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مقام معظم رهبری درعزاداری روز اربعین در دانشگاه 
تهران و بصورت مجازی توصیه هایی را به دانشجویان 
بیان داشتندکه  درراستای تبیین حقایق موضوعات 
مهم کشور اینگونه فرمودند: )) شما جوانان عزیز و 
دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه ی دل 
ملّت و امید آینده ی این کشورید، به مسئله ی »تبیین« 
اهّمّیت بدهید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین 
بشود. در قبال این حرکت گمراه کننده ای که از صد 
طرف به سمت ملّت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری 
بر افکار عمومی که یکی از هدفهای بزرگ دشمنان 
ایران و اسالم و انقالب اسالمی است و دچار ابهام نگه 
داشتِن افکار و رها کردن اذهان مردم و بخصوص جوانها، 
»حرکت تبیین« خنثی کننده ی این توطئه ی دشمن 
و این حرکت دشمن است.(( و دانشجویان را به جهاد 

تبیین در فضای مجازی فراخواندند.
با توجه به بیانات وتوصیه های مقام معظم رهبری بی 
شک  با جنگ نرمی که دشمن مدتها ودرفضای مجازی 
وماهواره ای راه انداخته بدون تردید  برای مقابله با هجمه 
ها ی دشمنان بر نحوه نامعتبرسازی  دروغ دشمنان، 

هیچ راهی مهم تر از تبیین نیست.
لذابرای استفاده صحیح حرکت وجهاد تبیین نیاز به 
زیرساختهایی دارد که بتوان با انها به مقابله با دشمنان 
رفت و امروز کسانی که با حکومت همراهی می کنند 
دولتی وابسته می خوانند وانهایی که علیه حاکمیت ایراد 
واشکال بعضا نابجا میگیرند ازاداندیش ، مستقل ومردمی 
میدانند البته همانگونه که درسخنان حکیمانه مقام 
معظم رهبری امده است این مقابله باید با عقل ومنطق 
وسخن نغز و بیان شیرین وجذاب و مستند باشد لذا 
دشنام دادن وبددهنی کردن به هرکس ودرهرمقامی 
گرچه مخالف نظام هم باشد ستوده نیست بلکه روش 
تبیین باید به معنای بازشدن زبان، چرخیدن قلم به 

روش استدالل، منطق، اقناع و اخالق باشد 
نیرو های انقالب اسالمی در این حرکت تبیین نیازمند 
چند اصل اساسی هستند که عمده آن عبارت است از: 
شناسایی خطوط اصلی و محل منازعه جریان انقالب با 
غیرانقالب . تا این مهم درست شناخته نشود، حضور 
مؤثر، نتیجه گیری حداکثری، رصد مناسب و شلیک 
به موقع و به اندازه رخ نخواهد داد.و حقانیت انقالب 
اسالمی و اندیشه نورانی امام و منطق رهبری معظم 

انقالب آنقدرمستحکم و مدلل است     ادامه صفحه 2

ــه شــفاعت  امــام رضــا علیــه الســام مــی فرمایــد: همــه شــما شــیعیان ب
پیامبــری کــه اطاعتــش کردیــد و یــا وصــّی ایشــان داخل بهشــت می شــوید، 
امــا بــه خدا ســوگند آنچــه بــر شــما می ترســم بــرزخ اســت.        )الکافــی، ج 3، ص242(

جهاد تبیین در فضای 
مجازی  

راه حل حوادث شمال غرب 
جلوگیری از دخالت ارتش های 

بیگانه در این کشورها است

رئیس جمهــور در بازدیــد از نیــروگاه اتمــی بوشــهر 
ــرژی اتمــی ماموریــت  ــا بیــان اینکــه ســازمان ان ب
ــه ۱۰۰۰۰  ــور را ب ــرق کش ــد ب ــت تولی دارد ظرفی
مــگاوات برســاند، گفــت: سیاســت قطعــی ایــران، 
ــز هســته ای اســت  ــرژی صلح آمی ــرداری از ان بهره ب

ــاه نخواهیــم آمــد. و از آن کوت
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از بوشــهر ، آیت اهلل 
ســید ابراهیم رئیســی در ادامــه برنامه هــای ســرزده 
ــا حضــور در نیــروگاه  ــه بوشــهر ب ســفر اســتانی ب
اتمــی بوشــهر از طرح هــای توســعه ای این نیــروگاه 

بازدیــد کــرد.
بخش هــای  از  بازدیــد  از  پــس  رئیس جمهــور 
مختلــف نیــروگاه اتمــی بوشــهر و فازهــای در حــال 
ــت:  ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن ــعه آن در جم توس
سیاســت قطعــی جمهــوری اســالمی ایــران، 
ــز هســته ای اســت  ــرژی صلح آمی ــرداری از ان بهره ب

ــد. ــم آم ــاه نخواهی و از آن کوت
  آیــت اهلل رئیســی بــا بیــان اینکــه دســت یافتــن بــه 
جایــگاه اول اقتصــادی، علمــی و فنــاوری در منطقه 
مســتلزم برنامه ریزی هــای عالمانــه و هدفمنــد 
بــرای پیشــبرد پایــدار صنعــت هســته ای مطابــق با 
ــد  ــی اســت، تاکی ــن اســتانداردهای بین الملل آخری
کــرد: دانــش هســته ای در آینــده، توســعه علمــی 
و پیشــرفت شــگرف کشــورها را رقــم خواهــد زد و 
مــا نبایــد از کاروان حرکــت علمــی جهــان عقــب 

نیم. بما
ــعه  ــد و توس ــه رش ــان اینک ــا بی ــور ب رئیس جمه
ــایر  ــطح س ــاء س ــته ای، ارتق ــش هس ــادار دان معن
ــت،  ــد داش ــال خواه ــون را به دنب ــا و فن فناوری ه
گفــت: خوشــحالیم کــه نیــروگاه بوشــهر بــا نهایت 
ظرفیــت اســمی خــود درحــال بهره بــرداری اســت 
و هــزار مــگاوات بــرق تولیــد می کنــد. ایــن میــزان، 
ــش  ــر افزای ــه 3 براب ــعه ای آن، ب ــای توس در فازه
ــرژی  ــت و در عیــن حــال، ســازمان ان خواهــد یاف
ــرق  ــد ب ــت تولی ــه ظرفی ــت دارد ک ــی ماموری اتم

ــگاوات برســاند. ــه ۱۰۰۰۰ م کشــور را ب
آیــت اهلل رئیســی خاطرنشــان کــرد: تامین بخشــی 
از آب بوشــهر از طریــق آب شــیرین کن هســته ای 
ــه از  ــی اســت ک ــر از ماموریت های ــی دیگ ــم یک ه

ایــن ســازمان انتظــار داریــم.         صفحه8

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در ارتباط تصویری با مراسم 
مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری:

گزارش تصویری ازبرگزاری جشنواره فیلم کودک 
ونوجوان در شهرستا  ن بردسیر 

ماموریت سازمان انرژی امتی برای تولید 10000 مگاوات 
برق و آب شیرین کن/ از بهره برداری انرژی صلح آمیز 

هسته ای کوتاه نخواهیم آمد

میزبانی شهرستان بردسیر در جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان
دکتــر رجایی نژاد رئیس اداره فرهنگ وارشــاد اســالمی بردســیر 
ــگار ســپهر بردســیرضمن  ــا خبرن در گفتگــوی اختصاصــی ب
تبریــک حلــول ماه ربیــع االول  وســالگردآغازین والیــت وامامت 
حضــرت ولیعصــر )عــج( پیرامــون میزبانی بردســیر دربرگــزاری 
جشــنواره بیــن المللی فیلم کــودک ونوجــوان اظهارداشــت : به 
همــت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و جمعــی از هنرمنــدان 
،شهرســتان بردسیرامســال به عنــوان یکی از میزبانان جشــنواره 
ــن  ــودک و نوجــوان کشــور انتخــاب شــده اســت. ای ــم ک فیل
جشــنواره جمعــه ۱۶ مهــر آغــاز شــده و تــا ســه شــنبه 2۰ مهر 
ادامــه خواهــد داشــت. اکــران فیلــم هــا در پنج ســانس 8 صبح، 
۱۰ صبــح، 3 عصــر، ۵ عصــر و ۷ شــب در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. ایــن فیلــم هــا، در ســالن نمایش دکتــر ناظــرزاده )جنب 
ــارک ناظــرزاده( اکــران خواهنــد شــد؛ ســالن مذکــور ســال  پ
گذشــته بــا امکانــات مناســب صوتــی و تصویــری تجهیز شــده 
اســت و در جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان بــرای نخســتین 
بــار بــا اســتفاده از ایــن تجهیــزات اکــران فیلــم انجــام خواهــد 
شــد. ظرفیــت ســالن دویســت نفــر اســت کــه بــا توجــه بــه 
شــرایط کرونایــی، جشــنواره حداکثــر بــا نصــف ظرفیــت )صــد 

نفــر( در هــر ســانس فعالیــت خواهــد کــرد. 
وی افــزود: دوشــنبه ۱۹ مهرمــاه ســاعت ۹ صبــح، همزمــان بــا 
اکــران فیلــم ســوییپر بــا حضــور مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان، فرمانــدار شهرســتان، جمعــی از مســئولین و 
برخــی عوامــل فیلم ســوییپر، ســالن ســینمای دکتر ناظــرزاده 
بــه صــورت رســمی افتتاح خواهــد شــد.و دراین جشــنواره فیلم 
))پســرم رســول(( بــا موضــوع شــهادت ســپهبد شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی نیــز بــرای نخســتین بــار اکــران خواهــد شــد  
رجایــی نــژاد در ادامــه پیرامــون همــکاری عوامل پشــت صحنه 
گفــت :  موضــوع ویــژه ای کــه در تمــام برنامه های و مناســبتها 
مغفــول مانــده اســت  تقدیــر از زحمــات و همکاری همیشــگی 
برخــی ازجملــه اوپراتــور ســینما و مدیــران مســئول موسســات 
تبلیغاتــی، چاپخانه و عوامل همیشــه بیدار وهمیار شــهرداری از 
روابــط عمومــی شــهرداری  شهرســتان در اطالع رســانی بصری 
ــت ســپاس و  ــم نهای ــور دیگــر الزم میدان در ســطح شــهر وام

قدردانــی را از ایشــان  داشــته باشــم
رئیــس اداره ارشادبردســیر درمــورد میزبانــی بردســیر گفــت :  
نکتــه قابــل توجــه در خصــوص میزبانــی شهرســتان بردســیر، 
حمایــت مدیــر  کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی جنــاب اقــای 
محمــد رضــا علیــزاده  و معــاون محتــرم ســینمایی اداره کل 
جنــاب اقــای محمــدی  ، همچنیــن  همــکاری بخــش صنعت 
جهــت راه اندازی ســالن ســینمای بردســیر تقدیر تشــکر نمایم  
و از اســتقبال  حمایــت هــای همه جانبه مســئولین شهرســتان 
از جملــه  فرمانــدار محتــرم جنــاب آقــای مهنــدس میرصادقی، 
معــاون محتــرم ایشــان جنــاب اقــای وفایــی معــاون محتــرم 
ــالم  ــرم حجت االس ــه محت ــام جمع ــی ، ام ــی و امنیت سیاس
والمســلمین کرمانی  و رئیس شــورای فرهنــگ عمومی، جناب 
اقــای حســن پــور نماینــده محتــرم مــردم در مجلــس شــورای 
اســالمی، جنــاب دکتــر خطیبــی شــهردار محتــرم بردســیر و  
مدیــر عامــل شــرکت جهــان فــوالد مهنــدس عباســلو و جناب 
اقــای میــر محمــدی  مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل 
جهــان فــوالد، دکتــر توحیــدی مدیرعامــل محتــرم شــرکت 
صنایــع الســتیک، شــرکت صنایــع فــوالد ســیرجان ایرانیــان، 
ــوزش و  ــرم آم ــی ریاســت محت ــای ادیب ــاب اق ــن جن همچنی

ــای مهنــدس نامجــو ریاســت محتــرم هــالل  ــاب اق ــرورش، جن پ
احمــر شهرســتان و جنــاب اقــای برهانــی ریاســت محتــرم مرکــز 
بهداشــت و درمــان شهرســتان و همــکاران خــودم در اداره فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی شهرســتان و اصحــاب رســانه و فرهنــگ و هنــر 
شهرســتان خصوصــا اعضای محتــرم شــورای برنامه ریزی جشــنواره 
در شهرســتان ،بــرادران  مهنــدس حمیــد احمــدی، دکتــر محســن 
قائمــی و ســرکار خانــم امینــه نجــف پــور و داوران کــودک و نوجوان 

نهایــت ســپاس و قــدر دانــی را دارم
رجایــی نــژاد تصریــح نمــود: از نــکات بــارز ایــن جشــنواره  حضــور 
داوران کــودک و نوجــوان شهرســتان بردســیر درکنــار داوران ســایر 
مراکــز اســتانها می باشــد ایــن اقــدام بــا هــدف نیروســازی و تشــویق 
عالقــه منــدان کــودک  نوجــوا ن بــرای ورود بــه عرصــه هنر ســینما 
و تئاتــر اســت ، همچنیــن تنفســی بــرای رهایــی از خســتگی ایــام 
کرونایــی بــرای کــودکان و نوجوانــان میباشــد کــه همزمــان با هفته 

کــودک و نوجــوان برنامــه ریــزی شــده اســت
رئیــس اداره ارشــاد بردســیردرپایان از تقدیــر فرماندار بردســیر از اداره 
فرهنگ وارشــاد اســالمی شهرســتان بردســیر و ســازمانهای همکار و 
عوامل دســت انــدر کار برگــزاری جشــنواره بین المللی فیلــم کودک 
و نوجــوان شهرســتان بردســیر در جلســه شــورای اداری روز شــنبه 

۱4۰۰/۷/۱۷خبــر داد واز ایشــان تشــکر نمود 
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معــاون اقتصــادی وزیر کشــور گفت: 
رئیس جمهــور در هامــش نامــه وزیر 
کشــور بــه وزرای اقتصــاد، صمــت و 
ــرای  ــزی، ب ــک مرک ــس کل بان رئی
تعییــن تکلیــف  و بازگشــت فــوری 
۱۷۹۳ واحــد تولیــدی تحت تملــک 
ــد  ــه تولی ــه چرخ ــی ب ــبکه بانک ش
محورهــای  ســایر  و  اشــتغال  و 

ــرد. پیشــنهادی، دســتور صــادر ک
سیاســی  گــروه  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری تســنیم به نقــل از پایگاه 
ــک  ــور، باب ــانی وزارت کش اطالع رس
دین پرســت معــاون اقتصــادی وزیــر 
ــه گــزارش  ــه ارائ ــا اشــاره ب کشــور ب
ــه  ــور ب ــر کش ــدی وزی ــد وحی احم
درخصــوص  رئیس جمهــوری 
آخریــن وضعیــت و تعــداد واحدهای 
تولیــدی تحت تملــک شــبکه بانکی 

کــه تــا خــرداد مــاه ســال جــاری بالــغ بر  
۱۷۹۳ واحــد می باشــند، گفــت: احیــا و 
ــای  ــری ظرفیت ه ــدن حداکث ــال ش فع
ــی  ــدی و صنعت ــال تولی ــد و  غیرفع راک
ــل  ــور، به دلی ــف کش ــق مختل در مناط
کم هزینه تــر بــودن و صــرف زمــان 
کمتر در مقایســه بــا راه انــدازی بنگاه های 
جدیــد اقتصــادی، در زمــره اولویت هــای 
اصلــی دولــت مردمــی قرار داشــته اســت 
ــا  و  ایــن امــر از ســوی وزارت کشــور و ب
همــکاری دســتگاه های متولــی، در حــال 

پیگیــری اســت.
معــاون وزیــر کشــور در ادامــه افــزود: در 
ــوری  ــه رئیس جمه ــزارش تقدیمــی ب گ
همچنیــن آمده اســت؛ از مجمــوع ۱۷۹۳ 
ــک  ــک ۱6 بان ــدی تحت تمل واحــد تولی
ــاری،  ــال ج ــاه س ــرداد م ــا خ ــل ت عام
مطابــق گزارشــهای موجــود، تعــداد 

۷50 واحــد و معــادل 42 درصــد از 
واحدهــای مذکــور فعــال و ۱04۳ 
ــادل 58  ــه مع ــز ک ــر نی ــد دیگ واح
ــند. ــال می باش ــت، غیرفع ــد اس درص
ــور در  ــر کش ــاس وزی ــن اس ــر همی ب
ایــن نامــه، ضمــن تأکیــد بر ضــرورت 
تعییــن تکلیــف واحدهــای تولیــدی 
تحت تملــک شــبکه بانکی، خواســتار 
ــوه  ــتورالعمل نح ــوری دس ــرای ف اج
واگــذاری امــوال مــازاد مؤسســات 
اعتبــاری و همچنیــن تصویــب و ابالغ 
دســتورالعمل جلوگیــری از تعطیلــی 
تحت تملــک  تولیــدی  واحدهــای 
شــبکه بانکــی و مؤسســات اعتبــاری، 
توســط شــورای پــول و اعتبــار شــدند 
کــه رئیــس جمهــور در هامــش نامــه 
وزیــر کشــور، بــه وزرای امــور اقتصــاد 
و دارایــی، صمــت و رئیــس کل بانــک 

بازگشتفوری۱۷۹۳واحدتولیدیبهچرخهتولیدبادستوررئیسجمهور

حجــت االســالم والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه ضمــن تبریــک حلــول 
مــاه ربیــع االول بیــان داشــت : مــاه ربیــع االول مــاه شــادی و 
ســرور اهــل بیت علیهم الســالم و ماه شــادی شــیعیان و علت 
شــادی میــالد بــا برکــت حضرت محمــد مصطفی )صلــی اهلل 
علیــه وآلــه( و امــام جعفــر صــادق علیــه الســالم اســت و مــاه 
ــا برکــت اســت مــاه هجــرت  ربیــع االول از ماهــای بســیار ب
پیامبــر از مکــه بــه مدینه اســت در اســالم بعثــت نقطه عطف 
در تاریــخ اســالم اســت و هجــرت پیامبــر هــم نقطه عطــف در 
تاریــخ اســالم اســت و تاریــخ را براســاس هجــرت پیامبــر مــی 
نویســیم مــاه آغــاز امامــت و والیــت حضــرت ولی عصر اســت 

و از هشــتم ربیــع االول ایــن امامــت آغــاز خواهــد شــد.
خطیــب جمعــه در ادامــه افــزود : روز بیســتم مهر مــاه کاهش 
بالیــای طبیعــی در ایران اســت کــه در بالیــای طبیعی بعضی 
جاهــا غیرمســتقیم انســان نقــش دارد از بالیــای طبیعی مثل 
ســیل، زلزلــه، خشکســالی رعــد و بــرق اســت شــش درصــد 
حــوادث بــالی طبیعــی اســت کــه غیر مســتقیم بشــر در آنها 

نقــش دارنــد مثــل بحــث گــرم شــدن زمیــن و آلودگــی هوا.
همــان طــور کــه در دعــای کمیل مــی خوانیــم خدایا ببخش 
گناهانــی کــه بــال نــازل می کننــد. بعضــی از گناهان بــال نازل 
مــی کننــد بعضی از بالها دســت انســان اســت و با کــم کردن 

گناهــان کمــک بــه کم کــردن بــال مــی کنیم.
خطیــب جمعــه ضمــن تبریــک هفتــه نیــروی انتظامــی بــه 
مدافعــان امنیــت گفــت : آغــاز هفته نیــروی انتظامــی را داریم 
و ایــن هفتــه را بــه مدافعــان وطــن تبریــک و تهنیــت عــرض 
مــی کنــم و بیانــات مقــام معظــم رهبــری بــا فرمانــده کل قوا 
بــا دانشــجویان افســری نیروهای مســلح را بیــان نمودند نکته 
کلیــدی بحــث امنیــت و نیروهــای نظامــی و انتظامــی اســت 
اوال نقــش نیروهای مســلح براســاس نامــه 5۳ امیرالمؤمنین به 
مالــک اشــتر فرمودند این لشــکریان بــه اذن خدا پناهــگاه و دژ 
مســتحکم مردم هســتند و مــردم امیــدی که داشــتند و به آن 

افتخــار مــی کننــد ایــن امنیــت و دژ محکم اســت.
نکتــه بعــدی از بیانــات حضــرت آقــا اینکــه از نیروهای مســلح 
رضایــت دارنــد و ایــن رضایــت ولــی امــر خیلــی مهــم اســت 
و جــزو افتخــارات اســت کــه ولــی امــر مســلمین نائــب امــام 
زمــان از آنهــا راضــی باشــد. نکتــه بعــدی خــروج آمریــکا از 
منطقــه مهمتریــن دســتاورد همــه جانبــه نیروهــای مســلح 
اســت کــه بیســت ســال افغانســتان را اشــغال کــرده بودنــد 
بــا شــرمندگی و حضــور طالبــان خــارج شــدند و خروج شــان 

نشــان دهنــده امنیــت واقعــی کــه ایــن ارتــش داشــتند.
نکتــه مهــم تــر در بحــث نیروهــای مســلح فرمودنــد ویژگــی 
مهــم و متمایــز امنیــت نیروهــای مســلح اینکه امنیــت عاریه 
ای و فرضــی نیســت بلکــه امنیــت درون زا اســت چــرا آمریــکا 
بــه کشــورهای عــراق و افغانســتان و ســوریه مــی آمــد چــون 
امنیــت نداشــتند تنها کشــوری که خــودش نیروهای مســلح 
خودشــان امنیــت را تامیــن کــرده انــد ایــران اســالمی اســت 
نیروهــای مســلح امنیــت شــان درون زا و اصلــی اســت. و در 
همــه عرصــه هــا قاچــاق کاال و مــواد مخــدر خــوب تــالش 
کــرده انــد و روز بــه روز  امنیــت کشــور را تامیــن کــرده انــد. 
وی در ادامــه در خصــوص دولــت آقــای رئیســی بیان داشــت : 
دولــت آقــای رئیســی امــور اجرایــی کشــور را به دســت گرفته 
ــوده و  ــادی نمــی گــذرد و مشــکالتی کــه ب مــدت زمــان زی
هســت و ایــن اتفاقاتــی کــه رخ داده از دولــت قبلــی و بعضــی 
از مدیــران اســت و امیــد دلبســتگی بــه خــارج از کشــور همــه 
اینهــا دســت بــه دســت هــم داده تــا مشــکالت مــردم زیــاد 
باشــد امــا در دولــت ســیزدهم کارهــای خوبــی کــه انجــام می 
شــود جمعــه هایــی کــه در پیش گرفته و به حواشــی شــهرها 
ســر مــی زنــد و مــردم به ایــن دولت امیــدوار هســتند و خیلی 
ــد از  ــردد و بای ــی گ ــر م ــی ب ــران اجرای ــه مدی از مشــکالت ب
مدیــران کاربلــد، مومــن، خداتــرس، پــاک دســت و جهــادی 
اســتفاده کــرد و مدیــران بایــد ایــن معیارهــا را مدنظــر قــرار 
بگیرنــد و مســئولیت پذیر باشــند و دولــت باید بررســی کند و 

از چنیــن مدیرانــی در امــور کشــور بــکار گیرنــد.

دولتباتوجهبهمعیارهاییکه
مقاممعظمرهبریبیانفرمودند،
اقدامبهانتخابمدیرانکاربلد،
انقالبی،پاکدستومومننماید بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیر، جلســه 

شــورای هماهنگــی مدیریــت بحران بــا حضــور فرماندار 
شهرســتان بردســیر و اعضــای ایــن شــورا بــا موضــوع 
بررســی و اولویــت بنــدی مخاطــرات طبیعــی درســالن 

اجتماعــات فرمانــداری برگــزار شــد
میرصادقــی فرمانــدار بردســیر گفت:بالیــای طبیعی  که 
شــامل ســیل،زلزله،اتش ســوزی و ...مــی باشــند کــه در 
شهرســتان بردســیر حــادث مــی شــود و بایــد بــا توجه 
بــه چرخــه مدیریــت بحــران کــه شــامل  پیشــگیری، 
مقابلــه، بازســازی و بازتوانــی مــی شــود از خســارت های 
ــا اشــاره بــه شــروع فصــل  ایــن حــوادث کاســت وی ب
ــرف در  ــنگین ب ــای س ــارش ه ــال ب ــتان و احتم زمس
مناطــق شــهری و روســتایی و یــا وقوع ســیل در منطقه 
ــای  ــتگاه ه ــئوالن دس ــران و مس ــت : مدی ــار داش اظه
ذیربــط اعضــای شــورای هماهنگــی مدیریــت بحــران 
شهرســتان بایــد در مواقــع بروز بحــران با حضور ســریع 
و بــه موقــع خــود در محــل ، اقدامــات الزم را انجام دهند 

.
فرمانــدار بردســیر درادامــه افزود:الیــه روبی و بازگشــایی 
مســیررودخانه هــا درحــال حاضــر بســیار حائــز اهمیت 
هســتند و همچنیــن باتوجــه بــه کــوچ عشــایر از تاریخ 
۱5مهرلغایــت ۱5ابــان، نســبت بــه واکسیناســیون انهــا 

اقدام گــردد
درایــن جلســه مقرر گردید بخشــداران و دهیــاران ضمن 
بررســی و بازدیــد از بندهــای خاکــی و بتونــی درصــورت 
ــد و  ــزارش دهن ــی گ ــع طبیع ــه مناب ــکل ب ــروز مش ب
ــداری  ــن اداره راه ــع گرددهمچنی ــا رف ــکالت انه مش
نســبت بــه حمــل نمــک و شــن مــورد نیــاز در جــاده 
هــای مواصالتــی اصلــی اقــدام نمایــد و اداره امــور منابــع 
اب پــل هــا و ابنیــه های که در مجاور روســتاها هســتند 

راشناســایی و نســبت بــه الیروبــی انهــا اقــدام نماینــد

اولویتبندیمخاطرات
طبیعیتوسطمسئولین

پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر 
ــه  ــیر در جلس ــتان بردس شهرس
جدیــد  مدیــران  توجیهــی 
االنتصــاب مــدارس گفــت: مدیران 
مــدارس، مجــری قوانیــن آموزش 

و پــرورش هســتند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
بردســیر، جــواد ادیبــی نیــا مدیــر 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
بردســیر ضمــن تبریــک بــه 
ــت:  ــران جدیداالنتصــاب، گف مدی
ــری  ــدم و مج ــط مق ــران خ مدی
پــرورش  و  آمــوزش  قوانیــن 

ــتند. هس
وی تعامــل بــا اولیــاء، ارتبــاط 
موثــر بــا دانــش آمــوزان، معلمان، 
معاونــان، مســئولین محلــی و 
اســتفاده از تجربیــات مدیــر قبلی 
ــد  ــون را کلی ــن اجــرای قان در عی
ــت. ــت  دانس ــت در مدیری موفقی
جــواد ادیبــی نیــا اظهــار داشــت: 
مهمتریــن عامل در تحقــق اهداف 
آموزشــی و تربیتــی، اســتفاده 
مطلــوب و بهینــه از منابع انســانی 
ــه  ــت ک ــه اس ــات مدرس و امکان
مدیــران بایــد شــیوه هــای خــود 
را همــواره در ایــن زمینــه بهبــود 

بخشــند.
وی تصریــح کــرد: تکریــم و حفظ 

ــالم  ــت االس ــور حج ــی باحض ــی و انتظام ــای نظام ــترک نیروه ــگاه مش صبح
والمســلمین کرمانــی امــام جمعه،مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار و رئیس شــورای 
تامین،اعضــای شــورای تامیــن شهرســتان و جمعــی از مســئولین بااجرای مراســم 
قدردانــی از خانــواده شهیدســلمان رهنما،ارتقا درجــه و تجلیل از ســربازان نمونه در 
محــل نیــروی انتظامــی برگزار شــددرصبحگاه عمومــی اولیــن روز هفته ناجــا  امام 

جمعــه بردســیر عنــوان شــد. 

پلیسبردسیر،پلیسوالیی،مقتدرومهرباناست
 حجــت االســالم والمســلمین کرمانــی  همزمــان بــا آغــاز هفتــه نیــروی انتظامی 
در مراســم صبحــگاه مشــترک نیروی انتظامی شهرســتان بردســیر گفــت : ارتباط 
شایســته نیــروی انتظامــی و مــردم موجب رضایتمنــدی و  امنیت اجتماعی  شــده 
اســت و نیــروی انتظامــی بــا دارا بــودن کارکنــان  والیــی  ضمن اقتــدار حداکثری با  
مهربانــی و بــه کمــک هــای حمایتــی و اجتماعــی بــه نیازمنــدان اقدام مــی کنند.

وی صالبــت و قاطعیــت پلیــس ،همراه با حســن برخــورد را در تراز نیــروی انتظامی 
جمهــوری اســالمی مــورد نظــر فرماندهــی معظــم کل قــوا دانســت و بیان داشــت: 
بــه طــور یقیــن ماموریــت پلیس در کنار احســاس مســئولیت نســبت به مــردم به 

خوبــی محقق شــده اســت.
امــام جمعــه بردســیربا بیــان ایــن کــه  نیــروی انتظامــی بــرای تامیــن امنیــت بــه 
همراهــی وحمایــت مــردم نیــاز دارد، ادامــه داد: مــردم بادیــدن اقدامــات اجتماعی و 
حمایتــی پلیــس در کمک به اقشــار مســتمند قــدر دان زحمــات نیــروی انتظامی 

هســتند و بیــش از هــر زمانــی پلیــس را در کنــار خــود احســاس مــی کنند.
وی نیــروی انتظامــی را خــط مقــدم برخــورد بــا ناامنــی دانســت و گفــت: بــا وجود 
ماموریت هــای متفــاوت در ایــن نیــرو هیچگونه نارضایتــی از این مجموعــه مقتدر و 

مهربــان وجود نداشــته اســت.

نیرویانتظامیمظهراقتداروامنیتاست
فرمانــدار بردســیر در مراســم صبحــگاه هفته نیــروی انتظامی ضمــن تبریک هفته 
ناجــا  کــه بــا طلیعــه ماه پــر برکــت ربیــع االول مقارن شــده اظهــار داشــت: نیروی 
انتظامــی مظهــر اقتــدار و امنیت اســت. ومحبوبیت پلیس بردســیر در میــان مردم 
نشــان از هوشــمندی و مــردم داری آنهاســت وکســب رضایــت حداکثــری مــردم 

باالتریــن و ارزشــمندترین هــدف نیروی انتظامی اســت
وی بــا بیــان اینکــه همــه ارکان جامعــه بــه خوبــی می دانند کــه نقــش و مأموریت 
نیــروی انتظامــی تنهــا بــه برقــراری نظــم و حفــظ امنیــت اجتماعــی خالصــه 

نمی شــود
وی تصریــح کــرد: پلیــس بــا بیــش از یکصــد ماموریــت در پاســداری ازارزشــها و 
ــن  ــته اند و در ای ــدی برداش ــای بلن ــز گام ه ــالمی نی ــالب اس ــتاوردهای انق دس

مســیرتوفیقات بســیار خوبــی کســب کــرده آنــد.
میــر صادقــی  با اشــاره به شــعار هفتــه ناجا ســال ۱400 افــزود: "پلیس هوشــمند، 
امنیــت پایــدار" نشــانگر ایــن اســت کــه نیــروی انتظامــی بــا هوشــمندی در همه 

ابعــاد نــرم افــزاری و ســخت افــزاری درمســیر تحقــق امنیت پایــدار قــرار دارد.
 وی بــا بیــان اینکــه نیــروی انتظامــی در انجــام مأموریت هــای خــود در شــرایط 
گوناگــون بــه خوبــی و شایســتگی نقــش آفرینــی کــرده و تحســین و رضایــت 
مــردم را به دســت آورده اســت گفــت: کســب رضایــت حداکثــری مــردم باالترین و 
ارزشــمندترین هدفــی اســت کــه بــرای حصــول آن از هیچ کوششــی دریــغ نکرده 

اســت .
وی در پایــان ضمــن تقدیــر و تشــکر از خدمــات صادقانــه و شــبانه روزی نیــروی 
انتظامــی بــر توجــه همــه ادارات بــه مقولــه تولید و حفــظ امنیت خاطر نشــان کرد 
هیــچ دســتگاهی نیســت کــه در تامیــن نظــم و امنیــت نقش نداشــته باشــد و این 

مهــم تنها بعهــده پلیس نیســت .

مدیرانمدارس،مجریقوانین
آموزشوپرورشهستند

۸۱هکتارسطحزیر
کشتزعفراندربردسیر
ــگاه  ــای باش ــتان ه ــروه اس ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
ــز  ــبک خی ــان، س ــان، رمض ــوان از کرم ــگاران ج خبرن
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر با اشــاره به 
اینکــه 8۱ هکتار از مزارع شهرســتان بردســیر به کشــت 
زعفــران اختصــاص داده شــد اســت، گفت:بــه دلیــل باال 
ــت  ــران؛ کش ــت زعف ــش قیم ــا و کاه ــودن هزینه ه ب
زعفــران امســال تاکنــون نســبت بــه پارســال افزایــش 

نداشــته اســت.
او بــا بیــان اینکــه ایــن شهرســتان رتبــه 5 اســتانی را در 
کشــت زعفــران به خــود اختصــاص داده اســت، افــزود: با 
توجــه بــه کیفیــت بــاالی زعفــران ایــن منطقــه بیشــتر 
بــرای بســته بندی بــه خراســان رضــوی و مابقــی داخل 

شهرســتان و اســتان اســتفاده می شــود.
ســبک خیز مشــکالت زعفــران کاران منطقــه را، ناکافی 
ــح  ــت وتصری ــران دانس ــت زعف ــهیالت کاش ــودن تس ب
کــرد: چــون پیــاز زعفــران شــیرین اســت و جونــدگان از 
قبیــل مــوش، جوجــه تیغــی و گــراز باعــث نابــودی پیاز 

می شــوند.
ــم  ــه اقلی ــران در شهرســتان ب ــای کشــت زعف او از مزای
مناســب منطقــه و اشــتغال زایی بــاال بصورت مســتقیم 
وغیــر مســتقیم اشــاره کــردو افــزود: بــا توجــه بــه ایــن 
کــه کشــاورز دنبــال ســود می باشــد ترجیــح می دهــد 
ــر جــو، ذرت و محصــوالت  ــی نظی بیشــتر از محصوالت
علوفــه ای اســتفاده کننــد به علــت باالبــودن هزینه هایی 
مثــل قیمــت پیــاز، برداشــت محصــول زعفــران درحــال 

حاضــر اســتقبال زیــاد نیســت.
ســبک خیــز بیــان کــرد: باتوجــه بــه خشکســالی های 
ــی بســیار کــم زعفــران پیــش بینــی  ــاز آب مکــرر و نی
ــش  ــی افزای ــال های آت ــول در س ــن محص ــود ای می ش

داشــته باشــد.
مناســبترین زمــان کشــت زعفــران از خردادشــروع و تــا 
ــر  ــه دوم تی ــر از نیم ــه دارد )غی ــاه ادام ــه اول مهرم نیم
تــا نیمــه دوم مــرداد کــه دوره خــواب حقیقــی زعفــران 

اســت(.

صبحگاهمشترکنیروهاینظامی
وانتظامیبمناسبتهفتهنیروی

انتظامیدربردسیر

تکلیــف  و  تعییــن  بــرای  مرکــزی، 
بازگشــت فــوری ۱۷۹۳ واحــد تولیــدی 
تحت تملــک شــبکه بانکــی بــه چرخــه 
ــای  ــایر محوره ــتغال و س ــد و اش تولی
ــدام  ــری و اق ــتور پیگی پیشــنهادی، دس

ــد. ــادر نمودن ص

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر :

جهادتبییندرفضایمجازی
ادامــهســرمقاله...  کــه نیرو هــای انقــالب بــا آن ســازکارها مــی توانند  
بــه میــدان بیاینــد و از تمامیــت نظــام دفــاع کننــد بــدون تردیــد بــد دفــاع 
کــردن از انقــالب اســالمی بســیار پرهزینه تــر از دفاع نکــردن اســت.لذا چهار 
عنصــر زمان شناســی، اولویت شناســی، مسئله شناســی و جبهه شناســی بــر 
همــه اقدامــات حاکــم باشــد.و ایــن  محورهــای  مواجهــه و تبییــن اصــول 

انقالب اســالمی باشــد 
ــا  ــگ ی ــا تن ــا محــدود و دایره ه ــن اصــول، مرز ه ــناخت ای ــدون ش ــرا ب زی
ــن اصــول  ــت ای ــا شــناخت و محوری بی جهــت گســترده خواهنــد شــد. ب
همــه اقدامــات تبییــن حــول مواجهــه بــا افــراد ســامان نخواهــد گرفــت و 
خطــوط مقــدم دشــمن درســت شناســایی نخواهــد شــد. بــدون تردیــد بــد 
دفــاع کــردن از انقــالب اســالمی بســیار پرهزینه تــر از دفــاع نکــردن اســت.
بــه همیــن دلیــل جوانانــی کــه امــروز مصــداق عبــارت امــام در صــدر ایــن 
نوشــته اند بایــد انگاره هــای ذهنــی خــود را طــوری تنظیــم کننــد کــه بیــن 
منتقــد، مخالــف و معانــد تفــاوت بگذارنــد، هزینه هــا و دســتاورد های جذب 
ــالب  ــتگاه انق ــند. از خاس ــوب بشناس ــاالر را خ ــه مردم س ــع در جامع و دف
اســالمی نمی تــوان هــر کســی را از میــدان بــه در کــرد و ایــن کار را موفقیت 
و پیــروزی دانســت. اگــر جریــان مؤمــن بــه انقــالب اســالمی قــرار اســت در 
گردونــه مردم ســاالرانه در عرصــه قــدرت و خدمــت حضــور داشــته باشــد، 
بایــد رفتــار تبیین گرایانــه آنــان بــا مــردم در حدفاصــل ایــن انتخابــات تــا 
انتخابــات بعــدی ملمــوس باشــد. تولیــد حجــم حداکثــری در تبییــن مهم 
نیســت بلکــه عمــق و تأثیــر مهــم اســت. بلکــه بایــد اولویــت را شــناخت و 

کمتــر و بــه هنــگام ظاهــر شــد.
متأســفانه برخــی گرفتــار دیــده شــدن هســتند و با ادبیــات تنــد و متمرکز 
شــدن بــر نقــد و تمجیــد افــراد فعالیــت می کننــد که ایــن موضــوع به کلی 
تبییــن نیســت. ایــن عامــل تولیــد تنفــر، کینــه و هزینه ســوزی بی دلیــل 
اســت. انقــالب اســالمی روندهــا، اصــول، آرمان هــا و جهت گیری هایــی دارد 
ــروز مجــازی داشــت و  ــراز ظهــور و ب ــن ت ــد در ای کــه روشــن اســت و بای
از همــه مهم تــر نبایــد دیگــران بــا تحریــک عواطــف پــاک جوانــان مؤمــن 
ــف و از  ــان تعری ــه را برای ش ــارزه و منازع ــدان مب ــالب اســالمی می ــه انق ب

میدان هــای اصلــی دور کننــد.

خروج۳تیپنظامیآمریکاازپایگاه
هوایی»عیناالسد«در»االنبار«

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از روســیا 
الیــوم، فرماندهــی عملیــات مشــترک عــراق 
بیانیــه ای را در خصــوص خــروج نظامیــان ایــاالت 
ــادر  ــد ص ــن االس ــگاه عی ــکا از پای ــده آمری متح
کــرد. در ایــن بیانیــه آمــده اســت: ۳ تیــپ نظامــی 
آمریــکا از پایــگاه هوایــی عیــن االســد در اســتان 

ــار خــارج شــدند. االنب
بــر اســاس ایــن گــزارش، تاکنــون جزئیــات 
ــت.  ــده اس ــر نش ــر منتش ــن خب ــتری از ای بیش
ــتاد  پیشــتر »تحســین الخفاجــی« ســخنگوی س
عملیــات مشــترک عــراق ضمــن تاکیــد بــر عــدم 
ــه نیروهــای رزمــی خارجــی در  ــاز کشــورش ب نی
خــاک خــود گفتــه بــود کــه تــا پایــان مــاه جــاری 
ــای  ــکا از پایگاه ه ــی آمری ــگان رزم ــالدی ۳ ی می
»عیــن االســد« و »حریــر« خــارج خواهنــد شــد.

مدیر جهاد کشاورزی بردسیر :

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: 

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسیر:

شــأن و شــخصیت دانــش 
آمــوزان، حضــور بــه موقــع در 
تمامــی جلســات و توجــه بــه 
اهمیــت جایگاه فعلی خــود از 
مــوارد قابــل انتظار می باشــد.
مدیــر آمــوزش و پــرورش 
شهرســتان بردســیر بیــان 
داشــت: رفتــار و عملکــرد 
ــد  ــه مانن ــک مدرس ــر ی مدی
هــر فــرد دیگــری تحــت تاثیر 
نگرشــها، مهــارت هــا، آگاهی 
هــا و توانایــی های اوســت که 
طبــق ایــن نکتــه، نگــرش ها 
تعییــن کننــده رفتار انســانها 
هســتند و مــی تــوان از آنهــا 
در تبییــن، پیــش بینــی و 
ــا اســتفاده  تشــخیص رفتاره

ــرد. ک
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره لیل، آیه ۲-۱
»واللیل اذا یغشی والنهار اذا تجلی«

قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند وقسم 
به روز هنگامی که تجلی کند. در این سوره در آغاز بعد 
از ذکر سه سوگند مردم را به دو گروه تقسیم می کند. 
۱- انفاق کنندگان با تقوی. ۲- بخیالنی که منکر پاداش 
قیامتند. پایان کار گروه اول را خوشبختی وسهولت 
وآرامش وپایان کار گروه دوم را سختی وبدبختی برمی 
شمرد. در اولین سوگند می فرماید: سوگند به شب در 
آن هنگام که جهان را بپوشاند در دومین سوگند می 
فرماید: وقسم به روز هنگامی که آشکار وظاهر گردد. 
در قرآن مجید بر مسأله نظام )نور وظلمت( وتأثیر آنها 
در زندگی بشر فراوان توجه داده شده، زیرا که این دو 
نعمت بزرگ دائمی ودو نشانه از آیات مهم پروردگار 
هستند. سوگند به شب می خورد بخاطر اهمیت شب 
ونقش موثر آن در زندگی انسانها، از تعدیل حرارت 
آفتاب گرفته تا مسأله آرامش وسکوت واستراحت همه 
موجودات زنده در پرتو شب ونیز عبادت وبندگی شب 
زنده داران بیدار دل وهشیار. وبه روز قسم می خورد 
همان نوری که رمز حرکت وحیات ومایه پرورش تمام 
موجودات زنده است واین لحظه از زمانی آغاز می شود 
که سپیده ی صبح پرده ظلمانی شب را می شکافد 
وتاریکیها را به عقب می راند وبر تمام پهنه آسمان حاکم 
می شود. وروی این حساب است که می بینیم در برخی 
از اخبار وروایات از زبان حضرت ائمه معصومین )علیهم 
السالم( ذیل همین آیه شریفه )روز( به ظهور مهدی 
موعود )علیه السالم( تفسیر شده است. عن محمد بن 
مسلم قال: سألت ابا جعفر )علیه السالم( عن قول اهلل 
(( واللیل اذا یغشی. قال: اللیل فی هذا الموضع  ))عزَّ وجلَّ
الثانی. یغشی امیرالمومنین )علیه السالم( فی دولته التی 
جرت له علیه. وامیرالمومنین یصبر فی دولتهم حتی 
تنقضی. قال والنهار اذا تجلی. قال: النهار هو القائم )علیه 
الباطل.  دولته  غلبت  قام  اذا  البیت  اهل  منا  السالم( 
والقرآن ضرب فیه األمثال للناس وخاطب اهلل نبیه به 
ونحن فلیس یعلمه غیرنا. محمد بن مسلم می گوید از 
امام باقر )علیه السالم( پیرامون فرموده خداوند که می 
فرماید )سوگند به شب آنگاه که همه جا را در پرده سپاه 
بپوشاند( سوال کردم امام باقر )علیه السالم( فرمود: لیل. 
در اینجا دومی است که پرده سیاهش را در دولتش 
که برایش فراهم آمد بر امیر المومنین )علیه السالم( 
قرار داد. امیرالمومنین در دولت آنها صبر می کند تا 
وقتی که به پایان رسد بعد امام فرمود )وسوگند به روز 
هنگامی که جهان را روشن سازد(. منظور از روز همان 
قائم )علیه السالم( از ما اهل بیت است که هرگاه بپا 
خیزد دولت امر بر باطل غالب شود. ودر قرآن مثالهایی 
برای مردم آورده شده وخداوند آن را به پیامبرش وما 

خطاب نموده که جز ما کسی آن را نمی داند.

ادامه آیه ۱77 سوره آل عمران:
در حقیقت کسانی که کفر را به )بهای( ایمان خریدند هرگز به 
خداوند هیچ زیانی نخواهند رسانید و برای آنان عذابی دردناک 

است.
1-چرا کفر سود ندارد و ضرر محض می باشد؟

قرآن دنیا را بازار و مردم را فروشنده و متاع را عقاید و افکار و 
مشتری را گاهی خدا و گاهی غیر خدا می داند. در این بازار. 
فروش اجباری است ولی انتخاب مشتری با انسان است. یعنی 
ما نمی توانیم آنچه داریم از قدرت و عمل و عقیده رها بگذاریم 
ولی می توانیم مسیر عقاید و کردار را سود بخش یا زیان آور 

قرار دهیم.
در قرآن از عده ای ستایش شده که با خدا معامله می کنند و 
در عوض بهشت و رضوان می گیرند و از عده ای انتقاد شده 
که به خاطر انحراف و انتخاب سوء یا سودی نمی برند  »فما 
ربحت تجارتهم« و یا دچار خسارت می شوند.  »ان االنسان 
لفی خسر« در بعضی از آیات همچون آیه فوق کسانی که 
ایمان خود را با کفر معامله می کنند تحقیر می شوند و در 
مقابل به مؤمنین دلداری می دهد که ارتداد آنها به خدا و راه 

خدا هیچ ضرری نمی زند.
یعنی نه تنها افرادی که به سرعت در راه کفر، پیش می روند 
چنین هستند، بلکه تمام کسانی که به نوعی راه کفر را پیش 
گرفته اند و ایمان را از دست داده و در مقابل آن، کفر خریداری 
نموده اند هرگز به خدا زیان نمی رسانند و زیان آن، دامنگیر 

خودشان می شود.
2- منظور از تعبیر  »ولهم عذاب الیم« چیست؟

در پایان آیه می فرماید : »ولهم عذاب عظیم، آنها عذاب 
دردناک دارند« این تفاوت در تعبیر که در اینجا  »عذاب الیم« 
و در آیه قبل  »عذاب عظیم« ذکر شده بود، به خاطر آن است 

که آنها در مسیر کفر با سرعت بیشتری پیش مي رفتند.
آیه ۱78 سوره آل عمران :

و البته نباید کسانی که کافر شده اند تصور کنند اینکه به ایشان 
مهلت می دهیم برای آنان نیکوست ما فقط به ایشان مهلت 
می دهیم تا بر گناه )خود( بیفزاید و )آنگاه( عذابی خفت آور 

داشت.
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

به دنبال تسلیت و دلداری به پیامبر )ص( نسبت به تالش و 
کوشش بی حساب دشمنان حق در آیات گذشته، خداوند 
در این آیه روی سخن را متوجه آنها کرده و درباره سرنوشت 
شومی که در پیش دارند، سخن می گویند، این آیه نیز در 
حقیقت بحث های مربوط به حادثه احد و حوادث بعد از آن 
را تکمیل می کند. زیرا یک جا روی سخن به پیامبر )ص( بود 

و یک جا به مؤمنان و در اینجا روی سخن به مشرکان است.
آیه فوق به آنها اخطار می کند که هرگز نباید امکاناتی را که 
خدا در اختیارشان گذاشته و پیروزی هایی که گاهی اوقات 
نصیب آنان می شود و آزادی عملی که دارند را دلیل بر این 
بگیرند که افرادی صالح و درستکار هستند و یا نشانه ای از 

خشنودی خدا نسبت به خودشان تصور کنند.
2- منظور از واژه  »نملی« چیست؟

 »نملی« از ماده  »امال« به معنی  »کمک کردن« است که در 
بسیاری از مواقع به معنی  »مهلت دادن« که آن خود یک نوع 
کمک دادن نیز محسوب می شود، آمده است در آیه فوق نیز 

به همین معنی است یعني  »آنها را مهلت می دهیم«
3- آیا امیدی به برگشت و بیدار شدن گناهکاران 

وجود دارد؟
از آیات قرآن مجید استفاده می شود که خداوند افراد گناه کار 
را در صورتی که زیاد آلوده گناه نشده باشند به وسیله زنگ 
های بیدار باش و عکس العمل های اعمالشان و یا گاهی به 
وسیله مجازات های متناسب با اعمالی که از آنها سرزده است 
بیدار می سازد و به راه حق باز می گرداند اینها کسانی هستند 
که هنوز شایستگی هدایت را دارند و مشمول لطف خداوند 
می باشند و در حقیقت مجازات ها و ناراحتی های آنها، نعمتی 
برای آنها محسوب می شود چنانکه در سوره مبارکه روم آیه 
4۱ می خوانیم  »ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی 
الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، در خشکی ها 
و دریاها، فساد و تباهی بر اثر اعمال مردم ظاهر شد تا خداوند 
نتیجه قسمتی از اعمال آنها را به آنها بچشاند شاید که ایشان 

برگردند«
ولی آنها که در گناه و عصیان غرق شوند و طغیان و نافرمانی 
را به مرحله نهایی برسانند خداوند آنها را به حال خود وا می 
گذارد و به اصطالح به آنها میدان می دهد تا بار گناهان آنان 
سنگین شود و استحقاق حداکثر مجازات را پیدا کنند اینها 
کسانی هستند که تمام پل ها را پشت سر خود ویران کرده اند 
و راهی برای بازگشت نگذاشته اند و پرده حیا و شرم را دریده 

و لیاقت و شایستگی هدایت الهی را کامال از دست داده اند.
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وزیــر راه و شهرســازی از ثبت نــام 
ــد  ــش تولی ــون جه ــان قان متقاضی
ــر داد  ــا ۱۰ روز آینــده خب مســکن ت
و گفــت: در حــال فراهــم کــردن 
مقدمــات ســاخت ۲ میلیون مســکن 

هســتیم.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی 
رســتم  تســنیم،  خبرگــزاری 
ــازی در  ــر راه و شهرس ــمی وزی قاس
ــت  ــن نشس ــزاری اولی ــیه برگ حاش
ــه ریاســت  ــی مســکن ب شــورای عال
ــا  ــرد: ب ــار ک ــوری،  اظه رئیس جمه
شــروع دولــت ســیزدهم بــرای عمــل 
ــول رییــس جمهــور و اجــرای  ــه ق ب
قانــون جهــش تولید مســکن کــه دو 
هفتــه پیــش عمــال بــه دولــت ابــالغ 
ــه  ــم ک ــام دادی ــی انج ــد اقدامات ش
بتوانیــم تولیــد 4 میلیون مســکن در 

ــم.  ــق کنی ــال را محق 4 س
وی بــا بیــان این کــه بــرای احــداث 4 
میلیــون واحــد مســکونی در 4 ســال  
ــک  ــا ی ــال تنه ــر س ــوان در ه نمی ت
ــاخت  ــکونی س ــد مس ــون واح میلی
ــکن ۱.5  ــاز مس ــاخت و س ــون س چ
تــا ۲ زمــان می بــرد، ادامــه داد: از 
ــرای جبــران ایــن موضــوع  ایــن رو ب
و حــل مســاله زمانبنــدی مجبوریــم 
احــداث تعــداد بیشــتری مســکن را 
آغــاز کنیــم و در حــال آغــاز احــداث 
دو میلیــون واحد مســکونی هســتیم.
وی افــزود: در ایــن راســتا تفاهم نامــه 
احــداث بخشــی از این واحدهــا امروز 
در حضــور رییــس جمهــور بــا بنیــاد 
مســکن، صنــدوق تعــاون، وزارت کار، 
ــه در  ــه کســانی ک بســیج و مجموع
حــوزه توزیــع مدیریــت ســاخت بــه 
ــد، امضــا شــد و  ــا کمــک می کنن م
ــه زودی عملیــات اجرایــی احــداث  ب
ــاز  ــکونی آغ ــد مس ــون واح دو میلی

می شــود.
ــا اشــاره بــه  وزیــر راه و شهرســازی ب
اقدامــات اجرایــی انجــام شــده بــرای 

ــکونی  ــای مس ــن واحده ــداث ای اح
گفــت: اوال الزم بــود کــه مســاله 
زمیــن بــه عنــوان یــک موضــوع مهم 
مرتفــع شــود. در ۱۰ اقــدام راهبــردی 
وزارت راه و شهرســازی ایجــاد بانــک 
ــه  ــود ک ــده ب ــی ش ــن پیش بین زمی
ایــن مــورد اکنــون  پیشــرفت خوبــی 
دارد. نیــاز کشــور بایــد از محــل 
زمین هــای دولــت تامیــن شــود کــه 
ــاه  ــدت کوت ــن م بخشــی از آن در ای

محقــق شــده اســت.
این کــه  یــادآوری  بــا  قاســمی 
قانــون  در  تســهیالت  زمینــه  در 
ــه 36۰  ــت ک ــده اس ــی ش پیش بین
ــه  ــال ب ــان در س ــارد توم ــزار میلی ه
بخش مســکن تســهیالت داده شــود 
کــه قانــون اســت و بایــد اجــرا شــود، 
تاکیــد کــرد: بــه عنــوان یــک اقــدام 
دیگــر ایجــاد صنــدوق ملــی مســکن 
ــن  ــده و ای ــروع ش ــه ش در وزارتخان
اقــدام می توانــد بــازوی موفقــی بــرای 
اجــرای ایــن قانــون باشــد. امیدواریــم 
کــه بتوانیــم به ایــن توافقات ســرعت 
دهیــم و مســاله ســاخت مســکن بــه 
ویــژه بــرای اقشــار کــم درآمــد 
و دهک هــای پاییــن بــا قیمــت 

ــم. مناســب را حــل کنی
وزیــر راه و شهرســازی گفــت: از 
ــای  ــر و نمونه ه ــکن مه ــه مس تجرب
ســاخته شــده در کشــور بــه خوبــی 
اســتفاده کردیــم. از حســن ایــن 
طرح هــا بــا خبریــم و معایــب آن هــا 
ــم. ســاخت واحدهــای  را نیــز دیده ای
مســکونی جدیــد تقاضا محور اســت، 
بــه ایــن معنی کــه هرجــا کــه تقاضا 
باشــد، واحدهــای مســکونی احــداث 
می شــود حداکثــر ظــرف ۱۰ روز 
آینــده ثبــت نــام در ســامانه مجــددا 
شــروع شــده و بــر اســاس نیــازی که 
ــای  ــد، واحده ــالم می کنن ــردم اع م

مســکونی احــداث خواهــد شــد.
ــرای  ــن ب ــن زمی ــه داد: تامی وی ادام

ــی دارد. در  ــل مختلف ــرح مراح ــن ط ای
ــهر  ــای درون ش ــه اول از زمین ه مرحل
کــه متعلــق بــه دولــت اســت بــا تغییــر 
کاربــری اســتفاده خواهیــم کــرد. در گام 
دوم زمین هــای در کنــار شــهرها بــا 
الحــاق بــه شــهر در ایــن طــرح بــه کار 
گرفتــه خواهنــد شــد، بــه شــرطی کــه 
ــاده  ــا آم ــاختی آن ه ــای زیرس بخش ه
ــداث  ــز اح ــوم  نی ــه س ــد.  مرحل باش
ــت.  ــد اس ــهرهای جدی ــکن در ش مس

قاســمی بــا اشــاره بــه فرآیند شناســایی 
متقاضیــان واحدهــای مســکونی گفــت: 
شناســایی  نیازمنــدان  از  تعــدادی 
ــم و  ــا اس ــر ب ــزار نف ــده اند. 5۲۰ ه ش
ــه  ــده اند ک ــخص ش ــی مش ــماره مل ش
ــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و  اف
بهزیســتی هســتند. امــا در نهایــت ثبت 
نــام در ایــن ســامانه مشــخص خواهــد 
کــرد کــه بــا توجــه به فــرم ج مشــخص 
ــد  ــه چــه کســانی می توانن می شــود ک

صاحــب مســکن شــوند.
ــیار  ــت بس ــک فرص ــن ی ــزود: ای وی اف
ــا  ــه اوال زمین ه اســتثنایی اســت چراک
ثانیــا  اســت،  دولــت  بــه  متعلــق 
تســهیالت خوبــی اعطــا می شــود و 
ثالثــا ارائــه خدمــات بــه صــورت رایــگان 
ــد.  ــد ش ــام خواه ــت انج ــط دول توس
یعنــی همزمــان بــا احــداث واحدهــای 
مســکونی نیازهــای خدماتــی مثــل 
نیازمندی هــای  و  پــارک  درمانــگاه، 
عمومــی توســط دولــت احــداث شــده 
ــرای ســکونت  ــی ب ــا شــرایط اجتماع ت

ــود.  ــم ش ــا فراه ــردم در واحده م
ایــن عضــو کابینــه ســیزدهم ادامــه داد: 
مســکن اساســا توســط بخش خصوصی 
ســاخته می شــود. بخــش دولتی اساســا 
در ســاخت مســکن موفــق نبــوده و بنــا 
هــم نــدارد کــه در زمینــه احــداث 
مســکن ورود کنــد. دولــت  احــداث 
ــت  ــکونی را هدای ــای مس ــن واحده ای
و حمایــت می کنــد و  در روزهــای 
ــا  ــازان و تعاونی ه ــوه س ــا انب ــده ب آین

ثبت نام متقاضیان قانون جهش تولید مسکن تا ۱۰ روز 
آینده/ساخت ۲ میلیون مسکن در گام اول

ــه  ــد شــد ک ــزار خواه نشســت هایی برگ
بخــش خصوصــی وارد ایــن حــوزه شــود.
وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه بــر 
اســاس بــرآورد کارشناســی دقیق کشــور 
بــه احــداث حداقــل ســالی یــک میلیــون 
مســکن نیــاز دارد، گفــت: ســاالنه حــدود 
ــور  ــکونی در کش ــد مس ــزار واح 3۰۰ ه
ســاخته می شــود کــه ایــن یعنــی جــای 
خالــی احــداث ســاالنه حــدود 7۰۰ هــزار 
واحــد مســکونی  کــه نیــاز کشــور اســت، 
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــروز ب ــود دارد. ام وج
ــکن  ــی مس ــورای عال ــه در ش ــی ک دقیق
ــه مســکن  ــه شــد، ســهم هزین ــز ارائ نی
ــتاها ۱8  ــوار در روس ــه خان ــبد هزین از س
درصد، در شــهرها حــدود 3۲ درصــد و در 
کالنشــهرها بــاالی 45 درصــد اســت. این 
ســهم در تهــران باالتــر نیــز هســت کــه 
ــاز  نشــان می دهــد در حــوزه مســکن نی

بــه اقــدام فــوری وجــود دارد.
وی ادامــه داد: طبیعــی اســت کــه عرضــه 
و تقاضــا تعییــن کننــده قیمــت مســکن 
اســت و اگــر عرضــه مســکن اضافه شــود، 
قیمــت کــم خواهــد شــد. نکته مهــم این 
ــش  ــذاری در بخ ــرمایه گ ــه س ــت ک اس
مســکن نیــز در ایــن طــرح دیــده شــده 
اســت، یعنــی بــر اســاس ایــن طــرح بــه 
ــه قصــد فــروش مســکن  کســانی کــه ب
می ســازند نیــز تســهیالتی عرضــه خواهد 

شــد.

دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان بم با اشــاره 
بــه طــرح برخــی شــایعات دربــاره دســتگیری یــک 
جاســوس در ایــن شهرســتان گفــت: در پــی انتشــار 
تصویــر خانمی بــا عنوان جاســوس یکی از ســرویس 
هــای اطالعاتی بیگانــه در فضای مجازی شهرســتان 
بــم بایــد گفــت کــه مطالــب مطــرح شــده صحــت 

ندارد.
محمــد ضیاءالدینــی در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره 
بــه طــرح برخــی شــایعات دربــاره دســتگیری یــک 
جاســوس در بــم عنــوان کــرد: در پــی انتشــار تصویر 
خانمــی بــا عنــوان جاســوس یکــی از ســرویس های 
اطالعاتــی بیگانــه در فضــای مجــازی شهرســتان بم 
بایــد گفــت کــه مطالــب مطــرح شــده صحت نــدارد 
و بــا انتشــاردهندگان ایــن شــایعه برخــورد خواهــد 

شــد.
ــت  ــت از حیثی ــور صیان ــه منظ ــرد: ب ــار ک وی اظه
ــه  ــزام ب ــاف و الت ــالق و انص ــت اخ ــخاص، رعای اش
مقــررات قانونــی در  ارتبــاط بــا عناویــن منتســبه به 
متهــم مذکــور بایــد تأکیــد کــرد کــه پیــرو گــزارش 
اداره اطالعــات شهرســتان بــم نامبــرده کــه کارمنــد 
یکــی از ادارات ایــن شهرســتان اســت، جهــت انجــام 
تحقیــق و مشــخص شــدن اقدامــات مجرمانــه تحت 

10000100005588

آگهی مزایده ملک نوبت اول 
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 9900272  اجــرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان بردســیر در نظــر دارد یک قطعــه زمین به 
ابعــاد 7*5 /56 متــر، مســاحت 3955 مترمربــع در آبــادی بــاب شــگفت بــه پــالک ثبتــی 3353 اصلــی بخــش 20 کرمــان در فاصله 3 
کیلومتــری شــمال شــرق شهرســتان )در محــدوده شــهر( درختــکاری شــده و دارای یک ســاعت آب در گــردش هفت شــبانه روز حقابه 
و یــک بــاب اســتخر بــا حجــم آبگیــری 70 متــر مکعب کــه بــه مبلــغ 3/713/000/000 ریــال  بــرآورد قیمت گردیــده از طریــق مزایده 
در تاریــخ   1400/08/12  ســاعت 12 ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالب شــرکت در مزایــده و خرید می باشــند می توانند 
جهــت بازدیــد زمیــن و ارائــه پیشــنهاد تــا مــورخ یاد شــده به اجــرای احــکام مدنی دادگســتری مراجعــه و قیمت پیشــنهادی خــود را به 
انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقل و 
انتقــال رســمی برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایده نســبت بــه واریز مابقی 

مبلــغ پیشــنهادی اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده به نفــع دولت ضبــط خواهد شــد .
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آگهی مزایده ملک )نوبت اول( 
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 950444   اجــرای احــکام  دادگســتری بردســیر در نظــر دارد شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا 
کاربــری تجــاری تحــت پــالک 188 فرعــی از 3588 اصلــی بخــش 20 کرمــان واقــع در شــمال خیابــان معلم شــهر بردســیر از اراضی 
و متعلــق بــه قنــد بردســیر بــه مســاحت 72 مترمربــع عرصــه بــا کاربــری تجــاری بــدون اعیانــی و امتیــازات مــی باشــد و براســاس 
وضــع موجــود در حریــم خــط انتقــال بــرق اختصاصــی کارخانــه قند و لولــه انتقــال آب قــرار دارد و براســاس نظریه کارشــناس رســمی 
دادگســتری بــه مبلــغ 2/196/000/000 )دو میلیــاردو یکصــدو نــودو شــش میلیــون( ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده اســت بدیهی اســت 
مبالــغ پیشــنهادی از ایــن قیمــت شــروع شــود. از طریــق مزایــده در تاریــخ دوشــنبه  1400/08/03   ســاعت 12 ظهر به فروش برســاند 
لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی توانند جهــت بازدیــد ملــک و ارائه پیشــنهاد تا قبــل از مورخــه یاد 
شــده بــه اجــرای احــکام مدنــی  مراجعــه و قیمت پیشــنهادی خــود را بــه انضمام فیش بانکــی دائر بــه واریــز ده درصد مبلغ کارشناســی 
را یــک روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام ارائــه نماینــد، هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط به نقــل و انتقال رســمی 
برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و در صورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجام مزایده نســبت بــه واریز مابقی مبلغ پیشــنهادی 

اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولت ضبــط خواهد شــد .
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توضیحات دادستان بم در رابطه با خبر دستگیری یک جاسوس در این شهرستان 
مراقبــت قــرار گرفتــه و انطبــاق رفتــار وی بــا هــر 
یــک از نصــوص کیفــری در حــال بررســی اســت.

ــوز در  ــده هن ــن پرون ــم ای ــرد: مته ــد ک وی تاکی
مرحلــه تحقیقات مقدماتی قرار داشــته و انتســاب 
جــرم تــا تکمیل تحقیقات محرز و مســلم نیســت 
و اتهامــات منتســبه بــه وی در فضــای مجــازی بــا 
رفتــار ارتــکاب یافتــه توســط وی منطبــق نیســت 
کــه بــا تکمیــل روند تحقیقات و مشــخص شــدن 
همــه زوایــای موضــوع، نتایــج حاصلــه بــه اطــالع 

عمــوم خواهــد رســید.
ــن  ــون آیی ــر قان ــرد: براب ــد ک ــی تاکی ضیاءالدین
دادرســی کیفــری، انتشــار تصویــر و ســایر 
ــه هویــت متهــم در کلیــه  مشــخصات مربــوط ب
مراحــل تحقیقــات مقدماتــی توســط رســانه ها و 
مراجــع انتظامــی و قضایــی مگــر در مــواردی کــه 
قانــون اســتثناء کــرده، ممنــوع اســت و هــر گونــه 
ــوان  ــت تحــت عن ــن ممنوعی ــی خــالف ای اقدام
افتــراء و نشــر اکاذیــب وفــق مــاده 6٩8 از قانــون 

ــود. ــد ب ــل پیگــرد خواه مجــازات اســالمی قاب
ــد کــرد: دســتورات مقتضــی  ــم تاکی دادســتان ب
جهت شناســایی منتشــرکنندگان اخبار و شایعات 
اخیــر و در پــی آن اقــدام قانونــی الزم خطــاب بــه 

عوامــل انتظامــی و امنیتــی شهرســتان بــم صــادر شــده 
اســت.

وی اظهــار کــرد:  الزم اســت رســانه هــای گروهــی فعــال 
ــی  و  ــم از حقیق ــم اع در فضــای رســانه ای شهرســتان ب
ــه  مجــازی ضمــن پاسداشــت رســالت خــود از هــر گون
گمانــه زنــی غیــر قابــل اتــکا کــه ممکــن اســت منجــر به 
هتــک حیثیت اشــخاص شــده و طــرح اتهاماتی کــه قابل 

انتســاب بــه وی نیســت، بــه شــدت خــودداری کننــد.
ضیاالدینــی ادامــه داد: اطــالع رســانی در ایــن خصــوص 
تنهــا از طریــق روابــط عمومــی دادگســتری و رســانه های 

رســمی صــورت خواهــد گرفــت.

فرمانده انتظامی اســتان کرمان از کشــف 34 دســتگاه 
خــودرو جی.ام.ســی احتــکار شــده در پارکینگــی در 

شــهر کرمان خبــر داد.
ــگاه  ــل از پای ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــار  ــری اظه ــا ناظ ــردار عبدالرض ــس، س ــری پلی خب
داشــت: بــا توجــه به نوســانات اخیــر در بــازار خــودرو 
و ســو اســتفاده عــده ای ســودجو از وضعیــت موجود، 
مأمــوران کالنتــری ۱۱ شهرســتان کرمــان بــا انجــام 
ــی  ــودرو خارج ــدادی خ ــود تع ــی از وج کار اطالعات
ــوع و  ــیدگی موض ــع و رس ــگ مطل ــک پارکین در ی
شناســایی عامــالن ایــن خودروهــا را در دســتور کار 

ــد. خــود قــرار دادن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تحقیقــات پلیســی نشــان از 
صحــت خبــر داشــت، تصریــح کــرد: بــا هماهنگــی 
مقــام قضائــی، مأمــوران در بازرســی از ایــن پارکینگ 
ــکار شــده  34 دســتگاه خــودرو جــی. ام. ســی احت

صفــر کیلومتــر را کشــف کردنــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بیــان داشــت: در 
ــیر  ــت س ــتگیر و جه ــم دس ــوص ۲ مته ــن خص ای

ــی شــدند. ــی تحویــل مراجــع قضائ مراحــل قانون

فرمانده انتظامی استان کرمان:

3۴ دستگاه خودروی 
احتکاری در کرمان کشف شد

فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر در مراســم صبحگاه مشــترک 
در اولیــن روز از هفتــه ناجــا بــه شــعار امســال هفتــه ناجــا )پلیــس 
هوشــمند،امنیت پایــدار( بیــان داشــت افتخــار پلیــس شهرســتان این 
اســت کــه در کنــار وظایــف تخصصــی خــود ، خدمــات اجتماعــی و 
حمایــت از  اقشــار آســیب پذیر را بــا همراهــی خیریــن در دســتور کار 

خــود دارد.
ســرهنگ غضنفــری اقتــدار و مهربانــی پلیــس را بــه عنــوان یــک 
فرمــان ویــژه از ســوی رهبــری معظــم انقــالب با همه حساســیتهای 

آن ســرلوحه کار خــود قــرارداده اســت .
وی افــزود :درتامیــن امنیــت پایدارو پیشــگیری از جرایم و آســیب های 
اجتماعــی بایســتی در کنــار اقدامات نیــروی انتظامــی، ادارات دیگرهم 
بایســتی بــا عمــل بــه  وظایــف و مســئولیت هــای مشــخص خــود 
از هــر گونــه خــال و فرصــت بــرای پیدایــش آســیب هــای اجتماعــی 
و وقــوع جــرم جلوگیــری نمایند.وی عملکردیکســاله نیــروی انتظامی 

بردســیر را بــه شــرح زیــر اعــالم کــرد:
- شماره گذاری وسایل نقلیه با 1935مورد، افزایش 3درصدی

-صدور قبض جریمه با 23771فقره، افزایش 22درصدی
-862مورد صدور انواع گواهینامه با 93درصد افزایش

-تعداد 12118تماس با مرکز110، با افزایش 6درصدی
-تشکیل 7935فقره پرونده قضایی، با افزایش یک درصدی

-توقیف 1062دستگاه خودرو متخلف، 296 دستگاه موتورسیکلت 
-دستگیری 523نفر سارق

-کشف8تن و 900کیلو گرم مواد مخدر و افزایش95درصدی نسبت به سال قبل
-کشف22500لیتر سوخت قاچاق با 30درصد افزایش
-کشف2200لیتر مشروبات الکلی با 8درصد کاهش 

-کشف و ضبط21قبضه سالح غیر مجاز با 40درصد افزایش نسبت به سال قبل
-کشف 72 درصد سرقتها و افزایش 4درصدی نسبت به سال قبل

اقدامات اجتماعی و حمایتی 
اجرای 8طرح مردم یاری  در حوزه بهداشتی و درمانی با 630نفر ویزیت رایگان

-تحویل یک میلیارد و پانصد میلیون ریال داروی رایگان در طرحها
-تهیــه و تحویــل 1200ســبد کاال بــه ارزش حــدود پنــج میلیــارد ریــال بــا 
مشــارکت خیریــن و خیریــه هــا  -توزیــع حدود2000پــرس غــذا گــرم میــان 
محرومیــن  -معرفــی 39نفــر افــراد معتاد جهت تــرک اعتیاد بصــورت رایگان 

-ایجــاد ســازش در 150فقــره پرونــده قضائــی در دوایــر مشــاوره کالنتری
در این مراســم از خانواده شــهید امنیت ســلمان رهنما،جانباز ...ســبزعلی پور.و 

تعــدادی بازنشســتگان و کارکنان برتر تقدیر شــد .

فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر در مراسم صبحگاه مشترک :

 اقتدار و مهربانی پلیس را به عنوان یک فرمان  از سوی رهبری معظم 
انقالب ،سرلوحه کار خود قرارداده است
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معاونت بهداشــت وزارت بهداشت 
بــا تکیــه بــر مســتندات علمــی، 
عــوارض واکســن های کرونــا را 
خفیــف و بهبودیابنــده عنــوان 
کــرد و درخصــوص فوایــد تزریــق 
ــا  ــوارض آنه ــزان ع واکســن و می

ــرد. ــر ک ــی منتش گزارش
بــه گــزارش گــروه اجتماعــی 
باشــگاه خبرنــگاران پویــا؛ معاونت 
بهداشــت  وزارت  بهداشــت 
ــی  ــوارض احتمال ــوص ع درخص
واکســن های کوویــد19 مــورد 
ــی  ــه یک ــور ک ــتفاده در کش اس
از مؤثرتریــن مداخــات بــرای 
ــاری  ــار بیم ــش ب ــرل و کاه کنت
کوویــد19 واکسیناســیون جامعه 
ــرده  ــر ک ــی منتش ــت، گزارش اس
اســت کــه در ایــن گــزارش، 
براســاس مســتندات بــه توضیــح 
متعــدد  ســؤاالت  و  ابهامــات 
در مــورد عــوارض واکســن ها، 

ــت. ــه اس پرداخت

بنابــر اعــام معاونــت بهداشــت، در 
زمــان حاضــر واکسیناســیون کرونا 
بــا اســتفاده از واکســن های تولیــد 
ــی  ــای واردات ــن ه ــل و واکس داخ
ــون  ــت و تاکن ــام اس ــال انج در ح
بیــش از 59 میلیــون دوز واکســن 
اســتفاده  کشــور  در  کوویــد19 
هفته هــای  در  و  اســت  شــده 
گرفتــن  ســرعت  بــا  پیــِش رو 
تأمیــن واکســن تعــداد بســیار 
بیشــتری واکســینه خواهنــد شــد. 
یکــی از ضروریــات بــرای موفقیــت 
ــیون، مشــارکت  ــه واکسیناس برنام
جامعــه و اطمینــان بــه برنامــه 
ــه همیــن  واکسیناســیون اســت، ب
ــت  ــوری مراقب ــه کش ــت برنام عل
ــوب ایمن ســازی  پیامدهــای نامطل
واکسیناســیون  محوریــت  بــا 
ــت. ــده اس ــت ش ــد19 تقوی کووی

همچنیــن، کنــار نظــام مراقبــت 
ــا  ــد، ب ــح داده ش ــه توضی ــاری ک ج
کمــک معاونــت تحقیقــات و فنــاوری 

در قالــب یــک پــروژه منطبــق 
جهانــی  ســازمان  ضوابــط  بــا 
ــال  ــت فع ــام مراقب ــت، نظ بهداش
نیــز بــرای عــوارض واکسیناســیون 
کوویــد19 برقــرار شــده اســت 
نظــام  یافته هــای هــر دو  کــه 
ــی  ــر همخوان ــا یکدیگ ــت ب مراقب
ــر  ــت ب ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب دارن
حســب گــزارش یافته هــای طــرح 
ــیون  ــرای واکسیناس ــده، اج یادش
از  پیشــگیری  در  کوویــد19 
ــینه  ــراد واکس ــدن اف ــتری ش بس
ــوده  ــد ب ــزان 88 درصــد مفی به می
ــراد  ــتری اف ــش بس ــبب کاه و س

ــت. ــده اس ــینه ش واکس
واکســن های موجــود در کشــور 

ــتند ــر هس ــر و مؤث بی خط
بنــا بــر گــزارش معاونت بهداشــت 
بــروز  میــزان  بهداشــت،  وزارت 
عــوارض جانبــی مرتبــط بــا همــه 
قابــل  محــدوده  در  واکســن ها 
و  اســت  داشــته  قــرار  قبــول 
براســاس مســتندات، واکســن های 

تأثیر ۸۸درصدی واکسیناسیون در کاهش بستری

باطاعت پذیری محض رزمندگان از امام راحل/ 
صدام در کدام عملیات پس از شکست، هفت تن 

از فرمانده هان عراقی را اعدام کرد؟
علــی عبدالعلــی زاده بــا بیــان اینکــه زمانــی کــه امــام 
فرمودنــد کــه حصــر آبــادان باید شکســته شــود، فرمان 
امــام خــود را اطاعــت کردند و ایــن اقــدام اطاعت پذیری 
نیروهــای رزمنــده را مــی رســاند، گفــت: صــدام پــس از 
آنکــه در ایــن عملیــات شکســت خــورد هفــت تــن از 
فرمانــده هــان ارشــد خــود را اعــدام کــرد و ایــن نشــان 
دهنــده ایــن مهــم بــود کــه رزمنــدگان مــا بســیار عالی 

کار کردنــد.
ــل/  ــام راح ــدگان از ام ــض رزمن ــری مح ــت پذی اطاع
صــدام در کــدام عملیــات پس از شکســت، هفــت تن از 

فرمانــده هــان عراقــی را اعــدام کــرد؟
علــی عبدالعلــی زاده در گفتگــو بــا راه آرمــان؛ بــا اشــاره 
بــه ســالروز عملیــات ثامــن االئمــه و شکســت حصــر 
آبــادان گفــت: ایــن عملیــات از جملــه عملیــات هــای 
سرنوشــت ســاز بــود کــه در آن مقطــع توانســتیم 150 
کیلومتــر مربــع از اراضــی اشــغال شــده توســط دشــمن 

را آزاد کنیــم.
ایــن رزمنــده دوران دفــاع مقــدس تأکیــد کــرد: در آن 
ــی)ره(  ــام خمین ــع ام ــیار مطی ــدگان بس ــان رزمن زم
بودنــد و زمانــی کــه امــام فرمودنــد کــه حصــر آبــادان 
باید شکســته شــود، فرمــان امام خــود را اطاعــت کردند 
و ایــن اقــدام اطاعــت پذیــری نیروهــای رزمنــده را مــی 
رســاند. در آن زمــان بنــی صــدر که فرماندهــی کل قوا را 
در دســت داشــت، برکنــار شــد و وحــدت میــان ارتش و 

ســپاه بــه وجــود آمــد.
ــکر 77  ــه، لش ــن االئم ــات ثام ــه داد: در عملی وی ادام
خراســان، تیــپ 37 زرهــی شــیراز، یــک گــردان تانــک 
ــاده از  ــردان پی ــک گ ــن و ی ــپ 2 لشــکر 16 قزوی از تی
ژاندارمــری حضــور داشــتند و در مقابــل ارتــش عــراق 
30 گــردان از لشــکر و یــگان هــای مختلــف، منطقــه را 
گرفتنــد و چنانچــه جلــو مــی آمدنــد، آبــادان شکســت 

مــی خــورد.
ــود و در  ــره ب ــادان جزی ــرد: آب ــراز ک ــی زاده اب عبدالعل
ــرد  ــرأت نک ــمن ج ــت و دش ــرار داش ــراف آن آب ق اط
کــه از ایــن آب عبــور کنــد و بنابرایــن از طرف خشــکی 
تــاش داشــت کــه وارد منطقــه شــود و در این راســتا از 

ســه محــور طــرح ریــزی کــرده بــود.
ایــن راوی دفــاع مقــدس بــا بیــان اینکــه از کرمــان در 
ــه فرماندهــی  آن مقطــع اولیــن گردانــی بودیــم کــه ب
حــاج مهــدی کازرونــی و جانشــینی محمــد ســلیمی 
کیــا بــه جبهــه اعــزام شــده بودیــم، اظهــار کــرد: از بین 
گــردان هــای مختلــف کــه در ایــن عملیــات شــرکت 
داشــتند، گروهــان هــای فعــال را انتخــاب کردنــد و در 
ایــن عملیات موفــق توانســتیم آبــادان را از محاصــره در 

بیاوریــم و ایــن عملیــات 5 و 6 مهرمــاه انجــام شــد.
وی بــا تأکیــد بــر نقــش آفرینــی رزمنــدگان اســام در 
ایــن عملیــات نســبت بــه نیروهــای بعثــی عــراق گفت: 
صــدام پــس از آنکــه در ایــن عملیــات شکســت خــورد 
هفــت تــن از فرمانــده هــان ارشــد خــود را اعــدام کــرد 
و ایــن نشــان دهنــده ایــن مهــم بــود کــه رزمنــدگان ما 
بســیار عالــی کار کردنــد و توانســتند جزیــره آبــادان را از 

ــره در بیاورند. محاص
ایــن رزمنــده دوران دفــاع مقــدس بــا اشــاره بــه اینکــه 
شــهید محمــد ســلیمی کیــا در همین عملیات شــهید 
شــد، اظهار کــرد: این شــهید در پرورشــگاه بزرگ شــده 
بــود و شــب هــا زمانــی کــه مــی خواســتیم اســتراحت 
کنیــم، بــه تــک تــک ســنگرها ســر مــی زد و از همــه 

جویــا مــی شــد کــه آب و غــذا دارنــد یــا نــه.
عبدالعلــی زاده بــا بیــان اینکــه نزدیک بــه 35 گــردان از 
ســپاه و ارتــش در عملیــات ثامــن االئمه شــرکت کردند، 
تصریــح کــرد: عملیــات شکســت حصــر آبــادان، اولیــن 
عملیاتــی بــود کــه ســپاه و ارتــش بــا هــم همراه شــدند 

و در ایــن عملیــات موفــق بــه پیــروزی شــدند.
ــن  ــن در ای ــزود: م ــدس اف ــاع مق ــن راوی دوران دف ای
عملیــات 15 ســال داشــتم و از کرمــان دو گــردان یکــی 
بــه فرماندهــی همایــون فــر و دیگــری بــه فرماندهــی 
ــی از  ــتند و برخ ــور داش ــی حض ــدی کازرون ــاج مه ح
شــهدای کرمانــی ایــن عملیات شــهید محمد ســلیمی 
کیــا، شــهید حســین ایرانمنــش، شــهید علــی ضیــا و 

دیگــر شــهدا بودنــد.
وی بــا بیــان اینکــه از عملیــات ثامــن االئمــه مــی تــوان 
ــران در دوران  ــوان اولیــن عملیــات تهاجمــی ای ــه عن ب
دفــاع مقــدس یــاد کــرد کــه ایــن عملیــات قفــل همــه 
کارهــای جنــگ را بــاز کــرد، خاطــر نشــان کــرد: پــس 
ــای  ــات ه ــادان، عملی ــر آب ــت حص ــات شکس از عملی
مختلــف دیگــری بــا وحــدت ارتــش، ســپاه، نیروهــای 

بســیج مردمــی انجــام شــد.

گذری بر عملیات 
شکست حصر آبادان؛

خاطرات دختر سردار 
سلیمانی از پدرش

ــر  موجــود در کشــور، بی خطــر و مؤث
بــا  می تواننــد  مــردم  و  هســتند 
ــه واکسیناســیون  ــر ب ــان خاط اطمین

ــد. ــا بپیوندن کرون
عــوارض واکســن ها عمومــاً خفیــف و 

ــتند بهبودیابنده هس
ــم  ــن ها علی رغ ــت، واکس ــی اس گفتن
اینکــه بــا بهتریــن دانــش و تکنولوژی 
روز تولیــد می شــوند، امــا کنــار فوایــد 
بســیار زیــاد، آنهــا دارای عوارضــی نیز 
هســتند کــه خوشــبختانه عمومــاً 

خفیــف و بهبودیابنــده هســتند..

معاونت بهداشت وزارت بهداشت :

4

دختــر شــهید ســلیمانی در گفت وگویــی بــا شــبکه 
المیادیــن بــه نقــل خاطراتــی از پــدرش پرداخــت.

ــم  ــپهبد قاس ــهید س ــر ش ــلیمانی، دخت ــب س زین
المیادیــن  شــبکه  بــا  گفت وگــو  در  ســلیمانی 
گفــت: مــن از مریــدان شــهید ســلیمانی در ایــن راه 
و خــط مشــی هســتم، پــدرم روابــط متمایــزی بــا 
مــا داشــت و مــن فرزنــد کوچــک خانــواده بــودم و 
نســبت بــه دیگــر اعضــای خانــواده وقــت بیشــتری 
را بــا پــدرم مــی گذرانــدم. پــدرم بــه خانــواده هــای 
شــهدا اهمیــت زیــادی مــی داد، نگــران آن هــا بــود 
و دوســت داشــت مشکاتشــان را حــل کنــد و مــن 

واســطه میــان آن هــا بــودم.
ــی  ــده نظام ــک فرمان ــم ی ــاج قاس ــت: ح وی گف
میدانــی قــوی بــود کــه از کاریزمــای بســیار قــوی 
برخــوردار بــود و بــه شــکل قابــل توجهــی باهــوش 
بود.پــدرم قلــب بســیار مهربــان ودلســوزی داشــت و 
بــه نظــر مــن دلیــل موفقیــت هایــش همیــن قلــب 
ــی و  ــده نظام ــک فرمان ــا ی ــدرم تنه ــان بود.پ مهرب
ــام  ــی انج ــط کار فرمانده ــه فق ــود ک ــی نب سیاس
دهــد و دســتور صــادر کنــد بلکــه او در دل هــای 

ــود. مــردم نفــوذ کــرده ب
عملیات آمرلی

ــات  ــی عملی ــت: ط ــلیمانی گف ــردار س ــر س دخت
ــل از  ــرا قب ــام داد زی ــن پی ــه م ــدرم ب ــی پ آمرل
رفتنــش بســیار نگــران بــودم و از او خواســتم 
روزهــای بیشــتری در کنــار مــا بمانــد. پــدرم 
ــی  ــن م ــه از م ــام داد چگون ــن پی ــه م ــی ب از آمرل
ــان  ــن جوان ــه ای ــی ک ــروم درحال ــه ن ــی ک خواه
مــن  منتظــر  و  هســتند  محاصــره  در  مظلــوم 
ــدرم  ــه آن هــا کمــک کنم.پ ــروم و ب ــا ب هســتند ت
ــده و ســرباز را یکــی مــی  ــدان جنــگ فرمان در می
دانســت و دائمــا بــه دنبــال شــهادت بــود. زندگــی 
ــی  ــا م ــر کج ــود و ه ــر ب ــر از خط ــم پ ــاج قاس ح
رفــت دشــمن در کمیــن بــود و او دشــمنان بســیار 

ــت. ــادی داش زی
زینــب ســلیمانی تاکیــد کــرد: یــک بــار دو جنگنده 
آمریکایــی تــاش کردنــد هواپیمــای حامــل پــدرم 
ــا  ــهید رض ــا ش ــد، تنه ــرار دهن ــدف ق ــورد ه را م

خرمــی بــه عنــوان محافــظ در کنــار پــدرم بــود.
وی گفــت: یکــی از دالیــل مهــم ورود حــاج قاســم 
ــی  ــی نزدیک ــه او نوع ــت ک ــن اس ــوریه ای ــه س ب
میــان ســوریه،ایران و لبنــان مــی دیــد و مرزهــا در 
معــرض خطــر بودند.حــاج قاســم در واقــع همزمــان 
ــاج  ــرای ح ــرد، ب ــی ک ــاع م ــران دف ــوریه و ای از س
ــان،  ــران، لبن ــت ای ــان مل ــی می ــچ تفاوت ــم هی قاس

ســوریه، فلســطین و یمــن وجــود نداشــت.
دختــر شــهید ســلیمانی تاکیــد کــرد: از نظــر پــدرم 
ــرد بســیار  ــوریه ف ــور س ــس جمه ــد، رئی بشــار اس
ــت  ــود اهمی ــردم خ ــرای م ــه ب ــت ک ــجاعی اس ش
ــی  ــل توجه ــکل قاب ــه ش ــت و ب ــل اس ــادی قائ زی
ــار  ــت بش ــم گف ــاج قاس ــا را دوســت دارد. ح آن ه
اســد علیرغــم تهدیــدات مقاومــت کــرد و بــا قــدرت 
ــده و  ــدرم فرمان ــرد. پ ــاع ک ــش دف از کشــور و ملت
مســئول نیرویــی بــود کــه نــام مســاله فلســطین را 
داشــت، مســاله فلســطین و ملــت فلســطین دو امــر 

ــد. ــرای شــهید ســلیمانی بودن بســیار مهــم ب
ــدرت  ــاهد ق ــروز ش ــا ام ــرد: م ــان ک وی خاطرنش
ــا را  ــرائیلی ه ــه اس ــت فلســطین هســتیم ک مقاوم
بــه لــرزه درآورده اســت، ملــت فلســطین و مقاومــت 
ــم  ــاج قاس ــان ح ــه وارث ــد ک ــد بدانن ــطین بای فلس
اجــازه نخواهنــد داد کــه اشــغالگری اســرائیل ادامــه 

پیــدا کنــد.
زینــب ســلیمانی گفــت: حــاج قاســم تــاش 
ــرا  ــی داد زی ــام م ــراق انج ــاله ع ــی در مس مضاعف
ایــن کشــور بــرای او بســیار مهــم بــود، حــاج قاســم 
ــزب اهلل و  ــطین، ح ــوریه، فلس ــراق، س ــت ع مقاوم
حتــی ایــران را ایجــاد کرد ســپس آن را گســترش و 
قدرتمنــد کــرد. رابطــه بســیار عمیــق و قلبــی میان 
شــهید ســلیمانی و شــهید ابومهــدی وجود داشــت، 
ــدی  ــدون ابومه ــا و ب ــدرم را تنه ــچ گاه پ ــن هی م
ــن  ــه م ــار ب ــک ب ــدی ی ــدم. ابومه ــدس ندی المهن
گفــت از خــدا مــی خواهــم کــه اگــر اتفــاق بــدی 
بــرای حــاج قاســم بیفتــد مــن از ایــن دنیــا رفتــه 
باشــم زیــرا ایــن امــر بــرای مــن غیرقابــل تحمــل 

اســت.
ــان ســید حســن نصــراهلل  ــت: می ــه گف وی در ادام
ــود، ســید حســن  ــه ب و حــاج قاســم عشــق برادران
نصــراهلل بــرای مــن بیشــتر از یــک فرمانــده مقاومت 

اســت او بــه مثابــه عمــوی مــن اســت.
ــدرم  ــرد: پ ــد ک ــن تاکی ــلیمانی همچنی ــب س زین
ــت و  ــی دانس ــه ای م ــام خامن ــرباز ام ــود را س خ
ــم رگ  ــه ای حک ــام خامن ــود، ام ــان ب ــق ایش عاش

ــت. ــدرم داش ــرای پ ــردن را ب گ
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»فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟«ضرورت ترویج خط و زبان 
فارسی از دیدگاه رهبر معظم انقالب )بخش اول(

یــا  تهدیــد  مجــازی،  »فضــای 
ــان  ــط و زب ــج خ ــرورت تروی فرصت؟«ض
فارســی از دیــدگاه رهبــر معظــم انقــاب

ــم  ــام معظ ــم مق ــدات مه ــی از تأکی یک
رهبــری، اهمیــت و ترویــج خــط و زبــان 
فارســی اســت کــه طبــق اســناد و قوانین 
باالدســتی نظــام، باید در گســترش فضای 

مجــازی مدنظــر واقــع شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم »پرونده 
ــی از  ــازی«؛ یک ــای مج ــی فض حکمران
الزامــات قــوی شــدن در فضــای مجــازی 
که در اســناد و قوانین باالدستی جمهوری 
اســامی ایــران در فضــای مجــازی بــدان 
تصریــح شــده اســت، اهمیــت ترویج خط 
ــه در  ــرای نمون ــت؛ ب ــی اس ــان فارس و زب
ســند طــرح کان و معماری شــبکه ملی 
اطاعــات کــه بــه تصویــب شــورای عالی 
ــت  ــت، دول ــیده اس ــازی رس ــای مج فض
موظــف اســت بــا تکمیــل شــبکه ملــی 
اطاعــات، اوال ســهم صفحــات فارســی از 
وب را بــه بیــش از 4 درصــد افزایــش داده 
و ثانیــا ســهم 40 درصــدی ابزارهای بومی 
خــط و زبــان فارســی و آزادســازی پیکــره 
ــاز را در  ــورد نی ــی م ــع محتوای ــا و مناب ه

فضــای مجــازی کســب نمایــد.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:

اهمیــت و ضــرورت ترویــج خــط و زبــان 
ــل  ــه از اوای فارســی، مســأله ای اســت ک
ــه ای  ــت اهلل خامن ــرت آی ــری حض رهب
مــورد تأکیــد ایشــان بــوده اســت کــه در 
ایــن گــزارش بــه بخشــی از بیانــات مقــام 
معظــم رهبــری در اهمیــت ترویــج خط و 

زبــان فارســی مــی پردازیــم:
زبــان فارســی زبان بســیار خــوب و 

است پرگنجایشی 
ــر  ــیرین و پ ــان ش ــح، زب ــی  صحی فارس
ــان  ــا، از زب ــان م ــت. اآلن زب ــعتی اس وس
ــی،  ــان فارس ــت. زب ــیع تر اس ــی وس عرب
ــری  ــر گســترش و ترکیــب  پذی عــاوه ب
ــیرین  ــان بســیار خــوب، ش خــودش، زب
ــک  ــل ی ــت و مث ــی اس ــر گنجایش و پ
بادکنــک، صــد برابــر حجــم فعلــی 
اســت.  قابل گســترش  خــودش، 

1369/12/12
هدفگذاری کشــورهای همســایه فارســی 

زبــان بــرای پخــش برنامــه
شــما در خراســان بــرای مــردم تاجیــک - 

چــه تاجیک هــای شــمال افغانســتان کــه 
ــتان  ــردم تاجیکس ــه م ــی زبان اند، چ فارس
ــال  ــتاد س ــاد، هش ــد از هفت ــه اآلن بع ک
ــد  ــودن می کنن ــد احســاس فارســی ب دارن
ــی در آن  ــد. هیجان ــه پخــش می کنی برنام
ــان  ــد زب ــه می خواهن ــود دارد ک ــردم وج م
ــان رودکــی را - کــه متعلــق  فارســی را، زب
بــه خودشــان هــم اســت - یــا زبــان 
ــا را  ــای قدیمــی م شــعرای برجســته و ادب
بــه خودشــان نســبت دهنــد؛ ایــن را شــما 
بایــد توجــه داشــته باشــید و جــذب کنیــد. 
ــوب  ــِی خ ــه  ی فارس ــود برنام ــه بش هرچ
پخــش کنیــد، هرچــه بشــود بخصــوص در 
آن منطقــه از زبــان فارســِی صحیــح و بدون 
غلــط اســتفاده کنیــد، این بــه نفع ماســت. 

1370/12/7
زبــان فارســی، رســانه انتقــال پیــام 

ــت انقالب اس
مــن خیــال می کنــم اآلن کســانی کــه در 
مجموعــه  نظام هســتند، قــدر زبان فارســی  
را بیشــتر می داننــد؛ علتــش هــم این اســت 
کــه امــروز ایــران معتقــد اســت بــرای دنیــا 
ــت.  ــی اس ــام انقاب ــی دارد و آن اس پیام
امــروز اعتقادمــان ایــن اســت کــه بــرای دنیا 
ــل و  ــک حام ــام، ی ــن پی ــم. ای ــی داری پیام
رســانه  درســتی می خواهــد؛ و آن جــز زبان، 
چیــز دیگــری نیســت. چــون بــه ایــن پیام 
فکــر می کنیــم، ایــن زبــان بایســتی بتوانــد 
ــا را  ــوص م ــات مخص ــا و اصطاح واژه  ه
منعکــس کنــد؛ اصطاحاتــی کــه مقصــود 
انقــاب را بــرآورده می کنــد و تفکــرات نظام 
را منعکــس می نمایــد. پــس، امــروز مــا بــه 
ــاده و پرظرفیــت  ــوی و جاافت ــان ق یــک زب
احتیــاج داریــم؛ و آن زبان فارســی  اســت، که 
بــه حمــداهلل در دســترس مــا هــم هســت. 

1370/9/18
در ترویج زبان فارسی تقصیر شده است

بایــد اعتــراف کنیم کــه در کار زبان فارســی 
تقصیــر شــده اســت. نه فقــط در ایــن 
چندســاله  اول پیــروزی انقاب که هرکســی 
ــم  ــن مه ــه ای ــود، ب ــغول ب ــه کاری مش ب
چنــدان پرداختــه نشــد، بلکــه در گذشــته 
نیــز تقصیرهــای بزرگ تــر و بیشــتری 
ــن کشــور  ــه در ای ــت و بااینک صــورت گرف
ادبــا، شــعرا، فارســی دانان و فارســی  گویــان 
بزرگــی بودنــد، امــا در این ســنین متمادی، 
ــه بایســتی  ــان فارســی آن رشــدی را ک زب

ــرد. 1370/11/27 ــدا نک ــرد، پی ــی  ک م
زبــان فارســی حامــل فرهنــگ غنی 

ایرانی اســالمی اســت
ــار  ــان فارســی، آن ب علــت دیگــر نفــوذ زب
معنایــی اســت کــه ایــن زبــان بــا خــودش 
ــگ  ــان فارســی، فرهن ــد. زب حمــل می کن
غنــی  ای را بــا خــودش مــی  بــرده اســت؛ 
ــت؛  ــار ماس ــروز در اختی ــگ ام ــن فرهن ای
عمدتــاً هــم فرهنگ اســامی اســت؛ یعنی 
ــم، از  ــرق عال ــه  ش ــن منطق ــام در ای اس
شــبه قاره گرفتــه تــا چیــن و تــا هرجــای 
ــان فارســی رفتــه  ــا زب دیگــر کــه رفتــه، ب
ــد  ــه نظــر می آی ــک ب ــی نزدی اســت. خیل
کــه یکــی از عوامل گســترش زبان فارســی 
در دنیــا و الاقــل در ایــن ناحیــه همراهــی 
آن بــا دیــن و پیــام دیــن و معــارف دینــی 
باشــد؛ یعنــی آن کســی کــه ایــن دیــن و 
ــم  ــی را ه ــرد، زبان ــارف را می پذی ــن مع ای
ــن  ــرد. م ــت، می پذی ــل آن اس ــه حام ک
ــره   ــد در مقب ــا در هن ــه قوال ه ــده ام ک دی
شــاه ولــی اهلل می نشــینند و اشــعاری را بــه 
ــه فارســی  ــد. البت ــان فارســی می خوانن زب
را هــم خیلــی بــد می خواننــد؛ یعنــی 
صدایشــان خوب اســت، لیکن خواندنشــان 
ــن  حــال اشــعار،  ــط دارد؛ درعی ــی غل خیل
همــان اشــعار عرفانــی و معنــوی فارســی 
اســت کــه یــا از اشــعار خــود شــاه ولــی اهلل 
و یــا از اشــعار دیگــران می خواننــد. بنابراین، 
ــی و آن  ــوای عرفان ــم آن محت ــا می توانی م
فرهنــگ اســامی را کــه شــکل لطیــف و 
زیبــای خــودش را در ایــران داشــته، عامــل 

گســترش زبــان بدانیــم
تــالش اســتعمار بــرای نابــودی زبان 

سی ر فا
 اســتعمار دههــا ســال متمــادی شــاید در 
بعضــی جاهــا قرن هــا تــاش کــرد تــا آثــار 
فرهنــگ ایرانــی را کــه در خیلــی از نقــاط 
دنیــا وجــود داشــت، بزدایــد؛ مثــاً در هنــد 
ایــن معنــا کامــاً واضــح اســت. آن وقتی   که 
کمپانــی انگلیســی هنــد شــرقی وارد هنــد 
ــن  ــش ای ــن تاش   های ــی از اولی ــد، یک ش
بــود کــه زبــان فارســی را کنــار بزنــد. ایــن 
زبــان اردو را کــه ماحظــه می   کنیــد، ابتــدا 
رســمی کردنــد، بــرای اینکــه زبان فارســی 
ــان اردو را  ــد خــودِ زب ــد؛ بع ــار بگذارن را کن
هــم کنــار زدنــد و زبــان انگلیســی را زبــان 
رســمی کردنــد! از اوایــل قــرن نوزدهــم این 
کار شروع شــده و تــا امــروز هــم ادامــه دارد. 
اگــر شــما امــروز بــه هنــد تشــریف ببریــد 
و بــا مــردِم غیــر طبقــات پاییــن انگلیســی 
حــرف بزنیــد، همــه آن را می   داننــد؛ چــون 
زبانشــان اســت. زبــان رســمی، زبــان دولتی 
و زبــان اداری، زبــان انگلیســی اســت؛ یــک 
ــوده اســت؛  ــان فارســی ب ــا زب روز همین   ه
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وزیــر امــور خارجــه ســابق کشــورمان 
ــه  ــاوس ب ــته در کالب ه ــب گذش ش
وجــود کلمــه »ساســپند« در ضمائــم 
برجــام و بی اطالعــی وی در ایــن 

ــرد. ــراف ک ــوص اعت خص
به گــزارش خبرنگار مهــر، محمدجواد 
ــابق  ــه س ــور خارج ــر ام ــف وزی ظری
کشــورمان در یــک گفتگــوی مجازی 
کــه در بســتر کالب هاوس برگزار شــد 
در پاســخ به ســوال یکی از کاربــران در 
مــورد وجــود کلمــه تعلیق گفــت: من 
در مجلــس گفتــم کلمه ساسپنشــن 
ایــن  و  نیســت   )Suspension(

اشــتباه از مــن بــود.
وی ادامــه داد: علتــش هــم ایــن بــود 
ــه  ــتانی ک ــه دوس ــه هم ــا ب ــه م ک
ضمائــم برجــام را مذاکــره می کردنــد 
دســتور العمــل داده بودیــم کــه از 

ــود. ــتفاده نش ــارات اس ــی عب برخ
ــح  ــابق تصری ــه س ــور خارج ــر ام وزی

کــرد: در لحظــات آخــر )در مــورد( یــک 
ضمیمــه برجــام مذاکره می شــد، نماینده 
اروپــا گفتــه بــود مــا تحریم هــای ایــران را 
ــان  ــا هم ــم ی ــو می کنی ــم، لغ برمی داری
لیفــت می کنیــم؛ اما تصمیمــات اتحادیه 
اروپــا کــه شــامل )مــوارد دیگر( نیز اســت 

را نمی توانیــم لیفــت کنیــم.
کل  کــه  زمانــی  تــا  داد:  ادامــه  وی 
تحریم هــا برداشــته شــود، یعنــی مثــاًل 
تحریم هــای نظامــی، تحریم هــای دیگــر 
کــه بــر اســاس قطعنامــه شــورای امنیت 
تــا ۵ ســال یــا ۸ ســال بعــد هــم وجــود 
دارد، مــا این هــا را ساســپند می کنیــم و 

ــم. ــت می کنی ــداً لیف بع
ظریــف اضافــه کــرد: اینجــا بود کــه البته 
بــه آمریــکا هــم ربطی نداشــت، چهــار بار 
یــا ســه بــار در ضمیمــه، کلمه ساســپند 
آمــده بــود و مذاکره کننــده مــا بــه مــن 
ــود و وقتــی آن را ســوال  ــداده ب اطــالع ن
کــردم بــه مــن گفتند کــه )ایــن کلمات( 

وجــود دارد.
ــر  ــه خاط ــی ب ــرد: برخ ــد ک وی تاکی
ــد  ــا می گوین ــه م ــک ذره ب ــن ی همی
ــت و  ــده اس ــام را نخوان ــف برج ظری
ایــن ظلــم بزرگــی بــود بــه کشــور و 
هــم ظلــم بزرگــی بــود بــه واقعیــت و 

ــد. حقیقــت و حتمــاً دروغ گفتن
گفتنــی اســت محمــد جــواد ظریــف 
ــس  ــب برجــام در مجل ــگام تصوی هن
گفتــه بــود هیــچ جــای متــن برجــام 

کلمــه »تعلیــق« وجــود نــدارد.
ظریــف همچنیــن در ایــن گفتگــوی 
مجــازی تاکیــد کــرد: هیــچ پیــروزی 
در میــدان جنگ تثبیت نشــده اســت 
و پیــروزی نیــز بایــد حتــی در صحنــه 

مذاکــرات تصویــب شــود.
وزیــر امــور خارجــه ســابق کشــورمان 
ــان  ــه قهرم ــزود: دیپلماســی صحن اف
ــدا  ــه ف ــه صحن ــت بلک ــدن نیس ش

ــت ــدن اس ش

در کالب هاوس مطرح شد؛»ظریف« به عدم اطالع از متن برجام 
و وجود کلمه »تعلیق« اعتراف کرد

کار تجاری
از خوشــحالی ســر از پــا نمی شــناخت، باالخره توانســته 
بــود خــودش را بــه همه ثابت کنــد. او در دانشــگاه، آن هم 
یــک رشــته خــوب ولــی با هزینــه بــاال قبــول شــده بود.

تک دختــر خانــواده بود.
دار و نــدار پــدرش یــک ماشــین پیــکان بــود کــه بــا آن 
مســافر کشــی مــی کــرد و خــرج خانــواده را در مــی آورد.
بــرای رفتــن دانشــگاه خیلــی بــه پــدرش اصــرار کــرد؛ تا 
اینکــه یــک شــب پــدر بــه خانــه آمــد و بهتریــن خبــر 
زندگیــش را بــه او داد و گفــت: پــول ثبــت نــام دانشــگاه 
را جــور کــرده و قــرار اســت فــردا ماشــینش را بفروشــد و 
در یــک کار تجــاری بــا یکی از دوســتانش شــریک شــود.
از فــردای آن روز احســاس مــی کــرد در آســمانها پــرواز 
مــی کنــد، از اینکــه مــی توانــد پیــش دخترهــای فامیل 
پــز دانشــگاه رفتــن را بدهــد قنــد تو دلــش آب می شــد.
غــروب پنجشــنبه راه افتــاد طــرف امامــزاده شهرشــان تا 

نــذرش را ادا کنــد.
در حــرم توجهــش بــه دســتفروش هــا جلــب شــد. فکــر 
کــرد یــک روســری بــرای خــودش بخــرد، رفــت طــرف 
ــی  ــری م ــت روس ــه داش ــا ک ــتفروش ه ــی از دس یک
فروخــت. احســاس کــرد چقــدر قیافــه آن دســتفروش 
برایــش آشناســت. نزدیکتــر کــه رفــت دیگــر شــکش به 
یقیــن مبــدل شــد. آن دســتفروش پــدر خودش بــود که 

مثــالً مشــغول بــه تجــارت بــود.

قدرت اندیشه
پیرمــردي تنهــا در یکــی از روســتاهای آمریــکا زندگــي 
مــي کــرد . او مــي خواســت مزرعــه ســیب زمینــي اش 
را شــخم بزنــد امــا ایــن کار خیلــي ســختي بــود. تنهــا 
پســرش بــود کــه مــي توانســت بــه او کمــک کنــد کــه 

ــود . ــدان ب او هــم در زن
ــت را  ــراي پســرش نوشــت و وضعی ــه اي ب ــرد نام پیرم
ــن حــال خوشــي  ــح داد :»پســرعزیزم م ــراي او توضی ب
نــدارم چــون امســال نخواهــم توانســت ســیب زمینــي 
بــکارم . مــن نمــي خواهم ایــن مزرعــه را از دســت بدهم،  
چــون مــادرت همیشــه زمان کاشــت محصول را دوســت 
داشــت.   مــن بــراي کار مزرعــه خیلــي پیــر شــده ام. اگر 
تــو اینجــا بــودي تمــام مشــکالت مــن حــل مــي شــد . 
مــن مــي دانــم کــه اگــر تــو اینجــا بــودي مزرعــه را براي 

مــن شــخم مــي زدي.
دوستدار تو پدر«

طولی نکشــید کــه پیرمرد ایــن تلگــراف را دریافــت کرد: 
»پــدر، بــه خاطــر خــدا مزرعــه را شــخم نــزن، مــن آنجــا 

اســلحه پنهان کــرده ام«.*
ســاعت 4 صبــح فــردا  مأمور اف.بــي.آی و افســران پلیس 
محلــي در مزرعــه پــدر حاضــر شــدند و تمــام مزرعــه را 
شــخم زدنــد بــدون اینکه اســلحه اي پیدا کننــد . پیرمرد 
بهــت زده نامــه دیگــري به پســرش نوشــت و بــه او گفت 

کــه چــه اتفاقــي افتــاده و مــي خواهــد چــه کند؟
پســرش پاســخ داد : »پــدر! بــرو و ســیب زمینــي هایت را 
بــکار، ایــن بهتریــن کاري بــود که مــي توانســتم از زندان 

برایــت انجــام بدهم«.
ــا  ــن بســتي نیســت. ي ــچ ب ــا هی ــه:در دنی نکت
ــم  ــي  خواهی ــا راه ــت و ي ــم ياف ــي  خواهی راه

ــاخت. س

مالنصرالدین وسکه های طال

ــرد و  ــی می ک ــازار گدای ــر روز در ب ــن ه ــال نصرالدی م
مــردم بــا نیرنــگ و حماقــت او را دســت می انداختنــد. 
دو ســکه بــه او نشــان می دادنــد کــه یکــی شــان طــال 
ــه  ــن همیش ــال نصرالدی ــا م ــره. ام ــی از نق ــود و یک ب
ــتان در  ــن داس ــرد. ای ــاب می ک ــره را انتخ ــکه نق س
تمــام منطقــه پخــش شــد. هــر روز گروهــی زن و مــرد 
می آمدنــد و دو ســکه بــه او نشــان مــی دادنــد و مــال 
نصرالدیــن همیشــه ســکه نقــره را انتخــاب می کــرد. 
تــا اینکــه مــرد مهربانــی از راه رســید و از اینکــه مــال 
ــت  ــد. ناراح ــت می انداختن ــور دس ــن را آنط نصرالدی
ــه ســراغش رفــت و گفــت:  شــد. در گوشــه میــدان ب
هــر وقــت دو ســکه بــه تــو نشــان دادنــد. ســکه طــال را 
بــردار. اینطــوری هــم پــول بیشــتری گیــرت می آیــد و 
هــم دیگــر دســتت نمی اندازنــد. مــال نصرالدین پاســخ 
داد: ظاهــراً حــق بــا شماســت. امــا اگــر ســکه طــال را 
بــردارم. دیگــر مــردم بــه مــن پــول نمی دهنــد تــا ثابت 
کننــد کــه مــن احمــق تــر از آن هایــم. شــما نمی دانید 

تــا حــاال بــا ایــن کار چقــدر پــول گیــر آورده ام

نجاروکارفرما
نجــار پیــری بــود کــه می خواســت بازنشســته شــود. او بــه 
کار فرمایــش گفــت کــه می خواهــد ســاختن خانــه را رهــا 
کنــد و از زندگــی بــی دغدغــه در کنار همســر و خانــواده اش 

ــرد. لذت بب
کارفرمــا از ایــن کــه دیــد کارگــرش می خواهــد کار را تــرک 
کنــد ناراحــت شــد. او از نجــار پیــر خواســت کــه بــه عنــوان 
ــر  ــار پی ــازد. نج ــر بس ــه دیگ ــک خان ــا ی ــن کار، تنه آخری
قبــول کــرد، امــا کامــالً مشــخص بــود کــه دلــش بــه ایــن 
کار راضــی نیســت. او بــرای ســاختن ایــن خانــه، از مصالــح 
ــه  ــی، ب ــا بی حوصلگ ــرد و ب ــتفاده ک ــی اس ــیار نامرغوب بس

ســاختن خانــه ادامــه داد.
وقتــی کار ســاختن خانــه بــه پایــان رســید، کارفرمــا بــرای 
وارســی خانــه آمــد. او کلیــد خانــه را بــه نجــار داد و گفــت 
: »ایــن خانــه متعلــق بــه توســت. ایــن هدیــه ای اســت از 

ــرای تــو «. طــرف مــن ب
نجــار شــوکه شــده بــود. مایــه تأســف بــود! اگــر می دانســت 
ــه  ــلماً ب ــازد، مس ــودش می س ــرای خ ــه ای ب ــه دارد خان ک

گونــه ای دیگــر کارش را انجــام مــی داد.

ــان اینکــه  ــا بی ــق و بینــی ب ــوق تخصــص گوش،حل ف
حــدود 90 درصــد مــوارد از بیــن رفتــن حــس بویایــی 
ــردد،  ــت اول برمی گ ــه حال ــا ب ــه کرون ــان ب در مبتالی
گفت:بیمــار بایــد عطــر گل رز، لیمــو، محمدی،عصــاره 

آویشــن و اوکالیپتــوس را بــه شــکل عمیــق ببویــد.
راه درمــان از بیــن رفتــن »حــس بویایــی« درکرونایی هــا 

چیست؟
ــق و  محمــد محســنی، اســتاد بیماری هــای گوش،حل
بینــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ســالمت خبرگــزاری 
ــه ایــن پرســش کــه »راه درمــان از  فــارس در پاســخ ب
بیــن رفتــن حــس بویایــی در برخــی مبتالیان بــه کرونا 
چگونــه اســت؟«، بیــان داشــت: ایــن حالــت بیشــتر در 
مدل هــای اولیــه کرونــا بــود و درصــد زیــادی از بیمــاران 
کرونایــی بویایــی خــود را از دســت می دادنــد امــا در نوع 
کرونــای دلتــا کمتــر ایــن موضــوع مشــاهده می شــود.

ــوارد از بیــن  ــان اینکــه حــدود 90 درصــد م ــا بی وی ب
رفتــن حــس بویایــی در مبتالیــان بــه کرونا ظــرف یک 
تــا 1.۵ مــاه بــه حالــت اول برمی گردد،گفت:بــا دو گــروه 
زیــاد مشــکل داریم؛گروهــی کــه ایــن حالــت دیــر بــر 

می گــردد امــا درصــد باالیــی نیســتند.
ایــن فــوق تخصــص گــوش، حلــق و بینــی یــادآور شــد: 
مشــکل عمــده مــا بیمارانــی هســتند کــه ایــن افــراد 
ــر  ــی ب ــک حالت ــا ی ــا ب ــردد ام ــر می گ ــی شــان ب بویای
می گــردد کــه بیمــار بوهــای بــد و نامطبــوع در بینــی 
ــرار  ــان ق ــت درم ــد تح ــد و بای ــاس می کن ــود احس خ

گیــرد.
محســنی افــزود: مــا بــه ایــن افــراد آمــوزش بویایــی نیز 
می دهیــم؛ بــه طــوری کــه بــه بیمــار می گوییــم دو تــا 
ســه بــار در روز و هربــار بــه مــدت 20 تــا 30 ثانیــه یــک 
مــاده بــودار خــاص مثــال عطــر گل رز یا محمــدی، عطر 
لیمو،عصــاره آویشــن و اوکالیپتــوس  را به شــکل عمیق 

ببوید.
وی خاطرنشــان کــرد: کمتــر می بینیــم بیمارانــی را کــه 
مثــال بعــد از 6 مــاه بگوینــد حس بویایــی نــدارم؛ ضمن 
اینکــه در نــوع کرونــای دلتــا خیلــی اختــالل بویایــی را 
ــا  ــه کرون ــای اولی ــت در مدل ه ــن حال ــم و ای نمی بینی
شــایع تــر بــود؛ امــا در کل بیمــاران خــود بــه خــود ایــن 

ــت خــوب می شــود. حال

راه درمان از بین رفتن »حس 
بویایی« درکرونایی ها چیست؟

 

دستور وزیر ارتباطات برای بررسی 
فوری کیفیت شبکه ارتباطی کشور

بــا دریافــت شــکایات مردمــی از کیفیت شــبکه ارتباطــی در 
برخــی نقــاط کشــور، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 

دســتور بررســی ســریع ایــن موضــوع را صــادر کــرد.
بــه گــزارش گــروه علم و پیشــرفت خبرگزاری فــارس به نقل 
از مرکــز روابــط عمومــی و اطــالع رســانی وزارت ارتباطــات و 
فنــاوری اطالعــات، در پــی دریافــت برخی گزارشــات مردمی 
از طریــق ســامانه 19۵ وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات و 
گالیــه برخــی کاربــران فضــای مجــازی درباره کندی شــبکه 
در ســاعات پیــک مصــرف در برخــی از نقاط کشــور، عیســی 
زارع پــور وزیــر ارتباطــات، بــرای پیگیــری دقیــق و رســیدگی 

ســریع به موضــوع دســتور داد. 
بــر اســاس ایــن دســتور رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات 
ــکاری  ــا هم ــت ب ــده اس ــف ش ــی موظ ــات رادیوی و ارتباط
ــق  ــی دقی ــس از بررس ــاخت، پ ــرکت زیرس ــل ش مدیرعام
ــکاالت  ــریع اش ــع س ــای رف ــی، راهکاره ــات مردم گزارش
ــه مــردم  ــی را ب ــه و گــزارش اقدامــات اجرای ارتباطــی را ارائ

ــد. اطــالع رســانی کنن

وی همچنیــن بــه معاهــده ترکمنچــای 
اشــاره کرد و گفــت: در ترکمانچــای راجع 
ــا  ــیه ت ــش روس ــه ارت ــگ و اینک ــه جن ب
قزویــن آمــده بــود، صحبــت نمی کنیــم 
ــت  ــده ای صحب ــه معاه ــع ب ــه راج بلک
می کنیــم کــه ارتــش روس را تــا آن 
ــت  ــذا( آن را خیان ــرد و )ل ــرف ارس ب ط

می دانیــم.

داستانهای آموزنده

10000100005588

پیکر هشتمین شهید مدافع سالمت 
در کرمان تشییع شد

پیکــر شــهیده الهــام یوســف زاده هشــتمین شــهید مدافــع 
ــز  ــل مرک ــه( از مقاب ــان روز )جمع ــتان کرم ــالمت اس س
آموزشــی و درمانــی افضلــی پــور تشــییع و آییــن وداع با وی 

در بیمارســتان شــهید باهنــر کرمــان برگــزار شــد.
ــا، آییــن تشــییع شــهیده الهــام یوســف  ــه گــزارش ایرن ب
ــت  ــا رعای ــان ب ــتان کرم ــالمت اس ــع س ــهید مداف زاده ش
پروتکل هــای بهداشــتی و بــا حضــور مســؤالن و کادر درمان 
کرمــان از مقابــل مرکــز آموزشــی و درمانــی افضلــی پــور 
تشــییع شــد. وی در پــی ابتــال بــه بیمــاری کرونــا و تحمــل 
یــک دوره بیمــاری، 1۵ مهرمــاه 1400 در روز شــهادت 
حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا )ع( بــه لقــااهلل پیوســت.

شــهیده الهام یوســف زاده، پرســتار بیمارســتان شهید باهنر 
کرمــان متولــد 24 مرداد 13۵۵ بــود و در 1۵ مهــر 1400 به 

محسنی اژه ای:  نمایندگان قوه قضاییه در کمیسیون ها ماشین امضا نباشند
ــرورت  ــر ض ــه ب ــوه قضایی ــس ق رئی
اختصــاص وقــت کافــی از ســوی 
نماینــدگان دســتگاه قضــا بــرای 
ــه در کمیســیون هایی  حضــور فعاالن
ــرد  ــد ک ــتند تاکی ــو هس ــه عض ک
ــه  ــوه قضایی ــدگان ق ــت: نماین و گف
نبایــد بــه عنــوان یــک ماشــین امضا 
ــد حضــور  ــد بلکــه بای فعالیــت کنن
ــذار در کمیســیون های  ــال و اثرگ فع

ــند. ــته باش ــوع داش متب
ــانه  ــز رس ــا از مرک ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرای  ــتای اج ــه، در راس ــوه قضایی ق
دســتورات ده گانــه حجت االســالم 
والمســلمین غالمحســین محســنی 
اژه ای جلســه ویــژه بررســی »احصــاء 
نمایندگی هــای قــوه قضاییــه در 
بررســی  مختلــف،  بخش هــای 
عملکــرد آن هــا و ارائــه راهــکار بــرای 
ــا  ــا« ب ــن نمایندگی ه ــی ای اثربخش
حضــور اعضــای شــورای عالــی قــوه 

ــد. ــزار ش ــه برگ قضایی
محســنی اژه ای بــر لــزوم ضابطه منــد 
ــدگان  ــی نماین ــد معرف ــدن فراین ش
قــوه قضاییــه بــه بخش هــای مختلف 
تاکیــد کــرد و افــزود: ضــروری اســت 
ــدگان  ــی نماین ــگام معرف کــه در هن
قــوه قضاییــه بــه کمیســیون ها، 
ــت  ــی فعالی ــه اصل تخصــص و زمین
ایــن نماینــدگان مدنظــر قــرار گیــرد 

ــور در  ــرای حض ــا ب ــاب آن ه ــا انتخ ت
کمیســیون های مختلــف، متناســب بــا 

تخصص شــان باشــد.
ــدازی  ــر راه ان ــا ب ــتگاه قض ــس دس رئی
ســامانه های هوشــمند جدید یــا ارتقای 
ثبــت  بــرای  موجــود،  ســامانه های 
ــدگان  ــای نماین ــی فعالیت ه الکترونیک
ــد  ــه در کمیســیون ها تاکی ــوه قضایی ق

ــرد. ک
از  انتقــاد  ضمــن  اژه ای  محســنی 
رویــه صورتجلســه گردانی در برخــی 
کمیســیون های کشــور گفــت: بــه هیچ 
وجــه قابــل قبــول نیســت که جلســات 
ــوری  ــورت حض ــه ص ــیون ها ب کمیس
ــود و  ــزار نش ــی برگ ــا ویدئوکنفرانس ی
ــر  ــه دفت ــه ب ــک صورتجلس ــا ی صرف
اعضــای کمیســیون ها بــرود تــا آنهــا آن 

ــد. ــا کنن ــه را امض صورتجلس
فعالیــت 9۵00 کمیســیون در سراســر 

کشــور
پیــش از ســخنان رئیــس دســتگاه قضا، 
حجت االســالم والمســلمین محمــد 
ــا  ــه ب ــوه قضایی ــاون اول ق ــدق مع مص
اشــاره بــه رصــد فعالیت هــا و اقدامــات 
نماینــدگان دســتگاه قضــا در دفتــر 
ــه  ــت اول، ب امــور نمایندگی هــای معاون
ــار و عملکــرد مراجــع شــبه  ــان »آم بی
قضایــی«، »اهــم اقدامــات انجــام شــده 
ــد  ــا بع جهــت ســاماندگی نمایندگی ه

ــه« و  ــوه قضایی ــس ق ــتورات رئی از دس
»مشــکالت و راهکارهــای احصــاء شــده 

ــت. ــوزه« پرداخ ــن ح در ای
معــاون اول دســتگاه قضــا بــا اشــاره بــه 
ــیون در  ــزار و ۵00 کمیس ــود 9 ه وج
ــداد،  ــن تع ــزود: از ای ــور اف ــر کش سراس
نظارتــی  نقــش  کمیســیون  هــزار 
مابقــی  و  دارنــد  تصمیم گیــری  و 
کمیســیون ها دارای حــق رأی هســتند.

ــر از  ــزار نف ــج ه ــش از پن ــت بی فعالی
کارکنــان قضایــی و اداری قوه قضاییه در 

کمیســیون ها
مصــدق از حضور و فعالیــت بیش از پنج 
ــی و اداری  ــان قضای ــر از کارکن هــزار نف
قــوه قضاییــه در این کمیســیون ها خبر 
داد و گفــت: میانگیــن ورودی پرونــده به 
ــال 3۵۷  ــول س ــیون در ط ــر کمیس ه
فقــره اســت کــه اســتان تهــران در ایــن 
زمینــه رتبــه نخســت را در اختیــار دارد.

وی اضافــه کــرد: هیات هــای حــل 
کمیســیون های  مالیاتــی،  اختــالف 
شــهرداری و کمیســیون های تامیــن 
اجتماعی بیشــترین فراوانی پرونــده را در 

ــد. ــت اداری دارن ــوان عدال دی
معــاون اول قــوه قضاییــه بــر لــزوم 
آمــوزش بیــش از پیــش نماینــدگان قوه 
قضاییــه در بخش هــای مختلــف تاکیــد 
کــرد و از تاثیرگــذاری ایــن موضــوع در 
ــوان  ــض آراء در دی ــوارد نق ــش م کاه

ــت. ــخن گف ــت اداری س عدال
مصــدق بــا اشــاره بــه موانــع قانونــی، 
ســامانه ای  نظارتــی،  آموزشــی، 
فعالیــت  فراینــد  در  ســاختاری  و 
در  قضاییــه  قــوه  نماینــدگان 
کشــور،  سراســر  کمیســیون های 
افــزود: راهکارهــای حــل ایــن موانــع و 
مشــکالت، تنظیــم و تدویــن شــده و 
در اختیــار رئیــس قــوه قضاییــه قــرار 

خواهــد گرفــت.
وی خاطــر نشــان کــرد: بــا برنامه ریزی 
صــورت گرفتــه تــا پایان ســال شــاهد 
حــل شــدن ایــن مشــکالت و فعــال 
و موثــر شــدن نقــش نماینــدگان قــوه 
قضاییــه در شــورای های مختلــف 

خواهیــم بــود.

دولت با ساخت شهرک در سیرجان و 
بردسیر موافقت کرد

بــه گــزارش  ايرنــا، مديــرکل راه و شهرســازی کرمــان گفــت: 
ــتانی  ــی و اس ــئوالن مل ــور مس ــا حض ــتی ب ــت در نشس دول
طــی مصوبــه ای بــا احــداث شــهرک  ســمنگان در ســیرجان و 

شــهرک گلســار در بردســیر ايــن اســتان موافقــت کــرد.
علــی حاجــی زاده  در گفــت و گــوی تلفنــی بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: در ایــن 
ــر و مدیرعامــل شــرکت  نشســت کــه  در تهــران برگــزار شــد، معــاون وزی
ــیرجان و  ــده س ــازی، نماین ــد وزارت مســکن و شهرس ــای جدی ــهرک ه ش
بردســیر در مجلــس شــورای اســالمی و نماینــدگان شــرکت هــای معدنــی 

نیــز حضــور داشــتند.
وی اظهارداشــت: 2 شــرط اصلــی بــرای مجــوز شــهرک ســازی در ســیرجان 
و بردســیر وجــود داشــت کــه در ایــن خصــوص مقــرر شــد شــرکت معدنی و 
صنعتــی گل گهــر وظیفــه تامین آب شــهرک ســمنگان ســیرجان را برعهده 
ــای  ــا تخصیــص بخشــی از آب دری ــز ب گیــرد و شــرکت آب منطقــه ای نی

عمــان، نیــاز شــهرک گلســار بردســیر را تامیــن کنــد.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه مــکان یابــی شــهرک 
هــای گلســار بردســیر و ســمنگان ســیرجان در طــرح جهــش تولید مســکن 
گفــت: در صورتــی کــه ایــن شــرکت هــا تعهد تامیــن آب بــرای این شــهرک 
هــا را بــه بدهنــد، صــدور و ابــالغ مجــوز ایــن شــهرک ســازی هــا مانعــی 

ندارد.
ــردم ســیرجان و  ــده م ــان و نماین ــدگان اســتان کرم رئیــس مجمــع نماین
ــت  ــه گفــت: دول ــن زمین ــز در ای بردســیر در مجلــس شــورای اســالمی نی
موظــف و مکلــف اســت با اســتفاده از تمامــی ظرفیت هــای قانونی، خواســته 

بحــق مــردم ســیرجان و بردســیر در تامیــن مســکن را تحقــق بخشــد.
شــهباز حســن پــور افــزود: بــا ابــالغ قانون جهــش تولید مســکن، دیگــر بهانه 

ای در مســیر تامیــن مســکن مردم اســتان کرمــان وجود نــدارد.
وی تصریــح کــرد: تــا آخریــن لحظــه از ظرفیت قانونگــذاری مجلس شــورای 
اســالمی بــرای تحقــق احــداث شــهرک هــای جدیــد در شهرســتان هــای 
ســیرجان و بردســیر اســتفاده و تــا حصــول نتیجــه آن را پیگیــری می کنیم.

بــه گــزارش ایرنــا باتوجــه بــه جمعیــت دو شــهر ســیرجان و بردســیر کــه از 
شــهرهای پرجمعیــت و بــزرگ اســتان کرمــان بــه شــمار مــی رونــد، احداث 
مســکن در قالــب شــهرک در اطــراف شــهرهای مراکز ایــن دو شهرســتان در 

دســتور پیگیــری بــود کــه نیــاز بــه مصوبــه بــرای احــداث شــهرک داشــت.

مردم در بانک ها بیش از ۴۳۰۰ هزار 
میلیارد تومان سپرده دارند

ــه ســال  ــا پایــان خردادمــاه ســالجاری نســبت ب میــزان ســپرده ها و تســهیالت بانکــی ت
ــه اســت. ــش یافت ــادل 4۷.1 و ۵3.۸ درصــد افزای گذشــته مع

بــه گــزارش ایســنا، براســاس گــزارش بانــک مرکــزی از وضعیــت کل مانــده ســپرده ها و 
تســهیالت ریالــی و ارزی بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری بــه تفکیک اســتان در پایــان خرداد 
مــاه ســال جــاری، مانــده کل ســپرده ها بــه رقــم 4314 هــزار و 900 میلیــارد تومان رســیده 
اســت که نســبت به مقطع مشــابه ســال قبــل و پایــان ســال گذشــته معــادل 4۷.1 و 11.3 

درصــد افزایــش را نشــان می دهــد.
همچنیــن، باالتریــن مبلــغ ســپرده ها مربــوط به اســتان تهران بــا مانــده 23۷9 هــزار و 600 
میلیــارد تومــان و کم تریــن مبلغ مربــوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمــد معــادل 10 هزار 

و 400 میلیــارد تومان اســت.
عــالوه برایــن، مانــده کل تســهیالت در ایــن زمــان 31۷4 هــزار و 600 میلیــارد تومان اســت 
که نســبت به مقطع مشــابه ســال قبــل و پایــان ســال گذشــته معــادل ۵3.۸ و 13.۷ درصد 

افزایش داشــته اســت.
طبــق ایــن گــزارش، بیش تریــن مبلــغ تســهیالت نیــز مربــوط بــه اســتان تهــران بــا مانده 
20۸6 هــزار و ۸00 میلیــارد تومــان و کم تریــن مبلــغ مربــوط بــه اســتان کهگیلویــه و بویــر 

احمــد معــادل 9۸00 میلیــارد تومان اســت.
نســبت تســهیالت بــه ســپرده ها بعــد از کســر ســپرده قانونــی ۸1.۵ درصــد اســت کــه 
نســبت بــه مقطــع مشــابه ســال قبــل و پایــان ســال قبــل، بــه ترتیــب 3.۷ و 1.3 واحــد 
درصــد افزایــش را نشــان می دهــد کــه نســبت مذکــور در اســتان تهــران 9۵.۸ درصــد و 

اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 10۵.۸ درصــد اســت.
در ایــن گــزارش، یکــی از علــل مهــم بــاال بــودن رقــم تســهیالت و ســپرده ها در اســتان 
تهــران اســتقرار دفاتــر مرکــزی بســیاری از شــرکت ها و مؤسســات تولیدی ســایر اســتان ها 
در اســتان تهــران بیــان شــده و عمــده فعالیت هــای بانکــی آنهــا از طریــق شــعب بانک هــا و 

مؤسســات اعتبــاری اســتان تهــران انجــام می شــود.

 مدیرکل راه و شهرسازی کرمان گفت:

آگهی مزایده  خودرو) نوبت دوم(
 بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 0000121  اجــرای احــکام  دادگســتری  بردســیر در نظــر دارد 
یکدســتگاه خــودرو  ســواری پــژو 405 جــی ال ایکــس آی 8/1 مــدل 1385  بــه شــماره انتظامــی 
65- 936 م 28 نقــره ای رنــگ بــا قیمــت کارشناســی 670/000/000 ریــال )معــادل شــصت و هفــت 
میلیــون تومــان ( بــرآورد قیمــت گردیده از طریــق مزایده در تاریخ ســه شــنبه 1400/08/18 ســاعت 12 
ظهــر بــه فــروش برســاند لــذا افــرادی کــه طالــب شــرکت در مزایــده و خریــد مــی باشــند مــی توانند 
جهــت بازدیــد خــودرو و ارائــه پیشــنهاد تــا مــورخ یــاد شــده به اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه و قیمت 
پیشــنهادی خــود را بــه انضمــام فیــش بانکــی دائــر بــه واریــز ده درصد مبلــغ کارشناســی ارائــه نمایند، 
هزینــه آگهــی و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقــل و انتقال رســمی برعهــده برنــده مزایده می باشــد 
و در صورتــی کــه برنــده ظــرف ده روز از تاریــخ انجــام مزایــده نســبت بــه واریز مابقی مبلغ پیشــنهادی 

اقــدام ننمایــد مبلــغ ســپرده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهد شــد .
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با عربستان به توافقات 
مشخصی رسیده ایم/ به رژیم 
صهیونیستی اجازه فعالیت در 

قفقاز را نمی دهیم

وزیر امور خارجه ایران اعالم کرد مذاکرات ایران و عربستان 
در مسیر درستی حرکت می کند و ما نیاز به گفت وگوهای 

بیشتری داریم.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حسین امیر 
عبد اللهیان وزیر خارجه ایران در نشست خبری در بیروت 
اعالم کرد: بخشی از گفتگوها با مسئوالن لبنان بر بحران 

اقتصادی لبنان متمرکز بود.
وی افزود: ایران آماده همکاری با لبنان در همه زمینه های 
زیرساختی و حمایت از آن در زمینه کاالهای غذایی و اقالم 

دارویی است.
وزیر خارجه ایران تاکید کرد: کشورهای منطقه و ملتهای آن 
به آمریکا اجازه جنگ اقتصادی و محاصره لبنان را نخواهند 

داد. 
گفت:  عربستان  و  ایران  گفت وگوهای  به  اشاره  با  وی 
گفت وگوی ایران و عربستان روند درست خود را طی می کند 
و ما به گفتگوی بیشتری نیاز داریم. ما و عربستان به توافقات 
خاصی در موضوعات مشخص رسیدیم و از این گفتگو 
استقبال می کنیم. گفتگوی ما با عربستان به نفع منطقه است 
و این گفتگویی سازنده است. ایران و عربستان دو کشور مهم 

هستند و نقش بسیار مهمی در تثبیت امنیت منطقه دارند.
وزیر خارجه ایران به گفت  وگوها در خصوص برجام نیز اشاره 
کرد و گفت: ایران معادله گفتگو و گشایش را تامین کننده 
آینده درخشان برای منطقه می داند. ما وقتمان را صرف 
گفتگوها نخواهیم کرد اگر جدیتی از سوی طرف دیگر برای 
بازگشت به آن وجود نداشته باشد. اگر آمریکا در بازگشت 
به برجام جدی باشد می توان روی آن حساب کرد. دولت 
ایران هدف اساسی آن توسعه اقتصادی فراگیر در همه زمینه 

هاست.
وی تصریح کرد: در آینده نزدیک شاهد نتایج طرحهای ایران 

در زمینه برقراری صلح و امنیت در منطقه خواهید بود.
امیر عبد اللهیان با اشاره به فعالیت های مشکوک رژیم 
صهیونیستی در قفقاز گفت: هرگز به رژیم صهیونیستی اجازه 

فعالیت در منطقه قفقاز را نخواهیم داد
وی تاکید کرد: تحرکات جاسوسی رژیم صهیونیستی در 

جمهوری آذربایجان به نفع این کشور نیست. 
امیر عبد اللهیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
ارسال سوخت ایران به لبنان تاکید کرد: مقاومت در لبنان 
جایگاه خاصی دارد و حزب اهلل سرآمد مدافعان ملت لبنان 
است. اگر دولت لبنان از ما درخواست فرآورده های نفتی کند، 
تهران آماده ارائه کمک در این زمینه است. حزب اهلل پیشنهاد 
فرآورده های نفتی را از ایران  داده است و بخش خصوصی این 

کار را انجام می دهد.
امیر عبداللهیان درباره گفت وهای خارجی درباره لبنان 
نیز تاکید کرد: هر گفتگویی درباره لبنان مستلزم حضور 

مسئوالن لبنانی است.

ــدوزی و  ــان خان ــنهاد احس ــا پیش ب
ــی  ــران، عل ــت وزی ــاد هیئ رأی اعتم
صالــح آبــادی رئیــس کل بانــک 

ــد. ــزی ش مرک
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی 
ــنهاد  ــا پیش ــنیم، ب ــزاری تس خبرگ
ــر اقتصــاد و  ــدوزی وزی احســان خان
ــی  ــران، عل ــت وزی ــاد هیئ رأی اعتم
بانــک  رئیــس کل  صالح آبــادی 

ــد. ــزی ش مرک
دکتــرای  صالح آبــادی،  علــی 
مدیریــت مالــی از دانشــگاه تهــران و 
کارشناســی ارشــد مدیریــت مالــی از 
دانشــگاه امـــام صادق)علیه الســالم( 
دارد و دارای بیش از 20 ســال ســابقه 
ــول و  ــازار پ ــد در ب ــت ارشـ مدیری
ســرمایه کشــور اســت، بنابرایــن وی 
ــا  ــوان، ام ــران جـ ــوان از مدی را می ت
باتجربـــه دولــت ســیزدهم دانســت.
ــورس  ــن رئیــس ســازمان ب وی اولی
و بنیانگــذار ایــن ســازمان بــود. 
 ،1385 ســال  در  صالح آبــادی 
حــدوداً یــک ســال بعـــد از تصــدی 
ســمت دبیرکلی ســازمان کارگــزاران 
و  تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس 
ــادار  ــازار اوراق به ــون ب ــاس قان براس
کــه در ســال 84 تصویــب شــده 
بــود، ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
را به عنــوان نهــاد ناظــر بازار ســرمایه 
تأســیس کــرد و خــود، بــا تصویــب 
به مــدت  بــورس  شــورای عالی 
حــدود 9 ســال مســئولیت ایــن 
ــت،  ــده داش ــم را به عه ــازمان مه س
ــت وی  ــر دوران مدیری ــن منظ از ای
دوران  طوالنی تریــن  می تــوان  را 
مدیریــت بیــن رؤســای ســازمان 

ــت. ــور دانس ــورس کش ب
ــادی  ــات صالح آب ــن اقدام از مهمتری
تصــدی  طوالنــی  دوران  در 
ــورس، تأســیس  ریاســت ســازمان ب
شــامل  چهارگانــه  بورس هــای 
بــورس اوراق بهــادار تهــران، بــورس 
ایــران و  ایــران، فرابــورس  کاالی 
بــورس انــرژی و همچنیــن تأســیس 
مرکــزی  ســپرده گذاری  شــرکت 
وجــوه،  تســویه  و  بهــادار  اوراق 
به عنــوان 5 رکــن اجرایــی بــازار 
ســرمایه بــود تــا بدیــن ترتیــب، نهاد 

ناظــر بــازار ســرمایه از ارکان اجرایــی 
ــان  ــازار منفــک شــود. در زم ــن ب ای
کانــون  همچنیــن  صالح آبــادی، 
کارگــزاران بــورس و اوراق بهــادار 
و کانــون نهادهــای مالــی ایــران 

ــد. ــیس ش تأس
ایجــاد کمیتــه فقهــی ســازمان 
بــدو  در  بهــادار  اوراق  و  بــورس 
تأســیس ســازمان بــورس کــه نقش 
ــا  ــعه ابزاره ــری در توس ــیار مؤث بس
ــق  ــد منطب ــی جدی ــای مال و نهاده
ــود،  ــا نم ــی ایف ــی شرعـ ــر مبان ب
ــاد  ــوع نه ــش از 10 ن ــدازی بی راه ان
مالــی جدیــد از جملــه شــرکت های 
صندوق هــای  ســرمایه،  تأمیــن 
شــرکت های  ســرمایه گذاری، 
ــاوره  ــرکت های مش ــبدگردان، ش س
ســرمایه گذاری، معرفــی و عملیاتــی 
کــردن انــواع ابزارهــای جدیــد مالــی 
شــامل انــواع صکــوک )صکــوک 
اجــاره، مرابحــه، اســتصناع، منفعت(، 
اســناد خزانــه اســالمی، اوراق اختیار 
ــی  ــای آت ــی، قرارداده ــروش تبع ف
ــن  ــی کاال و...، از مهمتری ســهام و آت
ــک  ــد بان ــس کل جدی ــات رئی اقدام
مرکــزی در دوران تصدی مســئولیت 
ــود. ــازار سرمایـــه کشــور ب ارشــد ب

صالح آبــادی همچنیــن در حــوزه 
فنــاوری اطالعــات نیــز اقدامــات 
بنیادیــن بســیاری در بــازار ســرمایه 
انجــام داد. راه اندازی ســامانه جامـــع 
ــه  ــازار ســرمایه موســوم ب ناشــران ب
ــای  ــور ارتق ــدال به منظ ــامانه ک س
ســرعت و شــفافیت انتشــار اطالعات 
در بــازار ســرمایه و جلوگیــری از 
ــامانه  ــازار، س ــی در ب ــت اطالعات ران
هوشــمند نظــارت بــر معامالت بــازار 
ســرمایه، ارتقــای ســامانه معامــالت 
ــالت  ــدازی معام ــهام و راه ان ــازار س ب
اقدامــات  مهمتریــن  از  آن الیــن، 
صالح آبــادی در توســعه فنــاوری 
اطالعــات در بــازار ســرمایه بــوده که 
در افزایــش ضریــب نفــوذ ایــن بــازار 
در کشــور نقــش بســیار زیــادی ایفــا 
کــرده اســت، به نحــوی کــه در زمــان 
حاضــر بخــش عمــده معامــالت در 
ــام  ــن انج ــورت آن الی ــورس به ص ب

می شــود.

دوره مدیریــت صالح آبــادی در بــازار 
ــا  ــود ب ســرمایه، همچنیــن مصــادف ب
اجــرای اصــل 44 قانــون اساســی. 
وی کــه خــود، عضــو شــورای عالی 
اصــل 44 قانــون اساســی هــم بــود، بــا 
تســهیل فرآینــد پذیــرش شــرکت های 
ــش  ــورس، نق ــذاری در ب ــمول واگ مش
ــا  ــون ایف ــن قان ــرای ای ــی در اج مهم
ــزرگ  کــرد. بســیاری از شــرکت های ب
بــازار ســرمایه ماننــد مخابــرات ایــران، 
ملــی مــس، فــوالد مبارکــه، هلدینــگ 
بانک هــای  مپنــا،  فــارس،  خلیــج 
ــت، صــادرات و تجــارت و بســیاری  مل
دوره  در  دیگــر،  شــرکت های  از 
مدیریــت صالح آبــادی در بــازار ســرمایه 
عرضــه شــدند، همیــن موضــوع باعــث 
ــم و  ــرمایه و حج ــازار س ــد ارزش ب ش
ــداد  ــازار و تع ــن ب ــالت ای ارزش معام
ــو  ــن دوره، به نح ــی ای ــهامداران ط س

ــد. ــش یاب ــمگیری افزای چش
ــاز  ــررات موردنی ــن و مق ــل قوانی تکمی
بــرای توســعه بــازار ســرمایه از جملــه 
قانــون توســعه ابزارهــا و نهادهــای مالی 
ــد مصــوب ســال 1388 مجلــس  جدی
شــورای اســالمی و ســایر مقــررات 
موردنیــاز به منظــور توســعه و عملیاتــی 
کــردن ابزارهــا و نهادهــای مالــی جدید 
ــات  ــر اقدام ــرمایه، از دیگ ــازار س در ب
اساســی صالح آبــادی در یــک دهــه 
مدیریــت در بــازار ســرمایه بــوده اســت.

رئیــس کل جدیــد بانک مرکــزی در آذر 
مــاه ســال 1393، بعــد از حــدود یــک 
دهه مســئولیت ارشــد در بازار ســرمایه، 
بــا حکــم علــی طیب نیــا، وزیــر وقــت 
ــمت  ــه س ــی ب ــادی و دارای ــور اقتص ام
ــل  ــره و مدیرعام ــت مدیـ ــس هیئ رئی
بانــک توســعه صــادرات، به عنــوان 
بانک هــای  مهمتریــن  از  یکــی 
ــا  توســعه ای کشــور منصــوب شــد و ت
امــروز حــدود 7 ســال مســئولیت اداره 
ایــن بانــک را به عهــده داشتـــه اســت.

براســاس گــزارش منتشرشــده توســط 
بانــک توســعه صــادرات، ایــن بانــک در 
دوران مدیریــت صالح آبــادی در تأمیــن 
ــرح  ــارد دالر ط ــش از 4 میلی ــی بی مال
ــای  ــور در بخش ه ــروژه کالن کش و پ
تولیــدی و صادراتی مشــارکت داشــته و 

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی شد

ــان و کوچــک  از شــرکت های دانش بنی
و متوســط نیــز به صــورت پرداخــت 
ــرده  ــت ک ــی حمای ــهیالت ترجیح تس

اســت.
در  قبــل  چنــدی  صالح آبــادی 
مصاحبــه ای گفتــه بــود بانــک توســعه 
ــه  ــد قابل توج ــم رش ــادرات علی رغ ص
کمتریــن  پرداختــی،  تســهیالت 
ــزی و  ــک مرک ــی را از بان اضافه برداشتـ
ــی  ــازار بین بانک ــپرده پذیری در ب ــا س ی
داشــته و از انضبــاط مالـــی باالیــی 
اینکــه از  برخــوردار اســت، ضمــن 
نظــر امــوال مــازاد هــم طبــق ارزیابــی 
امــوال  هیچ گونــه  مرکــزی،  بانــک 
مــازادی نــدارد. وی همچنیــن اخیــراً در 
نشســت خبــری خــود، ارتقای ســالمت 
و  بانک هــا  مالــی  انتظام بخشــی  و 
از  پولــی  سیاســت های  اســتقالل 
ــای  ــی را از اولویت ه ــت های مال سیاس
ــت  ــه دول ــود ک ــرده ب ــر ک ــی ذک اصل
ســیزدهم می بایســت مدنظــر قــرار 

ــد. ده
در ســوابق رئیــس کل جدیــد بانــک 
ــن  ــت انجم ــیس و ریاس ــزی، تأس مرک
ــی  ــوان یک ــران به عن ــی اســالمی ای مال
از انجمن هــای برتــر علمــی کشــور 
ــای  ــی چهره ه ــارکت و همراه ــا مش ب
شــاخص مالــی اســالمی کشــور ازجمله 
ــالم  ــت االس ــویان، حج ــوم موس مرح
ــت اهلل  ــوم آی ــدم و مرح ــی مق مصباح
تســخیری، عضویــت در شــورای فقهــی 
ــه  ــت در کمیت ــزی، عضوی ــک مرک بان
فنــی هیئــت خدمــات مالــی اســالمی 
شــورای عالی  در  عضویــت  و   )IFSB(
اصــل 44 قانــون اساســی نیــز به چشــم 

می خــورد.

ــون  ــت وام 350 میلی ــازی از پرداخ ــر راه و شهرس وزی
ــر داد  ــد مســکن خب ــش تولی ــون جه ــی در قان تومان
وگفت:اســتانداران در شناســایی اراضــی دولتی بــا وزارت 

راه همراهــی کننــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم، 
رســتم قاســمی بــا اعــالم این کــه تعهــد مــا  این اســت 
کــه 4 میلیــون مســکن طــی چهــار ســال در کشــور 
احــداث شــود کــه بــرای اینــکار برنامه ریزی هــا انجــام و 
زمین هایــی نیــز پیش بینــی شــده اســت، اظهــار کــرد: 
اســتانداران به عنوان مســئول شــورای مســکن اســتان 
ــی وزارت راه را  ــی دولت ــی اراض ــایی و معرف در شناس
همراهــی کننــد. زمین هــای درون شــهرها کــه متعلق 
بــه دولــت اســت بایــد شناســایی و بــه اداره کل اســتان 

اعــالم شــود.
وی بــا بیــان این کــه ایــن اراضــی بــا تغییــر کاربــری در 
اختیــار دهک هــای یــک تــا 5 جمیعتــی بــرای اجــرای 
ــرار خواهــد گرفــت،  طــرح جهــش تولیــد مســکن ق
افــزود: هفتــه آینده ســامانه ثبت نــام متقاضیــان چهار 
میلیــون واحــد مســکونی قانــون جهش تولید مســکن 

آمــاده خواهــد شــد.
ــات مســکن مهــر و  ــه تجربی ــه داد: باتوجــه ب وی ادام
مســکن ملــی، در اجــرای قانــون جهش تولید مســکن، 
واحدهــای مســکونی در مناطقــی کــه متقاضــی وجود 
دارد، احــداث خواهــد شــد و بنابرایــن جهــش تولیــد 
مســکن بــر اســاس متقاضــی محــوری طراحــی شــده  

اســت.
ــه  ــب، ارائ ــی مناس ــت: اراض ــازی گف ــر راه  شهرس وزی
ــه  ــی و ارائ ــون تومان ــا 350 میلی ــهیالت 300 ت تس
خدمــات رایــگان و مناســب بــرای اجــرای قانون جهش 
تولیــد در اختیــار متقاضیــان قــرار خواهــد گرفــت. در 
شــهرهای کوچــک بنیــاد مســکن آمــاده ســازی زمین 
را انجــام مــی دهــد و بــه مــردم بــرای احــداث مســکن 
ــکن در  ــداث مس ــر اح ــد. راه دیگ ــص می ده تخصی
قانــون جهــش تولیــد بــا همــکاری تعاونــی هــا و  انبوه 
ســازان اســت کــه در ایــن رابطــه اقــدام خواهــد شــد.

پرداخت وام ۳۵۰ میلیون تومانی 
در قانون جهش تولید مسکن

وزیر امور خارجه ایران اعالم کرد :وزیر راه و شهرسازی گفت:

وزیر نفت در بوشهرگفت: 

پاالیشگاه گاز فاز 14 پارس 
جنوبی تا پایان امسال وارد 

مدار تولید می شود 
ــه اینکــه 50 درصــد گاز  ــا اشــاره ب ــر نفــت ب وزی
کشــور در اســتان بوشــهر تولیــد می شــود گفــت: 
ــاز  ــزی انجــام شــده پاالیشــگاه گاز ف ــا برنامه ری ب
ــان امســال وارد مــدار  ــا پای ــی ت ــارس جنوب 14 پ

ــود. ــد می ش تولی
ــتان  ــنیم از شهرس ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
جــم، جــواد اوجــی در جمــع خبرنــگاران بــا 
اشــاره بــه نقــش مهــم اســتان بوشــهر در عرصــه 
صنعــت نفــت، گاز و محصــوالت پتروشــیمی 
اظهــار داشــت: اســتان بوشــهر دارای ذخایــر 
ــه ای  ــت به گون ــف اس ــای مختل ــی در بخش ه غن
ــهر  ــتان بوش ــور در اس ــد گاز کش ــه 50 درص ک

تولیــد می شــود.
ــی  ــر نفت ــد ذخای ــه 10 درص ــان اینک ــا بی وی ب
ــت: 50  ــرار دارد گف ــهر ق ــتان بوش ــور در اس کش
درصــد محصــوالت پتروشــیمی کشــور در اســتان 

ــود. ــد می ش ــهر تولی بوش
ــس  ــفر رئی ــه در س ــان اینک ــا بی ــت ب ــر نف وزی
ــای  ــل پروژه ه ــه اســتان بوشــهر تکمی ــور ب جمه
نیمــه کار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت گفــت: 
ــارس  ــاز 14 پ ــروژه پاالیشــگاه گاز ف بخشــی از پ
جنوبــی تــا پایــان امســال وارد مــدار تولیــد 
می شــود و در عرصــه اجــرا فشــار فازهــای پــارس 
ــی مطالعــات گســترده ای انجــام شــده کــه  جنوب
در 6 تــا 8 ســال آینــده 22 میلیــارد دالر در ایــن 

حــوزه ســرمایه گذاری می شــود.
ــروژه مســئولیت های اجتماعــی  اوجــی از اجــرا پ
در اســتان بوشــهر توســط وزارت نفــت خبــر داد و 
خاطــر نشــان کــرد: بــا پیگیــری و تــالش صــورت 
ــروژه در  ــش از 360 پ ــفر بی ــن س ــه، در ای گرفت
حــوزه مســئولیت اجتماعــی توســط وزارت نفــت 
ــی می شــود  ــی و عملیات در اســتان بوشــهر اجرای
ــن  ــرای ای ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــه 700 میلی ک

طرح هــا هزینــه می شــود.
ــروژه آب شــیرین کن  ــه تکمیــل پ ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــت ای ــاز نخس ــرد: ف ــح ک ــم تصری ــیراف ج س
ــوی  ــان از س ــارد توم ــن 70 میلی ــا تامی ــروژه ب پ

ــود. ــدار می ش ــال وارد م ــت امس وزارت نف

رسانه های بیگانه براساس شگردی با عنوان ”زمیِن حاصلخیز، محصوِل آفت  زده“ 
همه خواسته های عمومی و مردمی را به یک کنش سیاسی تبدیل می کنند

رســانه هــای بیگانــه براســاس 
»زمیــن  عنــوان  بــا  شــگردی 
ــت  زده«  ــول آف ــز، محص حاصلخی
ــی و  ــای عموم ــته ه ــه خواس هم
مردمــی را بــه یــک کنش سیاســی 

ــد. ــی کنن ــل م تبدی
خبرگــزاری فــارس- گــروه رســانه: 
ــرا خــوب اســت،  ــز ظاه همــه چی
محصــول را کاشــته، آب و کــود داده 
امــا روز برداشــت همــه چیــز به هم 
مــی ریــزد. در حــوزه رســانه هم این 
ــد رخ دهــد. همــه  اتفــاق مــی توان
ــات  ــری مطالب ــرای پیگی ــز ب چی
ــه  ــا اینک ــی رود ت ــش م خــوب پی
یــک آفــت از ســوی رســانه هــای 

بیگانــه تبلیــغ مــی شــود.
رســانه هــای بیگانــه براســاس 
”زمیــِن  عنــوان  بــا  شــگردی 
ــت  زده“  ــوِل آف ــز، محص حاصلخی
ــی و  ــای عموم ــته ه ــه خواس هم
مردمــی را بــه یــک کنش سیاســی 
ــه  ــویق ب ــد. تش ــی کنن ــل م تبدی
اعتــراض و آشــوب در ظاهــری 
خیرخواهانــه کــه باعــث مــی شــود 

ــد. ــت بزن ــی آف ــول نهای محص
ــد  ــناس  ارش ــا داودی کارش علیرض
رســانه و علــوم شــناختی در گفــت 
ــریح  ــن تش ــارس، ضم ــا ف ــو ب وگ
کارکــرد رســانه  هــای فارســی زبــان 
بیگانــه درخصوص تکنیــک ”زمیِن 
حاصلخیــز، محصــوِل آفــت زده“ 
ــیاری از  ــا در بس ــانه ه ــت: رس گف
تبلیغــات خــود یــک زمیــن را بــه 
شــدت حاصلخیز و در ســطح عالی 
معرفــی مــی کننــد، از دور کــه نگاه 
ــک  ــا ی ــد اول ب ــد در دی ــی کنی م
ــز  مواجــه  ــال حاصلخی ــن کام زمی
هســتید کــه محصــول خوبــی دارد 
امــا خــاک معیــوب و خــاک مریض 
اســت و هر محصولی در آن کاشــته 

شــود، آفــت زده مــی شــود.
داودی افــزود: در همیــن حــال 

رســانه مســئولیت ایــن آفــت زدگــی 
ــه حســاب خودشــان کــه خــاک  را ب
معیــوب را تبلیــغ کردند نمــی گذارند 
امــا محصــول آفــت زده را بــه حســاب 
ــا  ــدار ی ــا ده ــار ی ــا دهی ــاورز ی کش
مســئوالن مــی گذارنــد و اظهــار مــی 
کننــد کــه عوامــل رســیدگی نکردند.
کارشــناس  ارشــد رســانه و علــوم 
شــناختی ادامــه داد رســانه هــای 
بیگانــه در زمــان ایجــاد بحــران بورس 
بــه مــردم توصیــه کردنــد کــه بایــد با 
حضــور در خیابــان، تجمــع اعتراضــی 
برگــزار کننــد، اگــر بــرون نیایــد، کل 
ســرمایه تــان نابــود مــی شــود تجمع 
ــا  ــد، م ــاش کنی ــراض و اغتش و اعت
تضمیــن مــی دهیــم کــه کارگــزار و 
ــه  ــت رفت ــرمایه از دس ــت، س حاکمی
شــما را برگردانــد، بنابراین خــودِ نفِس 
بیــرون آمــدن و اعتــراض کــردن، 
مصــداق بــارز خــاک معیــوب اســت و 
شــما هر چــه در آن بکاریــد، محصول 

ــت. ــت زده اس آف
داودی گفــت : اگــر رفتیــد درگیــری 
ایجــاد شــد، اغتشــاش شــد، شــما را 
مــی گیرنــد نیــرو آفــت مــی خــورد، 
ایــن آفــت خوردگی تقصیر کیســت؟ 
از دور کــه نــگاه مــی کنیــد، اســمش 
را مــی گذارنــد مطالبــه مردمــی، امــا 
جنس خــاک معیــوب، فــرم محصول 
آفــت زده اســت، بنابرایــن در ایــن فضا 
ــی  ــوژه منف ــد س ــانه معان ــود رس خ
ــاک  ــد،  خ ــی کن ــق م ــی خل میدان
ــم  ــول را ه ــم، محص ــن را داری و زمی
داریــم، امــا در ایــن میــان آفــت زدگی 

خــاک را پنهــان مــی کننــد.
ــوم  ــوزه عل ــرد در ح ــد ک داودی تاکی
ــان  ــق می ــا در تلفی ــناختی عمدت ش
موضوعــات اقتصــادی بــا مســایل 
سیاســی و امنیتی از تکنیــک ” زمیِن 
حاصلخیــز، محصــوِل آفــت  زده “ 

ــود. ــی ش ــتفاده م اس
شــگردهای رســانه  هــای بیگانــه برای 

تغییــر ذهــن مخاطــب فارســی زبــان 
هــر روز بیشــتر مــی  شــود، شــناختن 
و درک این جنگ شــناختی قســمتی 
ــروز  ــاز ام ــورد نی از ســواد رســانه ای م
ایران مــان اســت. بنابرایــن رســانه  هــا 
ــی  ــق اهداف ــد مطاب ــالش مــی کنن ت
ــت  ــد دخال ــن فرآین ــد در ای ــه دارن ک
ــت  ــا تقوی ــر ی ــاد، تغیی ــد. ایج کنن
باورهــا، از کارکردهــای رســانه هــا در 

ــان اســت. ــراه ســازی مخاطب هم
ــف  ــه هــای مختل ــان جنب رابطــه می
علــوم شــناختی و رســانه در جامعــه 
ــورد  ــر م ــروز کمت ــه ام ــا ب ــی ت ایران
ــن  ــت و ای ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
عرصــه، همچنــان در مرحلــه کودکی 
بســر مــی بــرد و تا رســیدن به بلــوغ و 
تولیــد محتــوای مکفــی، زمــان زیادی 

ــت. الزم اس
نظریــه پــردازان علوم شــناختی با این 
بــاور کار خــود را آغــاز مــی کننــد کــه 
معانــی اجتماعــی و نحوه ایجــاد آن در 
یــک فرهنــگ، بــه ســاختار اجتماعی 
آن جامعــه مربــوط مــی شــوند و صرفاً 
در چهارچــوب آن ســاختار و پیشــینه 
ــوژه  ــتند. س ــر هس ــح پذی اش توضی
ــه از  ــای آموخت ــزگان ه ــق رم از طری
ــی  ــه م ــت ک ــش اس ــگ خوی فرهن
توانــد واقعیت هــای اجتماعــی را فهم 

ــد. و ادراک کن
در ایــن میــان، هــر چنــد برنامــه های 
رســانه ای در هــر جامعــه ای متاثــر از 
فرهنگ همــان جامعــه انــد، روندهای 
بازتولیــد فرهنگــی، قــادر بــه گزینش 
ــه چــه  ــش اینک ــز هســتند؛ گزین نی
عناصــری از فرهنــگ را انتقــال دهند. 
ــی و  ــی، خنث ــای تلویزیون ــه ه برنام
ــتند ؛  ــت نیس ــرف واقعی ــاب ص بازت
ــا  ــی ب ــون تلویزیون ــای مت ــانه ه نش
ارزشــها و ایدئولــوژی هــای فرهنگــی 
ســازندگان آنهــا، رمزگــذاری شــده اند 
و آنچــه بازنمایــی مــی شــود، نــه تمام 
واقعیــت کــه صرفــاً بخــش خاصــی از 

ــت. آن اس
ــر از  ــردی متاث ــای کارب ــوزه ه ــی از ح یک
یافتــه هــای علــوم شــناختی، روانشناســی 
رســانه هــای جمعــی اســت. در ایــن میان، 
حــوزه هایــی چون روانشناســی شــناختی 
در درک خطاهــای شــناختی کــه منجــر 
بــه تصمیمــات نادرســت مــی شــود و نیــز 
طراحــی بهتریــن شــیوه تاثیرگــذاری بــر 
افــکار عمومــی بــه این حــوزه کمــک های 
مهمــی مــی رســاند. رســانه هــای جمعــی 
بــرای جــذب افکار عمومــی و تاثیرگــذاری 
ــر آن از اصــول روان شناســی شــناختی  ب
ــی از  ــه، یک ــن زمین ــد. ای ــی برن ــره م به
ــوم  ــان عل ــط می مباحثــی کــه حلقــه راب
ــد،  ــی ده شــناختی و رســانه را شــکل م
ــی  ــه یک ــرا ک ــت چ ــوزش اس ــث آم بح
ــت  ــوزش اس ــانه، آم ــای رس ــرد ه از کارک
و رســانه بــه عنــوان یکــی از منابــع مهــم 
اطالعاتــی مــا نقــش مهمــی در آمــوزش و 

ــری دارد. یادگی
نبایــد ایــن نکتــه را از یــاد بــرد که رســانه، 
ــی را  ــا دنیای ــانه ه ــت. رس ــگر اس گزینش
ــه  ــه اگرچ ــد ک ــی گذارن ــش م ــه نمای ب
حقیقــی بــه نظــر می رســد، ممکن اســت 
کوچکتریــن نســبتی بــا حقیقت یــا حتی 
واقعیــت نداشــته باشــد زیــرا همــواره یــک 
ــش  ــگاه گزین ــک ن ــانه ای از ی ــد رس تولی
ــی  ــن یعن ــود. ای ــی ش ــل م ــده حاص ش
رســانه، گزینشــگر اســت و آنچــه را خــود 
ــد بیــان مــی کنــد و از  ــوب مــی دان مطل
طریــق فرآیندهــای انتقــال پیــام، هــدف 
خــود را منتقــل مــی کنــد. در ایــن میــان، 
پیــام آموزشــی پنهــان، اثــری قــوی تــر از 

پیــام آشــکار بــر مخاطــب مــی گــذارد.

کاالهای استاندارد کرمان به 
۴۱ کشور صادر می شود

ــا اشــاره بــه صــدور ســه  مدیــرکل اســتاندارد کرمــان ب
هــزار و 408 مــورد گواهینامــه صادراتــی در ســال 1400 
توســط ایــن اداره کل گفــت: ایــن اســتان اکنــون به بیش 
از 40 کشــور دنیــا صــادرات کاالهــای تولیــدی مشــمول 

مقــررات اســتاندارد دارد.
ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــی در گف ــماعیل عاقل اس
افــزود: از ابتــدای ســال تاکنــون بازرســی و نمونه بــرداری 
ســه هــزار و 408 محمولــه صادراتــی مشــمول مقــررات 

اســتاندارد در اســتان کرمــان انجــام شــده اســت.
وی ایــن کشــورها را در قــاره هــای مختلف از جمله آســیا 

و اروپــا اعــالم کرد.
عاقلــی اظهــار داشــت: پــس از بررســی و آزمــون هــای 
انجــام شــده تعــداد ســه هــزار و 408 مــورد گواهینامــه 
انطبــاق کاالهــای صادراتی بــرای محصوالت پســته، مغز 

پســته، انــواع خرمــا و رطــب صــادر شــد.
332 مجوز وارداتی صادر شد

وی در ادامــه گفــت: همچنین در زمینه کنتــرل و نظارت 
بــر محمولــه هــای وارداتی مشــمول مقــررات اســتاندارد 
ــدارک  ــناد و م ــی اس ــی و بررس ــال 1400، بازرس در س
اظهارنامــه و نمونــه بــرداری محموله هــای وارداتــی انجام 
و در ایــن زمینــه تعــداد 332 مجــوز وارداتــی انطبــاق بــا 

اســتاندارد صــادر شــده اســت.
ــداد  ــه داد: تع ــان ادام ــتان کرم ــتاندارد اس ــرکل اس مدی
93 مــورد از ایــن میــزان، مربــوط بــه قطعــات منفصلــه 
خــودرو و 171 مــورد مرتبــط بــا مــواد اولیــه و کاالهــای 

حــد واســط بــوده اســت.



www.sepehrbrd. i r

7 هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان       سال سیزدهم         شماره 500          دوشنبه  نوزدهم مهر  ماه 1400

شــاید هــر کــدام از مــا بــا ایــن 
دســت افــراد مواجــه شــدیم کــه بــه 
اعتمــاد کرامــت بی حــد اهــل بیــت 
علیهم الســام، انجــام هــر عمــل 
قبیحــی را بــر خــود مبــاح می داننــد.
بــه گــزارش  خبرنــگار فرهنگــی 
خبرگزاری تســنیم، شــاید هر کــدام از 
مــا بــا این دســت افــراد مواجه شــدیم 
کــه بــه اعتمــاد کرامــت بی حــد اهــل 
بیــت علیهم الســام، انجــام هــر عمل 
قبیحــی را بــر خــود مبــاح می داننــد. 
وقتــی بــه ایــن عــده گفتــه می شــود 
ایــن عمل شــما بــا محبتتان بــه ائمه 
ــن  ــان ای ــت، استداللش ــاد اس در تض
اســت کــه در آن دنیــا مــا را شــفاعت 
می کننــد و گناهــان مــا را مــورد 

ــد.  ــرار می دهن ــش ق بخش
ــد  ــؤال بای ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
ــات  ــه روای ــت ک ــت اس ــت درس گف
فروانــی داریــم مبنــی بــر اینکــه 
ــی  ــان و حت ــام محب ــت تم ــل بی اه
دوســتدار محــّب خویــش را در قیامت 
ــد  ــا نبای ــد، ام ــت می کنن وارد بهش
ــرزخ  ــا و ب ــل در دنی ــات عم از مکاف
ــا  ــه خطاه ــان ک ــود؛ همچن ــل ب غاف
ــر وضعــی  ــه خــودِی خــود دارای اث ب
هســتند. بــه تعبیر امیــر مؤمنــان )ع( 
در فرازهــای ابتدایــی دعــای کمیــل، 

گناهــان در دنیــا حداقــل ســه عقوبت 
را بــه همــراه دارنــد کــه شــامل دریده 
شــدن پــردۀ عصمــت، نــزول ســختی 
و نقمــت، تغییــر در نعمت هــا، حبس 
ــه  ــرت ب ــت. حض ــزول باس ــا و ن دع
مــا می آموزنــد نســبت بــه ایــن پنــج 
ــرت  ــای مغف ــد تقاض ــاه از خداون گن
کنیــم. همچنان کــه اعمال ناپــاک در 
بــرزخ افــراد اثــر منفــی می گذارنــد و 
پــس از مــرگ گریبانگیــر آنهــا خواهد 
شــد؛ از ایــن جهــت اســت کــه امــام 
روایتــی  در  علیه الســام  صــادق 
ــْم  ــِة َفُکلُُّک ــی الِْقَیاَم ــا فِ ــود »أَمَّ فرم
فـِـی الَْجنَِّة بَِشــَفاَعِة النَِّبــیِّ الُْمَطــاِع أَْو 
ــوَّفُ   ِ أَتََخ ــی وَ اللَّ ــیِّ وَ لَِکنِّ ــیِّ النَِّب وَِص
ــْرزَخِ «؛ یعنــی همــه  ــی الَْب ــْم فِ َعلَْیُک
شــما شــیعیان بــه شــفاعت پیامبری 
ــّی  ــا وص ــد و ی ــش کردی ــه اطاعت ک
ــوید،  ــت می ش ــل بهش ــان داخ ایش
امــا بــه خــدا ســوگند آنچــه بــر شــما 
می ترســم بــرزخ اســت. )الکافــی )ط - 

اإلســامیة(، ج 3، ص242(
نکتــة دیگــر اینکــه خداونــد در 16 آیه 
از قــرآن از قاعــده ای بــه نــام »حبــط 
ــاد  ــال ی ــودی اعم ــی ناب ــل« یعن عم
می کنــد؛ یعنــی ممکــن اســت تمــام 
اعمــال مثبــت فــرد بــه واســطة انجام 
یــک خطــا از پرونــده اش حذف شــود؛ 

ــی خــاص  ــر وضع ــز اث ــن مســئله نی ای
ــت و  ــد داش ــراه خواه ــه هم ــود را ب خ
ممکــن اســت فــرد را بــه واســطة ســنت 
»اســتدراج(، بــه تدریــج از توفیق محبت 
عتــرت به ســوی بی تفاوتــی و در مرحلــة 
ــا  ــد. باره ــکار ایشــان ســوق ده ــد ان بع
بــا ایــن دســت افــراد در پیرامــون خــود 

مواجــه شــدیم.  
در انتهــا ایــن توصیــه  امــام رضــا 
علیه الســام در لــزوم هماهنگــی عمــل 
صالــح بــا حــب عتــرت حجتــی بــر تمام 

ــش  ــا افزای ــت ب ــان گفــت: دول ــه کرم خطیــب جمع
نظارت هــا و حــذف واســطه ها از رونــد افزایــش 

ــد. ــری کن ــا جلوگی قیمت ه
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حجــت االســام مهــدی 
عــرب پــور در خطبه هــای نمــاز جمعــه کرمــان اظهار 
کــرد: دولــت ســیزدهم در مــدت زمــان کوتاهــی کــه 
از فعالیــت آن می گــذرد خدمــات ارزنــده ای بــه مــردم 

ارائــه کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ســرعت گرفتــن روند واکسیناســیون 
ــدون  ــفرهای ب ــت: س ــان داش ــور بی ــا در کش کرون
تشــریفات اســتانی و دیــدار بــا مــردم از دیگــر خدمات 

ــودن آن دارد. ــوده کــه نشــان از مردمــی ب ــت ب دول
حجــت االســام عــرب پــور بــا بیــان اینکه رســیدگی 
بــه معیشــت مــردم دســتور کار بعــدی دولــت اســت، 
تصریــح کــرد: بایــد دســت دالالن و واســطه ها قطــع 
ــش  ــد افزای ــوی رون ــتر جل ــارت بیش ــا نظ ــود و ب ش

ــه شــود. ــازار گرفت ــا در ب قیمت ه
ــه اینکــه حــل مشــکات اقتصــادی  ــا اذعــان ب وی ب
قطعــاً در یــک یــا دو روز امــکان پذیــر نیســت، افــزود: 
بــرای دیــدن آثــار خدمــات در بخــش اقتصــادی یــک 

ســال زمــان نیــاز اســت.
خطیــب جمعــه کرمــان تاکید کــرد: حجم مشــکات 
زیــاد اســت و همــت و عملکــرد جهــادی بــرای حــل 
مشــکات مــردم و ایجــاد نشــاط در جامعه نیاز اســت.

ــات،  ــه از خدم ــور در ادام ــرب پ ــام ع ــت االس حج
تاش هــا و فعالیت هــای هیئت هــای مذهبــی در ایــام 
ــا رعایــت پروتکل هــای  محــرم و صفــر کــه همــراه ب

بهداشــتی بــود قدردانــی کــرد.
وی بــا اشــاره بــه هفتــه وقف و تبریــک آن عنــوان کرد: 
گذشــتگان بانیــان خیــری در امور وقــف بوده انــد و این 
مســئله باید اکنــون نیز در جامعه بیشــتر ترویــج یابد.

خطیــب جمعــه کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه هجــرت 
ــکیل  ــرآغاز تش ــه س ــه مدین ــه ب ــر )ص( از مک پیامب
حکومت بزرگ اســامی اســت، گفت: مســلمانان نباید 
نســبت بــه اهانت و جســارت بــه دین، پیغمبــر و قرآن 

کریــم بــی تفــاوت باشــند.

دولت از افزایش 
قیمت ها جلوگیری کند

پاسخ امام رضا )علیه السالم( دربارۀ طمع بخشش 
گناهان به بهانۀ محبت ائمه

محبــان و شــیعیان خواهــد بــود. حضــرت 
ــَح َو  ِ ــَل الّصال ــوا الَْعَم ــد »ال تَْدُع می فرمای
االِْْجِتهــاَد فـِـی الِْعبــاَدۀِ إِتـِّـکاالً َعلــی ُحــِبّ 
ــد  ــَبّ آِل ُمَحَمّ ــوا ُح ــد وَ ال تَْدُع آِل ُمَحَمّ
الَِْمرِِهــْم إِتـِّـکاالً َعلَی الِْعبــاَدۀِ َفإِنـَّـُه ال یُْقَبُل 
أََحُدُهمــا ُدوَن االَْخــرِ.« یعنــی مبــادا اعمال 
صالــح و کوشــش در عبــادت را بــه اتـّـکای 
دوســتی آل محّمــد رهــا کنیــد، و مبــادا 
ــکای اعمــال  دوســتی آل محّمــد را بــه اتّ
صالــح از دســت بدهیــد، زیــرا هیــچ کــدام 
از ایــن دو، بــه تنهایــی پذیرفته نمی شــود.

رعایــت کــردن خیلی مســائل در زمینه اســتفاده بچه هــا از فضای 
مجــازی ، موبایــل و تبلــت چــون یک پیشــگیری در برابــر درمان 
آســیب هایــی محســوب مــی شــود کــه شــاید بعدهــا باعــث 
ــن  ــوان والدی ــه عن ــواده هــا شــود، اینکــه شــما ب پشــیمانی خان
قوانینــی بــرای اســتفاده بچــه هایتــان از گوشــی و تبلــت وضــع 

کنیــد، هیــچ اشــکالی نــدارد.
ـ زهــره ســعیدی: طبــق آمارها و براســاس شــواهد  گــروه خانــواده 
موجــود طــی دو دهــه گذشــته کاربــران اینترنــت و شــبکه هــای 
اجتماعــی بــه ویــژه از طیف هــای مختلف کــودک و نوجــوان زیاد 
شــده انــد، بیــش از دو ســال هــم هســت کــه بــه دلیــل شــیوع 
کرونــا مــدارس آنالیــن شــده و بیشــتر بچــه هــا دارای گوشــی و 
تبلــت بــرای خــود هســتند و همین باعــث می شــود که بیــش از 

پیــش به فضــای مجــازی وابســته شــوند.
حــال ایــن یــک ســوی قضیــه اســت و از ســوی دیگــر هــم بــی 
اطالعــی کــودک و نوجــوان از خیلــی بخــش هــای ابــری فضای 
ــادی از  ــت اســت کــه باعــث آســیب هــای زی مجــازی و اینترن
جملــه افســردگی، کــم تحرکــی، آشــنایی بــا پورنوگرافــی، تمایل 
بــه خودکشــی یــا هزار مســئله دیگــر مــی شــود. والدین هوشــیار 
بایــد بداننــد کــه چطــور زمینه اســتفاده بچــه هــا از موبایــل و تب 
لــب بــا اینترنــت را فراهــم کننــد که بــه بخشــی از این قوانیــن در 

ایــن گــزارش اشــاره مــی کنیــم:
1.  استفاده از موبایل و تبلت یک ساعت قبل خواب ممنوع

والدیــن بداننــد کــه تمــام روز قــرار نیســت بچــه هــا در اتاقشــان 
یــا هــر جــای دیگــری گوشــی بــه دســت باشــند. هــر چیــزی 
زمانــی دارد و اســتفاده از فضــای مجــازی و برنامــه های آموزشــی 
در ســاعت درســی و بــرای بــازی نیــز در یــک زمــان هــای مقــرر 
شــده آنهــا. بنابرایــن اولیــن قانونتــان این باشــد کــه قبــل از خواب 

اســتفاده از گوشــی ممنــوع اســت.
2.  صحبت کردن با غریبه ها در فضای مجازی ممنوع

یکــی از مســائلی کــه زمینــه بــروز آســیب هــا را بــرای بچــه هــا 
فراهــم مــی کنــد ، فضاهــای چــت روم یــا هر جــای دیگــری که 
بچــه هــا مــی تواننــد بــا غریبــه هــا ارتبــاط بگیرنــد بــا توجــه به 
کــم آگاهــی بچــه هــا از خیلی مســائل ارتباطــی ، بهتر اســت آنها 
را در صحبــت بــا غریبــه ها منــع کنید. مثــال به فرزندتــان بگویید 
کــه فقــط بــا آشــناها از دوســتان و فامیــل یــا دوســتان خــودش 

ــت کند. صحب
3.  استفاده از موبایل و تبلت سر میز غذا ممنوع

ســر میــز شــام خیلــی از اقــوام کــه مــی رویم، مــی بینیــم بچه ها 
تبلــت بدســت ســر میــز مــی آیند یــا گوشــی را تــوی ســفره می 
گذارنــد و کارتــون مــی بیننــد درحالیکــه والدیــن هــم هیــچ منعی 
ایجــاد نمــی کننــد گوشــی بــا صــدای بلنــد روشــن و باعــث آزار 
بقیــه ســر غــذا خــوردن اســت در حالیکــه خــود بچــه هــم هیــچ 
چیــز از غــذا خوردنــش متوجه نمی شــود و خــورده و نخوره ســفره 
جمــع مــی شــود. ایــن قانــون را وضــع کنیــد کــه ســر میــز غــذا 
گوشــی ممنــوع باشــد حتــی اگــر بچــه هــا مخالفــت هــم کردند 

آنهــا مــی بایســت بــه قوانیــن احتــرام بگذارند.
4.  استفاده از موبایل و تبلت در جمع های خانوادگی ممنوع

حــال کــه بــه خاطــر کرونا خیلــی جمع هــای فامیلــی ودوســتانه 
تشــکیل نمــی شــود امــا همیــن جمــع کوچــک خانوادگــی هــم 
گاهــی دیــده مــی شــود کــه همــه گوشــی بــه دســت دارنــد  و 
هیــچ کــس با هیــچ کس حــرف نمــی زنــد در حالیکــه در فضای 
مجــازی بــه هــم پیــام مــی دهنــد ایــن یــک زنــگ خطــر بــرای 
خانــواده شــما محســوب می شــود بهتر اســت این قانــون را تعیین 
کنیــد کــه همــه در جمــع خانگــی گوشــیها را یک جــا جمع کنند 
و کســی گوشــی بــه دســت نداشــته باشــد مگــر بــرای یــک کار 
مشــترک . بدیــن صــورت صحبت کــردن و بــازی کــردن در خانه 

بــاب مــی شــود.
5.  ارسال عکس های خصوصی از بدن برای اشخاص 

دیگر ممنوع
ایــن هــم یکــی از مســائلی اســت کــه باعــث آســیب رســیدن به 
بچــه هــا مــی شــود اینکــه یــک عــده بیمــار روانــی بچــه هــا را 
بــرای ارســال عکــس وادار مــی کننــد یــا اینکــه حتی اینطــور هم 
نیســت در برخــی جمــع هــای فضــای مجــازی افــراد بــرای همه 
از خودشــان عکــس مــی فرســتند بهتــر اســت بــه بچــه هایتــان 
آمــوزش دهیــد کــه چه افــراد را بشناســند و چه نشناســند ، عکس 
ــازی  ــای  مج ــران در فض ــرای دیگ ــان را ب ــی از بدنش خصوص

نفرستتد.
ــد  ــط بای ــی فق ــای گوش ــب ه ــت مخاط 6- لیس
ــای  ــازی( و اعض ــه مج ــتان حقیقی)ن ــامل دوس ش

ــد ــواده باش خان
شــما بــه عنــوان پــدر و مــادر بایــد بدانیــد که بچــه هایتــان با چه 
کســانی دوســت هســتند و در فضــای مجــازی یــا واقعــی ارتبــاط 
دارنــد در واقــع ایــن لیســت نبایــد شــامل کســانی باشــد که شــما 
آنهــا را نمــی شناســید ، در ایــن زمینــه هوشــیاری والدیــن از خیلی 

مشــکالت جلوگیــری مــی کند.
7.  گذاشتن رمز و پسورد بر روی تبلت و موبایل ممنوع 

ایــن هــم یکــی از کلیدهایــی اســت کــه والدیــن بایــد بــه بچــه 
هــا تفهیــم کننــد بــدون اینکــه هیــچ نظــارت مســتقیمی باشــد 
هیــچ رمــزی روی گوشــی یــا تبلتشــان نباشــد یــا اگر هــم نگران 
ســرقت هســتند، رمــز گذاشــتن مانــع نــدارد منتهــا بــا آگاهــی 

والدیــن مــی بایســت باشــد.
8.  در آوردن موبایل در مکان های شلوغ ممنوع

بیــرون آوردن موبایــل از کیــف در مــکان های شــلوغ اعــم از داخل 
اتوبــوس ، بــازار ، خیابــان هــم مــی بایســت ممنوع باشــد چــرا که 
ممکــن اســت بــه بهانــه ســرقت بــه جــان کــودک آســیب زده 
شــود. بنابراین در نظر داشــته باشــید که مســئول کامل ســالمتی 
یــا آســیب به فرزندتان شــما هســتید پــس گذاشــتن ایــن قوانین 

ــت. ضروری اس
9-عدم نصب برخی اپلیکیشن ها روی گوشی کودکان

برخــی اپلیکیشــن هــا مثــل اینســتاگرام مــی بایســت محدودیت 
ســنی داشــته باشــد و دلیلی نــدارد که یــک کــودک ابتدایی چنین 
اپلیکیشــینی بــا فضای بــاز مجــازی در گوشــی اش نصب داشــته 
باشــد چــرا کــه نــه بــه آمــوزش و نــه ســوادش هیــچ ارتباطــی 

نــدارد.
10. اســتفاده از رویکــرد آموزشــی و تشــویق کودک 
بــه اســتفاده از اَپ هــای متناســب بــا ســن کــودک 

و در نهایــت در نظــر داشــته باشــید کــه برای تشــویق بچــه ها به 
فعالیــت هــای آموزشــی برخــی اپ هایــی کــه بــدرد او مــی خورد 
و البتــه جالــب و تفریحــی هــم هســت را روی گوشــی اش نصب 

کنیــد تــا از آنهــا اســتفاده کند.

حجت االسالم عرب پورخطیب جمعه کرمان::

10000100005588

آغاز به کار دومین جشنواره فرهنگی هنری »علمدار« در کرمان
دومیــن جشــنواره فرهنگــی هنــری علمدار 
ــادواره ســردار ســپهبد شــهید حاج قاســم  ی

ســلیمانی در کرمــان آغــاز بــه کار کــرد.
از  فــارس  خبرگــزاری  گــزارش  بــه    
ــورت  ــر به ص ــن کارگ ــردار بهم ــان؛ س کرم
ویدئوکنفرانــس در مراســم افتتاحیــه دومین 
جشــنواره فرهنگــی هنــری علمــدار یــادواره  
ســردار سپهبد  شــهید حاج قاســم سلیمانی 

ــار داشــت: ــان اظه ــزار شــهدا کرم در گل
آمــوزش و پــرورش همان طــور کــه در دفــاع 
مقدس پیشــتاز بــود، در موضوعات فرهنگی 

هم پیشــتاز اســت.
رئیــس بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب دفــاع مقــدس کشــور ب
آمــوزش و پــرورش 36 هــزار شــهید تقدیــم 
انقــاب اســامی کــرده اســت، عنــوان 
کــرد:  نزدیــک بــه ۵ هــزار معلــم شــهید،۵3 
هــزار رزمنــده ،4 هــزار و ۵۰۰ آزاده و 2۵ 
ــم و  ــرورش داری ــوزش پ ــاز در آم ــزار جانب ه
ــک از  ــچ ی ــن شــرایطی را در هی ــک چنی ی

ــم. ــا نداری وزارتخانه ه
کارگــر بیان کــرد: آمــوزش و پــرورش را نباید 
تنهــا در یــک وزارتخانــه خاصــه کــرد؛ زیــرا 
ایــن وزارتخانه کار ســتادی آمــوزش و تربیت  

ــد. ــوزان را انجــام می ده دانش آم
ــت  ــدس ظرفی ــاع مق ــرد: دف ــوان ک وی عن
باالیــی دارد کــه امیدواریــم در کتاب هــا، 
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــان و مجموع معلم
خــودش را نشــان دهــد کــه تــا کنــون هــم 

ــت. ــان داده اس نش

کارگــر بــا اشــاره بــه اینکــه مــا راهیــان نــور بــه 
نــام راهیــان نور  شــهید ســلیمانی نداریــم، ادامه 
داد: راهیــان نــور مــا، راهیــان نــور دفــاع مقــدس 
اســت کــه ممکــن اســت در مســیر خودشــان 
ــزار مطهــر حــاج قاســم ســلیمانی هــم  ــه م ب
ــت  ــا رعای ــد و از نیمــه دوم ســال جــاری ب برون
ــا  ــی کرون ــتاد مل ــتی و س ــای بهداش پروتکل ه

ــود. ــدازی می ش ــور راه ان ــان ن راهی
ارســال 12۰ هــزار اثــر از سراســر کشــور و 
ــه جشــنواره ــه دبیرخان کشــورهای مســلمان ب

ــوزش و  ــرکل آم ــب مدی ــد اسکندری نس احم
پــرورش اســتان کرمــان عنــوان کرد: پیشــرفت، 
توســعه و تعالــی هــر کشــور را در گــرو تربیــت 
ــی و ارزشــی  ــی، والی ــای انقاب ــح  نیروه صحی

اســت.
وی عنــوان کــرد: از مؤلفه هــای نظــام تعلیــم و 
ــهدا  ــمند ش ــراث ارزش ــت از  می ــت، صیان تربی
ــه  ــوان مدرس ــلیمانی به عن ــهید س ــژه ش به وی
ــتگی  ــل و پیوس ــوز و بی بدی ــب درس آم و مکت

اســت.
اسکندری نســب گفت: دلیل برگزاری جشــنواره 
علمــدار ترویج فرهنــگ ایثار و شــهادت و روحیه 
صبــر و بردبــاری  دانش آمــوزان و فرهنگیــان بــا 

زندگــی ســردار دل ها اســت.
ــر از ســه  ــزود: در ســال گذشــته در کمت وی اف
مــاه بالــغ بــر 12۰ هــزار اثــر از سراســر کشــور 
و کشــورهای مســلمان توســط دانش آمــوزان و 
فرهنگیــان بــه دبیرخانــه این جشــنواره ارســال 

شــده اســت.
اسکندری نســب افــزود: دومیــن جشــنواره 

فرهنگــی هنری علمــدار با مشــارکت دانش آمــوزان و فرهنگیان 
کشــور و مدارس ایرانی خارج از کشــور از 1۵ مهرماه در راســتای 
آشــنایی بــا ســیره و روش زندگــی شــهید حاج قاســم ســلیمانی 

ــود. ــزار می ش برگ
مســؤول دبیرخانــه جشــنواره ملــی علمــدار تاکید کــرد: آموزش 
ــه انقــاب اســامی،  ــادار ب ــت آینده ســازان  وف ــرورش تربی و پ
انســان های متدیــن، شــجاع و بــا بصیــرت را در دســتور کار آن 

قــرار دارد.
اسکندری نســب بــا اشــاره کــه مهم تریــن وظیفــه مــا در آموزش 
و پــرورش بــه اینکــه ترویــج مکتــب شــهید ســلیمانی اســت، 
بیــان کــرد: وظیفــه مــا در آمــوزش و پــرورش صیانــت از میراث 

گران بهــای شــهدا و ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت اســت.
وی افــزود: از جملــه موضوعــات و محورهــای برگزاری جشــنواره 
ــودکان و  ــی ک ــای تربیت ــدار، روش ه ــری علم ــی هن فرهنگ
ــب حاج قاســم، شــهید ســلیمانی و گام دوم  ــان در مکت نوجوان
ــدان شــهدا، آموزه هــا و آداب  انقــاب، شــهید ســلیمانی و فرزن
تعلیــم و تربیــت اســامی در مکتب شــهید ســلیمانی و...اســت.

فرشاد مهدی پور، با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان معاون امور مطبوعاتی و 
اطالع رسانی منصوب شد/ بازآرایی نظام رسانه ای کشور ماموریت معاونت مطبوعاتی خواهدبود

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، آییــن تکریــم و معارفــه 
معــاون امــور مطبوعاتــی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی 
بــا حضــور دکتــر فرشــاد مهــدی پــور، محمود شــالویی، 
ــماری  ــدادی و ش ــد خ ــی، محم ــر وزارت ــرکل دفت مدی
از مدیــران ایــن معاونــت در محــل ســاختمان معاونــت 

ــی برگزار شــد. مطبوعات
مهــدی پــور در ایــن نشســت، بــا اشــاره به حکــم اباغی 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، بازآرایی نظام رســانه ای 
ــت  ــن معاون ــای ای ــی فعالیت ه ــور اصل ــور را مح کش
در دوره جدیــد دانســت و آن را پیــروی منویــات رهبــر 

معظــم انقــاب عنــوان کــرد.
معــاون امــور مطبوعاتــی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی 
در ادامــه، دســتیابی بــه ابعــاد ایــن فرآینــد را مبتنــی بر 
اقدامــات ســنجیده و شــناخت الیه هــای مختلــف نظام 
رســانه ای کشــور عنــوان کــرد و افــزود: تغییر ســاختارها 
و سیاســت ها بایــد مطابــق بــا تحــوالت متعــدد و تغییر 
محیطــی کــه در حــوزه رســانه ها ایجــاد شــده اســت، 
صــورت گیــرد. مهدی پــور اســتفاده از تجــارب دوره هــای 
گذشــته بــرای تقویــت نــگاه تحولــی به رســانه را بســیار 
مهــم ارزیابــی و تاکیــد کــرد: حرکــت در دوره جدید باید 
مبتنــی بر تجربیــات موفق دوره های گذشــته، شــفافیت 

و اســتفاده از فضــای نوین رســانه ای باشــد.
او همچنیــن اقدامــات معاونــت مطبوعاتــی در 3 ســال 
گذشــته را قابــل قبول و متکی بر تجارب انباشــته شــده 
از دانــش مســئوالن در دهه هــای گذشــته ارزیابــی کــرد 
ــانه ای  ــابقه رس ــای بی س ــه هجمه ه ــاره ب ــن اش و  ضم

دشــمنان نظــام، گفــت: بــرای مقابلــه ایجابــی بــا ایــن 
پدیــده، بــه مرجعیــت رســانه ای نیازمندیــم و رســیدن 
بــه ایــن مهــم از چارچــوب و مقدماتی پیــروی می کند 
ــه  ــد هم ــدف بای ــن ه ــه ای ــل ب ــرای نی ــه ب ــه البت ک
ــرای رســیدن  ابزارهــای الزم و ظرفیت هــای موجــود ب

بــه مرجعیــت رســانه ای را بــه کار گرفــت.
در ایــن جلســه همچنیــن، محمــد خــدادی، معــاون 
ــور  ــاب مهدی پ ــز انتخ ــی نی ــور مطبوعات ــین ام پیش
به عنــوان معــاون جدیــد امــور مطبوعاتــی را انتخابــی 
خــوب و مناســب ارزیابــی کــرد و گفــت: آقــای 
مهدی پــور از جنــس رســانه اســت و آشــنایی خوبــی 
بــا ابعــاد مختلــف حــوزه رســانه دارد و بنده یقیــن دارم 
کــه ایشــان امــور محولــه را بــه بهتریــن شــکل ممکن 

ــرد. ــد ک اداره خواه
ــه  ــی از مجموع ــزارش اجمال ــه گ خــدادی ضمــن ارائ
اقدامــات ایــن معاونــت در 3 حــوزه حمایتــی، نظارتی و 
هدایتــی، در ابعــاد داخلــی و خارجی، عملکرد مجموعه 
مدیــران و کارکنــان معاونــت مطبوعاتــی را مبتنــی بــر 
همــکاری و همدلــی توصیــف کــرد و افــزود: حداقــل 
وظیفــه مــا ایــن اســت کــه آنچــه داریــم را در طبــق 
ــاون  ــه مع ــاز ب ــورت نی ــم و در ص ــرار دهی ــاص ق اخ

جدیــد کمــک کنیــم.
محمــود شــالویی، مدیــرکل دفتــر وزارتــی وزارت 
ــی از  ــن قدردان ــز ضم ــامی نی ــاد اس ــگ و ارش فرهن
تاش هــای محمــد خــدادی در ســاماندهی امــور 
رســانه در دوره گذشــته، و اســتفاده از ظرفیت های او در 

مجموعــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی با توجه به شــرایط 
ســخت کشــور تاکید کــرد: امــروز قبول مســئولیت در کشــور، 

نوعــی ایثــار و فــداکاری اســت.
وی تصریــح کــرد: همه انتصابــات وزارتخانه در دولت ســیزدهم 
ــران متخصــص، متعهــد و دارای  ــر اســتفاده از مدی مبتنــی ب
ــن  ــه همی ــز ب ــور نی ــای مهدی پ ــه اســت و انتخــاب آق تجرب
جهــت، بــا اســتقبال بســیار خــوب اهالــی رســانه مواجه شــده 

اســت.
ــور،  ــه فرشــاد مهدی پ در حکــم دکتــر اســماعیلی خطــاب ب
بــه مأموریــت محــوری ایــن معاونــت در امــر بازآرایــی نظــام 
ــط  ــر دســتگاه های مرتب ــا همــکاری دیگ رســانه ای کشــور ب

اشــاره شــده اســت.
فرشــاد مهدی پــور، بــا حکــم وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
بــه عنــوان معــاون امــور مطبوعاتــی و اطاع رســانی منصــوب 

. شد

قوانین استفاده کودک از 
موبایل و تبلت/ موارد ممنوعه 
برای بچه ها را مشخص کنید!

»صبر کن مردم اذیت می شوند«
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود نوشت:

ــن همــه همــان  ــت می شــوند!« ای ــردم اذی ــر کــن م  »صب
ــت خواهــان آن  ــن روزهــا عمــوم مل چیــزی اســت کــه ای
هســتند. کســی کــه معنــا و مفهــوم درد و اذیــت شــدن را 
حتــی کوچک متوجه شــود. ســیدابراهیم رئیســی در جریان 
ــه راننــده  ــه و بویراحمــد ب ــه کهگیلوی ســفر اخیــر خــود ب
شــخصی خــود کــه قصــد داشــت در مقابــل عــده ای از مردم 
کــه بــه اســتقبال رئیس جمهــور آمــده بودنــد توقــف نکنــد، 
تذکــر جــدی داده و گفتــه اســت: »صبــر کــن مــردم اذیــت 
می شــوند! دفعــه بعــد خــودم پشــت فرمــان می نشــینم.«

قطعــا ایــن حضور مردمــی و بدون تشــریفات اعتماد بیشــتر 
ــئوالن  ــی مس ــا را در همراه ــال دارد و آنه ــه دنب ــردم را ب م
کشــور بــرای رســیدن بــه اهــداف انقــاب و کشــور دلگــرم 

خواهــد کــرد.
ــاب  ــه انق ــی و اولی ــعارهای اصل ــی از ش ــتی یک ساده زیس
اســامی بــوده اســت. شــعاری کــه در دل آن مردمــی بــودن 
قــرار دارد. گویــی ســال ها گذشــت از آن زمــان که مســئوالن 
ــرف  ــردم ح ــا م ــطه ب ــریفات بی واس ــت تش ــدون رعای ب

می زننــد.
یکــی از انتقــادات جــدی نســبت بــه دولــت قبــل ایــن بــود 
کــه در برخــورد بــا مــردم ضعیــف اســت و هرگــز در جمــع 
مــردم حاضــر نمی شــود. ایــن انتقــادات همزمــان بــا شــیوع 
ــود. دوری  ــه ب ــا شــدت بیشــتری هــم گرفت بیمــاری کرون
رئیس جمهــور اســبق از مــردم، گویــی از وی فــرد بی تفاوتــی 
ــود. ]امــا[ آیــت الل رئیســی از  ــزد افکارعمومــی ســاخته ب ن
ــردم  ــرای حضــور در جمــع م ــرد ب ــات ک ــدا اثب ــان ابت هم
حتــی منتظــر تشــکیل کابینــه و آغــاز بــه کار وزرای جدیــد 
ــا  ــن تنه ــه 2۹ فروردی ــد ســرزده از داروخان ــد. بازدی نمی مان
کمی پــس از تنفیــذ و تحلیــف و در اوج پیــک پنجم بیماری 
منحــوس کرونــا حکایــت از ایــن داشــت ایــن شــخص برای 
ارتبــاط نزدیــک بــا مــردم و تحقــق شــعار انتخاباتــی تعلــل 

ــد. نمی کن
وی همــان فــردی اســت کــه در زمان ریاســت دســتگاه 
ــدس  ــتان ق ــت آس ــر از آن تولی ــی قبل ت ــا و حت قض
رضــوی در جمــع مــردم حاضــر و گفت وگــوی چهــره 
بــه چهــره داشــت، گویــی واقعــاً فــردی از جنــس مردم 
ــت  ــوان گف ــک می ت ــت. بی ش ــردم اس ــان م و در می
تغییــرات چشــمگیر در نهــاد قضایــی کشــور در دوران 
تحــول و ریاســت آیت الل رئیســی نتیجه همــان حضور 

وی در میــان مــردم بــود.
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شــهید حســین کاظمــی نیــا در پازدهمیــن روز از خردادماه ســال یک هزارو ســیصدو چهــل  در 
شــهر بردســیر بــه پهنــه ی هســتی قدم نهــاد. پــدرش آقا اســداله بــا شــغل لحــاف دوزی خرج 

و مخــارج خانــواده ی خــود را تأمیــن و بچــه هــا را به مدرســه می فرســتاد. 
حســین آقــا مقاطع تحصیلــی خود را در شــهر بردســیر با موفقیــت گذرانــد و بعد از اخــذ مدرک 
دپیلــم از مدرســه ی آیــت ا.. طالقانــی در  کنکــور شــرکت میکند و در رشــته ی ادبیات دانشــگاه 
اصفهــان پذیرفتــه و مشــغول بــه تحصیــل میگــردد. او کــه از همــان دوران مدرســه از مجریان 
دیــن و انقــاب بــود بــا ورود بــه دانشــگاه زمینه ی جدیدتر و گســترده تــری را بــرای فعالیتهای 
انقابــی خــود مییابــد. در ایــن ســالها او از افــراد فعــال و متفکــر در زمینــه هــای چــون احــداث 
صنــدوق قــرض الحســنه ی شــهر، داشــتن ایــده هایــی نــو بــرای طراحــی و برنامــه ریــزی 

فعالیتهــای انقابــی و... شــهر بود. 
بعــد از اتمــام تحصیــل در دانشــگاه اصفهــان مجــدداً در کنکــور شــرکت میکنــد و در دانشــگاه 
تهــران پذیرفتــه می-شــود. امــا بــه علــت حضــور در جبهــه ترجیح مــی دهد کــه ابتدا رســالت 
و تکلیفــش را نســبت بــه کشــور انجــام دهــد  و بعد آن تحصیــات خــود را ادامه دهد. حســین 
در ســالهای جنــگ ایــران و عــراق، در جبهــه هــا حضــوری فعــال داشــت کــه بخاطــر دقــت و 
ذکاوتــش بیشــتر در ســنگر دیــده بانی مشــغول بــود. ســرانجام در خردادماه ســال ۶۷ در ســنگر 
دیــده بانــی خــط شــلمچه بــا اصابــت گلولــه بــه ناحیــه ی ســر بــه فیــض عظمــای شــهادت 
نائــل مــی آیــد. پیکــر پاک شــهید حســین کاظمــی نیا جــوان خــاق و روشــنفکر کشــور بعد 

از تشــییع در گلــزار شــهدای شــهر بردســیر بــه خاک ســپرده شــد. 
 دانشــگاه اصفهــان درس میخوانــد. تعریــف میکــرد: از همــان اوایل که دانشــگاه رفتم با بعضی 
از دانشــجوها بــرای انجــام فعالیتهــای انقابی با هم قرار میگذاشــتیم. از جملــه اینکه مکانهایی 
چــون: مشــروب خانــه هــا، ســینماهایی کــه فیلمهــای مبتــذل را اکــران میکردنــد و.. را آتــش 
میزدیــم. همیشــه پیــش خــودم عــذاب وجــدان داشــتم کــه آیــا کار مــا درســت اســت یــا نــه؟! 
تــا اینکــه یک شــب خــواب دیدم، مســجداالحرام پشــت ســر پیامبــر)ص( نمــاز میخوانــم. بعد 
نمــاز، حضــرت مــورد نوازشــم قــرار داد و ســه مرتبــه گفــت: آفریــن بــر تــو حســین.. آفریــن بر 

تــو حســین.. بــا ایــن خــواب متوجــه شــدم مســیرمان درســت اســت و بایــد ادمــه اش بدهیم.
حســین هرجــا و داخــل هر خانه ای نشســت و برخاســتی نمیکــرد و همه چیزی را نمیخــورد. با 
همســرم دوســت بودنــد، هــر زمــان کــه خانــه ی مــا می آمــد، کامــًا ســرش پایین بــود، یک 

بــار هــم ندیــدم کــه وقتــی بــا او صحبــت می-کنم نــگاه کند. 
                                                                           راوی: خانم سیمین ساالری)فامیل شهید(

در هــر کار و حرفــه ای حســین صاحــب نظــر بــود. تمام کارهای ســاخت وســاز خانــه را خودش 
انجــام مــی داد از شــفته کــردن، آهــن ریــزی، گچــکاری، نمــای ســفال گرفتــه تــا هــر کار ریز 
و درشــت دیگــری بــود. الکتروموتــوری را بــر روی آبگرمکــن خانــه شــان نصــب کرده بــود که 
هــم آب گــرم شــوفاژها را بــرای گــرم کــردن فضــای کل خانــه تأمیــن میکــرد و هــم آب گرم 

ــواده را..  مصرفی خان
بعضــی اوقــات بــرای تفریــح و شــنا بــه دریاچــه ی حلبــی ســاز میرفــت. از آنجایــی کــه شــنا 
کــردن در ایــن دریاچــه خطرنــاک و احتمــال غرق شــدن را داشــت، حســین جلیقه نجاتــی را با 
چــوب پنبــه و وســایل دیگــر درســت کــرد کــه امــکان شــنا را بــدون خطــر غــرق شــدن برای 
هــر فــردی فراهــم مــی آورد./ بچــه هــا طــرح و برنامــه ریــزی بــرای مراســمات، راهپیمایی ها 
و.. شــهر را بــه حســین واگــذار میکردنــد. لوســتری بــرای یکــی از مراســمات طراحــی کــرد که 
در هنــگام چرخــش، آیاتــی از قــرآن را در مــورد وحــدت بــا نــوری کــه منشــعب میکــرد، باالی 
ســر جمعیــت بــه نمایــش میگذاشــت./پدرش مشــهدی اســداله لحافدوز شــهر بود، حســین در 
کنــار کار و مشــغله ی زیــادی کــه داشــت، در دوخــت ودوز لحافهــا و تشــکها نیز بــه پدر کمک 
میکــرد. طرحهــای جدیــد و نوآوریهایــی کــه بــر روی لحافها پیاده میکــرد ســبب رونق گرفتن 

کار پــدر شــده بــود.                                  راوی: آقــای ابراهیــم غنچــه پور)دوســت شــهید(
کتابهــای کتابخانــه اش را از مدتهــا پیــش خریــده بــود که دائم هــم با آنهــا ارتباط داشــت. ولی 

آنقــدر مرتــب و نــو بودند که احســاس میکــردی همیــن امروز آنهــا را خریده اســت.
                                                             راوی: آقای علیرضا ساالری)پسردایی و همرزم شهید(

عجیــب احتــرام والدینــش را داشــت. بــا محبــت و حوصلــه بــه پــدر و مــادر رســیدگی میکــرد، 
کســالتی داشــتند آنهــا را پیــش دکتــر میبــرد. حواســش بــه آذوقــه و خــورد و خــوراک خانــواده 
بــود، کــم وکســریهای آنهــا را برطــرف میکرد. یکــی از دالیل عاقبــت بخیری ایشــان را میتوان 

احســان و محبــت زیــادی کــه بــه پــدر و مــادرش داشــت، احتمــال داد.
                                                                          راوی: خانم سیمین ساالری)فامیل شهید(

در مســائل اخاقــی اســتاد بــود، جلســات قرائــت و تفســیر قــرآن را برگــزار میکــرد کــه در ذیل 
جلســات مســائل اخاقــی نیــز بیــان میشــد. جذبــه ای خــاص داشــت که بعــد یکــی دو مرتبه 
نشســت و برخاســت، شــیفته روحیه و اخاقش میشــدی. راوی: ســیدعلی رضوی زاده)همرزم شــهید(

اولیــن جرقــه ی پایــه گــذاری صنــدوق قــرض الحســنه برای حــل مشــکاتی از قبیــل: ازدواج 
جوانهــا و.. در شــهر توســط حســین زده شــد. جلســه ای بــا حضور برخــی افراد انقابــی از جمله 
حســین، حــاج اســدا.. شــجاعی، حــاج آقــای آفریــن و تعــدادی دیگر از خیرین شــهر برگزار شــد 
کــه مقــرر گردیــد: هــر کــس مقــداری پــول بــه انــدازه وســع خــود در صنــدوق بگــذارد تــا آن 
را بــه عنــوان وام بــدون بهــره در اختیــار متقاضیــان قــرار دهیــم. اینگونــه شــد که ســنگ بنای 
صنــدوق قــرض الحســنه ی توحیــد در بردســیر گذاشــته شــد، تا قبــل رفتن حســین به جبهه 

مدیریتــش بــر عهــده ی ایشــان بــود کــه بعــد آن بــه کــس دیگــری واگذار شــد.
                                                                       راوی: آقای ابراهیم غنچه پور)دوست شهید(

حســین فــردی بــا روحیــه ی انقابی بــاال که از هوشــی سرشــار و مغــزی متفکر نیز برخــوردار 
بــود. آنقــدر خــوش برخــورد بــود کــه وقتــی در اولیــن بــار او را مــی دیــدی انــگار چندین ســال 
اســت کــه تــو را مــی شناســد. / چندیــن بــار بــرای رفتــن بــه جبهــه بــا هــم اقــدام کردیــم تــا 
اینکــه بــا اصــرار و وســاطت آقــای علیرضــا یــاوری بــه عنــوان بســیجی به منطقــه اعزام شــد
یــم...                                                                 راوی: آقــای مجیــد رهنما)همــرزم شــهید(

بــرای آمــوزش فنــون نظامــی، بــردن بــه میــدان تیــر، آمــوزش کار بــا اســلحه و.. بــا دانــش 
آمــوزان مــدارس ارتبــاط داشــت کــه در ایــن فرصتهــا در مــورد اهمیــت رفتــن به جبهــه و دفاع 
از کشــور نیــز بــه آنهــا صحبــت میکــرد. در ســالهای ۶۲-۶۱ بــا همکاریهایــی کــه بــا آقــای 
علیرضــا یــاوری فرمانــده ســپاه داشــت، توانســتند حــدود ۹۰ نفــر رزمنــده را بــه مناطق جنگی 
اعــزام کننــد. خــودش در بیشــتر اعزام هــا پیش قــدم بــود راوی: ســیدعلی رضــوی زاده)همرزم شــهید(

 مســیر جــاده خرمشــهر- اهــواز را میرفتیــم که وقت نماز شــد. حســین گفت: علیرضــا! نگهدار 
تــا نمازمــان را بخوانیــم. گفتــم: آب نداریــم!! گفــت: یک قمقمــه آب همراهمان اســت با همان 
وضــو میگیریــم، هــر نفــر یک اســتکان آب ســهمش اســت، گفتم: باشــه! بــا همان مقــدار آب 
وضــو گرفتیــم و نمازمــان را کنــار جــاده اول وقــت خواندیــم. /اواخــر جنــگ بود. منطقــه ی فاو 
بودیــم، دلــم بــرای حســین تنگ شــده بود، پیشــش رفتم!! گفت: علیرضا! مســئولیتم ســنگین 
شــده، دســتور رســیده وقتــی دیــده بانی میکنید، کمتــر گــرا بدهید، کمبــود گلوله تانک اســت. 
پرســیدم: پــس حســین تکلیــف جنــگ چــه میشــود؟ گفــت: مــا تابــع دســتور امــام هســتیم، 
هــر چــه امــام بگوینــد. اگــر فرمــان دهند بدون ســاح بجنگیــد، میجنگیــم!! بفرماینــد: جنگ 
همیــن جــا تمام اســت، نمیجنگیــم!! تابــع امــر امــام هســتیم  راوی:   آقــای علیرضــا ساالری)پســردایی و 

همرزم شــهید(
هــر حرفــی را هــر جــا و بــه هرکســی نمیگفــت. ماجرایــی را بــرای خانــواده مــان تعریــف کرد 
و قــول گرفــت تــا بعــد شــهادتش جایــی بازگــو نشــود. گفــت: نزدیک ســحر بــرای اقامــه نماز 
شــب از ســنگر بیــرون آمــدم، در همــان لحظــه هــا متوجــه حضــور چندیــن فــرد بــزرگ کــه 
معلــوم میشــد از رئیس و رؤســا هســتند، شــدم. جلوی آنهــا جوانی بــود که جبــروت و نورانیتش 
مــرا مجــذوب خــود کرد، بطــوری کــه اطرافیانــش را کمتــر میدیدم. بــرای خوشــآمدگویی جلو 
رفتــم. همــان جــوان پیشــانیم را بوســید. ســریع برگشــتم داخــل ســنگر تــا بــه بچــه هــا خبر 

دهــم کــه بــرای بازرســی آمدنــد، وقتــی برگشــتم اصــًا خبــری از آنهــا نبود. 
ســفارش کــرد کــه حتمــاً بعــد شــهادتم ایــن ماجــرا را بــرای مــردم و اطرافیــان بازگــو کنیــد تا 

آینــدگان متوجــه قداســت دفــاع مقــدس و رزمنــده ها شــوند.

شهید  معظم  حسین کاظمی نیا    
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راه حل حوادث شمال غرب جلوگیری از دخالت 
ارتش های بیگانه در این کشورها است 

ــاز  ــع آغ ــم ربی ــعار نه     اش
ــج(  ــرت ولیعصر)ع ــت حض امام

قیامتـی است گامنم قیامت مهدی است
جهـان محیط وسیع کرامت مهدی است

زمان زمان رشوع زعامت مهدی است
غدیـر دوم شیعـه، امـامت مهدی است

همه کنیـد قیـام و همـه دهید سالم
امـام کـل زمان ها دوباره گشت امام
بشـارت آمـده بهـر بشـر مبارک باد

شب فراق سحر شد، سحر مبارک باد
بهشت وصل خـدا را مثر مبارک باد
بـرای منتظـران این خرب مبارک باد

خطاب نـور همه آیه های نرص شده
ولـیِّ عصـر، دوباره ولیِّ عرص شده

خطاب حرضت معبود را بخوان با من
پیام قاصـد و مقصود را بخوان بـا من

بیــا ترانـۀ داوود را بخـوان تـا مـن
رسود مهـدی موعود را بخوان با من
دوبـاره آیـه جاء الحق آشکار شده

به یمن وصل، همه فصل ها بهار شده
ز تیرگـی چـه زیان کوه نور نزدیک است

رهی که بود به چشم تو دور، نزدیک است
فـراق رفتـه و فیض حضور نزدیک است
اال متامــی یــاران! ظهـور نزدیک است

فـرار ابـر و رخ آفتــاب را نگــرید
رساب هـا همـه رفتنـد، آب را نگرید
بشارت ای همه یاران که یار می آید

نویــد رحمـت پــروردگار می آید
محمـد از طــرف کوهسـار می آید

علی گرفته بـه کف ذوالفقار می آید
دعـای عهد و فرج را همـه مرور کنید
سالم تازه بر آن تک سوار نور می آید

ز مکـه رس زده صبح قیام ابراهیم
رسد بـه عالـم هستی پیام ابراهیم
امـام عرص که بر او سـالم ابراهیم
قیـام کــرده، کنـار مقـام ابراهیم

حـرم رسانه آوازه »انـا املهدی« است
چهان پر از سخِن تازه »انا املهدی« است

جهانیان! همـه جا در کنار یار کنید
دل خـزان زدۀ خویش را بهار کنید
یهودیـان همه جا در رشاِر نار کنید

اال متامــی وهابیــان فــرار کنید
رها کنیـد حرم را، حرم، دیار علی است

به دست مهدی موعود، ذوالفقار علی است
                               اشعار از : استاد غالمرضاسازگارا

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری:

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ارتش هــای منطقــه می تواننــد امنیــت منطقــه را 
تأمیــن کننــد و نباید اجــازه دهنــد کــه ارتش های 
بیگانــه برای حفــظ منافع خــود، دخالــت یا حضور 
ــد: حوادثــی  نظامــی داشــته باشــند، تاکیــد کردن
ــران، در برخــی کشــورهای  کــه در شــمال غرب ای
همســایه در جریــان اســت بایــد بــا همیــن منطق 
پرهیــز از دادن مجــوز حضــور بیگانــگان حل شــود.

ــارس،  ــزاری ف ــروه سیاســی خبرگ ــزارش گ ــه گ ب
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای فرمانــده معظــم کل 
ــترک  ــم مش ــا مراس ــری ب ــاط تصوی ــوا در ارتب ق
دانشــگاه های  دانشــجویان  دانش آموختگــی 
افســری نیروهــای مســلح در دانشــگاه افســری امام 
حســین علیه الســام، ایــن نیروهــای پــر افتخــار را 
»قلعــه مســتحکم امنیــت ملــت ســربلند ایــران و 
میهــن مقتــدر و عزیز« خواندنــد و افزودنــد: دخالت 
بیگانگان در منطقه مایه اختاف و خســارت اســت 
ــت  ــدون دخال ــد ب ــوادث بای ــائل و ح ــه مس و هم
بیگانــه و با الگوپذیری کشــورهای منطقــه از اقتدار 
ــران و نیروهــای مســلح جمهــوری  و عقانیــت ای

اســامی حــل شــود.
ــا ابــراز امیــدواری بــرای  رهبــر انقــاب اســامی ب
جوانــان  ارتقــای  و  دانش آموختــگان  توفیــق 
نیروهــای مســلح در مکتــب و دانشــگاه حســینی، 
بــه ملــت ایــران به خاطــر داشــتن جوانــان مؤمــن، 
ــک  ــرت تبری ــزم و بصی ــجاع و دارای ع ــح، ش صال
گفتنــد و افزودنــد: فرماندهــان عزیــزی کــه جوانان 
ــته  ــد، شایس ــت می کنن ــه تربی ــن را اینگون میه

افتخــار و تقدیرنــد.
ــوده  ــق فرم ــه تحق ــاره ب ــا اش ــوا ب ــده کل ق فرمان
امیرمؤمنــان دربــاره نیروهــای مســلح افزودنــد: بــه 
ــه  ــروز ب ــران ام فضــل الهــی، نیروهــای مســلح ای
معنــای واقعــی کلمــه ســپر دفاعــی ملت و کشــور 
در مقابــل تهدیدهــای ســخت دشــمنان بیرونــی و 

درونــی هســتند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ســربازی ملــت ایــران 
را موجــب ســرافرازی و عــزت دانســتند و گفتنــد: 
ــت  ــران و هوی ــت ای ــاع از مل ــرای دف ــی ب آمادگ
ــزرگ  ــی کشــور افتخــار ب ــی و انقاب اســامی، مل

نیروهــای مســلح اســت.
ایشــان امنیــت را زیرســاخت اساســی همــه 
ــور  ــرفت کش ــرای پیش ــروری ب ــای ض فعالیت ه
ــدن تحقــق امنیــت  ــا مهــم خوان برشــمردند و ب
کشــور بــدون تکیــه بــر بیگانــگان افزودنــد: ایــن 
مســئله البتــه بــرای ملــت ایــران عــادی اســت اما 
کشــورهای مختلــف حتــی کشــورهای اروپایــی از 

ــد. ــج می برن ــکل رن ــن مش ای

ایشــان بــه بگــو مگوهــای اخیــر اروپــا و آمریــکا اشــاره 
کردنــد و گفتنــد: برخــی اروپایی هــا، اقــدام آمریــکا را 
خنجــر از پشــت خواندنــد و بــه نوعــی گفتنــد اروپــا 
ــکا،  ــه آمری ــع ب ــو و در واق ــه نات ــکا ب ــدون ات ــد ب بای

مســتقاً امنیــت خــود را تأمیــن کنــد.
ــی  ــی کشــورهای اروپای ــد: وقت ــاب افزودن ــر انق رهب
بــه علــت اتــکاء بــه آمریــکا، یعنــی کشــوری کــه بــا 
اروپــا مخالــف هــم نیســت در تحقــق امنیــت پایــدار 
احســاس کمبــود می کنند، حســاب کشــورهای دیگر 
کــه نیروهــای مســلح خــود را تحــت کنتــرل آمریکا و 

دیگــر بیگانــگان قــرار داده انــد، مشــخص اســت.
فرمانــده کل قــوا، تأمیــن امنیــت بــا تکیــه بــر دیگران 
را فقــط یــک توهــم خواندنــد و گفتنــد: کســانی کــه 
بــه ایــن توهــم دچارنــد ســیلی آن را بــه زودی خواهند 
خــورد چــرا کــه دخالــت مســتقیم یــا غیرمســتقیم 
بیگانــگان در امنیــت و جنــگ و صلــح هــر کشــوری، 

ــار اســت. فاجعــه ای مصیبت ب
ــای  ــدار و ســربلندی نیروه ــل از اقت ــا تجلی ایشــان ب
مســلح در آزمایش هــای بســیار مهــم و دشــوار 
ــژه جنــگ تحمیلــی ۸ ســاله گفتنــد: اقتــدار  ــه وی ب
ــا،  ــر آموزش ه ــائلی نظی ــه مس ــلح ب ــای مس نیروه
ابتــکارات و پیشــرفت های علمی، تجهیــزات و انضباط 
ســازمانی وابســته اســت امــا مهمتریــن عامــل اقتــدار 
نیروهــای مســلح، روحیــه، معنویــت و مســائل دینی و 

ــی اســت. اخاق
ــز و  ــش مجه ــروج ارت ــامی، خ ــاب اس ــر انق رهب
بــدون روحیــه اخاقــی و معنــوی آمریکا از افغانســتان 
ــی  ــه واقع ــری و ن ــدار ظاه ــج اقت ــه ای از نتای را نمون
خواندنــد و گفتنــد: آمریکایی هــا ۲۰ ســال قبــل بــرای 
ســرنگونی طالبــان به افغانســتان لشکرکشــی کردند و 
در ایــن اشــغالگری طوالنی مــدت، کشــتار  و جنایت و 
خســارات فراوانــی بــه بــار آوردنــد امــا بعــد از این همه 
هزینــه مــادی و انســانی، حکومــت را به طالبــان دادند 
و خــارج شــدند کــه ایــن واقعیت بــرای همه کشــورها 

درس آمــوز اســت.
فرمانــده کل قــوا، اوضــاع ارتــش آمریکا هنــگام خروج 
ــن  ــی ای ــت واقع ــان دهنده ماهی ــتان را نش از افغانس
ارتــش دانســتند و گفتنــد: آن تصاویــر هالیــوودی از 
ارتــش آمریــکا و کشــورهای امثــال او، فقــط نمایــش 
اســت چــرا کــه ماهیــت واقعــی آنهــا همیــن اســت 

کــه در افغانســتان دیــده شــد.
رهبــر انقــاب، نفــرت مــردم شــرق آســیا از ارتــش 
آمریــکا را یــادآور شــدند و گفتنــد: آمریکایی هــا هــر 

جــا دخالــت کننــد، منفــور ملت هــا هســتند.
فرمانــده کل قــوا، حضــور نظامی بیگانــگان در منطقه 
را نیــز مایــه اختــاف و خســارت و ویرانی برشــمردند 
و تأکیــد کردنــد: صــاح منطقــه در ایــن اســت کــه 
همــه کشــورها از ارتشــی مســتقل و متکــی بــه ملت 
خــود و هم افــزا بــا ارتش هــای همســایگان برخــوردار 

باشند.
رهبــر انقــاب افزودنــد: ارتش هــای منطقــه می تواننــد 
امنیــت منطقــه را تأمیــن کننــد و نبایــد اجــازه دهند 
ــع خــود،  ــظ مناف ــرای حف ــه ب ــای بیگان ــه ارتش ه ک

دخالــت یــا حضــور نظامــی داشــته باشــند.
فرمانــده کل قــوا افزودنــد: حوادثــی که در شــمال غرب 
ایــران، در برخی کشــورهای همســایه در جریان اســت 
بایــد بــا همیــن منطــق پرهیــز از دادن مجــوز حضــور 

بیگانــگان حل شــود.
ــا  ــز م ــای مســلح کشــور عزی ــد: نیروه ایشــان گفتن
همــواره بــا اقتــدار همــراه بــا عقانیت عمــل می کنند 
و ایــن عقانیــت بایــد الگویــی بــرای دیگــر کشــورها 
و عامــل حــل مســائل موجــود باشــد و همــه بداننــد 
کــه اگــر کســی بــرای بــرادران خــود چــاه بَکنــد اول 

ــد. ــاه می افت ــودش در چ خ
فرمانــده کل قــوا در پایان سخنانشــان نیروهای مســلح 
را بــرای تــداوم افتخــار خدمــت بــه ملــت و کشــور، و 
افزایــش روزافــزون توانایی هــای مــادی و معنــوی 

توصیــه مؤکــد کردنــد.

سه شنبه های انتظار وسه شنبه های مهدوی ، کاری از واحد بسیج خواهران ودانشگاه پیام نور
در جهــت گســترش وتعمیــم وآمــوزش فرهنــگ مهدویــت کــه 
یکــی از ضروریــات جامعــه در ســطح جهانــی اســت وبــا توجــه 
ــان الهــی واینکــه بحــث  ــی درهمــه ادی ــه طــرح مصلــح جهان ب
مهدویــت در طــول تاریــخ فرهنــگ اســام همــواره موردتوجــه 
اندیشــمندان اســامی وغیراســامی بــوده وموضــوع ظهــور امــام 
عصــر )عــج( تشــکیل حکومــت جهانــی نیــاز بــه یــک تئــوری 
جامــع وفراگیــر دارد وبــرای تعمیــم  وفراگیری دکتریــن مهدویت 
بایــد از هرفرصتــی جهــت ایجــاد معرفــت وزنــده نگهداشــتن یاد 

ونــام وحضــور حضــرت تاشــی مضاعــف نمــود 
آمــوزه دینــی مهدویــت دارای دامنــه تاریخــی اســت و از بنیــادی 
تریــن اصــول اعتقــادی مســلمانان شــمرده مــی شــود؛ و در میان 
دیگــر ادیــان نیــز بــا عنــوان مصلــح جهانــی مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع مصلــح جهانــی در 
بیــن ادیان،غفلــت ازموضــوع فرهنــگ مهدویــت شایســته جامعه 
اســامی مــا نیســت از ایــن رو بــر اندیشــمندان و فرهیختــگان 
ــازی  ــگ س ــی و فرهن ــه ژرف اندیش ــاره ب ــن ب ــه در ای ــت ک اس
بپردازنــد تــا مهدویــت آنچنــان کــه شایســته اســت و در متــون 

دینــی مــا ســفارش شــده، مــورد توجــه قــرار گیــرد.
متاســفانه در فرهنــگ مــا شــخصیت امــام مهدی)عــج( بــه قــدر 
افاطــون مــورد شناســایی قــرار نگرفته و ما نتوانســته ایــم ارزش 
واقعــی ایــن انســان آســمانی را بــه جهانیــان بشناســانیم. و بازهم 
متاســفانه دراثــر کــم کاری وغفلــت مســئولین فرهنگــی موجــب 
ــا  ــان مخــدوش ی ــاک آن ــره تابن ــوز چه ــه هن ــردد ک ــی گ آن م
شــخصیت آنــان بــه طــور ناقــص معرفــی شــود.لذا همــه کســانی 
کــه دغدغــه دلســوزی دیــن ونگــران آینــده بشــریت هســتند بــه 
ــی  ــاژرف اندیش ــق ب ــطح کان وعمی ــدوی درس ــات مه موضوع

مباحــث آنــرا تعمیــم دهنــد 
لــذا گــروه اندیشــه ورز بنیــاد فرهنگــی حضــرت مهــدی 
ــوزانه  ــی ودلس ــای میدان ــر از فعالیته ــن تقدی ــج( ضم موعود)ع

ــران  ــیج خواه ــد بس واح
و مســئول فرهنگــی دانشــگاه پیــام نــور کــه درحــد تــوان خــود 
اقــدام بــه فعالیــت نمودنــد و درآغازیــن فعالیــت اســتقبال خوبی 
شــده کــه انشــااهلل بــا اســتمرار جلســات و اســتفاده ازمتخصصین 
ــعه  ــدک در توس ــه ان ــهمی گرچ ــبهات س ــه ش ــخ ب ــن وپاس ف
فرهنــگ مهدویــت ایفــا نماینــد پیشــنهاد میگــردد کــه کرســی 
ــردد  ــزار گ ــگاه برگ ــوزه و دانش ــی در ح ــدی شناس ــای مه ه
ــود  ــت ایجادش ــارف مهدوی ــر مع ــت نش ــوی جه ــایتهایی ق س
وبحــث پژوهــش کــه از ارکان توســعه علمــی اســت مدنظــر قــرار 
دهنــد وبابررســی و تبییــن روایــات و ســخنان تاریخــی موجــود 
در کتابهــای اعتقــادی و منابــع مهــم اســامی نســبت بــه تالیــف 

وانتشــار مجلــه هــای تخصصــی، فیلــم ســازی، و عرضــه آثــار ادبــی و هنــری 
اقــدام نماینــد 

زیــرا آخریــن ذخیــره ادیــان، بــه اذن خداونــد زمانــی ظهــور خواهنــد کــرد 
کــه همــه او را بخواهنــد؛ مصلــح آخرالزمــان متعلــق به همه انســانهایی اســت 
کــه سراســر نیــاز و تقاضــا باشــند؛ او اقیانوســی عمیــق و زالل اســت کــه همه 
را در خــود شســت وشــو خواهــد داد و همــه از آب گــوارای وجــودش ســیراب 

خواهنــد شــد. بــه امیــد چنیــن روزی. اللهــم عجــل لولیــک الفرج
جهــت اطــاع واحدبســیج خواهــران بــا مدیریــت خانــم سیســتانی عصرهای 
ســه شــنبه روبــروی مســجد جامــع برنامــه هــای فرهنگــی مهدویــت تحــت 
عنــوان »ســه شــنبه هــای انتظــار« برگــزار مــی مــی کننــد و همچنیــن خانم 
رهنمــا مســئول واحدفرهنگــی دانشــگاه پیــام نــور با یــاری دانشــجویان تحت 
ــا  عنــوان »ســه شــنبه هــای مهــدوی « موضوعــات فرهنــگ مهدویــت را ب
بحــث وتبــادل نظــر درمحــل پــارک بوســتان جوان  تشــکیل مــی دهنــد و از 

کارشناســان مهــدوی بهــره مــی برنــد 

*ســام ســپهرجان:اداره ای کــه ناظــر برمغــازه 
هــای مــرغ فروشــها بایــد باشــه تــا مــرغ بیــن 
ــری  ــت؟،اصاً خب ــه کجاس ــع بش ــردم توزی م
ازش نیســت درب هــر مغــازه ای میریــم 
ــب  ــد خ ــوم ش ــتیم تم ــه داش ــا االن ــن ت میگ
چــرا نظــارت نیســت کــه ببینــن مرغهــا کجــا 
ــر  ــو شــهر گی ــد ت ــرغ نبای ــک م ــه ی ــرن ک می
ــد.                                                                                                                                             ــارت کنی ــدا نظ ــر خ ــئولین بخاط بیاد؟مس
936----91                                          

ــوار ولیعصــر  *باســام کوچــه ولیعصــر 5 دربل
ــدای  ــاد  تاریکــه ابت ــور ومرورزی ــه عب باتوجــه ب
ــم  ــه ه ــل کوچ ــدارد داخ ــنایی ن ــه روش کوچ
ــکر                                                                                                                                     ــدام فرماییدباتش ــا اق ــوخته لطف ــپ س الم
9133----71                                       

ــواد  ــه م ــاد ب ــش اعتی ــرح کاه ــام ط *   س
ــتگاهی  ــچ دس ــده هی ــا ش ــه ره ــش بلک کاه
خــود را ملــزم بــه کاهــش امــار اعتیــاد درجامعه 
ــه ســنین  ــد و هــرروز امارافزایــش و ب نمــی دان
پاییــن و بــه 13ســاله هــا رســیده اســت                                                                                                                                              
913۲----9۸                                        

* باســام برگــزاری و نمایــش جشــنواره کودک 
ــورو  ــاز ظه ــه س ــد زمین ــی توان ــوان م و نوج
خاقیــت  اســتعداد های بالقــوه بــه فعــل شــود 
بشــرطی که متخصصــان فــن پس ازشناســایی 
انهــارا امــوزش و مدیریــت کننــد و باعــث رغبت 
بیشــترانان شــوند باتشــکر           51---9۲17

*باســام همشــهریان عزیــز فرزنــدان کــه باالی 
ــق  ــرای تزری ــویق کنیدب ــال هستندتش 1۲س
ــدارس بازگشــایی شــوند  ــر م ــا زودت واکســن ت
واقعــا ســخته درفضای مجازی مخصوصــا دروس 

متوســطه را پیگیــری کــردن باتشــکر
93۰۸----11                                              

ــوالدی  ــرکتهای ف ــاز ش ــه نی ــه ب ــا توج *چراب
ســاخت منــزل بــرای کارکنانشــان اقدامــی نمی 
شــود تــا اقتصــاد شــهر رونــق بگیــره و ضمنــا 
ــود          ۰5----93۸3 ــم میش ــتغالزایی ه اش
*باســام ایــا دهیاریهــا بــرای جمــع اوری زبالــه 
ــردم طبــق دستوربخشــدار  ــد از م روســتاها بای
ــول  ــردم پ ــهرها م ــو ش ــر ت ــد مگ ــول بگیرن پ

ــا ــه ه ــرای جمــع اوری زبال ــد ب میدهن
936۲----99                                                 
*باالخــره بعــداز ۸ســال ســرکار گذاشــتن مردم 
و تعطیلــی امورحــاال برجامیهــا دارنــد یکی یکی 
اعتــراف مــی کننــد برمتــن نخوانــده برجــام که 
ــق ــه تعلی ــه کلم ــه ای ب ــد و توج ــا کردن امض
 نداشتند                                       3۸----91۲7


