 

انرژی است که امیدواریم با فرهنگ سازی در جامعه و بین همشهریان 

بتوانیم زمان پیک بار مرصف برق امسال را با کمرتین خاموشی پشت 

رس بگذاریم و در آینده نزدیک شاهد این چنین خاموشی های ناخواسته 

نباشیم.

وی خواستار استفاده از لوازم برقی به خصوص لوازم برودتی دارای عالمت 

استاندارد و برچسب انرژی شد و گفت: انتخاب نوع کولر با توجه به 

مناطق آب و هوایی، تنظیم دمای کولر در ۲۵ درجه سانتی گراد )دمای 

آسایش(، خاموش کردن کولر در هنگام ترک منزل، عدم استفاده از دور 

تند کولر در زمان پیک مرصف برق،  بسنت کامل در و پنجره به هنگام 

استفاده از کولر از راهکارهای ساده در جهت تعدیل مرصف انرژی است.

سلامنی زاده بیان کرد: از عموم شهروندان، سازمان ها و نهادهای دولتی 

و خصوصی می خواهیم با عدم استفاده از لوازم برقی پرمرصف نظیر اتو، 

جاروبرقی، ماشین ظرف شویی، ماشین لباسشویی، سامور برقی و … 

در ساعات اوج مرصف، در جهت پایداری شبکه و تأمین مستمر برق با 

رصفه جویی و استفاده بهینه از انرژی برق این رشکت را در خدمت رسانی 

به عموم همشهریان فهیم یاری رسانند.

باشگاه گل گهر سیرجان از داور دیدار مقابل تراکتور شکایت کرد.

باشگاه گل گهر سیرجان شکایتی را علیه داور دیدار مقابل تراکتور در 

هفته بیست و هفتم لیگ برتر، تنظیم و ارائه کرد.

با  بازی  از  اتفاقات حین و پس  به  با توجه  باشگاه گل گهر سیرجان 

تراکتور، از رضا کرمانشاهی به کمیته های اخالق و انضباطی شکایت 

کرد.

شب گذشته رضا کرمانشاهی اعالم کرد از کسانی که به وی هتاکی 

کرده اند به کالنرتی شکایت کرده و آن ها را نگه داشته است اما مسئوالن 

گل گهر مدعی بودند کار به کالنرتی نکشیده و قضیه حل شده است.

وجود  با  کرمان  استان  گفت:  کرمان  استاندار 

یکی  اقتصادی  و  انسانی  نیروی  مانند  ظرفیت هایی 

از قطب ها در متامی رشته های ورزشی به ویژه فوتبال 

تلقی می شود که باعث افتخار است.

زینی وند با اشاره به نخستین سفر کاری شهاب الدین 

عزیزی خادم به استان کرمان گفت: پس از بررسی ها 

مختلف  شهرهای  برای  ایده  چند  اجرای  شد  مقرر 

نیز  ایشان  سفر  و  گیرد  قرار  کار  دستور  در  استان 

به همین منظور صورت گرفته است.

معدنی  بزرگ  صنایع  اکنون  داشت:  بیان  زینی وند 

استان کرمان، باشگاه هایی دارند که سال ها اعتبارات 

کالنی را برای خرید بازیکن به خارج از استان منتقل 

می کنند درحالی که عمده بازیکنان و شاکله این تیم ها 

بومی  باید  استان،  انسانی  نیروی  ظرفیت  وجود  با 

باشند و بازیکنان تکمیلی را از دیگر استان ها بیاوریم.

ظرفیت  کرمان  مثل  استانی  هیچ   کرد:  تاکید  وی 

راه اندازی مرکز استعدادیابی فوتبال را ندارد و به زودی 

کارهای  همه  می کنیم.  اعالم  را  آن  ساخت  سازوکار 

تا  اما  انجام شده  استان کرمان  پروژه در  این  قانونی 

تعریف سازوکار نهایی، آن را کلنگ زنی نکردیم.

و  منی روند  استان  از  معادن  و  صنایع  افزود:  وی 

این ظرفیت استفاده کنند  از  نیز  آینده  می توانند در 

و فضای استان کرمان هم به نحوی نیست که دچار 

مجلس  صاحب نام  منایندگان  شود،  کامل  تغییر 

و  بزرگ  معادن  و  صنایع  و  کرمان  شهر  اثرگذار  و 

فدراسیون فوتبال پای کار هستند و با تغییر دولت و 

مسئوالن در اجرای این پروژه خللی ایجاد منی شود.

داور  از عملکرد  انتقاد  به  فوتبال گل گهر سیرجان  تیم  هافبک 

با  با عصبانیت  او  دیدار تیمش مقابل تراکتور پرداخت و گفت: 

بازیکنان برخورد می کرده است. 

 -  علی اصغر عاشوری درباره حاشیه های داوری دیدار  تراکتور 

گل گهر و اینکه توسط کرمانشاهی از زمین مسابقه اخراج شد، 

اظهار داشت: 

و  نکرده  صحبتی  هیچ  گرفتم  که  اولی  زرد  کارت  مورد  در  من 

و داور  را گرفتم  ندارم، چون جلوی حمله حریف  اعرتاضی هم 

می توانست کارت زرد نشان دهد. در مورد کارت زرد دوم اما باید 

بگویم که داور تصمیمی اشتباه گرفت، چون من هیچ خطایی در 

آن صحنه مرتکب نشدم، اگر بازی را نگاه کنید، محمد عباس زاده 

با یک چرخش به هم تیمی خود پاس می دهد و سپس پای این 

بازیکن به پای من برخورد می کند.

وی در ادامه افزود: منی دانم چرا داور بعد از این صحنه به من 

کارت داد تا از زمین اخراج شوم و طبیعتاً این اتفاق در تیم ما 

تأثیر منفی داشت. 

و  بودم  کرده  تعجب  کرمانشاهی  تصمیم  این  بابت  واقعاً  من 

در  کرمانشاهی  داد!  انجام  قضاوتی  چنین  چرا  وی  منی دانم 

زمین بازی بسیار عصبانی بود و مدام به بازیکنان کارت می داد، 

تیم  بازی  این  در  ما  داشت،  رشایطی  چنین  او  چرا  منی دانم 

برتر میدان بودیم و به هیچ  عنوان مستحق باخت نبودیم، ولی 

تصمیامت داور در نتیجه، تأثیرگذار بود.

هافبک گل گهر در واکنش به صحبت های کرمانشاهی که گفته 

کرده اند،  فحاشی  وی  به  تیم  این  نیمکت  روی  نفرات  است، 

ترصیح کرد: مسئوالن نیروی انتظامی و مسئوالن حراست آنجا 

حضور داشتند و آن ها به هیچ عنوان نگفتند که نیمکت ما به داور 

فحاشی کرده است، من منی دانم چرا کرمانشاهی با عصبانیت 

سوت می زد و لحن صبحت های او و حرف هایی که می زد به هیچ 

عنوان در شأن یک داور نبود. این درست است که سوت را به 

داور می دهند، ولی این شایسته نیست که داور مسابقه هر کاری 

دلش بخواهد در زمین انجام دهد.

عاشوری در پایان خاطرنشان کرد: فکر می کنم فوتبال ایران نیاز 

در  را  چیزها  از  خیلی  باید  ما  ضمن  در  دارد،   VAR به  مربمی 

فوتبال خودمان درست کنیم، ما باید ظرفیت پذیرفنت اشتباهات 

را داشته باشیم و هیچ اتفاقی منی افتد اگر قبول کنیم که در 

مسابقه  چند  در  داوری  بابت  ما  تیم  کرده ایم،  اشتباه  کار  یک 

لطمه دیده است و اگر این اتفاقات رخ منی داد قطعاً االن جایگاه 

بهرتی داشتیم.

احمد گروهی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان کرمان 

گفت: رخساره گروسی مادر شهیدان واالمقام ابراهیم و مصطفی 

هندو زاده کرمانی دیروز به فرزندان شهیدش پیوست.

زاده فرزند محمد در سال  افزود: رسدار شهید مصطفی هندو  او 

۱۳۳۶ در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود. پدرش کارمند 

بازنشسته اداره راه و مادرش رخساره خانه دار بود. او دوران تحصیلی 

را در دبستان کوروش و دبیرستان رشیعتی سپری کرد و در سال ۵۶ 

همزمان با مبارزات مردم مسلامن علیه رژیم پهلوی برای خدمت در 

نظام وظیفه به مشهد مقدس اعزام شد. او پس از گذراندن دوران 

تعلیامت نظامی به عنوان سپاهی دانش و پس از پایان دوره رسبازی 

به استخدام آموزش وپرورش درآمد و عالوه بر تدریس به امور رفاهی 

روستائیان ازجمله تعمیر مدرسه، تسطیح جاده کوهستانی پرداخت 

و با رشوع جنگ تحمیلی به جبهه اعزام شد و در عملیات شکست 

عملیات  و طی  کرد  رمضان رشکت  و  بیت املقدس  آبادان،  حرص 

فرمانده گردان در  با سمت  تیر ۱۳۶۱  و سوم  بیست  در  رمضان 

شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.

گروهی بیان داشت: شهید واالمقام ابراهیم هندو زاده کرمانی نیز 

مرداد ۱۳۳۹، در شهرستان  یازدهم  در  برادر کوچک تر مصطفی 

کرمان دیده به جهان گشود. او تا پایان دوره متوسطه درس خواند 

به عنوان  بود  کارمند رشکت مخابرات  ابراهیم که  دیپلم گرفت.  و 

بسیجی در جبهه حضور یافت و بیستم بهمن ۱۳۶۴ با سمت نیروی 

واحد اطالعات عملیات در مبباران شیمیایی فاو عراق مصدوم شد. 

ابراهیم نهم اسفند هامن سال، در یکی از بیامرستان های لندن بر 

اثر عوارض ناشی از شیمیایی به شهادت رسید.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: قبور مطهر این ۲ 

شهید بزرگوار در گلزار شهدای شهر کرمان واقع است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین امللل رشکت گل گهر، 

و  معدنی  رشکت  مقاومتی  اقتصاد  طرح های  مدیر 

صنعتی گل  گهر گفت: کمبود نقدینگی برای کارگاه ها 

و راه اندازی کسب و کارها موجب شده تا بسیاری از افراد 

جوان، باانگیزه و توامنند نتوانند کسب و کارشان را راه 

بیاندازند. از همین رو  با تاکید مدیر عامل محرتم رشکت 

گل گهر مبنی بر انجام گامی بلند و تاثیر گذار در این 

خصوص و ارایه خدمتی ارزشمند به شهروندان، رشکت 

معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان معین اقتصادی 

پرداخت  طرح  بردسیر  و  سیرجان  شهرستان های 

تسهیالت اشتغال زایی را در شهرستان سیرجان اجرا 

می کند. مهندس محسن آرش درباره جزییات این طرح 

افزود: با هدف توسعه و بهبود اشتغالزایی خصوصا در 

روستاها و حامیت از راه اندازی کسب و کارها و کارگاه 

ها، بر اساس الگوی توسعه اجتامعی رسالت، تفاهم نامه  

سه جانبه رشکت معدنی و صنعتی گل گهر، استانداری 

کرمان و شبکه توسعه اجتامعی رسالت استان کرمان 

امضا شده است.  بر اساس این تفاهم نامه قرار است 

سقف  تا  اشتغال زایی  تسهیالت  فقره  امسال ۲۰۰۰ 

۱۰۰ میلیون تومان از محل امتیاز حساب رشکت گل 

گهر نزد بانک رسالت با کارمزد صفر تا ۲ درصد و دوره 

بازپرداخت ۳۶ ماهه به متقاضیان پرداخت شود. مدیر 

طرح های اقتصاد مقاومتی رشکت گل گهر ترصیح کرد: 

این تسهیالت رصفا به افراد بیکار، زنان رسپرست خانوار 

و افرادی که فاقد بیمه کارفرمایی باشند تعلق می گیرد 

و  و کارمندان، کارکنان رشکت های بخش خصوصی 

بازنشستگان مشمول دریافت این تسهیالت  نیستند.

برای  متقاضیان  که  است  آمده  طرح  این  اطالعیه  ر 

طرح  این  جزییات  درباره  بیشرت  اطالعات  کسب 

و  روستاها  در  اجتامعی  کانون های  راهربان  به 

رسالت  الحسنه  قرض  بانک  به  سیرجان  شهر  در 

زیر لینک  به  یا  و  صادقی  دکرت  بلوار  در   واقع 

g e g . i r / e s h t e g h a l z a i e 

مراجعه فرمایند.

برق  نشدن  قطع  به  اشاره  با  کرمان  پور  افضلی  بیامرستان  رئیس 

در  برق  قطعی  اثر  بر  فوتی  مورد  هیچ  گفت:  بیامرستان  اورژانس 

بیامرستان نداشتیم.

در پی شایعه ای مبنی بر فوت یک بیامر خانم در اورژانس بیامرستان 

افضلی پور کرمان بر اثر قطعی برق، محمدحسین مهرالحسنی، رئیس 

بیامرستان افضلی پور گفت: طی دیروز شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰، هیچ 

قطعی برقی در اورژانس بیامرستان افضلی پور کرمان نداشتیم.

وی افزود: دیروز برق بخش داخلی بیامرستان قطع شد؛ اما خوشبختانه 

مشکلی برای هیچ کدام از بیامران بسرتی در این بخش به وجود نیامد.

بنا به اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، خوشبختانه 

برق در بیامرستان های حوزه  اثر قطعی  بر  تاکنون هیچ مورد فوتی 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان گزارش نشده است.

دانش  ثبت نام  گفت:  کرمان  استان  خارجی  مهاجرین  و  اتباع  امور  مدیرکل 

انقالب  معظم  رهرب  به فرمان  توجه  با  غیرمجاز  اتباع خارجی  التعلیم  الزم  آموزان 

اداره  داشت:  اظهار  شفیعی  علی  اجراست.  حال  در  استان  این  در  اسالمی 

حامیت  برگ های  متدید  بر  عالوه  کرمان  استان  خارجی  مهاجرین  و  اتباع  کل 

تحصیلی سال های گذشته، به اتباع غیرمجاز جدیدی که بیش از ۲ سال در این 

استان سکونت داشته و دارای فرزند محصل باشند با ارائه مستندات الزم برگ 

حامیت تحصیلی جدید ارائه خواهد کرد. مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی 

افزایش  احتامل  و  افغانستان  کشور  اخیر  تحوالت  به  همچنین  کرمان  استان 

ورود پناه جویان جدید به این استان ترصیح کرد: متام متهیدات الزم در کرمان 

اندیشیده شده و آمادگی کامل در این زمینه وجود دارد.

استاندار کرمان با اشاره به سطح ایستابی چاه های استان کرمان اظهار کرد: این رسزمین 

کهن تشنه است و عمق تشنگی آن به ۴۰۰ مرت رسیده و سفره های زیرزمینی آن دیگر 

ظرفیت استحصال ندارند و باید به آن ها آب تزریق کرد.

علی زینی وند در آیین افتتاح پروژه اضطراری تأمین آب شهر کرمان با تأکید بر آنکه 

رشمنده مردم کرمان هستیم، گفت: با افتتاح این پروژه بخشی از کمبود آب رشب شهر 

کرمان جربان می شود.

وی با اشاره به سطح ایستابی چاه های استان کرمان اظهار کرد: این رسزمین کهن 

تشنه است و عمق تشنگی آن به ۴۰۰ مرت رسیده و سفره های زیرزمینی آن دیگر ظرفیت 

استحصال ندارند و باید به آن ها آب تزریق کرد.

استاندار کرمان با اشاره به سند سازگاری با کم آبی استان کرمان عنوان کرد: هیچ راهی 

جز اجرای سند سازگاری با کم آبی نداریم و دیگر باید با کشاورزی سنتی خداحافظی کرد 

و اگر جایی مقاومت بود باید در ابتدا با گفتامن و سپس از راه قانونی با آن مقابله کرد.

وی با بیان این مطلب که باید از قطره قطره آب در کرمان بهره جست، عنوان کرد: قرار 

نیست باغات و مزارع خشک شوند، بلکه باید با تکنولوژی آن ها را رسسبزتر و پرمثرتر کرد.

زینی وند بر لزوم مدیریت آب در استان کرمان تأکید کرد و افزود: باید برداشت آب از 

چاه های کشاورزی به رسعت کاهش یابد و بخش صنعت با چاه های آب خداحافظی 

کند.  وی تأکید کرد: با مدیریت مرصف می توان هم کشاورزی و هم صنعت را داشته 

باشیم ضمن آنکه دشت های کرمان را از فرونشست حفظ کنیم. استاندار کرمان لزوم 

بهره برداری بهینه از آب در بخش کشاورزی را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: تنها راه 

چاره رفع مشکل آب رشب شهر کرمان انتقال آب خلیج فارس است و امیدواریم ظرف یک 

سال آینده این آب وارد شبکه آب شهر شود.

که  زمانی  تا  کرد:  ایران خاطرنشان  در  آب  به ارساف  اشاره  با  پایان  در  وی 

مواجه  رشب  آب  مشکل  با  همواره  برنبندد  رخت  کشور  این  از  بدمرصفی 

هستیم.

گفتنی است پروژه اضطراری تأمین آب رشب شهر کرمان شامل حفر و تجهیز 

هفت حلقه چاه با اعتبار ۴۲۰ میلیارد ریال است که اجرای این پروژه چهار 

ماه به طول انجامید که طول خط انتقال ۶۸۰۰ مرت و طول اجرای خط برق 

آن ۲۰ کیلومرت است و ۲۰۰ لیرت بر ثانیه آب به شبکه تزریق می کند.

شهرستان  ورزشی  هیات های  محرتم  رؤسای  استحضار  به 

سیرجان می رسانیم، اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان 

قصد دارد طی مراسمی از ملی پوشان و مدال آوران شهرستان 

تجلیل به عمل آورد.

ورزشی  هیات های  محرتم  رؤسای  از  مناسبت  همین  به 

درخواست می شود اسامی ورزشکاران واجد رشایط را به همراه 

مدارک مورد نیاز تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه، ۲۳ تیرماه 

به مدیر روابط عمومی  اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان 

تحویل دهند.

مدال آوران در رقابت های جهانی، آسیایی و کشوری )مقام های 

اول، دوم و سوم( از سال ۱۳۹۸ به بعد.

مدارک موردنیاز: حکم رسمی مورد تائید هیات ورزشی مربوطه 

)احکام امضا شده توسط رئیس فدراسیون(

فقط  هستند،  مدال  چند  صاحب  که  مدال آورانی  مورد  در 

باالترین مدال به عنوان مالک تجلیل در نظر گرفته خواهد شد.

ملی پوشان سیرجانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد در مسابقات 

رسمی تیم  ملی در آسیا و جهان حضور داشته اند.

تائیدیه  همراه  به  اردو  به  دعوتنامه  اصل  نیاز:  مورد  مدارک 

فدراسیون مربوطه جهت حضور در مسابقات رسمی برون مرزی.

قابل ذکر است از آنجا که وظیفه اطالع رسانی پیرامون این 

مراسم و همچنین هامهنگی جهت دریافت مدارک ملی پوشان 

و مدال آوران و ارسال آن به اداره ورزش و جوانان شهرستان 

محرتم  رؤسای  از  است،  مربوطه  ورزشی  هیات  برعهده 

درخواست می شود اقدامات الزم و عاجل را مبذول دارند.

استاندار کرمان؛

سفره های زیرزمینی استان دیگر ظرفیت استحصال ندارند

اطالعیه اداره ورزش و جوانان خطاب به رؤسای هیات های ورزشی شهرستان سیرجان؛

اعالم اسامی ملی پوشان و قهرمانان جهانی، آسیایی و کشوری

استاندار کرمان؛

شاکله  تیم های فوتبال استان باید بومی باشد

عاشوری: 

کرمانشاهی عصبانی بود و مدام کارت می داد 

شکایت گل گهر از داور بازی با تراکتور در ارکان قضایی فدراسیون

مادر شهیدان هندوزاده کرمانی آسمانی شد طرح بزرگ پرداخت تسهیالت اشتغال زایی گل گهر
 برای شهروندان سیرجان و بردسیر اجرا شد

تکذیب فوت یک بیمار در بیمارستان کرمان بر اثر قطعی برق ثبت نام دانش آموزان اتباع غیرمجاز در کرمان

کرمان  استان  آموزش وپرورش  اطالع رسانی  اداره  رئیس 

گفت: برگزاری کالس حضوری در مدارس و متامی مراکز 

وابسته به آموزش وپرورش ممنوع است.

مهران باهری، رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 

به مصوبه  با توجه  آموزش وپرورش استان کرمان گفت: 

ستاد مقابله با ویروس کرونا استان آموزش حضوری در 

زبان های  و  آزاد  و  آموزشگاه های علمی  و  کلیه مدارس 

خارجی وابسته به آموزش وپرورش تا اطالع ثانویی تعطیل 

قانونی  برخورد  با متخلفان  و در صورت مشاهده  است 

می شود.

و  آزاد  و  علمی  آموزشی  مراکز  تعطیلی  بر  تأکید  با  او 

زبان های خارجی با تصمیم ستاد مقابله با کرونا استان، 

برگزاری  و  سمینار  هامیش،  تجمع،  هرگونه  افزود: 

استان در  بدون مجوز ستاد کرونای  آموزشی  دوره های 

ثانوی ممنوع  تا اطالع  به آموزش وپرورش  مراکز وابسته 

است.

برگزاری کالس های حضوری در مراکز آموزشی استان کرمان ممنوع است



امین احمدی

قصد دارم شام را با واژه ای گم شده در دنیای سیاست 

آشنا کنم که فکر می کنم تا حاال به گوشتان نخورده، 

یا کمرت شنیده اید »پدرخوانده های سیاسی«

پدر  وجود  ما  کشور  سیاستی  آفت های  از  یکی 

خوانده های سیاسی است که در همه ی زمینه ها یا 

روی  نحوی  به  می توانند  یا  گیرنده هستند  تصمیم 

تصمیم گیری ها تاثیر قابل توجهی بگذارند.

و  باال  تحصیالت  خوانده ها  پدر  های  ویژگی  از 

مدارک عالی است اما در کنار این مدارک، تخصص 

الزم برای پیرشفت و پیشربد اهداف کشور را ندارند، 

ولی  است  خدمت  قصدشان  می گویند  خودشان 

سابقه، برنامه و عملکرد شان بیانگر چیز دیگر است.

و  مدیریتی  ظرفیت  که  افرادی  از  خوانده ها  پدر 

به  و  دارند  هراس  شدت  به  دارند  باالیی  اجرایی 

گرفنت  قدرت  مانع  که  می دهند  را  اجازه  این  خود 

افراد در جامعه شوند و حتی  این  و شناخته شدن 

در چرخه سیاست در صدد بیرون کردن آن ها قدم 

بر می دارند. 

سیاسی  خوانده های  پدر  که  مناند  ناگفته  البته 

طرفداران و هواداران خاصی هم دارند که به دنبال 

رسیدن به منافع و اهداف خود با پدر خوانده ها هم 

صدا می شوند.

پدر خوانده ها در هر لباسی ظاهر می شوند و جالب 

اینجاست که با داشنت حجم وسیعی از دریای پول 

های باد آورده خود را در وسط محفل انقالبی ها نیز 

جای داده و جالب تر این است که دغدغه مبارزه با 

فساد را هم دارند.

و چون جامعه هم که فقط پوسته ای از چهره ی قابل 

اعتامد، بی ریا و معقول از پدر خوانده ها می بیند، 

را  کشور  مشکالت  که  می ماند  منتظر  و  می نشیند 

های  پدرخوانده  همین  که  صورتی  در  کنند،  حل 

سیاسی با بی تدبیری محض کارهایی را انجام داده 

اند که شاید خسارش دیگر قابل جربان نباشند.

اما اکنون برایتان سوال پیش آمده که آیا شهرستان 

سیرجان با این حجم از اتفاقات و افراد مسئول، پدر 

خوانده ای دارد یا نه؟

پاسخ به این سوال را به عهده خودتان می گذارم.

*کنشگر اجتامعی

یکم رجب سال ۵۷ هجری قمری است این جا مدینه است.

منوده است،  تقدیم  آل طه  به  را  نوری  دیگر  بار  خداوند  و 

پدرش  گذاشته  است،  وحی  خانه  به  پا  محمدبن علی 

علی بن الحسین )ع( و مادرش فاطمه بنت الحسن)ع( است. 

از نسل حسن و حسین علیهم السالم  امام شیعه  اولین  او 

است. تقریباً چهار ساله است، روز، روز عاشورا است محمد 

از هامن کودکی مشق بندگی را در کالس کربال می آموزد.

می شود.  زیادتر  هم  علمش  می یابد  رشد  که  هامن طور   

از  بانیان فقه و تفسیر  اولین  از  و  مناینده مکتب اهل بیت 

دیدگاه مکتب شیعه می شود. دانشگاه تشیع و علوم اسالمی 

به دست ایشان در حفظ تشیع و کیان اسالمی از آفات فکری 

پایه ریزی شد. وی را باقرالعلوم می خواندند، باقرالعلوم یعنی 

شکافنده دریای دانش و آشکار ساخنت و ارسار علوم. 

مسجد مدینه و حرم حرضت رسول )ص( هنوز طنین صدای 

احادیث  و  علوم  به نرش  که  دارد  در خود  را  )ع(  باقرالعلوم 

اهل بیت علیهم السالم می پرداخت. مدینه خوب به یاد دارد 

که محمد چه کرده است... دانش اگر دریا بود و ناخدای 

اقیانوس ها بود. عالوه بر علم رسشاری که دارد خصال ستوده 

آن  گهربار  زندگی  دوران  است.  اسالمی  آداب  به  مؤدب  و 

حرضت هم عرص خالفت بنی مروان و بنی امیه است. خلفایی 

که در دوران آن ها افزون بر احیای سنن جاهلی، به دلیل عدم 

کفایت سیاسی زمینه انحرافات اجتامعی و فرهنگی و فساد 

همه جانبه فراهم شده بود.به دلیل شدت فشارهای وارده از 

طرف خلفای ظلم و جور امام ناچار به تقیه می شود تا بتواند 

اهداف فکری و دینی خود و شیعیان را پیش بربد. اما امام 

همچنان در بطالن کار خلفای حاکم و عدم مرشوعیت کار 

آنان تأکید می ورزد و لزوم برقراری امامت راستین در جامعه 

اسالمی را برای مردم مطرح می کند. بنا بر روایتی روزی امام 

محمد باقر )ع( بر هشام بن عبدامللک وارد می شود، هشام که 

خلیفه است از این که محمدبن علی )ع( به او سالم منی کند 

ناراحت شده و پس  از رسزنش امام، دستور بازداشت وی را 

هشام،  توسط  مسمویت  دلیل  به  رسانجام  می کند.  صادر 

در هفتم ذی حجه ۱۱۴ هجری قمری در۵۷ سالگی شهد 

شیرین شهادت را می نوشد و به جدش حسین  بن  علی )ع( 

و حسن  بن  علی)ع( می پیوندد. پیکر مطهرش در بقیع کنار 

پدر بزرگوارش مدفون می شود.

اسم بقیع که می آید دمل یهو میریزد.....

هوای گریه دارم، بگذار کاروان دل را در این غربت جانکاه، 

همراه سازم با اشک و نغمه های سوزناکم را در گوش افالکیان 

بخوانم؛ به هر سو می نگرم آخرین روز شامر خاموشی شمع 

است و پروانگان در حال طوافنند.

پدرخوانده های سیاسی
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شماره 134

سه شنبه
22  تیـر  ماه 1400

جامعه

انسان هایی که شخصیت قوی ای دارند اعتماد به نفس 
باالیی دارند از درون احساس آرامش و نشاط نسبی ای 
احواالتشان  در  کمتر   و  دارند  زندگی شان  در  نیز 

روحی  استقالل  با  هایی  آدم  می شوند.  نوسان  دچار 
ضربه  وابستگی هایش  از  ویژگی  این  با  و  باال،  روانِی 
نمی خورد، از ناکامی هایش افسرده نمی شود، انتظارات 
و توقعات بی جا از دیگران آزارش نمی دهد، توجه اش 
به موضوعات حداقلی جلب نمی شود، او برای زندگی و 
خودش برنامه دارد؛ این طور نیست که بگوید باداباد، 

هرچه شد، هرکی آمد اصال اهمیتی ندارد! بلکه چنین 
تا حدممکن ورودی های ذهن و زندگی اش را  آدمی 
کنترل می کند؛ آیا واقعا از قدرت اراده ی خودمان آن 
روش  با  هم  خدا  می کنیم؟  استفاده  باید  که  طوری 
زمینه  ایجاد  دنبال  به  دائما  خودش  مخصوص  های 
برای تغییر و تکامل ماست ولی همیشه استقالل ما 

را حفظ و به اراده ما احترام می گذارد. مهم ترین وجه 
قدرت انسان در این است که ابتدا بتواند بر فکر خود 
نماید،  کنترل  را  ذهنی اش  خطورات  و  شود  مسلط 
دادن  با  به سادگی،  نتواند  هرکسی  دیگر  که  آنجا  تا 
توجه  نابجا،  درسِت  اطالعات  یا حتی  غلط  اطالعات 
ذهنی و تعادل روحِی انسان را به هم بریزد، زیرا اگر 

می ریزد.  هم به هم  او  دِل  ریخت،  به هم  انسان  ذهن 
انسان ها در اثر دین داری و معنویت می توانند به این 
قدرت ذهنی برسند و این موضوع باید در جامعۀ ما 
نهادینه شود که »دین داری به معنای درست کلمه، 
انسان را از نظر قدرت توجه و انصراف فکر از چیزهایی 

که نباید به آنها بیندیشد، قوی می کند.«

اعتماد به نفس باال، شاخصه ی شخصیت قوی

مسجد مدینه و حرم حضرت رسول )ص( هنوز طنین صدای باقرالعلوم )ع( را در خود دارد 

در پی چاپ مصاحبه نشریه شیرگان با سهیل مقدس، قاری 
مطرح و نفر اول مسابقات کشوری قرائت قرآن در شماره 133 
جوابیه ای از سوی روابط عمومی موسسه فرهنگی  هنری معراج 
اندیشه گل گهر سیرجان به دفتر نشریه ارسال گردیده است که 

عینا  منتشر می گردد.
-کانون قرآن و عترت موسسه فرهنگی و هنری معراج اندیشه گل 
گهر از سال ۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده و به واسطه حمایتهای 
بی دریغ مدیرعامل و مدیران عالی محترم شرکت گل گهر و 
همچنین مدیرعامل موسسه معراج اندیشه گل گهر و با همراهی 
و همکاری موسسات قرآنی شهرستان و اساتید ارجمند و بزرگوار 
قرآنی شهرستان فعالیت هایی را انجام داده که تعدادی از آنها را به 

عرض شهروندان عزیز سیرجاني مي رسانیم.
1-  برگزاری 1۶ دوره مسابقات قرآنی معراج تا پایان سال 13۹۹ 
و با میانگین حضور بیش از ۶00 نفر در هر دوره و در رشته هایی 

همچون حفظ، مفاهیم و قرائت.
طراحی این مسابقات به گونه ای بوده که نگاه پیشرفت محور بر این 
مسابقات حاکم بوده به طوری که جمع کثیری از حافظان قرآن 
شهرستان به واسطه این مسابقات و با پشتکار موسسات، مربیان و 
اساتید ارجمند شهرستان توانسته اند حافظ کل قرآن کریم شوند. 
همچنین این مسابقات به موسسات قرآنی و اساتید ارجمند کمک 

کرده که بتوانند قرآن آموزان خود را دقیق تر پایش نمایند. 
در هر دوره از نفرات برتر طی برگزاری اختتامیه های باشکوه 
تجلیل می شود که خود انگیزه ای مضاعف برای قرآن آموزان است.

۲- برگزاری بیش از 180 برنامه ی صبحگاه قرآنی و استعدادیابی  
در مدارس شهرستان با همراهی و کمک اساتید برجسته قرآنی 

شهرستان.

3-آموزش مربیان تراز اول موسسات قرآنی در بخش های مختلف 
شامل صوت و لحن، تجوید، تدبر، حفظ، رفع شبهات، نهج البالغه، 
مفاهیم، سبک زندگی دینی، بازی های کودکانه و ... با بهره گیری 

از اساتید برجسته ی کشوری و بین المللی.
در این بخش از حضور اساتیدی همچون استاد غالمرضا شاه میوه، 
استاد سعیدیان، استاد مهریزیان، استاد سلطانی، دکتر محمدرضا 
حاتمی، استاد مهدی زاده، استاد عبادی، استاد مینوتن، سرکار 
خانم نظری، سرکار خانم ایرانمنش، سرکار خانم سعید، سرکار 
خانم جمالی و... که همگی از اساتید برجسته بین المللی و کشوری 

هستند استفاده شده است.
4-برگزاری ۵ دوره اردوی آموزشی و زیارتی مشهد مقدس با 

میانگین 40 نفر از اساتید و مربیان و داوران برجسته شهرستان
در بخش آموزشی این برنامه با کمک دارالقرآن حرم مطهر رضوي 
از حضور اساتید ارزشمندی همچون استاد سادات فاطمی، استاد 
حسنی، استاد پنجه، استاد شجاع، استاد حسینی فخر و ... استفاده 

شده است.
۵- برگزاری مسابقه ملی فراز خوانی با همراهی و همکاری هفت 
نفر از اساتید برجسته بین المللی و کشوری قرآن کریم شامل 
اساتید شاه میوه، ابوالقاسمی، مقدمی، نظریان، شاکرنژاد، مینوتن 

و سعیدی.
در این مسابقه بیش از ۲800 نفر از نخبگان قرآنی زیر 18 سال 
کشور در پنج بخش شرکت کردند که نفرات برتر پس از برگزاری 

سه مرحله داوری معرفی شدند.
۶- برگزاری بیش از ۲۵ محفل قرآنی با حضور اساتید برجسته 
بین المللی و کشوری در مناطق مختلف شهر و بخش ها و 

روستاهای شهرستان.

اساتید و قاریان بین المللی همچون استاد حاج کریم منصوری، 
استاد حاج حمید شاکرنژاد، استاد حمیدرضا احمدی وفا، استاد 
حجت االسالم مهدی شجاع، استاد محمد صالح اطهری فرد، 
استاد جعفر فردی و ... در تعدادی از این برنامه ها حضور داشته و 

به تالوت پرداخته اند.
7- حضور فعال در هفت جشنواره فرهنگی و هنری گل گهر با 
اجرای برنامه های متعدد قرآنی با حضور اساتید بزرگواری همچون 

حجج اسالم کرانی، اباذری، علی بیگی، خانم ستوده و ... 
در برنامه های جشنواره های فرهنگی فعالیت های متعددی جهت 
نشاط اجتماعی و آموزش های غیر مستقیم برای نسل کودک و 

نوجوان طراحی و انجام شد.
8- ساخت مستند تعدادی از موسسات فعال قرآنی شهرستان، 
پیشکسوتان و فعاالن قرآنی و نخبگان قرآنی شهرستان که جهت 
مشاهده این مستند ها می توانید به اپلیکیشن هفتمین جشنواره 

فرهنگی گل گهر مراجعه نمایید.

۹-برگزاری دوره های آموزشی مدیریت فرهنگی ویژه ی تعدادی 
از مدیران موسسات فرهنگی و قرآنی شهرستان با همکاری 
دانشکده ی رسانه خبرگزاری فارس و استفاده از اساتید مجرب 

در حوزه های مختلف مدیریتی.
اینها بخشی از فعالیت های کانون قرآن و عترت موسسه فرهنگی 
و هنری معراج اندیشه گل گهر در سال های اخیر می باشد اما 
هنوز معتقدیم در بسیاری از بخش ها نیاز به انجام فعالیت های 
متعددی در حوزه ی قرآن و عترت می باشد که دست همراهی 

همه ی دلسوزان این عرصه را به گرمی می فشاریم.
در پایان باید عرض کنیم که شهرستان سیرجان دارای اساتید 
ارزشمند قرآنی است که در سطح استان و بعضاً در سطح کشور 
شناخته شده و حائز رتبه ها و افتخارات بسیار زیادی هستند 
اساتیدی همچون مجید سعیدی، محمدرضا فصیحی، علیرضا 
مکی آبادی، سید رضا شهیدی، محمد زیدآبادی، مهدی زیدابادی، 
مهدی دالوری و ... در بخش آقایان و اساتیدی همچون سرکار 
خانم ها خواجوی، آزادیخواه، خدامی، شاهمرادی، فیروزآبادی، 
نظری و ... در بخش خواهران که سال ها مشغول فعالیت و تربیت 

قرآن آموزان و عالقمندان سیرجانی هستند.
همچنین به برکت حضور این اساتید ارزشمند و فعال، جلسات 
قرآنی متعددی در سطح شهرستان و به صورت هفتگیدر حال 
برپایي بوده که بعضی از این جلسات اخیرا به دلیل شیوع ویروس 
کرونا تعطیل شده و یا به صورت مجازی در حال برگزاری است 
و به واسطه همین فعالیت ها مي توان گفت سیرجان یکي از 

شهرهاي فعال استان در زمینه فعالیت هاي قرآني است.
موسساتی همچون جامعه النور، جامعه القران، ریحانه النبی، 
ضحی، فاطمه زهرا، بشارت، آسمانیان، مکتب القران شهید اندرز،  

دارالقرآن اهل بیت، دارالقرآن علم الهدی، تسنیم و ... با مدیرانی 
خوب و دلسوز در حال برگزاری برنامه های متعدد قرآنی می باشند 

که جاي تقدیر و تشکر دارد.
در پایان از دغدغه مندي آن نشریه محترم و تمامي فعاالن عرصه 
قرآن در شهرستان تشکر مي کنیم و امیدواریم با کمک هم بتوانیم 
بخشي از نیاز وسیع جامعه به قرآن و فرهنگ قرآني را برآورده 

سازیم.
توضیح هفته نامه شیرگان: در خصوص جوابیه موسسه معراج 
اندیشه گل گهر نکات قابل تأمل و توجه ای وجود دارد که در این 

نوشتار به اختصار فقط به یک موضوع خواهیم پرداخت.
با توجه به لیست موارد برنامه های انجام شده توسط این موسسه 
در حوزه قرآن و عترت، بهتر بود که روابط عمومی موسسه بیان 
می داشتند که چگونه این برنامه ها و رویدادها برگزار گردیده 
است که یکی از سرآمدترین افراد تخصصی در حوزه قرائت قرآن 
شهرستان سیرجان اطالع نداشته است و حرفه ای تر بود که روابط 
عمومی موسسه مذکور به انتشار سطح اطالع رسانی و بازه انتشار 
اخبار این رویدادها و هزینه های مالی این اقدامات، به صورت جامع 

اقدام می نمود.
متأسفانه شفافیت که یکی از اولویت های مؤسسات عظیم 
عینیت  باشد،  باید  گهر  گل  معراج  مانند  منابع  حجم  از 
گهر  گل  معراج  مجموعه  به  و  است  نکرده  پیدا  نمود  و 
و  مالی  موارد  شفافیت  سامانه  که  می کنیم  پیشنهاد 
فعالیت ها را به صورت عملیاتی پیاده سازی و اجرا کنند که 
فعالیت ها  تمام  به  طبقه بندی  بدون  بتوانند  جامعه  آحاد 
گهر  گل  اندیشه  معراج  موسسه  مالی  کردهای  هزینه  و 

دسترسی پیدا کنند.

جوابیه روابط عمومی موسسه فرهنگی، هنری معراج اندیشه گل گهر؛

 افتخارمان فعالیت های قرآنی است
هفته نامه شیرگان: پیشنهاد می کنیم که سامانه شفافیت موارد مالی و فعالیت ها را به صورت عملیاتی پیاده سازی و اجرا کنید

در ایام ماه مبارک رمضان برنامه ای به نام زندگی پس از زندگی از شبکه چهار سیما 
پخش می شد که مخاطبان خاص خود را داشت. نمی دانم شما هم جزو آن دسته 
افرادی بودید که این برنامه را دنبال می کردند؟ و یا نبودید؟ اما موضوع برنامه راجع 
به افرادی بود که حقیقت مرگ را تجربه کرده بودند و از تجربیات خود می گفتند. با 
برگشت به این دنیا از اینکه فرصت دوباره به آن ها داده شده بود؛ شاکر بودند و اعمال 
و رفتار خود را تصحیح کرده و زندگی جدیدی را آغاز کرده بودند. هیچ فکر کردید 
اگر این فرصت دوباره به آن ها داده نمی شد چه اتفاقی می افتاد؟ راه برگشتی نیست. 

همه می دانیم این برگشت ممکن است برای تعداد معدودی اتفاق بیفتد. تجربیات این 
افراد تذکری است برای ما تا متوجه باشیم مرگ پایان زندگی نیست بلکه آغاز زندگی 
جدید ماست. در قرآن آمده است: فرشته مرگی بر شما گمارده شده است، جانتان را 

می ستاند، آنگاه به سمت پروردگارتان بازگشت داده می شوید.
روزی چند دقیقه به این موضوع فکر می کنیم که اگر اکنون فرشته مرگ حاضر شود 
آیا آمادگی رفتن داریم؟ مقدمات این سفر پیچیده را فراهم کرده ایم؟ دیر یا زود باید 

بگذاریم و بگذریم. از مادیات این دنیا فقط یک کفن همراه ماست.
 هر چه قدر هم عزیز باشیم بعد از خاک سپاری، رها و تنها می شویم. بدن قوی،  
ظاهر زیبا،  پول و مکنت فراوان،  قدرت زیاد و... چیزی از این به ظاهر کماالت باقی 
نخواهد ماند. ما می مانیم و اعمالمان. با خود و دیگران چه کرده ایم؟ اسیر دنیا شده ایم 
و دلباخته ظواهر. غافل از اینکه هدف ما از آمدن به این دنیا چیست؟ از کجا آمده ایم؟ 

و برای چه کاری آمده ایم؟ 
مشغول دنیا شده ایم، آرزوهای طوالنی ما را فریب داده و یادمان رفته است که آخرتی 
هم هست و چه راحت فریب  دنیا و زرق وبرق آن را خوردیم. همه ما فکر می کنیم 
وقتی پیر شویم از دنیا می رویم غافل از اینکه مرگ، پیر و جوان نمی شناسد. وقتش که 
برسد باید راهی شویم.  اگر به ما بگویند امروز می میریم ترس ما برای چیست؟ ترس 
از خالی بودن دستمان و اینکه کاری برای آخرت خود نکرده ایم. بعد از مرگ مهمان 
خودمان هستیم. سر سفره ای خواهیم نشست که ملزوماتش را از قبل فرستاده ایم. 
گفتیم فعالً دم غنیمت است اآلن استفاده می کنیم و لذت می بریم اما آیا چشممان را 
به روی حقیقت هم می توانیم ببندیم؟  روزانه چند آگهی یا پیامک مربوط به مرگ را 
مشاهده می کنیم؟ پیامبر اکرم )ص( فرمودند: وصیت می کنم شما را که به یاد مرگ 
باشید. مرگ ناگهانی فرامی رسد. هیچ کس تضمینی دریافت نمی کند که یک دفعه 
با مرگ روبرو نشود. با این مرگ های ناگهانی فرصت آماده شدن را پیدا می کنیم؟ 

تا فرصت باقی است با اراده و عزمی راسخ سعی کنیم تا قبل از اینکه مرگ اصلی 
ما فرارسد 4 مرگ در وجود ما اتفاق بیفتد. مرگ سبز: قناعت کنیم. نه گرفتار فقر 
شویم و نه گرفتار اسراف و زیاده خواهی.  مرگ سفید: روح و جانمان را از رذایل اخالقی 

پاک کنیم. مرگ قرمز: با هوا و هوس های نفسانی مبارزه کنیم. مرگ سیاه: 
تحمل آزار و اذیت دیگران را داشته باشیم . اعتقاد به مرگ بیشترین تأثیرش را بر 
فرد و جامعه می گذارد. چون کسی که به مرگ معتقد باشد، گناه نمی کند. می داند 
هر عملی جزایی دارد. پس حرصش به دنیا کم می شود. دنیا در چشمش کوچک 
می شود.  تعلق و دل بستگی هایش کم می شود. چنین شخصی از مرگ غافلگیر 
نمی شود بلکه آمادگی رفتن به سرای باقی را هم برای خود فراهم  می کند. من هنوز 
نمی دانم چگونه افراد یا مسئولین با تقلب و تزویر با قدرت های پوچ و خیالی شان این 

دنیای فانی را به جهان باقی می فروشند. 
گفته می شود خداوند از حق خودش می گذرد اما از حق مردم )حق الناس( نمی گذرد. 
چه اتفاقی افتاده است که راحت چشممان را بستیم و ایمانمان را فروختیم و چه 
حیف که به بهایی اندک فروختیم. در مقابل دنیای ناچیزی که مشخص نیست تا 
کی مهمانش هستیم آن را فروختیم و دراین بین وای به حال کسانی که بیت المال را 
خوردند. در برابر چندین هزار نفر باید پاسخ گو باشند؟ راضی کردن یک نفر در قیامت 
بسیار سخت است. چگونه جوابگوی این همه انسان خواهند بود . پشت این عمل آن ها 

چه حماقتی نهفته است؟ شاید به زعم خودشان زرنگی هم می کنند و کسی متوجه 
نمی شود اما زهی خیال باطل. مرگ به انسان خیلی نزدیک است همه می دانیم که 
مرگ خواهد آمد اما انسان همیشه در خسران است. مقام و منصب، قدرت طلبی، جاه 
و جالل و ... باعث چه کارهایی که نمی شود. قرار است به کجا برسیم؟ آخر این راهی 
که می رویم کجاست؟ حق و ناحق کردن ها ما را به کجا خواهد رساند؟  دل خوش به 
بله قربان گوها شده ایم غافل از اینکه ما روزی در محکمه الهی باید پاسخگو باشیم و 
اگر بخواهیم جواب مردم را بدهیم چه می کنیم؟ شاید کاری که می کنیم به نظرمان 
صحیح بیاید اما ما دنیای فانی را به آخرت باقی می فروشیم. لحظه ای با خودمان فکر 
کنیم این مقام و منصبی که قرار است به دست بیاوریم چه بار سنگینی بر شانه های 
ما خواهد گذاشت. دل خوش چه هستیم؟ اگر مرگ ما اکنون فرارسد آیا می دانیم در 
مقابل چه تعدادی از مردم باید پاسخگو باشیم؟ تصمیماتی که گرفته ایم و راه هایی که 
رفته ایم بر روی زندگی تک تک این مردم اثر گذاشته است و ما مست قدرت به کارمان 
پرداخته ایم! و برای رسیدن به این کرسی از هیچ کاری فروگذار نکردیم. باکارهایمان 
ضربه به دین و اسالم نزنیم. ما مسلمان شیعه هستیم و بعضاً فقط نامش را یدک 
نکشیم. عمل کنیم. دل موالیمان چه قدر از دست من و تو شیعه به درد بیاید؟ پست 
و مقام ها چه قدر ارزش دارد؟ وقتی می دانیم رضایت موال وجود ندارد. یاد مرگ باشیم 

که دیر یا زود باید جوابگوی اعمالمان باشیم.

ناگهان بانگی برآمد، خواجه ُمرد؛

مسئولین فاسد، این دنیای فانی را به جهان باقی می فروشند
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شماره 134

سه شنبه
22  تیـر  ماه 1400

گوناگون

حضرت  و   )ع(  علی  حضرت  ازدوج  سالروز  آستانه   در  سیرجان  شهر  شورای 
اندام،  از  مجتبی بحرینی قهرمان و مدال آوران رشته پرورش  فاطمه زهرا )س( 
بادی کالسیک که در مسابقات جهانی اسپانیا  افتخار  آفرینی کرده بود، تجلیل 

نمود.

وی،  عمرانی  معاون  و  اعضاء شوای شهر سیرجان، شهردار  با حضور  مراسم  این 
روز  علنی    جلسه  جریان  در  سیرجان  شهرستان   اندام  پرورش  هیت  رئیس 
دوشنبه 21 تیر  ماه  شورای شهر سیرجان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 

شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر سیرجان  با بیان  اینکه  کمیسیون   
و  تجلیل  وظیفه  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  هماهنگی  با  شورا  فرهنگی 
تشویق قهرمانان و ورزشکاران  را  دارد  که با تالش و از خودگذشتگی در میادین 

مختلف پرچم سه رنگ جمهوری اسالمی ایران را به اهتزاز در می آورند.

از سوی شورای شهر  معابر شهر سیرجان  و روشنایی  برق  وضعیت مدیریت مصرف 
پیگیری شد.

بنا به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر سیرجان  جلسه علنی  شورای شهر روز 
دوشنبه شورا با حضور  اعضاء شورای شهر ،مهندس سلمانی مدیر  شرکت توزیع برق 
سیرجان ، دکتر سروش نیا شهردار سیرجان  و مهند س یگانه معاونت عمرانی شهرداری  

برگزار  گردید .
در این جلسه که اعضاء شورای شهر خواستار توضیحات مدیر امور برق سیرجان در 
خصوص وضعیت مدیریت مصرف و روشنایی معابر  شده بودند  مهندس سلمانی  با بیان 
سخنانی در مورد مدیریت مصرف با توجه به فصل گرما و افزایش مصرف و شرایط کم آبی 
به  از همراهی و همکاری شهروندان سیرجانی  در این زمینه تشکر نمود و سپس با ارائه 
توضیحاتی در خصوص پروژه شهر نور و مشکالت و موانع موجود از همکاری وحمایت 
مجموعه شورا و شهرداری که با تمام توان  در این راه همراه شرکت برق بوده اند  اظهار 
رضایت نمود و گزارشی کامل را در خصوص مبالغ هزینه شده از سوی شهرداری شرکت 
برق و حسایر نهادها  در این پروژه ، تعداد المپ های تعویض شده ، مسیرهای انجام شده 
و خیابان های که در دست اقدام می باشند و همچنین بحث جابجایی تیر های برق در 

مسیر بلوار شاهد و تفاهم نامه ای که با شهرداری امضاء نموده   را ارائه نمود .

تجلیل شورای شهر سیرجان از مجتبی بحرینی قهرمان مسابقات جهانی بادی کالسیک

وضعیت مدیریت مصرف برق و روشنایی معابر شهر سیرجان از سوی شورای شهر پیگیری شد

معرفی اجاملی هوش، در بین نظریه های مختلف؛

راه های تقویت هوش به زبان ساده

نگاه امیراملؤمنین به چالش های فرهنگی و اجتامعی؛

راه تحقق تحوالت بنیادین در جامعه چیست؟

اگر از مردم بپرسید هوش چیست؟ از آن به عنوان عقل 
انسان یاد می کنند اما به راستی هوش چیست؟

ذهنی  فرایندی  هوش  دارد.  متعددی  تعاریف  هوش 
حل  مهارت  دربرگیرنده  و  شناختی(  غیر  و  )شناختی 
مسئله، برنامه ریزی، خالقیت، دانش فردی، زبان و...است. 
هوش تفکر انتزاعی و ذهنی است و توانایی کافی برای 
یادگیری. هوش هیچ تعریف مشترک و قابل قبولی ندارد اما 
به طورکلی می توان گفت: توانایی سازگاری با محیط؛ یعنی 
همان قدرت جذب و انطباق. جذب یعنی می دانم و به 
دانسته و داشته ام اضافه می کنم و انطباق یعنی نمی دانم اما 
خود را با محیط وفق می دهم. نظریه ها و تقسیم بندی های 

مختلفی برای واژه هوش وجود دارد و ازآنجاکه هوش در 
هر نظریه شامل یکسری زیرمجموعه هاست، به جای واژه 
هوش باید گفت: هوش عمومی یا کلی. با این اوصاف و با 
توجه به تفاوت کودکان در هرکدام از این زمینه ها، مقایسه 
هوش عمومی دو کودک هرگز مقیاس درست و مناسبی 
نیست و نمی توان حتی دو کودک با نمره هوشی یکسان 
را با هم مقایسه کرد چراکه ممکن است باال بودن نمره 
هوشی کودک اول در یک زمینه با پایین بودن نمره هوشی 
او در زمینه دیگر همراه باشد درحالی که در کودک دوم 
عکس این حالت باشد و این کاری است که متأسفانه در 
جامعه امروز به خصوص در میان مادران جامعه زیاد رواج 
پیداکرده است. با توجه به آنچه گفته شد، باید متذکر شد 
هر جا صحبت از هوش شد، منظور همان هوش عمومی یا 

کلی است.

بین  در  هوش،  اجمالی  معرفی  در  داریم  آن  بر  قصد 
نظریه های مختلف دو نظریه هوش را که رایج تر است با هم 
بررسی کنیم. نظریه هوش های چندگانه که در سری بعد 
به آن خواهیم پرداخت و نظریه هوِش با دو زیرمجموعه ی 

.EQ و IQ هوش
شامل  هوشی  بهره  هوشی،  ضریب  هوش   :IQ هوش 
مهارت های شناختِی: توانایی افراد در مسائل مهم، مهارت 
بیشتر  و...است.  الگوبرداری، منطق، ریاضی  حل مسئله، 
تحت تأثیر وراثت می باشد اما قابل تغییر است ولی هرچه 
سن باال می رود تغییر آن سخت تر است. بهترین زمان برای 
رشد و تغییر این هوش، همان سنین کودکی است )سن 
طالیی هوش( که برخی منابع آن را تا 1۵ سالگی دانسته اند 
از طریق تقسیم سن عقلی به سن تقویمی ضربدر 100 به 
دست می آید.)برای سن عقلی جدول مخصوص به آن در 

نظر گرفته شده( و نمره هوشی ۹0 تا 110 را هوش متوسط 
)نرمال( در نظر گرفته اند. توانایی IQ ی باال برای کسب 
موفقیت به تنهایی کارساز نیست و فقط ۲0 درصد مؤثر 

می باشد.
راه های تقویت IQ: فعالیت های ورزشی، مهارت های دست 
ورزی، بازی، فعالیت های روزانه، مطالعه و هر آنچه منجر 
و... ذهنی  آرامش  مناسب،  تغذیه  می شود،  یادگیری  به 

EQ )هوش هیجانی یا عاطفی(: مهارت های غیر شناختی 
شامل: مسئولیت پذیری، برخورد با مشکالت و بحران ها، 
نظم  دیگران،  و  خود  احساسات  شناخت  خودآگاهی، 
شخصی )کنترل رفتار خود(، همدلی )درک و فهم نیازهای 
مهارت های  اطراف،  شرایط  شناخت  دیگران(،  احساسی 
اجتماعی )ارتباط و تعامل با دیگران(، انگیزه )تنظیم اهداف 
بلندمدت و تالش برای رؤیاها( و ... . EQ  چون با تمام 

تعامالت سروکار دارد و خود شامل پروسه یادگیری نیز 
است بنابراین رویIQ  و مهارت های ذهنی و هم چنین 
روی موفقیت کلی تأثیرگذار است. لذا 80 درصد موفقیت ها 
مربوط به این نوع هوش است. EQ  درواقع همان مهندسی 
انسانی است یعنی توانایی برقراری ارتباط با محیط، توان 
مذاکره، تعامل و رهبری. حتی امروزه برخی شرکت های 
بزرگ برای استخدام نیروهای خود از آزمون های هوش 
هیجانی استفاده می کنند. EQ بیشتر اکتسابی است و تا 

پایان عمر ادامه دارد.
راه های تقویت EQ: با توجه به مؤلفه های مربوط به آن 
شامل: افزایش خودآگاهی، همدلی، قدرت نه گفتن، کنترل 
هیجانات، مهارت دفاع از خود، انتقادپذیری، مثبت اندیشی، 
انعطاف پذیری و به طورکلی افزایش تعامالت و مهارت های 

اجتماعی می باشد.

باید  مطلوب،  مرحله  به  جامعه  یک  رسیدن  برای 
صورت  جامعه  غلط  ارزش های  و  سنن  در  تحوالتی 
پذیرد. برای مثال در طول حکومت حضرت علی)ع(، 
و  )ع(  امام  سیاست های  بین   اساسی  تناقض  یک 
امام)ع(  داشت  وجود  جامعه   مردم  سنت های  و  افکار 
جامعه  سنت،  و  قرآن   دادن  قرار  مبنا  با  می خواست 
کند  اداره  انسانی   و  عقلی  دینی،  موازین  براساس  را 
موجود  دست وپاگیر  و  غلط  مخرب،  سنت های  ولی 
بدان ها  مردم  و  گرفته  شکل  متمادی  قرون  طی  که 
خو کرده بودند، و مانع از اجرای سیاست های امام)ع( 
مردم  و  می خواستند  را  آن حضرت چیزی  می شدند. 
چیز دیگر و بسیاری از اوقات وقتی امام )ع( یک برنامه 
اصالحی را به کار می بست یا می خواست بدعتی را از 
بلند می شد  از هر سوی  اسالم  وا  فریاد  بردارد؛  میان 
و حضرت مجبور بودند آن طرح را مسکوت بگذارند. 
امام )ع( در این مورد می فرماید: »عده ای قبل از من 

والی بودند و سنت  پیامبر )ص( را تغییر دادند و اگر 
من بخواهم طریقه آنها را ترک  گفته و به سنت پیامبر 
)ص( بازگردم، لشکر از من متفرق  شده، و جز اندکی 

از شیعیان کسی با من باقی نمی ماند«. 
ساختار  عقب ماندگی  متوجه  که  علی)ع(  حضرت 
که  می دانست  خوبی  به  و  بود  شده  جامعه  فرهنگی 
کور  تعصبات  و  جامعه  غلط  سنت های  آن،  دلیل 
جاهلیت است، برای  اصالح زیربنایی این ساختار، دو 

سیاست در پیش گرفتند.
مبارزه با قبیله گرایی، سنت ها و تعصبات قبیله ای

مخالفان  تند  واکنش های  با  گاهی  که  اول  سیاست 
و  سنت ها  قبیله گرایی،  با  مبارزه  می شد،  روبرو 
که  بود  ارزش هایی  ریختن  فرو  و  قبیله ای  تعصبات 
قدرتمند  موجب  آنها،  تقویت  و  پایبندی  با  مردم 
امام  می شدند.  فرصت طلبان  و  قبایل   رؤسای  شدن 
مردم،  توبیخ  و  سرزنش  فراوانی  ضمن  خطبه های  در 
این  نمودن  ارزش  بی   و  آنها  کردن  بیدار  در  سعی 
ابزار  این  خطبه ها،  از  سنت های غلط داشت. در یکی 
نادانی  و  سفاهت  نشانه   را  گرفتن  قرار  دیگران  دست 
دانسته،می فرماید: »خردهایتان اندک است و سفاهت 
در شما نمایان، نشدن تیر بالیید و طعمه لقمه ربایان 

و شکار حمله  کنندگان«. بنابراین جوامعی که از خرد 
و دانایی بی بهره اند ابزار و دست نشاندهء دیگران شده 
و هرچه عقل گرایی و علم رشد یابد، مردم کمتر مورد 

سوء استفاده فرصت طلبان قرار می گیرند.
جایگزینی ارزش های نوین عقالنی

سیاست دوم، جایگزینی ارزش های نوین  عقالنی بود، 
که از دین اسالم نشأت گرفته بودند. در این مرحله، 
امام )ع( سعی می کرد از راه های مختلف سطح  فرهنگ 
ارزش های   و  معیارها  و  برده  باال  را  مردم  آگاهی  و 
عقالیی اسالم را وارد جوهره فکری، مردم کند. امام)ع(  
برآمد که شالوده های آن را  در پی ساختن جامعه ای 
شناخت، معرفت، آگاهی، عقل و علم تشکیل می داد و  
تعصبات کور  و  بدبختی  در جهل،  مردم  نمی خواست 
بلکه  نمایند،  اطاعت  او  از  بی چون وچرا  و  بمانند  باقی  
بینش،  و  شناخت  با  آگاهانه،  می خواست  را  اطاعتی 
سطح  با  جامعه ای  و  معین  اهدافی  به   رسیدن  برای 
بدانند کجا  باال، مردمی که  اجتماعی   آگاهی و شعور 
و در چه موقعیتی بوده و چه  می خواهند انجام دهند. 
اشاعه   راستای  در  حضرت  تالش های  از  دیگر  یکی 
ارزش های عقالنی، توجه به علم، رواج علم و علم گرایی 
در جامعه بود. حضرت سعی می کرد یک بینش علمی 

به وجود  آنها  روزمره  زندگی  و  بین  عموم مردم  کلی 
آورد، امام )ع( در نصیحت به مردم می فرماید: »پس 
به سوی کشتزار دانش بشتابید پیش از آنکه بوته  آن 
خشک شود و پیش از آنکه به خود پردازید و فرصت  
رود«.  دست  از  آن  اهل  و  آن  منبع  از  علم  گرفتن 
رشد  جهت  در  )ع(  علی  حضرت  برنامه های  از  یکی 
عقل،  نمودن  حاکم  مطلوب،  جامعه  فرهنگ  تعالی  و 
منطق، مفاهمه و گفتمان بین افراد و گروه های مخالف 
توهین،  )ع(  علی  حضرت  دیدگاه  از  بود.  متعارض   و 
دشنام، اهانت، تهمت و... اعمال زشتی است که نسبت 
نیست.  قرآن جایز  و  خدا  دشمنان  حتی   هیچ کس  به 
امام )ع( معتقد است که  حتی با دشمن خود نیز باید 
خیانت ها،  عیوب،  باید  باشیم،  داشته  منطقی  برخورد 
جنایت ها و بدی های او را با استدالالت  عقلی در جامعه 

بیان کنیم.
باال بردن سطح شعور و آگاهی جامعه

از دیگر نمونه های تالش امام )ع( در جهت باال بردن  
حضرت   که  بود  این  جامعه،  آگاهی  و  شعور  سطح 
می خواست برای شناخت حق و باطل و تشخیص راه  
دست  به  معیارهایی  و  سنجش  ابرار  غلط،  و  درست 
مردم  بدهد که مردم بتوانند در بحران ها و در مشتبه 

از  پس  بشناسند.  را  درست  راه  باطل،  و  حق   شدن 
خالفت حضرت علی )ع( طلحه و زبیر به  همراه عایشه 
همسر پیامبر )ص( در جبهه مقابل حضرت  علی )ع( 
قرار گرفتند. این امر بر بسیاری از مردم مشتبه  گردید، 
چون سران هر دو جبهه از یاران نزدیک پیامبر )ص( 
و سابقین در اسالم بودند، وقتی»حارث این حوطرانی« 
این مساله را برای امام )ع( مطرح کرده و پرسید: آیا 
امام  بروند؟  باطل  راه  به  زبیر  و  طلحه  است   ممکن 
استدالل  خود  حقانیت  بر  مستقیما  اینکه   بدون  )ع( 
کند، معیاری به او نشان  داد که نه فقط برای حارث، 
و  راهنما  انسان ها،  تمام   و  زمان ها  تمام  برای  بلکه 
راهگشاست. امام )ع( انسان ها را از قید و بند افراد و 
ارزشی  به   را  کیش شخصیت آزاد کرده و توجه همه 
به  حارث،  »ای  فرمود:  می نماید.حضرت  جلب  باالتر 
درستی  به   است،  شده  مشتبه  تو  بر  امر  که  راستی 
که حق و باطل با مردم شناخته نمی شوند، بلکه حق  
تا  را بشناس  باطل  و  را بشناسی  اهلش  تا  را بشناس 
باطل  و  حق  میزان،  یعنی  بشناسی«.  را  آن  مرتکب  
است و افراد به آنها سنجیده  می شوند، نه اینکه از روی 

اشخاص راه درست و نادرست  تشخیص داده شود.
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سه شنبه
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گفتگو

معرفی جوانانی که در زمینه های مختلف علمی، 
فرهنگی، هنری، ورزشی و ... که باعث سربلندی 
و افتخار برای شهر و دیارمان شده اند از وظایف 
لذا چند روز پیش  و نشریات می باشد،  رسانه ها 
در  از جوانان همشهری  یکی  کردیم  پیدا  اطالع 
زمینه ی هوش مصنوعی به موفقیت هایی رسیده 
ضمن  ماجرا  چون  و  چند  از  اطالع  جهت  که 
هماهنگی با وی در تهران به صورت تلفنی گفتگو 
و گزارشی انجام دادیم که از محضرتان می گذرد. 
حاج  پسری  نوه  محمدرضا  فرزنِد  ابراهیمیان  زهرا 
سیرجان  مهدیه  مؤسس  و  بانی  ابراهیمیان  ماشاا... 
مذهبی  خانواده  یک  در   1374 سال  متولد  او  است. 
در  را  خود  تحصیالت   و  است  سیرجانی  بااصالت  و 
سال  در  سیرجان  شهرستان  تیزهوشان  دبیرستان 
و  رسانیده  پایان  به  فیزیک  ریاضی  رشته  13۹۲در 
کامپیوتر  مهندسی  رشته  در  قبولی  با  در همان سال 
دانشگاه تهران و مقطع کارشناسی ارشد گرایش هوش 
در  است. وی  داده  تحصیل  ادامه  رباتیک  و  مصنوعی 
در  دکتری  مقطع  دوم  سال  دانشجوی  حاضر  حال 
دانشگاه  همان  در  رباتیک  و  مصنوعی  هوش  رشته 

تهران است. 
که  زمانی   13۹۶ سال  در  می گوید؛  ابراهیمیان  زهرا 
انتخاب  به دنبال  ارشد  برای شروع مقطع کارشناسی 
دنیای  روز  دستاوردهای  و  اخبار  مرتبا  بودم  گرایش 
که  خبر  هزاران  بین  باز  می کردم،  دنبال  را  فّناوری 
روزانه منتشر می شد تنها اخبار هوش مصنوعی بودند 

که به طور ویژه نظر من را جلب کرده بود، مثاًل: 
1. تشخیص بیماری بدون نیاز به کمک پزشک

۲. اتومبیل های خودران که به کمک هوش مصنوعی 
یاد می گیرند که چگونه رانندگی کنند

بر  مبتنی  ارزیابی خودکار  و  آموزشی  دستگاه های   .3
هوش مصنوعی 

4. بازی سازی و پویانمایی 
۵. تشخیص چهره و ده ها مورد دیگر که از کاربردهای 

جذاب انتخاب هوش مصنوعی هستند و باعث شد من 
و  اطمینان  با  بتوانم  و  این رشته شوم  به شدت جذب 

مصمم تر این رشته را انتخاب کنم. 
ابراهیمیان می گوید؛ به لطف خداوند و اهل بیت  زهرا 
)ع( و همچنین حمایت همه جانبه خانواده ام در دوران 
تحصیل که بهترین مشوق من بودند برای موفقیتم و از 
صمیم قلب از آن ها تشکر و قدردانی می کنم و امیدوارم 

که بتوانم روزی جبران زحمات آن ها را بکنم.
مصنوعی  هوش  می گوید؛  مصنوعی  هوش  درباره  او 
آن  اصلی  هدف  که  است  رایانه  علم  از  شاخه ای 
شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است و منظور 
از هوش مصنوعی در واقع ماشینی است که به گونه ای 
برنامه نویسی شده که همانند انسان فکر کند و توانایی 
تقلید از رفتار انسان را داشته باشد. هوش مصنوعی در 
افق  نوین و  واقع تحولی عظیم در عرصه فناوری های 
که  می شود  محسوب  بشری  تمدن  روی  پیش  جدید 
از  جهان  مختلف  کشورهای  پیچیده  و  فشرده  رقابت 
جمله آلمان، کانادا و کشورهای منطقه خاورمیانه را به 

دنبال داشته است.

کشورهای بزرگ صنعتی نظیر آمریکا، آلمان، انگلستان، 
چین و ژاپن حضور پررنگی در این عرصه دارند و در 
کنار آن ها کشور چین مدعی است که تا سال ۲030 
رهبری جهانی در زمینه ی هوش مصنوعی را به دست 
کشورهای  دیگر  سوی  از  که  ادعایی  گرفت،  خواهد 
بازنده  تا  می کنند  تالش  و  گرفته شده  جدی  صنعتی 
این رقابت نباشند. او می گوید؛ با این  وجود متخصصان 
هوش مصنوعی در ایران نیز تالش شبانه روزی می کنند 
تا از این رقابت ها دور نمانند و برای خود جای پایی در 

این عرصه بیابند. 
این  ابراهیمیان می گوید؛ من در 4 سالی که در  زهرا 
رشته تحصیل می کنم در زمینه های مختلفی فعالیت 
این  به  می توان  دستاوردها  این  جمله  از  که  داشته ام 

نکات اشاره کرد:
در  برای تشخیص کیست  باال  با دقت  روشی  ارائه   .1

شبکه چشم
افراد  و  پارکینسون  به  مبتال  بیماران  تشخیص   .۲

مستعد ابتال به این بیماری 
3. تشخیص چهره و هویت افراد

4. پویانمایی و تولید انیمیشن 
سوال  این  به  پاسخ  در  همشهری  نخبه  جوان  این 
است؟  چگونه  کشور  در  رشته  این  شغلی  آینده  که 
به  رساندن  و  تخصصی  علمی  نیروی  پرورش  گفت: 
مرحله بهورزی و استفاده از نیروی تخصصی، نیازمند 
پیشرفته  کشورهای  در  که  است  زیرساخت هایی 
طراحی   جوری  ابتدا  از  آموزش وپرورش  سیستم 
و  دردسر  بدون  درس  اتمام  از  پس  دانشجو  که  شده 
شغلی  آینده  و  کار  بازار  وجود  عدم  از  ترس  احساس 
خود به  راحتی جذب شده و نیازهای زندگی معمولی و 
تحقیقاتی خود را با حمایت کافی برطرف می کند اما 
در کشور ما تقریباً تمام نیروهای نخبه از دیده نشدن 
و عدم حمایت مسئولین و دولت دلخور هستند و در 
مغزها  فرار  همان  یا  مهاجرت  باعث  مواقع  از  بعضی 

می شود.
او در مورد انتخاب رشته جوانان می گوید؛ بحث آینده 
تحصیلی و انتخاب رشته بسیار حساس و سرنوشت ساز 
و  می کنیم  تعیین  را  زندگی مان  مسیر  زیرا  است 
بر  متعددی  عوامل  می زنیم.  رقم  را  خود  سرنوشت 
انتخاب رشته دانشگاهی تأثیر می گذارد از جمله عالقه، 
شناخت، توانایی علمی و آینده شغلی که حتماً باید در 
هنگام انتخاب رشته تمامی موارد ذکر شده مورد توجه 
قرار بگیرند و از نظر من عالقه فرد به رشته مهم ترین 

عامل انتخاب و موفقیت است. 
زهرا ابراهیمیان در ادامه افزود: متأسفانه تا زمانی که 
من در سیرجان مشغول به تحصیل بودم هیچ آگاهی 
و دانشی در این زمینه به دانش آموزان ارائه نمی شد 
وارد  بتواند  تا دانش آموز در صورت کشف عالقه خود 
این حوزه شود اما در شهرهای بزرگ همچون تهران و 
اصفهان این مهم انجام می شود. وی امیدوار است، در 
شهر سیرجان هم بستر آموزش هوش مصنوعی برای 
تک تک دانش آموزان فراهم شود و بچه های شهرمان 
بتوانند به سمت این حوزه کشیده شوند زیرا آینده این 

رشته را خوب می بینم.
بستر تحصیل وی  از کسانی که  پایان مجددا  در  وی 
و  مادر  و  پدر  به  ویژه  کردند  فراهم  را  رشته  این  در 
همچنین از توجه هفته نامه شیرگان نسبت به موفقیت 

خود و این رشته تشکر و قدردانی نمود. 

یادداشت

چرا این رسم بین ما نیست که شب عروسی به عروس 

و داماد التامس دعا بگیم؟

شب عروسی بخش حساس زندگی توئه! حتی مردم 

حدس منی زنن که عروس و دوماد اینقدر عزیز باشن 

برای خدا. تا حاال فکر کردی ازدواج چقدر پیش خدا 

محرتمه، زن و شوهر شب ازدواج دعاشون مستجابه، 

عروس  به  روند  می  عروسی  که  کسانی  همه  چرا 

مردم  ما  نیست  رسم  آیا  منیگن.  دعا  التامس  داماد 

بگیم؟  دعا  التامس  داماد  و  عروس  به  عروسی  شب 

خب قائدتاً این رسم نیست بیشرت تربیک می گن تا 

التامس دعا، خب چرا این رسم نیست؟ چون ما فکر 

می کنیم دین به زندگی بهاء منیده ولی در واقع این 

بخش حساس زندگی ما هست!

زندگی  شادی  بخش  هست!  ما  زندگی  مهم  بخش 

بخش  این  به  می تونه  دین  چطوری  آخه  هست!  ما 

اهمیت نده؟ اون چه دینیه؟ مردم ما به چنني دینی 

رشکت  ما  عروسی  جشن  تو  که  دینی  اند.  معتقد 

منی کنه!  چرا ما فقط وقتی دعا می کنیم یا التامس 

دعا داریم  رس سجاده مناز یا مجالس روضه  هست. 

شام  نظر  به  آیا  نکنیم؟  دعا  هامون   شادی  تو  چرا 

اینطور باشه پس مردم فکر می  اگه  اینجوریه؟ خب 

کنن دین دوزار برای زندگی ارزش قائل نیست. دین 

احرتام  خدا  بهش  اینقدر  هست،  زندگی  اجزاء  از 

به  کرده  مطرح  آدابی  بخاطرش  که  دین  تو  گذاشته 

خاطر احرتام به اون اجزاء که اصاًل منیشه باور کرد. 

شاید باورش سخت باشه برای مردم وقتی به عروس 

دوماد شب عروسی التامس دعا بگن. فکر می کنید 

این رسم  میشه  کنم؟ چقدر خوب  دارم شوخی می 

به  که  روند  می  عروسی  که  کسانی  همه  بین  باشه 

التامس دعا بگن. رسول خدا )ص(  و دوماد  عروس 

فرمودند: درب های آسامن در چهار موضع به رحمت 

گشوده می شوند؛

1_ زمان باریدن باران

٢_ هنگام نگاه کردن فرزند به والدین

٣_ زمان باز شدن درب کعبه

چرا تو شادی هامون  دعا نکنیم؟

گفتگو با زهرا ابراهیمیان، جوان نخبه همشهری در حوزه هوش مصنوعی؛

امیدوارم بستر آموزش هوش مصنوعی در سیرجان فراهم شود
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غدیر در قرآن - قرآن در غدیر

نویسنده : محمد باقر انصاری/ انتشارات: دلیل ما
عنوان محتوا: واقعه غدیر در قرآن
 آنچه در این کتاب می خوانید: 

 رابطه قرآن با غدیر و غدیر با قرآن چیست؟
آیا آیات غدیر در قرآن دلیل بر اثبات جانشینی علی)ع( نیست!؟

علل انحراف امت بعد از رحلت پیامبر)ص( چه بود ؟
علل انحراف امت بعد از واقعه غدیر خم را چیست؟

کدام یک به وصیت پیامبر)ص( عمل نکردند شیعه یا سنی؟!
نظر علماء اهل تسنن در باره واقعه غدیر چیست؟

شهید کریم فخرآبادی پورشهید کریم فخرآبادی پور
چهاردهم اسفند 1349، در شهرستان سیرجان زاده شد. دانش آموز سال دوم راهنمایی بود 

که به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. چهاردهم تیر 1365، در مهران براثر اصابت 
ترکش به پا، شهید شد. مزار مطهر شهید در گلزار شهدای سیرجان است.

باغی که علی رغم وعده های فراوان به فراموشی سپرده شده )باغ ایرانی(

تأمین ارز کاالهای اساسی اولویت بانک مرکزی است

بازرسی ویژه ظرف سه هفته مشکالت مردم در مراکز قضایی را احصا و راه حل ارائه کند

مهم ترین اولویت های اقتصادی دولت سیزدهم چیست؟

تشکر رهبر انقالب از پیام جمع زیادی از فلسطینیان ساکن در اردوگاه های سوریه

فارس: رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر صمت با اشاره به اینکه تامین ارز کاالهای اساسی اولویت بانک 
مرکزی است، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵.۵ میلیارد دالر از 8 میلیارد دالر مرحله اول، تامین ارز کاالهای 

اساسی و دارو با نرخ ترجیحی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون نسبت به تامین ارز ۵.۵ میلیارد دالر از 8 میلیارد دالر مرحله 

اول اقدام کرده است که خوشبختانه بخشی از کاالها وارد کشور شده و بقیه نیز در گمرکات است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی اختصاص ۲ میلیارد دالر باقیمانده از 

بودجه برای واردات کاالهای اساسی در نیمه اول سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.
کمیجانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی همانند تالش برای تامین ارز ۶ میلیارد دالر تکلیف شده، اقدامات الزم 
در خصوص تامین ارز این ۲ میلیارد دالر اضافه شده را نیز در اسرع وقت انجام خواهد داد، ابراز امیدواری کرد: 

با تحقق این امر وضعیت بهتری را در موجودی کاالهای اساسی در کشور شاهد باشیم.

مشرق: حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا افزود: از همه همکاران انتظار داریم که دست 
به دست هم دهند تا دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی توفیقات گذشته را با جدیت بیشتری ادامه دهد و منشأ 

خدمت رسانی بهتر به مردم باشد.
محسن اژه ای در ادامه به ارائه ده دستور خطاب به معاونین و مسئوالن عالی قضایی در جهت بهبود عملکرد قوه 
قضاییه در خدمت رسانی به مردم پرداخت و از معاونت منابع انسانی خواست که با همکاری معاونت های مالی و 
پشتیبانی و مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه و سایر بخش ها ظرف سه هفته مشکالت کارکنان دستگاه قضا را 

احصاء و راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این مشکالت را همراه با یک زمانبندی مشخص ارائه دهد.
 اژه ای افزود: حل برخی از مشکالت مردم در حوزه اختیارات و وظایف مجلس و دولت است، اما بخشی از این 
مشکالت مربوط به دستگاه قضا می شود که ما وظیفه داریم با حل این مشکالت، صادقانه و بی منت به مردم خدمات 

ارائه دهیم.
رئیس قوه قضاییه به بازرسی ویژه ماموریت داد که ظرف حداکثر سه هفته با همکاری دادستان انتظامی قضات و دیگر بخش ها از جمله سازمان زندان ها، 

سازمان ثبت و بازرسی کل کشور، مشکالت مراجعین به دستگاه قضا را احصاء و همراه با راه حل و زمانبندی مشخص برای اقدام الزم ارائه کند.

فارس: در آخرین روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، گزارشی با عنوان »نقشه راه اقتصادی« توسط 
ستاد آیت ا... سید ابراهیم رئیسی منتشر شد که توضیحاتی درباره مهمترین اولویت های اقتصادی وی داده بود.

الزم به ذکر است که نقشه راه اقتصادی در هفت محور کلی مرتبط با اولویت های اقتصادی دولت سیزدهم 
تدوین گردیده است.

گفتنی است مهار پایدار ، تورم معیشت مردم ، رشد اشتغال زا ، مبارزه با مفاسد اقتصادی ، ارتقای جایگاه بین 
المللی اقتصاد ایران ، بانک و مسکن از جمله موارد دارای اولویت در این نقشه راه اقتصادی بوده است.

فارس: در پی پیام جمع زیادی از فلسطینیان ساکن در اردوگاه  های سوریه به مناسبت پیروزی مقاومت فلسطین 
در جنگ 1۲ روزه علیه رژیم اشغالگر قدس و قدردانی آنان از رهبر انقالب و ملت ایران، رهبر انقالب از پیام این 

فلسطینیان تشکر کردند.
نامه ای به آقای  ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در  حجت االسالم والمسلمین محسن قمی معاون 
محمد البحیصی رئیس جمعیت دوستی فلسطین و ایران، با ابالغ تشکر رهبر انقالب اسالمی، نوشت: عملیات 

سیف  القدس تجلی بخش کوچکی از قدرت و اقتدار انباشته جبهه مقاومت بود.
حجت االسالم قمی در این نامه افزوده است: دفاع قهرمانانه مردم غیور فلسطین از مسجداالقصی و سرزمین قدس، 
این بار با یکپارچگی و هم افزایی مردم همه مناطق فلسطین و هماهنگی تحسین  برانگیز همه گروههای مقاومت 
به خوبی نشان داد روزگار تحکم و قدرت نمایی صهیونیست های غاصب و نژادپرست پایان یافته و دوره شکست 

غاصبان سرزمین مقدس، عهد آزادی فلسطین و نوبت رهایی قدس شریف فرا رسیده است.
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اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان در نظر دارد به اتفاق وکیل متولی موقوفه حاج زین العابدین)۲( یک قطعه 
زمین در شمال جاده شیراز به مدت 3 سال اجاره دهد، متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را تا مورخ شنبه 1400/0۵/0۲ 

تحویل اداره اوقاف نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل فرمائید. 0344۲۲70444
سید صادق طباطبایی- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان

آگهی مزایده)نوبت دوم(


