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رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی 
هوایی و پدافند هوایی ارتش بار دیگر مساله حیاتی و 
واجد اهمیت »جهاد تبیین« را به عنوان رسالت امروز 
کشور تعریف و تشریح کردند. ایشان با اشاره به گسترش 
انواع رسانه ها در بسترهای مختلف، سیاست قطعی 
رسانه های معاند اسالم و ایران را تحریف واقعیت ها با 
به کار بستن دروغ های حرفه ای دانسته و فرمودند: آنها 
برای اجرای این سیاست، با بزک کردن چهره زشت و 
فاسد رژیم طاغوت و پوشاندن خیانت های آنها، حتی 
به دنبال تزئین و آرایش تصویر سراپا جنایت ساواک 
هستند و در مقابل، با مخدوش کردن چهره انقالب و 
امام بزرگوار، پیشرفت ها، حقایق و نقاط مثبت انقالب 
را کامال کتمان و نقاط ضعف را صدها برابر بزرگنمایی 
می کنند، بنابراین در مقابل این تهاجم رسانه ای، جهاد 

تبیین یک فریضه قطعی و فوری است. 
بر همین مبنا بدون هیچ شک و تردیدی می توان 
رسالت »جهاد تبیین« را مهم ترین کارویژه جریان 
انقالب در برهه فعلی دانست؛ رسالتی که البته بدون 
اندیشه دینی و تسلط بر امور سیاسی و اجتماعی راه به 

جایی نخواهد برد. 
استفاده از قید »قطعی« و »فوری« برای این فریضه 
در حالی است که »جهاد تبیین« محوری ترین موضوع 
بیانات رهبر انقالب بوده است. چندی پیش ایشان 
در دیدار مداحان اهل بیت با اشاره به شیوه جهاد ائمه 
اطهار فرمودند: »ائمه جهاد نظامی که نمی کردند؛ جز 
معدودی - فقط حضرت امیرالمؤمنین، امام حسن  
مجتبی و حضرت امام حسین با شمشیر جنگیدند- 
بقیه  ائمه که با شمشیر نجنگیدند؛ جهادشان چه بود؟ 
»جهاد تبیین«. اینکه همین که بنده مکرر تکرار می کنم 
تبیین یا جهاد تبیین -  تبیین کنید، روشنگری کنید - 

هیأت، محل جهاد تبیین است. 
رهبر حکیم انقالب سابقا در جریان دیدار پرستاران در 
آذرماه نیز »جهاد روایت و تبیین« را از ابعاد خردمندی 
و تدبیر عمیق حضرت زینب برشمردند و فرمودند: آن 
حضرت با روایت حقیقی، تأثیرگذار و ماندگار کربال، 
فرصت نداد روایت دشمن بر واقعیت غلبه کند. پیش 
از این مهرماه سال جاری نیز رهبر انقالب در ارتباط 

تصویری با مراسم عزاداری                 ادامه صفحه5

امــام کاظــم علیــه الســام: از مانیســت کســی کــه هــر روز حســاب خــود رانکنــد، 
پــس اگــر کار نیکی کــرده اســت از خــدا زیــادی آن را بخواهــد، واگــر بدی کــرده، از 

خــدا آمــرزش طلــب نمــوده و بــه ســوی او توبــه نمایــد.                 » اصــول کافــی ج. ۴ ص«

شهرستان بردسیر در وضعیت قرمز
 فوت 4 نفر بیمار مبتال به کرونا طی 

72ساعت گذشته

        صفحه8

سید حسن میرصادقی فرماندار بردسیر   در نوزدهمین کمیته تخصصی اشتغال  :

با اشتغال برای  2 هزار و 340 نفر 
رشد 187 درصدی اشتغالزایی در 

بردسیر محقق شد

ــت  ــبکه بهداش ــر ش ــی مدی ــدس برهان مهن
ودرمــان شهرســتان بردســیر درگفتگوباخبرنگار 
ســپهر بردســیر از افزایــش فوتــی ها وبســتری 
ــاعت  ــی 72س ــخ 1400/12/8و ط ــا تاری ــا ت ه

گذشــته گفــت : 
ــی  ــتان ط ــتری در بیمارس ــاران بس ــورد بیم رک
ــه  ــی س ــازه زمان ــته ) در ب ــه گذش ــک هفت ی
ــتری در  ــاران بس ــداد بیم ــد. وتع ــه( زده ش ماه
بیمارســتان 49 نفــر کــه ۳4 نفــر تســت مثبــت 
کرونا داشــتند.وهم اکنــون 14نفر در بیمارســتان 

بســتری هســتند.
ــی  ــتان ط ــتری دربیمارس ــودکان بس ــداد ک تع
ــوده اســت کــه  یــک هفتــه گذشــته 10 نفــر ب
نســبت بــه ســویه هــای قبلــی در ایــن مــوج از 
بیمــاری شــمار کــودکان مبتــا و بســتری رونــد 
افزایشــی دارد.لــذا ضــرورت دارد والدین نســبت 
به واکسیناســیون کودکان 5-12 ســاله ســریعتر 

اقــدام کننــد.
طبــق بررســی هــای انجــام شــده مــوارد مــرگ 

ــد  ــا فاق ــاده در شهرســتان ی اتفــاق افت
ــا  ــد ی ــوده ان ــازی ب ــن س ــابقه ایم س

ــتند. ــص داش ــیون ناق واکسیناس
بــا توجــه بــه غیــر قابــل پیــش بینــی 
ــودن جهــش هــای بعــدی ویــروس از  ب
ــز تقاضــا مــی گــردد  همشــهریان عزی
ضمــن رعایــت پروتــکل های بهداشــتی 
نســبت به تکمیــل واکسیناســیون خود 

و فرزنــدان اقــدام نماینــد.

»جهاد تبیین« مهم ترین 
کارویژه جریان انقالب 

در برهه فعلی

گهرزمین نمونه موفق در زمینه مسئولیت های اجتماعی بردسیر 

در کارگــروه اشــتغال و ســرمایه 
گــذاری شهرســتان بردســیر که در 
محــل فرمانــداری ایــن شهرســتان 
برگــزار شــد، از شــرکت گهرزمیــن 

بعنــوان بارقــه امیــد یــاد شــد.
بــه گــزارش دنیــای معدن بــه نقل 
از روابط عمومــی و امــور بین الملــل 
شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن، 
در ایــن دیــدار کــه در محــل 
ــور  ــا حض ــیر ب ــداری بردس فرمان
ــت  ــیر حج ــه بردس ــام جمع ، ام
االســالم  والمســلمین کرمانــی، 
ســید حســن میرصادقــی فرمانــدار 
بردســیر و محمــد فــالح مدیرعامل 
ــدار  ــزار شــد، فرمان ــن برگ گهرزمی
بردســیر ضمــن اشــاره بــه اهمیــت 
ــام  ــه مق ــتغال و دغدغ ــث اش بح
معظــم رهبــری در ایــن زمینــه، از 
تــالش هــای شــرکت ســنگ آهن 
گهرزمیــن بخصــوص مدیــر عامــل 
ایــن شــرکت در بحــث اشــتغالزایی 
قدردانــی نمــود و ایــن اقدامــات را 

ــی کــرد. بســیار ارزشــمند ارزیاب
وی همچنیــن؛ بــه  فعالیــت هــای 
شــرکت ســنگ آهن گهرزمیــن در 
زمینــه مســوولیت هــای اجتماعی 

در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بردسیر مطرح شد؛

اشــاره کــرد و گهرزمیــن را نمونــه 
موفــق در زمینــه مســئولیت هــای 

اجتماعــی دانســت.
امــام جمعــه بردســیر هــم ضمــن 
اشــاره بــه اینکــه اشــتغالزایی نمونه 
بــارز جهــاد اقتصــادی اســت و 
بحث اشــتغالزایی موجــب دلگرمی 
مــردم بــه نظــام مــی شــود از 
زحمــات مدیرعامــل گهرزمیــن 
قدردانــی کــرد و ایــن تــالش هــا را 
موجــب بارقــه هــای امیــد و دعــای 
ــردم در بردســیر دانســت. ــر م خی

مدیرعامــل گهرزمیــن نیز با اشــاره 
بــه اینکه در جلســات متعدد هیات 
مدیــره گهرزمیــن، در خصــوص 
ســرمایه گذاری در شهرســتان های 
اســتان بحــث شــده، خاطرنشــان 
ساخت؛ شهرســتان بردســیر دارای 
ظرفیــت هــای مناســبی اســت که 
ایــن مســاله موجب شــده بردســیر 
بــه عنــوان  نقطه ســرمایه گــذاری 
ــون  ــرد و تاکن ــرار گی ــر ق ــد نظ م
مجــوز احــداث چندیــن کارخانه در 
ایــن شهرســتان اخــذ شــده اســت.
وی در ادامــه؛ بــر آمــوزش نیــروی 
انســانی فنــی و متخصــص بومــی 

مهندس محمد گلنب به عنوان مدیر عامل رشکت گهرفوالد بردسیر منصوب شد

ــرد:  ــوان ک ــود و عن ــد نم ــز تاکی ــیر نی ــع بردس ــرای صنای ب
همانطــور کــه در بحــث آمــوزش و حمایــت از دانــش آمــوزان 
بــی بضاعــت در جنــوب اســتان قبولــی هــای کنکور بســیاری 
داشــته ایــم، در بردســیر هــم آمــوزش نیــروی انســانی بایــد 

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــن از پرســنل  ــن مراســم مهنــدس محمــد گلب ــان ای در پای
باســابقه ایــن شــرکت از ســوی مدیــر عامــل شــرکت ســنگ 
آهــن گهرزمیــن بــه عنــوان مدیــر عامــل شــرکت گهرفــوالد 

بردســیر منصــوب شــد.

انتصاب دکتررضا خسروی به عنوان سرپرست اداره استعدادهای درخشان 
طــی حکمی از ســوی مدیــرکل آمــوزش و پرورش 
اســتان کرمــان: دکتــر رضــا خســروی  بــه عنــوان 
سرپرســت اداره اســتعدادهای درخشــان و دانــش 
پژوهــان جــوان اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان 
کرمان منصوب شد.نشــریه ســپهر ضمــن تبریک 
بــه جنــاب دکتــر خســروی ،موفقیــت ایشــان را 
درایــن مســئولیت خطیــر از خداوند منان مســالت 

ــی نماید م

افتتاح کارخانه تولید کالف درسال جدید درمجتمع جهان فوالد بردسیر
بــه گــزارش روابــط عمومی فرمانــداری بردســیر مهندس 
میرصادقــی فرمانــدار بردســیر بــا مهنــدس موســی نــژاد 
مدیــر مجتمــع جهــان فــوالد بردســیر دیــدار و گفتگــو 

د کر
در ایــن دیــدار مهندس میرصادقی ضمن تقدیر و تشــکر 
از مدیــران و کارکنــان مجموعــه جهان فوالد گفــت :امروز 
بردســیر یکــی ازشــهرهای فــوالدی کشوراســت  کــه بــا 
تــالش و همــت دســت انــدرکاران دراینــده ای نزدیــک 
درایــن خصــوص بــه رتبــه باالتــری دســت خواهــد یافت 
ســپس مهنــدس موســی نــژاد از حمایــت هــای اقــای 
ــیر  ــای بردس ــه فوالده ــدار از مجموع ــی فرمان میرصادق
خصوصــا جهــان فــوالد تشــکر کــردو اظهــار امیــدواری 
ــا  ــد کالف ب ــه تولی ــده کارخان ــان ســال این ــرد در پای ک
تولیــد ۳۰۰هزارتــن بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید که 
بــا راه انــدازی ایــن مجموعــه تعــداد ۲۰۰نفر مشــغول به 

کار خواهنــد شــد
درپایــان مهنــدس میرصادقــی از کارخانــه جهــان فــوالد و همچنیــن پــروژه درحــال 

ســاخت تولیــد کالف بازدیــد کــرد

کارخانه CDQ فوالد زرند ایرانیان شاهکار زیست محیطی خاورمیانه  است 
رئیــس ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت کشــور بــا بیــان اینکه 
کارخانــه CDQ فــوالد زرنــد ایرانیــان بــه عنــوان شــاهکار زیســت 
محیطــی صنایــع فــوالدی خاورمیانــه مطــرح اســت گفــت: ایــن 
مجموعــه با اســتفاده از تکنولوژی برتــر و صرف هزینــه زیاد موجب 
رضایــت منــدی و کاهــش دغدغه های زیســت محیطــی منطقه و 

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت قــرار گرفته اســت.
بــه گــزارش ایســنا ، دکتــر علــی ســالجقه معــاون رئیــس جمهــور 
و رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور از مجتمع کک 
ســازی و پاالیشــگاه ها شــماره دو فــوالد زرنــد ایرانیــان بازدیــد کرد.

ایــن بازدیــد کــه به بــا حضــور زینی ونــد اســتاندار کرمان، شــاکری 
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان و صــادق زاده 
فرمانــدار زرنــد برگــزار شــد، رونــد فعالیت کارخانه زیســت محیطی 
ــورد  ــک م ــه را از نزدی ــن مجموع CDQ مجتمــع کک ســازی ای

بازدیــد قــرار داد.  
ســالجقه در ایــن بازدیــد ضمــن تقدیــر از تــالش هــای مجموعــه 
فــوالد زرنــد ایرانیــان گفــت: ایــن مجموعــه  بــا  اجــرای کارخانــه 
CDQ توانســته یــک شــاهکار زیســت محیطــی را در کشــور خلق 

کنــد و  بــه عنــوان الگــو در خاورمیانــه مطــرح شــود .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  االیندگــی بــاالو اثــرات مخرب زیســت محیطی  
یکــی از مخاطــرات کارخانــه هــای صنعتــی مــی باشــد تصریح کــرد: در 
راســتای کاهــش  اثــرات مخــرب  چنیــن پــروژه عظیــم در زرند ســاخته 
شــده کــه  یکــی از مهمتریــن خروجــی آن  کاهــش االیندگــی هــای 

ــت . صنعتی اس
رییــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت کشــور کاهــش مصــرف آب را 
یکــی از مزیــت هــای ایــن کارخانــه  عنــوان کــرد و گفــت: فــوالد زرنــد 
نیــز در حــوزه بازچرخانــی آب هــای برگشــتی  و جمــع آوری آب مــورد 
نیــاز خــود از پســاب شــهری پیشــگام بــوده و  بــا اجــرای پــروژه فاضالب 

اقدامــات موثــری را در دســت اجــرا قــرار داده اســت.
معــاون رییــس جمهــور گفــت:  ایــن کارخانــه  یکــی از پرخــرج تریــن 
پــروژه هــای زیســت محیطــی کشــور اســت کــه بــه عنــوان یــک کار 
زیرســاختی در کشــور نظیــر نــدارد و بــا توجــه بــه موقعیــت حســاس  
قــرار گیــری کارخانــه در اطراف مناطق مســکونی  وکشــاورزی خــود این 
مجموعــه  بــه  رســالت هــای زیســت محیطــی  خــود انجــام وظیفه می 

کنــد .
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جزئیات فروش و حفظ سهمیه جدید بنزین یارانه ای    

حجــت االســام علی اکبــر کرمانــی امام جمعه بردســیر 
درخطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفته ضمن تســلیت 
شــهادت امــام موســی کاظــم علیــه الســام و اشــاره بــه 
صلــوات خاصــه آن حضــرت  گفــت: مبــارزه و جهــاد بــا 
طاغــوت در سراســر زندگــی ایــن امــام بزرگــوار مشــهود 
اســت و امــام کاظــم علیــه الســام  همــواره در مقابــل 

ــم ایســتادگی کرد. ظل
وی ضمــن تبریــک روز امــور تربیتــی بیــان کــرد: تربیت 
امــر مهــم و وظیفــه خطیــری اســت کــه در مــدارس بــر 
ــرارداده شــده اســت و در  ــی ق ــان امورتربیت عهــده مربی
قــرآن و روایــات بــر تربیــت تاکیــد ویــژه ای شــده اســت 
بنابرایــن تعلیــم و تربیــت بایــد در کنــار هم باشــد و علم 
بــدون اخــاق فســاد بدنبــال دارد کــه  امیدواریــم دولــت 
ســیزدهم بــه ایــن موضــوع مهــم عنایــت ویــژه داشــته 

باشد.
امــام جمعــه بردســیر تصریــح کرد: جشــن گرفتــن عید 
ــام  ــع ای ــن از وقای ــا درس گرفت مبعــث خــوب اســت ام
بعثــت مهمتــر اســت وقایعــی ماننــد شــعب ابــی طالــب 
و مقاومــت و ایســتادگی مســلمانان در این ســه ســال که 
ثمــرات گــران بهایــی را بــه دنبــال داشــت و امــروز نیــز 
ایســتادگی در مقابــل دشــمنان نتایــج خوبی را بــه دنبال 

دارد. 
ــت و  ــر حرک ــروزی  ه ــد پی ــتمرار کلی ــزود: اس وی اف
انقابــی   اســت،  در دنیــا نهضــت هــای زیــادی را دیدیم 
ولــی عواملــی ماننــد تــرس، یــاس و ناامیدی و خســتگی 
ســردمداران یــا مــردم آن نهضــت  ســبب از بیــن رفتــن  

اســتمرار و در نتیجــه شکســت آنهــا شــد.
حجــت االســام کرمانــی تشــریح کــرد: در انقــاب مــا 
بــا توجــه بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری رمز پیــروزی 
اســتمرار و پرهیــز از ناامیــدی و خســتگی اســت و طبــق 
جهــاد  تبییــن بایــد پیشــرفت ها گفتــه شــود و نگذاریم 
غبار این مشــکات روی پیشــرفت هــا را بپوشــاند و مانع 

ترویــج ناامیــدی در جامعه شــویم.
خطیــب جمعه بردســیر  ضمــن اشــاره به جنــگ اکراین 
و روســیه گفــت:  جنــگ امــروز در اکراین حاصــل اعتماد  
بــه ابرقدرتهایــی ماننــد آمریــکا اســت کــه بــا وعــده های 
ــدرت  ــومین ق ــه س ــوری را ک ــت، کش ــن حمای دروغی
هســته ای جهــان بــود خلــع ســاح کردنــد و  امــروز در 
ایــن جنــگ تنها رهــا کرده انــد  و ایــن درس و هشــداری  
اســت بــرای مــا کــه فریــب نخوریــم تــا دچــار بایــی که 

ســر اکرایــن آوردند نشــویم.
وی ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا و علمــای 
اســام بــه ویژه شــهید باکــری و عامــه  ســبزواری گفت: 
همیشــه یادمــان باشــد کــه ما ســر ســفره شــهدا و علما 
نشســته ایــم  بنابرایــن ســعی کنیم بــه گونــه ای زندگی 
ــا  ــدت علم ــهدا و مجاه ــون ش ــون خ ــه مدی ــم ک کنی

نباشیم.

بیانات مقام معظم رهبری 
رمز پیروزی استمرار 

انقالب است 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری بردســیر جلســه 
ــیر  ــتان بردس ــان شهرس ــور جوان ــاماندهی ام ــتاد س س
بــه ریاســت حمــزه وفایــی معــاون سیاســی اجتماعــی 
ــلمین  ــام والمس ــت االس ــور حج ــداری وباحض فرمان
کرمانــی امــام جمعــه و ســایر اعضــا درســالن اجتماعات 

فرمانــداری تشــکیل شــد.
مهنــدس وفایــی ضمن عــرض خیر مقــدم بــه مدعوین 
در خصــوص موضــوع جهــاد تبییــن در جامعــه خصوصا 
در بیــن قشــر جــوان و نوجــوان باالهــام از بیانــات مقــام 
معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( مطالبــی رابیــان وافزود 
جهــان تبییــن بــرای مقابله بــا جنگ شــناختی و جنگ 
روایــت هــا ی دشــمنان در شــرایط کنونــی اســت و بیان 
حقایــق و واقعیــت هــا و رفــع شــبهات از الزامــات ایــن 

مبحــث بویــژه بــرای نســل جــوان اســت. 
در  ایــن جلســه حجــه االســام کرمانــی امــام جمعــه 
بردســیر بــه تــاش دشــمنان در راســتای انحــراف ذهن 
جوانــان بــا ایجــاد شــبهات اشــاره و افــزود درحــال حاضر 
دشــمن باتصویرســازی غلــط و مثبــت از رژیــم طاغــوت 
و تصویــر ســازی غلــط و منفــی از انقــاب و جمهــوری 
اســامی ســعی میکند تــا رژیم پهلــوی را کارآمد نشــان 
دهــد و دســتاوردهای انقــاب اســامی را زیرســوال ببرد 
وی اظهــار کــرد همــه ی مســئولین بایــد تــاش کننــد 
تــا بــا ارتبــاط گیــری بیشــتر بــا نســل جــوان و بیــان 
واقعیــات نظــام و انقــاب فضــا و عرصــه را بــرای جــوالن 
دشــمنان محــدود کننــد.و ی افــزود بــه برکــت انقــاب 
اســامی مــا بــه یــک الگــوی مشــخص بــرای تحقــق 

یــک تمــدن اســامی رســیده ایــم.
  ســرهنگ امیــری فرمانده ســپاه هــم به تشــریح اهداف 
بحــث جهــاد تبییــن از منظــر مقــام معظــم رهبــری 
ــه  ــه ارائ ــر ب ــای حاض ــه اعض ــن جلس ــت. در ای پرداخ
راهکارهــای عملیاتــی در رابطــه بــا بحث جهــاد تبیین و 
رفــع دغدغــه هــای جوانــان با اســتفاده از پتانســیل های 
موجــود در شهرســتان پرداختنــد و تصمیمــات الزم در 
ایــن خصــوص اتخــاذ گردید.همچنیــن مقرر شــد هیات 
هــای اندیشــه ورز و اتاقهــای فکر باهمــکاری جوانــان در 
ادارات و ســازمانها درجهت تبیین و روشــنگری و استفاده 

بیشــتر از ظرفیــت جوانان تشــکیل گــردد.

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

بیان حقایق و واقعیت ها و رفع 
شبهات از الزامات،جهاد تبیین است

مشــموالن طــرح »بازتوزیــع یارانه بنزیــن« می توانند تحت 
شــرایط تعییــن شــده، ســهمیه یارانه ای خــود را در ســامانه 
بفــروش برســانند یــا آن را تا ســقف ۴۰۰ لیتــر حفظ کنند 
ولــی بعــد از آن ســهمیه بــه طــور خــودکار تبدیل بــه ریال 

و بــه حســاب سرپرســت خانــوار واریز می شــود.
بــه گــزارش ایســنا، طــرح »بازتوزیــع« یارانــه بنزیــن از اول 
اســفندماه و بــه طــور آزمایشــی در جزیره کیــش به مرحله 
اجــرا درآمــد و قــرار اســت در ادامــه در قشــم نیــز اجرایــی 
شــده و بعد از بررســی و نهایی شــدن آن،  در ســطح کشــور 

بــه مرحلــه اجرایی برســد.
در ایــن طرح همــه شــهروندان دارای کارت کیشــوندی اعم 
از مالــکان خــودرو و افــراد بــدون خــودرو، امــکان دریافــت 
ســهمیه بنزین ۲۰ لیتــری را دارا خواهند بــود. در عین حال 
کــه در ایــن طــرح، قیمــت بنزیــن تغییــری نکــرده و نــرخ 
بنزیــن یارانــه ای ۱۵۰۰ تومــان و قیمــت بنزیــن آزاد ۳۰۰۰ 
تومــان اســت، امــا بــا توجــه بــه اختصــاص اعتبــار بنزیــن 
بــه افــراد بــه جــای خودروهــا، هــر فــرد یــک اعتبــار لیتری 
خواهــد داشــت کــه می توانــد در جایگاه هــا از آن اســتفاده 
کنــد؛ ولــی کســانی کــه نیــاز بــه اســتفاده از ایــن بنزیــن 
ــه  ــروش عرض ــرای ف ــود را ب ــار خ ــد اعتب ــد می توانن ندارن

کــرده و افــرادی کــه نیــاز دارنــد آن را خریــداری کننــد.
در همیــن رابطــه و اینکــه چطــور و تحــت چــه شــرایطی 
ــود دارد،  ــه ای وج ــن یاران ــروش بنزی ــد و ف ــکان خری ام
پیگیــری ایســنا از مســئوالن مربوطه در منطقــه آزاد کیش 

بــا توضیحاتــی همــراه بــوده اســت.
ــد و فــروش »ســهمیه بنزیــن« 1500  قیمــت خری

تومــان اســت 
برایــن اســاس متقاضــی خریــد یــا فــروش ســهمیه بنزین 
www. یارانــه ای می توانــد بــا مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی

benzineman.ir بنزیــن خــود را عرضــه کنــد؛ بــه طوری 
کــه درخواســت فــروش از ســمت فروشــنده یــا درخواســت 
ــام  ــا اع ــه ب ــت می شــود ک ــدار ثب ــد از ســمت خری خری
میــزان لیتــر  مــورد نظــر خواهــد بــود. اگــر شــخص قصــد 

فــروش داشــته باشــد، بــا قیمــت بنزیــن ســهمیه ای یعنی 
ــی کــه  ــداری می شــود و در صورت ــان از او خری ۱۵۰۰ توم
قصــد خرید داشــته باشــد، اعتبــار ســهمیه در کارت بانکی 

وی  شــارژ خواهــد شــد.     
باقــی مانده ســهمیه بنزین بــه طور خــودکار در پایــان دوره 

ماهانــه بــه فروش مــی رود 
امــا بایــد توجــه داشــت کــه ســهمیه یارانــه ای بســته بــه 
ــل حفــظ کــردن در ماه هــای بعــد  ــدام صاحــب آن قاب اق
اســت؛ بــه گونــه ای کــه در ســامانه، گزینــه فروش ســهمیه 
هــر دوره ماهانــه فعــال اســت؛ یعنــی اگر کســی به ســامانه 
هــم مراجعــه نکنــد، در پایــان دوره هــر قــدر از ســهمیه 
یارانــه ای وی کــه باقــی مانــده بــه طــور اتوماتیــک فــروش 
رفتــه و معــادل ریالــی آن بــه حســاب سرپرســت خانــوار 

واریــز مــی شــود.
تــا 400 لیتــر حفــظ می شــود و بعــد از آن ســهمیه 

بنزیــن بــه ریــال تبدیــل خواهد شــد
امــا اگــر مالــک بخواهــد مــی توانــد بــا مراجعــه به ســامانه، 
ــت  ــن حال ــه  در ای ــد ک ــال کن ــه را غیرفع ــه مربوط گزین
ســهمیه وی در پایــان دوره، دیگــر فــروش نرفتــه و اختیــار  
ــل توجــه  ــا صاحــب آن اســت.  البتــه ایــن موضــوع قاب ب
اســت کــه ســهمیه تــا ۴۰۰ لیتــر در ماه هــای بعــد حفــظ 
می شــود و اگــر از آن عبــور کنــد و اســتفاده  نشــود،  آنــگاه 
بــه طــور خــودکار معــادل ریالــی آن به حســاب سرپرســت 
خانــوار واریــز خواهــد شــد؛ بنابرایــن مشــموالن، یــا بنزین 
یارانــه ای خواهنــد داشــت یــا بعــد از حــد تعییــن شــده، 

معــادل ریالــی آن را.  
بــه عنــوان مثــال در یــک خانــواده چهــار نفره که ســهمیه 
ــواده  ــراد خان ــت، اف ــر اس ــادل ۸۰ لیت ــا مع ــه ای آنه یاران
می تواننــد بــه هــر میــزان از ســهمیه خــود را در ســامانه 
بــا نــرخ ۱۵۰۰ تومــان عرضــه کننــد و باقــی مانــده آن بنــا 
بــه دلخــواه می توانــد در ماه هــای بعــد حفــظ شــود یــا در 

پایــان دوره، معــادل ریالــی آن را دریافــت کننــد.
منابع فروش یکبار در ماه تسویه می شود

زینی وند استاندار کرمان:

بین ۶۰ تا ۷۰ درصد فوتی های کرمان واکسن نزده  بودند
ــا ۷۰  ــر اینکــه ۶۰ ت ــد ب ــا تأکی ــان ب اســتاندار کرم
ــر  ــا ب ــد گفــت: بن ــا واکســن نزده ان درصــد فوتی ه
ایــن اســت کــه محدودیت هــا کاهــش امــا نظــارت 
بر رعایت دســتورالعمل ها و واکسیناســیون تشــدید 

شــود.
بــه گزارش ایســنا اســتاندار کرمان در جلســه ســتاد 
کرونــای ایــن اســتان بیــان کــرد: مهم ترین مســئله 
بحــث واکسیناســیون اســت که بــرای افزایــش آمار 
آن شــیوه های مختلفــی در اســتانی های دیگــر اجرا 

شــده و جــواب هــم داده اســت.
وی افــزود: بیــن ۶۰ تــا ۷۰ درصــد فوتی های اســتان 
در ایــن پیــک اصــا واکســن نــزده بودنــد و بقیه هم 

شــاید ســه دوز کامل را تزریق نکرده باشــند.
اســتاندار کرمــان ادامــه داد: تمامــی اعضــای 
ــد کــه بتوانیــم چرخــه  ــی برون ــد راه های ســتاد بای

واکسیناســیون را در اســتان کامــل کنیــم.
ــا مــدارس اضافــه کــرد: اگــر مــوج  وی در رابطــه ب
شــدیدتری بیایــد و در فصــل بهــار مبتــا داشــته 
باشــیم مــدارس کانــون ایــن موضوع هســتند و باید 
ســازوکاری انجــام شــود و پیشــنهادی کــه تیم های 
بهداشــتی بــرای واکسیناســیون در مــدارس دادنــد 
ــه  ــر مدرس ــه ه ــی ک ــه صورت ــود ب بررســی می ش
می توانــد جلســه اولیــاء و مربیــان تشــکیل می دهد.

ــوروزی گفــت:  ــا ســفرهای ن ــد در رابطــه ب زینی ون

فعــا پروتکلــی بــرای محدودیــت اعمال نشــده اما 
بــه صــورت قطعــی نمی تــوان گفــت ســفرها آزاد 
اســت؛ فعــا گردشــگری و کلیــه صنوفــی کــه در 
ایــن حــوزه بــه مســافران خدمت رســانی می کنند 
بایــد بــه رعایــت پروتکل هــا توجــه ویــژه داشــته 

باشند.
وی خاطرنشــان کــرد: قــرارگاه اســتان ایــن را بــه 
صــورت جــدی پیگیــری کنــد و از آمادگی اســتان 
بــرای پذیــرش مســافر در شــرایط نیمــه مطلــوب 

خبــر دهــد.
اســتاندار کرمــان گفــت: رنگ بنــدی طبــق قاعــده 
ــا  ــی در محدودیت ه ــا تغییرات ــت ام وزارت بهداش
ــه  ــاغ می شــود ک ــه زودی اب ــه ب ــام شــده ک اع
بهداشــت بــه طــور جــدی نظــارت خواهــد کــرد.

ــد خودمــان را آمــاده کنیــم  وی تأکیــد کــرد: بای
ــختگیری ها و  ــا س ــده ام ــم ش ــا ک محدودیت ه
نظارت هــا تشــدید شــود؛ قبــا تعطیــات بیشــتر 

بــود االن بایــد نظــارت بیشــتر باشــد.
ــم  ــدارس ه ــث م ــرد: در بح ــوان ک ــد عن زینی ون
یکپارچــه تعطیــل نکردیــم امــا مراقبــت منطقــه 
ــی  ــت؛ حت ــود داش ــارت وج ــه و نظ ــه منطق ب
ــرایط  ــه ای ش ــر در منطق ــم اگ ــا ه مهدکودک ه

ــد. ــاز باش ــد ب ــد می توان ــاعد باش مس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در تعطیلــی آمــوزش در 

ــد  ــه شــدت آســیب دی ــدارس و دانشــگاه ها کشــور ب م
افــزود: همچنــان تعطیلــی اقتضایــی مــدارس در شــرایط 
نارنجــی و قرمــز در شــرایطی کــه ســتاد تشــخیص دهد 

ــود دارد. وج
وی در رابطــه با دورکاری توضیح داد: دســتورالعمل مربوط 
بــه آن در ســتادکلی کرونــا تصویــب شــده و فــردا اعــام 
می شــود امــا احتمــاال دورکاری بــه صــورت قبل نداشــته 
ــر رعایــت پروتکل هــا و  باشــیم و در عــوض نظارت هــا ب

ــتر شود. واکسیناسیون بیش
شــایان ذکــر اســت در این جلســه همچنیــن گزارشــی از 
عملکــرد آمــوزش و پــرورش، اصنــاف، میــراث فرهنگــی، 
فرمانــداران و دیگــر مدیــران دســتگاه های اســتان در ایــن 

رابطــه ارائــه دادنــد.

حداقل حقوق معلمان به ۷/۳میلیون تومان می رسد/ تغییرات کسب رتبه معلمان
رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
ــه  ــی را در الیح ــت: تغییرات ــامی گف ــورای اس ش
رتبه بنــدی معلمــان اعمــال کردیــم بــه ایــن صورت 
کــه حــق شــغل، حــق شــاغل و فوق العــاده شــغل 
ــان  ــه معلم ــتین رتب ــرای نخس ــت و ب ــر یاف تغیی
۴۵درصــد ایــن ســه موضــوع محاســبه می شــود.

بــه گــزارش خبرنــگار اجتماعی خبرگزاری تســنیم، 
مجلــس شــورای اســامی اصاحــات اعمــال شــده 
در رتبه بنــدی معلمــان را بــه منظــور تامیــن نظــر 
شــورای نگهبــان تصویــب کــرد و مجدد ایــن الیحه 

بــرای اعمــال نظــر شــورای نگهبــان ارســال شــد.
ــرای  ــرای اج ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ۴۰ ه
ــه دوم  ــال ۱۴۰۱ و نیم ــان در س ــدی معلم رتبه بن

ــت. ــده اس ــن ش ــال ۱۴۰۰ تعیی س
ــی در  ــال تغییرات ــا اعم ــس ب ــن مجل ــش از ای پی
ــود،  الیحــه رتبه بنــدی معلمــان، مصــوب کــرده ب
هیــچ معلمــی کمتــر از ۸۰ درصــد مربــی رتبه یک 

دانشــگاه تهــران دریافــت نکنــد.
ایــن موضــوع بــا اشــکال اصــل ۷۵ شــورای نگهبــان 
مواجــه شــد بنابرایــن در تغییــرات جدیــد اینگونــه 

مصــوب شــد: 
ــون، فوق العــاده  ــن قان ــرای رتبه هــای موضــوع ای  ب
رتبه بنــدی در احــکام کارگزینــی معلمــان تعییــن 

می شــود.
فوق العــاده مذکــور بــرای معلمان بــا رتبه آموزشــیار 
معلــم حداقــل چهــل و پنــج درصــد)۴۵%(، مربــی 
معلــم حداقــل پنجاه و پنــج درصــد)۵۵%(، اســتادیار 
معلــم حداقل شــصت و پنج درصــد)۶۵%(، دانشــیار 

معلــم حداقــل هفتــاد و پنــج درصــد)75%( و اســتاد 
معلــم حداقــل نــود درصــد)9۰%( مجموع امتیــازات 
حــق شــغل و حــق شــاغل و فــوق العــاده شــغل 

اســت.
در همیــن ارتبــاط علیرضــا منــادی رئیــس 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس گفــت: 
شــورای نگهبــان معتقد اســت، تعیین ایــن موضوع 
کــه معلمــان کمتــر از ۸۰ درصــد حقــوق دانشــگاه 
خاصــی را دریافــت نکننــد، صحیح نیســت، چگونه 
ــه  ــان را ب ــی معلم ــک میلیون ــت ی ــوق جمعی حق
ــدک اســت ارتبــاط می دهیــد از  جمعیتــی کــه ان
ســوی دیگــر ایــن دانشــگاه هیــات امنایــی اســت و 
حقــوق مربــی ۱۰ میلیــون تومــان بــود کــه هیئت 

امنــا ۲ میلیــون تومــان حقــوق را پاییــن آورد. 
وی افــزود: تغییراتــی را در الیحــه رتبه بندی معلمان 
اعمــال کردیــم بــه ایــن صــورت کــه حــق شــغل، 
ــت و  ــر یاف ــاده شــغل تغیی ــاغل و فوق الع حــق ش
ــن  ــه معلمــان، ۴۵ درصــد ای ــرای نخســتین رتب ب
ســه موضــوع محاســبه می شــود یعنــی معلمی که 
هیــچ ســابقه ای نــدارد یــک میلیــون و ۶۰۰ تــا یک 
میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومــان افزایش حقــوق خواهد 
داشــت و ســال آینــده حداقــل حقــوق ۵ میلیــون 
و 9۰۰ هــزار تومــان اســت بنابرایــن معلمــان تــازه 
کار حداقــل ۷ میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومــان دریافت 

ــد. می کنن
ــه اینکــه تغییــرات مــد نظــر  ــا اشــاره ب ــادی ب من
ــان  ــدی معلم ــه رتبه بن ــان در الیح ــورای نگهب ش
اعمــال شــد، گفــت: در الیحــه آمــده بــود معلمــان 

درجلسه شورای مسکن بردسیر: 
تاکیدبرمقاوم سازی ساختمانها ی 

شهری و روستایی شد
بــه گــزارش روابــط عمومی فرمانداری بردســیر جلســه 
ــدس  ــت مهن ــه ریاس ــتان ب ــکن شهرس ــورای مس ش
میرصادقی فرمانــدارو باحضور اعضا درســالن اجتماعات 

فرمانداری تشــکیل شــد
ــا در  ــه اعض ــامد ب ــن خوش ــیر ضم ــدار  بردس فرمان
خصــوص مقــاوم ســازی واحدهای ســاختمانی شــهری 
و روســتایی ،جــذب تســهیات روســتایی و پیگیــری 
ســهمیه تســهیات شــهری در ســال جــاری ،ممانعت 
ــم و بســتر  ــر مجــاز در حری از ســاخت و ســازهای غی
ــی  ــدام مل ــکن اق ــرح مس ــرای ط ــا ،اج ــه ه رودخان
،احــداث زیــر ســاخت مناســب  بــرای اراضــی واگــذاری 
ــه  طــرح مســکن ،تســریع و تخفیــف در صــدور پروان
ــا   ــرد و ســپس روس ــان ک ــواردی را بی ــاختمانی ، م س
ادارات راه و شهرســازی ،بنیاد مســکن انقاب اســامی و 
بانــک مســکن  گزارشــی عملکرد مربوطــه خــودرا  ارائه 

ند نمود

پــس از دو ســال ورود بــه ایــن شــغل مشــمول رتبه بنــدی 
شــوند کــه در مجلــس آن را بــه از همــان بــدو ورود تغییــر 
ــی  ــا یعن ــان رتبه ه ــه می ــن الیحــه فاصل ــم همچنی دادی
ارتقــاء بــه رتبــه باالتــر را ۶ ســال تعییــن کــرده بــود و در 
مجلــس بــه ۵ ســال کاهــش دادیــم، ایــن مــوارد با اشــکال 
شــورای نگهبــان مواجــه شــد و گفتنــد کــه ایــن تغییرات 

بــا بــار مالــی همــراه اســت.
رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس مطــرح 
کــرد: ایــن مســائل را با توجــه بــه دو موضوع تغییــر دادیم، 
ــم آن  ــول دارد و رق ــودش پ ــه خ ــه الیح ــت آن ک نخس
مشــخص اســت و چــون رتبه بنــدی بــرای ســال ۱۴۰۰ از 
نیمــه دوم ســال اجــرا خواهــد شــد، پــول کفایــت می کرد 
همچنیــن دولــت در بودجــه ســال ۱۴۰۱، ۲۵ هزار میلیارد 
ــم  ــل رق ــت قب ــه دول ــی ک ــان اختصــاص داد در حال توم
ــری را می پذیرفــت همچنیــن مجلــس ۱۳ هــزار  پایین ت
و ۳۰۰ میلیــارد تومــان اختصــاص داد تــا اگــر پــول بــرای 
اجــرای رتبه بنــدی در ســال ۱۴۰۰کفایــت نکــرد، اعتبــار 

وجــود داشــته باشــد.

آمــار واکسیناســیون کــودکان 
منتظــر  اســت/  پاییــن 
هســتیم جدیــد   ســویه 

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا اشــاره بــه آمــار 
پاییــن واکسیناســیون کــودکان گفــت: رونــد پیــک نزولــی 
شــده امــا پیش بینــی می شــود تــا دو هفتــه آینــده هنــوز 

ــد. ــاال باش ــر ب ــار مرگ ومی آم
ــتاد  ــه س ــفندماه در جلس ــژاد ۷ اس ــیدی ن ــا رش حمیدرض
کرونــای اســتان کرمــان بیــان کــرد: همــان حکمی کــه برای 
ــازی نیــز  ــرای خانه هــای ب مهــم کودک هــا اعمــال شــده ب

ــود. ــال می ش اعم
وی افــزود: آمــار واکسیناســیون کــودکان در اســتان پاییــن 
ــوزان  ــه دانش آم ــا ب ــده ت ــته ش ــدارس خواس ــت و از م اس

ــود. ــوان داده ش فراخ
رشــیدی نــژاد اضافــه کــرد: به نظر می رســد در ابتدای شــروع 
رونــد نزولــی پیک  ششــم هســتیم و آمار ســرپایی ها بــه طور 
قابــل توجــه کاهــش پیــدا کــرده اســت؛ آمــار بســتری ها هم 

یــا بــه میــزان خیلی کــم کاهــش داشــته یــا ثابــت بوده اند.
وی عنــوان کــرد: رقم واکسیناســیون در بعضی قســمت های 
اســتان پاییــن اســت؛ انتظــار بــر ایــن اســت بر طبــق تجارب 
پیک هــای قبلــی تــا دو هفتــه آینــده آمــار مرگ ومیــر بــاال 
باشــد. بــه طــور متوســط در هفتــه گذشــته روزانــه ۱۱ نفــر 

ــتیم. فوتی داش
رشــیدی نژاد تأکیــد کــرد: بیشــتر مرگ ومیرهــا در افــرادی 
بــوده کــه یــا واکســن نزدنــد یــا ناقــص بــوده اســت. کســانی 
کــه واکسیناســیون کامــل شــده باشــند مقاومــت خوبــی در 

برابــر بیمــاری  دارنــد.
وی تصریــح کــرد: منتظــر ســویه جدیــد کرونــا هســتیم که 
از ژاپــن آغــاز شــده و هرچــه واکسیناســیون کامل تــر باشــد 

می تــوان مقاومــت بیشــتری در مقابــل آن نشــان داد.

وفایی معاون سیاسی اجتامعی فرمانداری:

درجلسه شورای حفاظت از منابع اب: 

برجداسازی آب شرب از فضای 
سبز شهرداریها تاکیدشد

ــداری بردســیر  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا دســتور  جلســه شــورای حفاظــت از منابــع اب ب
کار ارائــه گــزارش از خاموشــی موتــور پمــپ هــای 
کشــاورزی و میــزان ذخیــره آب ،میــزان بارندگــی 
ســالجاری بــه ریاســت مهنــدس میرصادقــی 
فرمانــدار وبــا حضور اعضاء بخشــداران ، شــهرداران، 
مســئولین ادارات و صنایــع  ، نمایندگان کشــاورزان 

ــد ــداری برگــزار گردی درســالن اجتماعــات فرمان
ــواردی  ــا م ــر از اعض ــیرضمن تقدی ــدار بردس فرمان
در خصــوص   مشــکات چاههــای اب شــرب 
ــبز  ــای س ــرب فض ــازی آب ش ــاورزی ، جداس کش
شــهرداریها ، جلوگیــری از ســاخت و ســاز در حریم 
ــه هــا ،پیگیــری چاههــای جذبــی  و بســتر رودخان
در مهمانشهرشــهید چمــران را بیــان کرد و ســپس 
ــع آب ،جهــاد کشــاورزی  ــور مناب روســای اداره ا م

ــد ــه نمودن ــع طبیعــی گزارشــی را ارائ ،مناب

ــروش  ــی از ف ــع ناش ــه مناب ــورد اینک در م
ســهمیه بنزیــن چــه زمانــی پرداخــت مــی 
شــود نیــز این گونــه خواهــد بــود کــه فقــط 
یکبــار تســویه از ســوی ســازمان هدفمندی 
یارانه هــا انجــام می شــود؛ یعنــی هــر زمانــی 
ــد،  ــروش برس ــه ف ــهمیه ب ــه س ــاه ک در م
جمــع شــده و یکبــار تســویه خواهــد شــد 
ــه  ــت یاران ــا پرداخ ــان ب ــا همزم ــه الزام ک

ــود.    نقــدی نخواهــد ب
بنزیــن یارانــه ای ربطــی بــه کارت ســوخت و 

ــدارد ــه نقدی ن یاران
الزم بــه یــادآوری اســت که اعتبار و ســهمیه 
بنزیــن یارانــه ای هیــچ ارتباطــی بــه تغییــر 
در یارانه هــای نقــدی پرداختــی در هــر مــاه 
یــا کارت ســوخت اشــخاص نــدارد و در دوره 
ــوخت  ــرح، کارت س ــی ط ــرای آزمایش اج
تمامــی خودروهــا ماننــد قبــل شــارژ خواهد 

شــد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خرب داد:



او خواهدآمد 
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره زخرف، آیه ۲۸
»وجعلها کلمة باقیة فی عقبه لعلهم یرجعون«

او کلمه توحید را )کلمه باقیه( در اعقاب خود قرار داد تا به 
سوی خدا باز گردند. در این آیه وآیات قبل وبعد از آن اشاره 
ی کوتاهی به سرگذشت ابراهیم )علیه السالم( وماجرای او 
با قوم بت پرست بابل شده است تا بحث نکوهش تقلید 
را که در آیات قبل آمده بود تکمیل کند. زیرا اوال ابراهیم 
بزرگترین نیای عرب بود که همه او را محترم می شمردند 
وبه تاریخش افتخار می کردند. هنگامی که او پرده های 
تقلید را می درد اینها نیز اگر راست می گویند باید به او اقتدا 
کنند. اگر بنا هست تقلیدی از نیاکان شود چرا از بت پرستان 
تقلید کنند؟ از ابراهیم پیروی نمایند. ثانیا، بت پرستانی که 
ابراهیم در مقابل آنها قیام کرد به همین استدالل پوچ 
وواهی یعنی )پیروی از پدران( تکیه می کردند وابراهیم 
هرگز از آنها این استدالل را نپذیرفت. ثالثا، این نوع یک 
نوع دلداری برای پیامبر اسالم ومسلمانان نخستین است 
که بدانند اینگونه مخالفتها وبهانه جوییها همیشه بوده 
است نباید مأیوس وسست شوند. ولذا در مرحله نخست، 
قرآن می فرماید: بخاطر بیاور هنگامی که ابراهیم به پدرش 
)عمویش( آذر وقوم بت پرستش گفت من از آنچه شما می 
پرستید بیزارم مگر آن خدایی که مرا آفریده که او هدایتم 
خواهد کرد. او در این عبارت کوتاه هم استداللی برای 
انحصار عبودیت به پروردگار ذکر می کند. زیرا معبود کسی 
است که خالق ومدبر است وهم اشاره به مسأله هدایت 
تکوینی وتشریعی خداست که قانون لطف آن را ایجاب می 
کند. ابراهیم )علیه السالم( نه تنها در حیات خود طرفدار 
اصل توحید ومبارزه با هر گونه بت پرستی بود. بلکه تمام 
تالش وسعی خود را به کار گرفت که کلمه توحید همیشه 
در جهان باقی بماند. چنانچه در آیه مورد بحث می گوید: 
او کلمه توحید را کلمه ی باقیه در فرزندان واعقاب خود 
قرار داد تا به سوی خدا باز گردند. وجالب اینکه امروز تمام 
ادیانی که در کره زمین از توحید دم می زنند از تعلیمات 
توحیدی ابراهیم الهام می گیرند وسه پیامبر بزرگ الهی 
موسی )علیه السالم( وعیسی )علیه السالم( ومحمد )صلی 
اهلل علیه وآله وسلّم( از دودمان او هستند واین دلیل صدق 
پیشگویی قرآن در این زمینه است. درست است که قبل از 
ابراهیم انبیای دیگری هم چون نوح )علیه السالم( با شرک 
وبت پرستی مبارزه کردند وجهانیان را به سوی توحید 
دعوت نمودند ولی کسی که به این کلمه استقرار بخشید 
وپرچم آن را در همه جا برافراشت ابراهیم بت شکن )علیه 
السالم( بود. او حتی در دعاهای خویش از ساحت مقدس 
الهی درخواست می کند وعرضه می دارد: )واجنبنی وبنی 
ان نعبد االصنام( ترجمه: پروردگارا: من وفرزندانم را از اینکه 

پرستش بتها کنیم دور دار.
نکته ی ادبی بعضی از مفسرین ضمیر در )جعل( را به 
خداوند برگردانده اند که مفهوم آیه چنین می شود، خداوند 
کلمه ی توحید را در دودمان ابراهیم باقی وبرقرار ساخت 
ولی بازگشت ضمیر به خود ابراهیم )علیه السالم( مناسبتر 
به نظر می رسد زیرا جمله های قبل، از ابراهیم وکارهای او 
سخن می گوید ومناسب است که این مسئله هم )برقراری 
کلمه توحید( جزء کارهای ابراهیم باشد. به خصوص اینکه 
در آیات متعددی از قرآن روی این معنی تکیه شده است 
که ابراهیم )علیه السالم( اصرار داشت فرزندان واعقابش بر 
آیین الهی باقی بمانند. چنانکه در آیه ای می خوانیم که می 
فرماید: به خاطر بیاورید هنگامی را که پروردگار ابراهیم به 
او گفت: اسالم بیاور وتسلیم در برابر حق باش، او گفت: در 
برابر پروردگار جهانیان تسلیم هستم وابراهیم فرزندان خود 
را به این آیین توحید وصیت کرد. همچنین یعقوب گفت: 
ای فرزندان من: خداوند این دین را برای شما برگزیده است. 
جز به آیین اسالم از دنیا نروید. از آنچه گفتیم روشن شد که 
ضمیر مفعولی )در جعلها( به کلمه ی توحید وشهادت )ال 
اله اال اهلل( باز می گردد وخبر از تالشهای ابراهیم برای تداوم 
خط توحید در نسلهای آینده می دهد. در روایات متعددی 
که از طریق اهل بیت رسیده )مرجع ضمیر( مسأله ی 

)امامت( قلمداد شده است.
وطبعا ضمیر فاعلی هم به خدا بر می گردد. یعنی خداوند 
مسأله امامت را در دودمان ابراهیم تداوم بخشید، همانگونه 
که از یکی از آیات قرآنی چنین استفاده می شود که وقتی 
خداوند به ابراهیم فرمود: من تو را امام قرار دادم. او تقاضا 
کرد که در فرزندانش نیز )امامان( باشند. خداوند دعای او را 
اجابت کرد. به استثنای کسانی که آلوده به ظلم وستم می 
شوند. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، قال ال 
ینال عهدی الظالمین. ولی اشکالی که در اینجا به نظر می 
رسد این است که در آیه مورد بحث سخنی از امامت در 
میان نیست. مگر اینکه گفته شود جمله )سیهدین( )خداوند 
مرا هدایت می کند( را اشاره به این معنی بدانیم. چرا که 
هدایت پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( وامامان )علیهم 
السالم( نیز شعاعی از هدایت مطلقه الهی است وحقیقت 
امامت با حقیقت هدایت یکی است. وبهتر این است که 
گفته شود. مسأله امامت در کلمه ی توحید درج است چرا 
که توحید شاخه هایی دارد که یکی از شاخه هایش توحید 
در حاکمیت ووالیت رهبری است ومی دانیم امامان والیت 
ورهبری خود را از سوی خدا می گیرند نه اینکه از خود 
استقاللی داشته باشند. وبدین ترتیب این روایات از قبیل 
بیان یک مصداق وشاخه از مفهوم کلی )جعلها کلمة باقیة( 
محسوب می شود. بنابراین با تفسیری که در آغاز کردیم 

منافاتی ندارد.

  آیه 4 سوره  نساء :
و مهر زنان را به عنوان هدیه ای از روی طیب خاطر به 
ایشان بدهید و اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما 

واگذاشتند آن را حالل و گوارا بخورید.
1- منظور از واژه  »نحله« چیست؟

 »نحله« در لغت به معنی  »بدهی و دین« آمده و به 
معنی  »بخشش و عطیه« نیز هست.  »راغب« در کتاب  
»مفردات« می گوید : به عقیده من این کلمه از ریشه  
»نحل« )به معنی زنبور عسل( آمده است، زیرا بخشش 

و عطیه شباهتی به کار زنبور عسل در دادن عسل دارد.
2- چرا در آیه شریفه تعبیر  »صدقاتهن« آمده 

است؟
 »صدقاتهن« جمع صداق به معنی مهر است. آیه فوق 
به دنبال بحثی که در آیه گذشته درباره انتخاب همسر 
بود، اشاره به یکی از حقوق مسلم زنان می کند و تأکید 
می نماید که مهر زنان را به طور کامل همانند یک بدهی 
بپردازید. یعنی همانطور که در پرداخت سایر بدهی 
ها مراقب هستید که از آن چیزی کم نشود، در مورد 
پرداخت مهر نیز باید همان حال را داشته باشید. )این 

در صورتی است که  »نحله« را به معنی بدهی بگیریم.(
3- اگر  »نحله« را به معنای  »بخشش و عطیه« 

بگیریم، معنای آیه چگونه می شود؟
اگر به معنی عطیه و بخشش باشد تفسیر آیه چنین 
خواهد شد : »مهر را که عطیه الهی است و خدا به خاطر 
اینکه زن حقوق بیشتری در اجتماع داشته باشد و ضعف 
نسبی جسمی او از این راه جبران گردد، به طور کامل ادا 

کنید«
4- آیا قرار دادن مهر برای زن، فقط در اسالم 
است، یا در قبل از اسالم هم این قانون جریان 

داشته است؟
در عصر جاهلیت نظر به اینکه برای زنان ارزشی قائل 
نبودند غالبا مهر را که حق مسلم زن بود، در اختیار اولیای 
آنها قرار می دادند و آن را ملک مسلم آنها می دانستند. 
گاهی نیز مهر یک زن را ازدواج زن دیگری قرار می دادند 
به این گونه که مثال برادری، خواهر خود را به ازدواج 
دیگری در می آورد که او هم در مقابل، خواهر خود را به 

ازدواج وی در آورد و مهر این دو زن همین بود. 
اسالم بر تمام این رسوم ظالمانه خط بطالن کشید و مهر 
را به عنوان یک حق مسلم  به زن اختصاص داد و در 
آیات قرآن کراراً مردان را به رعایت کامل این حق توصیه 

کرده است.
در اسالم برای مهر مقدار معینی تعیین نشده است و بسته 
به توافق دو همسر است. اگر چه در روایات فراوانی تأکید 
شده که مهر را سنگین قرار ندهند، ولی این یک حکم 

الزامی نیست، بلکه مستحب است.
5- چرا آغاز و ادامه آیه پیرامون پرداخت مهر 

متفاوت است؟
در آغاز آیه برای حفظ حقوق زنان با صراحت دستور می 
دهد که باید تمام را به آنان پرداخت کنند، ولی در ذیل آیه 
برای احترام گذاردن به احساسات طرفین و محکم شدن 
پیوندهای قلبی و جلب عواطف می گوید : »اگر زنان با 
رضایت کامل خواستند مقداری از مهر خود را ببخشند 
برای شما حالل و گوارا است« تا در محیط زندگی 
زناشویی تنها قانون و مقررات خشک حکومت نکند بلکه 

به موازات آن عاطفه و محبت نیز حکم فرما باشد.
6- مگر زن و مرد هر دو از زندگی زناشویی به طرز 
یکسان سود نمی برند، پس چرا باید مرد به زن مهر 

بپردازد؟
درست است که مرد و زن هر دو از زندگی زناشویی به 
طور یکسان سود می برند، اما نمی توان انکار کرد که در 
صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری 
خواهد شد. زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی، معموال 
در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد. هر چند بعضی 
می خواهند به هنگام سخن گفتن این حقیقت روشن را 
انکار کنند، اما وضع زندگی اجتماعی بشر که با چشم می 
بینیم حتی در جوامع اروپایی که زنان به اصطالح از آزادی 
کامل برخوردارند، نشان می دهد که ابتکار عمل در کسب 

درآمد، بیشتر در اختیار مردان است.
امکانات  انتخاب همسر مجدد  برای  به عالوه مردان 
بیشتری دارند، ولی زنان بیوه مخصوصا با گذشت قسمتی 
از عمر آنها و از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی، 

امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است.
با توجه به این جهات روشن می شود که امکانات و سرمایه 
ای را که زن با ازدواج از دست می دهد، بیش از امکاناتی 
است که مرد از دست می دهد. در حقیقت مهر چیزی به 
عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله ای برای تامین 
زندگی آینده او است. عالوه بر مسأله مهر معموال به شکل 
ترمزی در برابر تمایالت مرد نسبت به جدایی و طالق 

محسوب می شود.
درست است که مهر از نظر قوانین اسالم با برقرار شدن 
پیمان ازدواج به ذمه مرد تعلق می گیرد و زن فورا حق 
مطالبه آنرا دارد، ولی چون معموال به صورت بدهی بر ذمه 
مرد می ماند هم اندوخته ای برای آینده زن محسوب می 
شود و هم پشتوانه ای برای حفظ حقوق او و مانعی برای 
جلوگیری از فروپاشی پیمان زناشویی و خانواده آنان است.
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در نشســت ســتاد ملی مقابله بــا کرونا 
ــد واکســن مخصــوص ســویه  از تولی
اُمیکــرون از ســوی مجموعــه دارویــی 
ــان  ــد و همزم ــر داده ش ــت خب برک
ــداد، رییس جمهــور هــم  ــا ایــن روی ب
بــر ضــرورت اقنــاع افکارعمومــی 
بــرای تزریــق ُدز ســوم واکســن و 
افزایــش جرایــم بی توجهــی بــه 
تأکیــد  بهداشــتی  شــیوه نامه های 

ــرد. ک
ــت  ــگار حــوزه دول ــه گــزارش خبرن ب
اطالع رســانی  پایــگاه  از  ایرنــا 
ریاســت جمهوری، آیــت اهلل »ســید 
ابراهیم رئیســی« روز شــنبه در جلسه 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا از ارائــه 
گزارشــی بــا موضــوع کاهشــی شــدن 
ــان مــوج ششــم  ــد ابتــال و قربانی رون
ــندی  ــراز خرس ــا اب ــری کرون همه گی
کــرد و گفــت: البتــه ایــن مســأله بــه 
ــت  ــث سس ــد باع ــه نبای ــچ وج هی
شــدن اجــرای اصول بهداشــتی شــود.
آحــاد  همــه  از  رییس جمهــور 
مــردم، اصنــاف و کارمنــدان خواســت 
ــا دقــت و به طــور کامــل  همچنــان ب
ــت  ــتی را رعای ــیوه نامه های بهداش ش

ــور در  ــزاری و حض ــژه از برگ ــه وی و ب
ــزود:  ــد و اف ــز کنن ــات پرهی اجتماع
اجــرای  متولــی،  دســتگاه های 
پروتکل هــای بهداشــتی را به طــور 

ــد. ــری کنن ــر پیگی ــدی و مؤث ج
ــن پرخــط  ــه برخــی اماک وی در ادام
ــه  ــورد توج ــا را م ــیوع کرون ــرای ش ب
قــرار داد و اظهــار داشــت: یکــی از 
ــرای شــیوع  ــا ب ــن محل ه پرخطرتری
کرونــا، وســایل حمــل و نقــل عمومی 
اســت و لــذا مســئوالن مربوطه پیگیر 
ــه  ــا از جمل ــق پروتکل ه ــرای دقی اج
در خطــوط هوایــی و رعایــت مصوبــه 
ســقف ۶۰ درصدی در پروازها باشــند.
بــر  رئیس جمهــور  تأکیــد 
افزایــش جرایــم بی توجهــی بــه 

بهداشــتی  شــیوه نامه های 
آیــت اهلل رئیســی بــا اشــاره به گــزارش 
ارائــه شــده در جلســه دربــاره کیفیت 
بازدارندگــی جریمه هــای در نظــر 
ــت  ــدم رعای ــرای ع ــده ب ــه ش گرفت
ــح  ــتی، تصری ــیوه نامه های بهداش ش
کــرد: الزم اســت ایــن جریمه هــا 
بــا هــدف افزایــش بازدارندگــی و 
ارتقــای توجــه بــه دســتورالعمل های 

ــا مــورد  ــه کرون ــوط ب بهداشــتی مرب
ــد. ــرار گیرن بازنگــری ق

ــری  ــش دیگ ــور در بخ رییس جمه
ــق  ــت تحقی ــه اهمی ــخنانش ب از س
ــوارض  ــار و ع ــاره آث ــش درب و پژوه
اجتماعــی و روانــی کرونــا اشــاره 
و خاطــر نشــان کــرد: مطالعــه 
عــوارض ناشــی از کرونــا بــرای افــراد 
اجتماعــی  و  شــخصی  ابعــاد  در 
ــم و پشــتوانه عملکــرد و  بســیار مه
در  مــا  بهتــر  تصمیم گیری هــای 
آینــده اســت، لــذا ایــن موضــوع بایــد 
بســیار مــورد توجــه بگیــرد و از نتایج 
تحقیقــات و تجربیات دیگــران نیز به 

ــود. ــتفاده ش ــن اس ــو احس نح
آیــت اهلل رئیســی همچنیــن با اشــاره 
بــه گزارشــی کــه درباره طب ســنتی 
در جلســه ارائه شــد، مواجهــه عالمانه 
بــا ایــن موضــوع را در محافــل علمی 
و دانشــگاهی از مصادیق تضــارب آرا و 
آزاداندیشــی دانســت و از دانشگاه های 
علــوم پزشــکی و وزارت بهداشــت 
ــد  ــم کنن ــی را فراه ــت فضای خواس
تــا متخصصــان ایــن عرصــه بتواننــد 
ــران  ــاتید و صاحب نظ ــع اس در جم

ساخت واکسن مخصوص سویه اُمیکرون توسط مجموعه دارویی برکت
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پزشــکی بــه بحــث و گفت وگــو دربــاره 
نظرات شــان بپردازنــد و مــردم از نتیجــه ایــن 

ــد شــود. مباحــث بهره من
در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا اعالم 
شــد کــه محققــان مجموعــه دارویــی برکــت 
ــد  ــدی تولی ــن جدی ــده اند واکس ــق ش موف
کننــد کــه مشــخصاً می توانــد در برابر ســویه 
اُمیکــرون بازدارندگــی موفــق و ســطح باالیــی 

داشــته باشــد.
در ایــن جلســه مقــرر شــد الزامــات و 
محدودیت هــای کرونایــی، بــا لحــاظ تعریــف 
ــف  ــای مختل ــده از رنگ ه ــه ش ــی ارائ جهان
کرونایــی، متناســب بــا شــرایط فعلــی شــیوع 

ــود. ــف ش ــور بازتعری ــا در کش کرون

چگونه ایمنی کودکان ۵ تا ۹ ساله را در برابر ابتال به کرونا باال ببریم؟
چگونــه ایمنی کــودکان ۵ تا ۹ ســاله 
را در برابــر ابتــال بــه کرونا بــاال ببریم؟
دکتــر کامــران قــدس ضمن هشــدار 
ــن  ــدی گرفت ــرای ج ــن ب ــه والدی ب
ــروه  ــرای گ ــا ب ــق واکســن کرون تزری
ســنی ۵ ســال بــه بــاال بــرای مقابلــه 
ــدت  ــش ش ــروس و کاه ــن وی ــا ای ب
بیمــاری، گفــت: تاکنــون ۶.۱ درصــد 
جمعیــت بیــن ۵ تــا ۹ ســاله تحــت 
پوشــش ایــن دانشــگاه علیــه کرونــا 

واکســینه شــدند.
کامــران قــدس در گفــت و گــو 
ــزار و  ــت: ۳۱ ه ــراز داش ــا، اب ــا ایرن ب
۱۵۴ کــودک جــزو جمعیــت تحــت 
علوم پزشــکی  دانشــگاه  پوشــش 
اســتان ســمنان هســتند کــه از ایــن 
ــه  ــد علی ــا ۶.۱ درص ــت تنه جمعی

ــدند. ــینه ش ــا واکس ــروس کرون وی
وی ادامــه داد: ویــروس کرونــا در مــوج 
ــا ســویه اُمیکــرون بیشــتر  ششــم ب
تمایــل به گــروه ســنی کــودکان دارد 
و تنهــا راهــکار مقابلــه بــا ایــن ســویه 

جدید در قشــر حســاس کــودکان انجام 
واکسیناســیون اســت.

کــه  والدینــی  کــرد:   بیــان  وی 
کــودکان متولــد ســال ۱۳۹۵ بــه قبــل 
ــام  ــه انج ــبت ب ــد  نس ــد می  توانن دارن
ــه  ــود علی ــودک خ ــیون ک واکسیناس

ــد. ــدام کنن ــا اق ــروس کرون وی
قــدس تاکیــد کــرد: خانواده هــا از 
فرصــت تزریــق واکســن به گروه ســنی 
ــا ۱۱ ســال اســتفاده  ــج ت ــودکان پن ک
ــان از  ــی کودکانش ــرای رهای ــد و ب کنن
ــان  ــرای تزریــق واکســن آن امیکــرون ب

اهتمــام داشــته باشــند.
وی یــادآور شــد: گــروه ســنی ۶ تــا ۱۸ 
ــوزی  ــت دانش آم ــزو جمعی ــال ج س
محســوب می شــوند کــه اکنــون ۵۵.۱ 
درصــد جمعیــت دانش آمــوزی تحــت 
پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان 
ــد دز دوم  ــمنان دز اول و ۴۴.۲ درص س

واکســن کرونــا را دریافــت کردنــد.
ــیون  ــرد: واکسیناس ــان ک وی خاطرنش
بهتریــن راه پیشــگیری بــرای هــر 

بیمــاری اســت و تزریــق واکســن کرونا 
بــه کــودکان از عــوارض بلندمــدت این 
بیمــاری در آنــان جلوگیــری می کنــد.

ــا  ــواده ه ــی خان ــی برخ ــدس، نگران ق
ــا  ــن کرون ــق واکس ــه تزری ــبت ب نس
بــه کودکانشــان را بــی مــورد و نوعــی 
ــن  ــوارض ای ــاره ع ــی در ب ــزرگ نمای ب
ــت : در  ــرد و گف ــف ک ــن توصی واکس
شــرایط فعلــی که ســویه جدیــد کرونا 
ــه  ــاال در جامع ــرایت ب ــدرت س ــا ق ب
اپیدمــی شــده اســت، تزریــق واکســن 
کرونــا بــه کــودکان بــرای در امــان نگه 
داشتنشــان از ابتــال بــه ایــن بیمــاری 
بســیار ســودمندتر از عــوارض احتمالی 
اســت کــه ذهــن خانــواده هــا را درگیر 

کــرده اســت.
وی گفــت: تزریــق واکســن کرونــا 
بــه کــودکان در سراســر جهــان در 
ــرورت دارد  ــت  و ض ــام اس ــال انج ح
خانواده هــا بــرای حفــظ ســالمتی 
فرزندشــان حتمــا نســبت بــه تزریــق 
هــر چــه زودتــر واکســن اقــدام کننــد.

متخصصــان  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــن  ــز از والدی ــی نی ــای عفون بیماری ه
ــا در صــورت مشــاهده  ــد ت می خواهن
هــر یــک از عالئم تنفســی تند، دشــوار 
و تنگی نفــس، نالــه و کبــودی زبــان و 
ــیاری و  ــطح هوش ــش س ــا، کاه لب ه
ــی در  ــدازه، ناتوان ــراری بیــش از ان بی ق
خــوردن و آشــامیدن و کاهــش حجــم 
ادرار، اســتفراغ و مقــاوم بــه درمــان در 
کــودکان هــر چــه ســریعتر آنــان را بــه 

مراکــز درمانــی منتقــل کننــد.

اعالم جرم دادستان علیه یک مدیر در کرمان بابت قصور در انجام وظایف قانونی
ــتان  ــز اس ــالب مرک ــی و انق ــتان عموم دادس
کرمــان گفت: پــس از اجرای نخســتین مرحله 
از راســتی آزمایی اقدامــات مدیــران در راســتای 
صیانــت از حقــوق بیت المــال، علیــه یکــی از 
مدیــران اســتانی بــه دلیــل کوتاهــی و قصــور 
در انجــام وظایــف خــود در ایــن زمینــه، اعــالم 

جــرم شــده اســت.
ــان،  ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
دادخــدا ســاالری دادســتان کرمــان در جلســه 
ــال  ــوق بیت الم ــظ حق ــورای حف ــت ش نشس
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اجرای نخســتین 
ــران در  ــات مدی ــتی آزمایی اقدام ــه راس مرحل
راســتای صیانــت از حقــوق بیت المــال در 
بازدیــد از رفــع تصــرف انجــام شــده از اراضــی 
اطــراف شــهرک ســدید کرمــان اظهار داشــت: 
ــات، اراضــی تحــت تولیــت و  صیانــت از امکان
ســرمایه های هــر دســتگاه یکــی از مصادیــق 
ــه  ــد ب ــال اســت و بای ــوق بیت الم ــظ حق حف
صــورت ویــژه مــورد توجه مدیــران قــرار گیرد.

وی تاکیــد کــرد: حفــظ و حراســت از امکانات 
ــی اســت کــه  و اراضــی تحــت تولیــت، اصل
ــر  ــژه ب ــورت وی ــه ص ــان ب ــتانی کرم دادس
ــر  ــم اگ ــرا معتقدی ــد زی ــارت می کن آن نظ
دســتگاه ها وظایــف خــود در ایــن حــوزه را بــه 
درســتی اجرایــی کننــد، بســیاری از مســائل 
از جملــه حاشیه نشــینی، تصــرف غیرقانونــی 
اراضــی و تغییــر کاربری هــای غیرمجــاز 
ــت  ــت و فرص ــد گرف ــورت نخواه ــی ص اراض
ارتــکاب جــرم در ایــن زمینــه از افــراد گرفتــه 

می شــود.
مدیــران  داد:  ادامــه  کرمــان  دادســتان 
ــدی  ــه جمع بن ــبت ب ــد نس ــتگاه ها بای دس
ــوی  ــده از س ــام ش ــات انج ــی اقدام و ارزیاب
ــظ  ــتای حف ــود در راس ــوع خ ــازمان متب س
حقــوق بیت المــال و حفــظ ســرمایه های 
ــا هرگونــه تعــرض  عمومــی اقــدام کــرده و ب
ــی  ــی دولت ــه اراض ــودجو ب ــراد س ــط اف توس
ــرده و در راســتای  ــه جــدی ک ــال مقابل و انف
ــاه  ــت کوت ــی در جه ــت اراض ــت مالکی تثبی

کــردن دســت زمین خــواران حرکــت کننــد و در غیــر اینصــورت 
بــه عنــوان تــرک فعــل منجر بــه تضییــع امــوال دولتــی و عمومی 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــی ص ــورد قانون برخ
ــرح  ــگار و ط ــد ن ــون ح ــرای قان ــرح اج ــرای ط ــزوم اج ــر ل وی ب
ــه داد:  ــرد و ادام ــد ک ــز تاکی ــی نی ــی و دولت کاداســتر اراضــی مل
ــون  ــه قصــور در ایــن حــوزه نیــز براســاس مــاده ۵۹۸ قان هرگون
مجــازات اســالمی از بــاب تضییــع امــوال دولتــی و بیت المــال قابل 

پیگیــرد قانونــی اســت.    

در ستاد مقابله با کرونا اعالم شد:

باند خشِن اراذل و اوباش با دخالت پلیس در کرمان متالشی شد
به گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان ، ســرهنگ 
مهــدی پورامینایی در جمــع خبرنــگاران در ارتباط با 
اقدامــات انجــام شــده در راســتای برخــورد بــا اراذل و 
اوبــاش اظهــار داشــت: امنیــت و آرامــش شــهروندان 
خــط قرمــز نیــروی انتظامــی بــوده و هــر کــس بــه 
هــر نحــوی کــه بــه خواهــد در امنیــت شــهروندان 
ــرم  ــالح گ ــتفاده از س ــا اس ــد و ب ــاد کن ــی ایج خلل
ــا برخــورد  ــد ب و ســرد ایجــاد رعــب و وحشــت کن

قاطعانــه پلیــس مواجــه می شــود.
وی بــا اشــاره بــه دســتگیری بانــد اراذل و اوبــاش در 
کرمــان بیــان کــرد: ایــن بانــد چنــد روز گذشــته در 
یکــی از محــالت شــهر کرمــان اقــدام به ایجــاد رعب 
و وحشــت، شکســتن شیشــه های خودرو و اســتفاده 

از ســالح ســرد از جملــه شمشــیر و قمــه و ســالح گرم 
کــرده بــود کــه بــا اشــراف اطالعاتــی همــکاران ما کمتر 

از ۲۴ ســاعت دســتگیر شــدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
یکــی از افــراد ایــن باند بــه یکــی از اســتان های همجوار 
متــواری شــده بود کــه بــا اقدامات انجام شــده و اشــراف 
اطالعاتــی همــکاران مــا موفــق به دســتگیری ایــن فرد 
شــدند گفــت: در این بانــد ۱۱ نفــر از اراذل و اوباشــی که 
ســابقه شــرارت داشــته دســتگیر و تعدادی ســالح سرد 
و گــرم و موتورســیکلت های ســنگین غیرمجــاز از ایــن 

بانــد کشــف و ضبط شــده اســت.
ــا اراذل و  ــه ب ــه در بحــث مقابل ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــات  ــل تشــکیل و اقدام ــی از ســال قب ــاش قرارگاه اوب

بســیار خوبــی در پلیــس شهرســتان کرمــان در ایــن 
راســتا انجــام شــده عنــوان کــرد: در ایــن مــدت ۲۹۰ 

درصــد افزایــش دســتگیری داشــتیم.
ســرهنگ پورامینایــی با بیــان اینکه دادســتان قاضی 
ویــژه ای در نظــر گرفتــه شــده گفــت: پلیــس برخورد 
جــدی بــا ایــن افــراد داشــته و افــراد دســتگیر شــده 

تحویــل مراجــع قضایــی می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــام پایانــی ســال و عیــد 
نــوروز افــرادی کــه بازداشــت شــده و وســایل نقلیــه 
توقیف شــده تــا پایان تعطیــالت نــوروز در بازداشــت 
و توقیــف می مانــد افــزود: از ابتــدای ســال تــا کنــون 
۱۰ طــرح ویــژه برخــورد بــا اراذل و اوبــاش را در برنامه 

داشتیم.
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ــا  ــا ب ــی کرون ــه علم ــو کمیت عض
بیــان اینکــه در سراســر دنیــا یــک 
رونــد کاهشــی ناگهانــی در ســویه 
ــه  ــرون را شــاهد هســتیم ک امیک
ایــن بــر خــاف مشــاهدات در 
ســویه دلتــا اســت، در عیــن حــال 
گفــت: امــا از نظــر پاندمــی هنــوز 
ــتیم و  ــادی هس ــرایط غیرع در ش
ــئولین  ــردم و مس ــم از م خواهش
ایــن اســت کــه شــرایط را عــادی 

. نبینند
ــاری در گفت وگو  دکتر مجید مخت
با ایســنا، گفت: مــا اکنــون در حال 
ــم  ــد مای ــک رون ــردن ی ــی ک ط
کاهشــی در مــوارد ابتــا هســتیم؛ 
ــم  ــا ه ــه قب ــور ک ــه همانط البت
اعــام کردیــم رونــد مرگ ومیــر در 
بیمــاران کوویــد۱۹ حــدود ۲ الی ۳ 
هفتــه عقب تــر اســت؛ یعنــی ایــن 
آمــار مــرگ و میــر فعلــی مربــوط 
ــه  ــا ۳ هفت ــوارد ابتــای ۲ ت ــه م ب
قبــل اســت. اکثــر قریــب بــه اتفاق 
ایــن بیمــاران کــه فــوت کردند نیز 
واکســینه نبودنــد، حتــی در وجهه 
بیــن المللــی نیــز ۸۰ تــا ۸۵ درصد 
فــوت شــدگان، واکســینه نبودنــد 
زمینــه ای  بیماری هــای  یــا  و 
داشــتند. گاهــی نیــز ایــن تعــداد 
مــرگ و میــر، باقی مانــده بیمارانــی 
هســتند کــه از هفته هــای قبل تــر 

در ICUهــا بســتری بودنــد.
کاهــش فوتیهــای کرونــا؛ 

ــی ــه آت ــاال 2 هفت احتم
وی افــزود: بــه احتمــال زیــاد اگــر 
ایــن رونــد کاهشــی در مــوارد 
ــی ابتــا ادامــه داشــته باشــد  فعل
ــا  ــده ی ــه آین ان شــاءاهلل در ۲ هفت
ــش  ــد آرام کاه ــر، رون ــی زودت حت
ــاهد  ــم ش ــر را ه ــرگ و می در م
خواهیــم بــود. البتــه ایــن موضــوع 
ــز  ــردم عزی ــار م ــه رفت ــته ب وابس
اســت کــه چقــدر اصول بهداشــتی 
نظیــر اســتفاده از ماســک، حفــظ 
فاصلــه اجتماعــی، عــدم تــردد غیر 
ضــروری و تجمعــات را رعایــت 
کننــد. اگــر ایــن مــوارد طــی چند 
هفتــه آتــی رعایــت شــود ممکــن 
اســت شــاهد رونــد نزولــی ابتــا و 

مــرگ و میــر باشــیم.

بــه قلــه موج ششــم رســیده 
ــا خیر؟ ــم ی ای

ــاره  ــه درب ــوق تخصــص ری ــن ف ای
ــوج  ــه م ــری در قل ــان قرارگی زم
ششــم کرونــا، اظهــار کرد: بــه نظر 
می رســد بســیار بــه قلــه نزدیــک 
ــخ  ــردا تاری ــا ف هســتیم و امــروز ی
درســتی اســت کــه بگوییــم در قله 
قــرار گرفتیــم. اگــر رونــد کاهشــی 
بیشــتری را در ابتا شــاهد باشــیم، 
ایــن نویــد وجــود دارد کــه بگوییم 
قلــه مــوج را رد کردیــم. البته توجه 
ــداد  ــا تع ــور م ــه در کش ــد ک کنی
ــود  ــام می ش ــه انج ــت هایی ک تس
ــر  ــی اگ ــت؛ ول ــاد نیس ــدر زی آنق
همیــن رونــد حاضــر بــا ایــن تعداد 

ــم،  ــر بگیری ــت را در نظ ــذ تس اخ
می توانیــم امیــدوار باشــیم کــه در 
چنــد روز آینــده از قلــه عبور کنیم.
او بــا تاکیــد بــر اینکه زمــان کاهش 
مــوارد مــرگ و میــر و حتــی 
ــر  ــرگ و می ــار م ــه آم ــیدن ب رس
دو رقمــی وابســته بــه متغیرهــای 
زیــادی اســت، بیــان کــرد: اگــر در 
همیــن لحظــه تمــام متغیرهــا را 
ثابــت درنظــر بگیریــم، امیــد دارم 
طــی دو هفتــه آینــده کاهــش 
مــرگ و میــر به شــکل محســوس 
قابــل روئیــت باشــد. دربــاره زمــان 
ــرگ و  ــار م ــدن آم ــی ش دو رقم
میــر نمیتــوان پیش بینــی دقیقــی 
داشــت، امــا بــه طــور کلــی کاهش 

ــندی دارد. ــای خرس ــار ج آم

ــی 150  ــروج ناگهان ــت خ عل
شــهر از وضعیــت قرمــز 

کرونایــی
ایــن عضــو هیئــت علمی دانشــگاه 
ــتی  ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش عل
درخصــوص خــروج بیــش از ۱۵۰ 
شــهر از رنگبنــدی قرمــز کرونایــی 
طــی روزهــای اخیــر، تصریــح 
کــرد: اگــر تمــام متغیرهــا را فعــا 
ثابــت نگــه داریــم، باید بدانیــم این 
ــه در بســیاری از  ــدی اســت ک رون
ــم رخ داده  ــی ه ــورهای اروپای کش
اســت. در حــال حاضــر در سراســر 
دنیــا یــک رونــد کاهشــی ناگهانــی 
شــاهد  را  امیکــرون  ســویه  در 
ــر خــاف آن  ــن ب هســتیم کــه ای
چیــزی اســت کــه در ســویه دلتــا 
شــاهد بودیــم. بــه عنــوان مثــال در 
دانمــارک، هلنــد، فرانســه و... نــزول 
ناگهانــی مــوارد ابتــا را شــاهد 
ــش  ــم کاه ــران ه ــتیم. در ای هس
ــز  ــهرهای قرم ــداد ش ــریع تع س
ــی  ــار ویروس ــن رفت ــد از ای می توان
پیــروی کنــد و تعجــب نمی کنــم 
ــتری  ــهرهای بیش ــداد ش ــر تع اگ
بــه زودی از وضعیــت قرمــز خــارج 

شــوند.

پیشــگیری؛ بزرگتریــن ســپر 
در برابــر بیماریهــای عفونــی

ــد۱۹  ــار کووی ــر رفت ــزود: اگ وی اف
ثابــت بمانــد و جهــش خاصــی بــه 
وجــود نیایــد و در همیــن دو نــوع 
ــه  ــم، ب ــویه بمانی ــن س ــی ای اصل
احتمــال بســیار زیــاد تعــداد باالیی 
ــانی  ــژه کس ــه بوی ــراد جامع از اف
کــه واکسیناســیون خــود را کامــل 
ــی  ــتند و آنت ــن هس ــد، ایم کردن
بــادی تولیــد کرده و ایمنی ســلولی 
قوی تــری دارنــد؛ امــا این هــا هیــچ 
کــدام دلیلی بــرای اینکه ســپرهای 
ــن  ــروس را پایی ــر وی ــود در براب خ
بیاوریــم نیســت. بزرگتریــن ســپر 
مــا در برابــر بیماری هــای عفونــی، 
ــی از  ــه یک ــت ک ــگیری اس پیش
راه هــای آن واکسیناســیون اســت؛ 
امــا پیشــگیری عمــده ای کــه بایــد 
انجــام دهیــم، رعایــت اصــول اولیه 

بهداشــتی اســت.
ــد  ــروس، عی ــه داد: وی ــاری ادام مخت
نــوروز و مــاه رمضان نمی شناســند و 
ممکــن اســت بــا بی احتیاطــی دچار 
ــی از  ــویم. یک ــدی ش ــای بع موج ه
ــروس  ــد  وی ــه میتوان ــرایطی ک ش
را قوی تــر کنــد، تعــداد بــاالی 
ــداد  ــی تع ــرا وقت ــروس اســت زی وی
بــاالی ویــروس کنــار هــم قــرار 
گیرنــد، خیلــی خطرنــاک می شــوند 
اگــر  کــه  اســت  واضــح  پُــر  و 
تجمعــات خانوادگــی، غیرخانوادگی، 
گیــرد،  شــکل  و...  مســافرت ها 
مشــخصا شانس بیشــتری در اختیار 
ویــروس گذاشــتیم تــا جهــش کند. 
ــام  ــوام در ای ــم می خ ــردم فهی از م
بهــاری رفتــاری نداشــته باشــند کــه 
ســالیان بعــد در چنیــن ایــام زیبایی 
عــزادار باشــند. بهتر اســت بــا رعایت 
ــود  ــب خ ــتی مواظ ــول بهداش اص
باشــند و از ســفرهای بیهــوده پرهیز 

کننــد.

هنــوز در شــرایط »غیرعادی« 
هستیم

عــادی  شــرایط  در  افــزود:  وی 
ــرد و  ــار ک ــادی رفت ــوان غیرع نمی ت
ــادی  ــم ع ــادی ه ــرایط غیرع در ش
رفتــار کردن بســیار خطرناک اســت. 
مــا از نظــر پاندمی هنــوز در شــرایط 
غیرعــادی هســتیم و خواهــش مــن 
ــت  ــن اس ــئولین ای ــردم و مس از م
کــه شــرایط را عــادی نبیننــد. نباید 
ایــن امــر بــه مــردم القا شــود کــه در 
پایان پاندمی هســتیم کــه رفتارهای 

اجتماعــی را عــادی بپنداریــم.

ــال  ــه در ح ــاره اینک ــاری درب مخت
ــرون  ــویه امیک ــدام زیرس ــر ک حاض
در کشــور در گــردش اســت، اظهــار 
کــرد: مــا تمــام ویروس هــا را از 
ــاوت ویروســی  نظــر گونه هــای متف
همــواره اندازه گیــری نمی کنیــم. 
بــر اســاس مطالعــات عمــده اروپایی 
و آنچــه که در ایــران داریــم، میدانیم 
کــه آرام آرام زیرواریانــت BA۲ از 
ســویه امیکــرون غالــب شــده اســت. 
در برخــی کشــورهای اروپایــی مانند 
دانمــارک که کشــور را باز گذاشــتند 
از  ســویه ها  درصــد   ۹۰ حــدود 
شــاخه BA۲ بــوده اســت. هیچگونــه 
ــم  ــران ه ــه در ای ــدارم ک ــکی ن ش
گونــه غالــب امیکــرون، BA۲ اســت. 

مدیر تحقیق و توســعه مؤسســه تحقیقات واکســن 
ــارس  و ســرم ســازی رازی گفــت: اثربخشــی کووپ
ــاس  ــر اس ــا ب ــردش کرون ــویه های در گ ــه س علی

ــات شــد. ــف اثب ــای مختل آزمایش ه
ــی  ــا بن ــید رض ــر، س ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــا  ــه ارتق ــاز ب ــدم نی ــا ع ــاز ی ــاره نی ــمی درب هاش
واکســن رازی کووپــارس و اســتفاده از ســویه 
ــا و اومیکــرون در واکســن گفــت: تمــام  هــای دلت
واکســن های موجــود در جهــان از جملــه واکســن 
رازی کــوو پــارس در مقابــل ســویه اومیکــرون 
اثربخشــی کمتــری نســبت بــه واریانــت آلفــا و دلتا 
دارنــد، امــا بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده در 
مؤسســه رازی، ایــن کاهش اثر بخشــی به انــدازه ای 
معنــی دار نیســت کــه الزم باشــد آنتــی ژن موجود 
ــا  ــا ی ــه ســویه دلت ــارس را ب در واکســن رازی کووپ

اومیکــرون تغییــر دهیــم.
ــا  ــن های ارتق ــی واکس ــرد: اثربخش ــح ک وی تصری
یافتــه بــا ایــن ســویه هــا، در حیوانات آزمایشــگاهی 
ــن های  ــا واکس ــاداری ب ــاف معن ــان داد، اخت نش

فعلــی ندارنــد.
ــزود:  ــه رازی اف ــعه مؤسس ــق و توس ــر تحقی مدی
مطالعــات دیگــر نیــز حاکی از آن اســت که واکســن 
علیــه اومیکــرون نمی توانــد اثربخشــی مناســبی بر 

روی ســویه دلتــا یــا دیگــر ســویه هــا بگــذارد.
بنــی هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 
ســویه هــای مختلفــی در گــردش اســت و واکســن 
رازی کووپــارس می توانــد اثربخشــی قابــل قبولــی 
روی آنهــا داشــته باشــد، بنابرایــن فعــاً بــه تغییــر 
ســویه و ارتقــا واکســن نیــازی نیســت، یــادآور شــد: 
مطالعــات جهانــی نیــز همیــن را نشــان می دهــد. 
ــه ای  ــن مــورد مقال ــه نیچــر در ای ــه تازگــی مجل ب
ــه اســت کــه  ــن نکت ــد ای منتشــر کــرده کــه موی
واکســن های تقویــت شــده علیــه اومیکــرون مزیتی 

ــد. ــر واکســن های موجــود ندارن ب
وی ادامــه داد: در ایــن مقالــه با عنوان »واکســن های 
هدفمنــد اومیکــرون در آزمایش هــای اولیــه بهتــر از 
ــه  ــده ک ــاره ش ــتند« اش ــی نیس ــن های اصل واکس
ــان  ــی نش ــه حیوان ــات اولی ــه ای از مطالع مجموع
اختصاصــی  کننده هــای  تقویــت  می دهــد، 
ــوم  ــه دوز س ــبت ب ــی نس ــچ مزیت Omicron هی

ــد. ــی ندارن ــن های فعل واکس
بنــی هاشــمی افــزود: براســاس ایــن مقاله، یکــی از 
ایــن مطالعــات نشــان داد کــه هــم واکســن اصلــی 
وهــم تزریــق بــه روز شــده باعــث افزایــش ســطح 
ــئول  ــه مس ــوند ک ــه می ش ــلول های B حافظ س
تولیــد آنتــی بادی هــا بــرای دفــع ویــروس هســتند.

وی اضافــه کــرد: همچنیــن با اســتناد به ایــن مقاله، 
یــک مطالعــه روی موش هــا حاکــی از آن اســت که 
 Omicron ــا دادن یــک تقویت کننــده منطبــق ب
پــس از دو دوز واکســن مبتنــی بــر mRNA هیــچ 
ــده ای بیشــتر از یــک تقویت کننــده اســتاندارد  فای

ندارد.
بــه گفتــه مدیــر تحقیــق و توســعه مؤسســه رازی، 
ایــن مؤسســه در حــال حاضــر مطالعات فشــرده ای 
ــر روی افزایــش اثربخشــی واکســن رازی کــوو  را ب
پــارس بــر علیــه ســویه اومیکــرون انجــام می دهــد.

اثربخشی کووپارس 
علیه سویه های در 

گردش کرونا
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فلسفه نماز خواندن و رابطه آن 
با بی نیاز مطلق بودن خداوند

ــت،  ــز اس ــه چی ــاز از هم ــی نی ــی و ب ــد غن خداون
چــون غیــر از خــدا هــر چــه موجــود اســت، همــه 

ــه او. ــد ب ــوق خــدا اســت و نیازمن مخل
در هیــچ آمــوزه ای دینــی ســراغ نداریــم کــه خداوند 
از دیگــران خواســته باشــد بــه او توجــه کننــد تــا بــا 
منفعــت بــی نیــازی خداونــد ناهمگــون باشــد، بلکه 
آنچــه در قــرآن یــا در برخــی از روایــات وارد شــده، 
آن اســت کــه انســان در تمامــی حــاالت بایــد بــه 
یــاد خــدا باشــد. یــاد خــدا بــودن نــه از جهــت ایــن 
اســت کــه نیــاز دارد یــاد او باشــیم، بلکــه مــا بــرای 
اینکــه بتوانیــم زندگــی بــا آرامــش داشــته باشــیم و 
امیــد و تــوکل در قلب مــان روشــن باشــد، نیــز بــه 
دنبــال گنــاه و کار ناپســند نرویــم و بــه طــور کلــی 
بــرای رســیدن بــه ســعادت و کمــال، نیازمنــد یــاد 

خــدا هســتیم:
ــا  ــوب ؛۱ آگاه باشــید ب ــن القل ــر اهلل تطمئ »أال بذک

ــد«. ــدا می کن ــش پی ــا آرام ــدا دل ه ــاد خ ی
ــاز،  ــف همچــون نم ــات،  تکالی ــر در برخــی از آی اگ
ــه ایــن جهــت  ــه ب روزه از مــردم خواســته شــده، ن
ــه  ــادت دارد، بلک ــه عب ــاز ب ــد نی ــه خداون ــت ک اس
ــادت و  ــه عب ــاز ب ــه نی ــتند ک ــان ها هس ــن انس ای
بندگــی خداونــد دارنــد تــا در ســایه پرســتش خــدا، 
از عبودیــت نفــس امــاره و شــیطان درون و بیــرون 
رهایــی یافتــه، اســتعدادهای عالــی انســانی شــکوفا 
گشــته و بــه ســر منــزل مقصــود و ســعادت ابــدی 

نایــل شــوند.
جهــت آگاهــی بیشــتر از فلســفه و اســرار عبــادت و 

نمــاز و بــی نیــازی خداونــد اضافــه می کنیــم:
خداونــد غنــی و بــی نیــاز از همــه چیز اســت، چون 
غیــر از خــدا هــر چــه موجــود اســت، همــه مخلــوق 
ــد:  ــرآن می فرمای ــه او. ق ــد ب ــت و نیازمن ــدا اس خ
ــد.  ــه خدایی ــد ب ــی نیازمن ــما همگ ــردم! ش »ای م
تنهــا خداونــد اســت کــه بــی نیــاز و شایســته هــر 

گونــه حمــد و ســتایش اســت 
ــر ورزد و  ــی کف ــر کس ــود: » ه ــر فرم ــه دیگ در آی
حــج را تــرک کنــد، بــه خــود زیــان رســانده اســت. 

خداونــد از همــه جهانیــان بــی نیــاز اســت 
بنابــر ایــن خداونــد بــی نیــاز مطلــق اســت و 
مخلوقــات همــه محتــاج اوینــد. او اســت کــه همــه 
ــا  ــد. م ــرف می کن ــر ط ــش را ب ــای مخلوقات نیازه
انســان ها کــه یکــی از مخلوقــات خداییــم، سراســر 
ــت،  ــه اس ــرا گرفت ــاج ف ــاز و احتی ــان را نی وجودم
ماننــد نیــاز بــه آب و غــذا و هــوا و... کــه بــا نبــود 
یکــی از اینهــا قــادر بــه ادامــه حیــات نیســتیم. مــا 
چنــد دقیقــه یــا چنــد ثانیــه نمی توانیــم بــدون هوا 
زنــده بمانیــم. همــه ایــن نیازمندیهــا به وســیله آب 
ــه خــدای  ــر طــرف می شــود ک ــذا و... ب ــوا و غ و ه
ــرده  ــرف ک ــا را برط ــاز م ــق آن نی ــا خل ــان ب مهرب

اســت.
ــه  ــان اســت کــه ب آری ایــن خــدای حکیــم ومهرب
ــیر  ــه ش ــل ب ــون را تبدی ــه، خ ــد بچ ــگام تول هن
می کنــد و نــوزاد آن را از پســتان مــادر تغذیــه 

می نمایــد.
یکــی از نیازهــای مــا نیازهــای روحــی اســت مثــل 
ــه در  ــی ک ــن رو بچه های ــت. از ای ــه محب ــاج ب احتی
خانــواده خــود احســاس کمبــود محبــت نســبت بــه 
خودشــان کننــد، دچــار اختــاالت روحــی و روانــی 
ــی  ــی و اساس ــای واقع ــی از نیازه ــد. یک می گردن
روح بشــر مســئله عبــادت و پرســتش اســت، چــون 
ــت و  ــده اس ــل آفری ــرای تکام ــان را ب ــد انس خداون
ــه دســت  تکامــل او جــز از راه عبــادت و بندگــی ب

نمــی آیــد.
بنابــر ایــن خداونــد نیــاز به عبــادت مــا نــدارد، بلکه 
مــا محتــاج بــه عبــادت او هســتیم کــه بــا بندگــی 
ــرآن  ــویم. ق ــل ش ــاودان نای ــای ج ــت ه ــه نعم او ب
ــد،  ــاش کن ــاد و ت ــه جه ــی ک ــد: »کس می فرمای
ــد  ــد؛ چــرا کــه خداون ــی کن ــاد م ــرای خــود جه ب
ــای  ــت«. ۴ در ج ــاز اس ــی نی ــان ب ــه جهانی از هم
دیگــر می فرمایــد: » کســی کــه عمــل صالحــی بــه 
ــا آورده اســت، و  ــه ج ــود ب ــود خ ــه س ــا آورد، ب ج
کســی کــه کار بــدی انجــام دهــد، بــه زیــان خــود 
او اســت. ســپس همــه شــما بــه ســوی پروردگارتان 
بــاز می گردیــد ».در آیــه دیگــر فرمــود: »کســی کــه 

پاکــی گزینــد، بــه نفــع خــود او اســت«
نتیجــه اینکــه انســان در پرتــو اعمــال صالــح تکامل 
ــرواز می کنــد  ــه آســمان قــرب خــدا پ ــد و ب می یاب
ــر  ــر اث ــد. و ب ــگی می رس ــبختی همیش ــه خوش وب
جــرم و گنــاه ســقوط می کنــد و بــر بدبختــی 

ــود. ــار می ش ــدی گرفت اب
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ارسار مناز 

قبــا ایــن تــرس وجــود داشــت که 
BA۲ کشــندگی بیشــتری داشــته 
ــد  ــات جدی ــی در مطالع ــد، ول باش
ایــن تــرس تاحــدودی کاهــش 
داشــته اســت، امــا BA۲ حــدود ۱.۵ 
برابــر بیشــتر از BA۱ قدرت ســرایت 
دارد؛ ولــی مطالعــات بــزرگ حاکــی 
از این نیســتند که BA۲ کشــندگی 

بیشــتری دارد.
ــن  ــارم واکس ــق دز چه تزری

ــر؟ ــا خی ــا؛ آری ی کرون
ــق دز  ــال تزری ــوص احتم او درخص
چهــارم واکســن کرونــا نیــز گفــت: 
ــوع  ــن موض ــون ای ــت پیرام صحب
ــتور کار  ــی در دس ــه علم در کمیت
اســت اما تزریــق دز چهارم واکســن 
همــواره شــک برانگیــز اســت؛ زیــرا 
مــا اول بایــد آن چند میلیــون نفری 
کــه هیچ واکســنی دریافــت نکردند 
را پوشــش دهیــم. تزریــق دز ســوم 
واکســن، واکسیناســیون مــادران 
ــم  ــودکان و... بســیار مه ــاردار و ک ب
اســت کــه بــا تکمیــل ایــن فراینــد 
ــق دز  ــر تزری ــه فک ــد ب ــپس بای س
چهــارم باشــیم. هنوز اینکــه واقعا دز 
چهــارم موثــر یــا بی خطــر اســت یا 
خیر هیچگونــه اثبات علمی نــدارد.

ــیون  ــاردار واکسیناس مادران ب
کرونــا را جــدی بگیرنــد

وی بــا تاکید بر لزوم واکسیناســیون 
ــاردار، اظهــار کــرد: تمــام  مــادران ب
مطالعــات حاضــر اثبــات کردنــد که 
واکســن های تاییــد شــده هیچگونه 
و  ندارنــد  بــارداری  در  خطــری 
ــه  ــارداری ک ــای ب ــی در خانم ه حت
نوزادشــان ســقط شــده، مشــاهده 
شــده اســت کــه آنتی بادی هــا 
ــه  ــن ب ــی مناســبی در جنی و ایمن
ــای  ــده اســت. در خانم ه وجــود آم
شــیرده هــم از آنجایــی کــه آنتــی 
بادی هــا و پادتن هــا بــه همــراه 
ــوزاد منتقــل می شــود،  ــه ن شــیر ب
بهتــری  ایمنــی  از  فرزندانشــان 
برخــوردار هســتند. پــس هیــچ 
ممانعتــی بــرای واکسیناســیون این 
ــراد  ــن اف ــدارد و ای ــود ن ــروه وج گ
بایــد واکسیناســیون خــود را جدی 
ــای  ــد۱۹ در خانم ه ــد. کووی بگیرن
بــاردار مــرگ و میــر باالیــی داشــته 
ــر  و حتــی اگــر باعــث مــرگ و می
نشــود می توانــد نواقــص بزرگــی بــر 

جنیــن ایجــاد کنــد.

*

*

مدیر تحقیق و توسعه مؤسسه رازی خرب داد؛
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تعــاون،  کل  اداره  سرپرســت 
کار و رفــاه اجتماعــی کرمــان 
در نشســت تعاونگــران موفــق 
ــکنی  ــدی مس ــا مه ــیرجان ب س
وزارت  تعــاون  امــور  معــاون 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
رئیــس  حســن پور  شــهباز  و 
مجمــع نمایندگان اســتان کرمان 
ــای  ــاس برنامه ه ــر اس ــت: ب گف
ــیزدهم  ــت س ــردم، دول وزارت م
پرتــاب  ســکوی  عنــوان  بــه 
بخــش تعــاون اســت و بــا همــت 
تعاونگــران، ایــن بخــش از کنــج 
عزلــت بیــرون خواهــد آمــد 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره 
کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان کرمــان، مجتبــی مصبــاح 
در ایــن دیــدار گفــت: اگــر اصــل 
ــش  ــادی، بخ ــای اقتص فعالیت ه
تعــاون باشــد، می توانیــم بــه 
ســهم ۲۵ درصــدی تعــاون در 

اقتصــاد کشــور برســیم .
وی ظرفیــت کار در بخــش تعاون 
اســتان کرمــان را خــوب ارزیابــی 

کــرد و گفــت: نقــش بخــش تعــاون 
ــادرات  ــه ص ــد در زمین ــتان بای اس

تقویــت شــود.
ــن نشســت مهــدی مســکنی  در ای
ــاه  ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی مع
ــی از  ــز ضمــن قدردان اجتماعــی نی
نماینــده مردم ســیرجان و بردســیر 
در مجلــس شــورای اســامی جهت 
هماهنگــی برگــزاری ایــن نشســت 
ــش  ــای نق ــال احی ــه دنب ــت: ب گف
تعــاون در وزارت مــردم خواهیــم 
بــود و دســت همــه تعاونگــران را به 

گرمــی مــی فشــاریم.
وی گفــت: بــا شــناختی کــه از 
ــان دارم  ــرور کرم ــهید پ ــتان ش اس
ــار  ــران دی ــی رود تعاونگ ــار م انتظ
ســردار دلهــا، بــا روحیــه جهــادی ، 
ــای بخــش  ــش در احی ــش از پی بی

ــند . ــا باش ــاون کوش تع
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان 
کرمــان نیــز در ایــن دیــدار بــا بیان 
ایــن کــه بــه دنبــال احیــای نقــش 
تعــاون در کشــور هســتیم، گفــت: 
خوشــبختانه رویکــرد وزارت مــردم 

در دولــت جدیــد، تعــاون محــور 
هســت و انتصاب جوانــان در بدنه 
اجرایــی ایــن وزارتخانــه حاکی از 
ــاط  ــول و  نش ــرد کار ، تح رویک
در وزارتخانــه مهــم و اســتراتژیک 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 

اســت.
حســن پــور گفــت: وجــود بیــش 
از هــزار تعاونــی فعــال در ســطح 
شهرســتان ســیرجان حاکــی از ، 
ــی  ــگ کار گروه ــه و فرهن روحی
و تعاونــی در ایــن شهرســتان 

بخش تعاون را همسو با نظر دکتر عبدالملکی تقویت می کنیم

رســول گرامــی )صلــی اهلل علیــه و آلــه( فرمــود 
ــار از  ــزار ب ــد او را ه ــد زن را آفری ــون خداون : چ
حورالعیــن بــه جمــال زیباتر خلــق کرده اســت.

              اصالت زن در نظام آفرینش )2(
داشــتن روحیــه ی فــداکاری بــا توجــه به برخــورداری 
زنــان از جنبــه هــای عاطفــی و روانــی و احساســات ، 
بزرگتریــن فــداکاران و ایثارگراننــد خدماتــی کــه در 
طــول دوران زندگیشــان نســبت بــه همســر و فرزندان 
خــود دارنــد و زحماتــی کــه در دوران بــارداری ، وضع 
ــه  ــوند نمون ــی ش ــل م ــیر دادن متحم ــل و ش حم
ــداکاری اســت.  ــاالی ف ــه ی ب ــم از روحی ــی عظی های
ــات و  ــور زحم ــی در خ ــم و پاداش ــی عظی ــر او حق ب
ــن  ــش دارد. اگــر چــه در دی ــا و ایثارگــری های رنجه
مبیــن اســام حقــوق خاصــی بــرای او در نظــر گرفته 
شــده ، مثــًا مــی توانــد مــزد شــیر دادن فرزنــد را از 
ــه ازای زحماتــی کــه  ــا ب شــوهرش مطالبــه نمایــد ی
در منــزل متحمــل مــی گــردد دســتمزد درخواســت 
نمایــد. ولــی همــان طوریکــه ذکــر شــد بــا آن روحیه 
ی عاطفــی و فطــری کــه پــر از مهــر و محبــت و صفــا 
و صمیمیــت کــه در وجــود اوســت و باعــث پویایــی 
کانــون گــرم خانــواده مــی گــردد از کلیــه ی حقــوق 
ــد و  ــه فرزن ــه ب ــق و عاق ــذرد ، عش ــی گ ــود م خ
پیونــد زناشــوئی وی را ســوق مــی دهــد کــه از آنهــا 
پرســتاری نمایــد و خــوب از آنهــا مواظبت و حراســت 
نمایــد. قــرآن کریــم در مــورد پرداخــت پــاداش شــیر 
ــم  ــَن لَُک ــاَِن اَرَضغ ــد: » َف ــی فرمای ــادران م دادن م
فاتُوُهــنَّ اُُجوُرُهــنَّ » بــرای شــما )فرزندانشــان( شــیر 
مــی دهنــد پــاداش و اجــر آنــان را بایشــان بپردازیــد. 
مســئولیت و رنــج و زحمــات طاقــت فرســای تولیــد 
ــی  ــام عل ــته اســت. ام ــده زن گذاش ــه عه نســل را ب
)علیــه الســام( مــی فرمایــد: از بانــوان زنــی کــه بــه 
فرزنــد خــود بیشــتر ترحــم کنــد و بــا شــوهر خــود 
از همــه مهربانتــر باشــد ، از بهتریــن زنــان اســت.زنی 
کــه بــه شــوهرش ظــرف آبــی بدهــد خداونــد بــه او 
ثوابــی برابــر یکســال عبــادت بــه وی عطــا مــی کنــد 
ــدن  ــه نمــاز خوان ــه و شــبها ب ــا روزه گرفت کــه روزه
ــا  ــغ آنه ــای بیدری ــداکاری ه ــر ف ــد.و در براب بگذران
پاداشــهای بیشــماری در قــرآن و احادیــث ذکــر شــده 
اســت. رســول گرامــی اســام )صلــی ا... علیــه و الــه( 
مــی فرمایــد:« َمــن َصَبــَرت َعلــی شــوءِ ُخلــٍق َزوَجهــا 
اَعطاهــا ا... ِمثــَل ثَــواِب آســیٍه امــَراهِ َفرعوَن«هرکــس 
ــه او  ــد ب ــر بدرفتــاری همســرش صبــر کنــد خداون ب
ــا  ــه او عط ــون ب ــیه زن فرع ــواب آس ــد ث ــی مانن ثواب
ــی  ــه الله ــام خلیف ــه مق ــیدن ب ــرد.  رس ــد ک خواه
همانگونــه کــه ذکــر شــد مــرد و زن هــر دو انســانند و 
در انســانیت مســاویند اســام و ایمــان هــر دو مطلوب 
و نــزد پــروردگار اجــر و ثواب و بهشــت و رحمــت او را 
شــامل مــی شــوند و در عبــادت و اخاقیــات و عقاب و 
ثــواب هــم برابرنــد و مــاک شــخصیت و فضیلــت هر 
دوی آنهــا تقــوی اســت.احکام اخاقــی ماننــد حلــم ، 
راســتی ، خشــوع ، دســتگیری از بینوایــان و ... از هــر 
دو پذیرفتــه اســت از نظــر پاکدامنــی و عفــت بــه هــر 
ــه  ــد . پرهیــزاز انحــراف اخاقــی ب دو ســفارش گردی
مــردوزن توصیــه شــده هــر دو وراث ارث مــی برنــد و 
مــی تواننــد مالــک بشــوند و در امــوال خــود تصــرف 
کننــد و صدهــا وظایــف مشــترک دیگــر ، و در نهایت 
ــود  ــانی خــاص خ ــوق انس ــا و حق ــدام از مزای ــر ک ه
برخوردارنــد و مــی تواننــد بــه درجــات عالــی کمــال 
و مقــام انســانیت برســند یکــی از مقــام عالــی کمــال 
انســانیت رســیدن بــه مقــام خلیفــه اللهــی اســت کــه 
هــر دو مــی تواننــد بــه آن نائــل گردنــد و اختصــاص 
بــه گــروه خاصــی نــدارد و انســانها نســبت بــه درجات 
ایمانــی و تــاش و مجاهــدت خویــش بــه هــر انــدازه 
کــه موفــق بــه کســب فضائــل انســانی بشــوند مــی 
ــه یکــی از درجــات خلیفــه اللهــی برســند  تواننــد ب
ــر  ــت کاملت ــر  باشــد خاف ــه کاملت ــر انســانی ک و ه
ــه در  ــی ک ــردد و آنهای ــی گ ــره ی او م ــب و به نصی
ــجایای  ــل و س ــن دارای فضای ــط و پایی ــد متوس ح
اخاقــی بــوده باشــند بــه همیــن ترتیــب از درجــات 
بعــدی برخــوردار خواهنــد شــد. خاصــه انســان تــا 
ــردارد و  وقتــی کــه در مســیر فضیلــت و حــق گام ب
ــه  ــد ب ــش بیفزای ــاد و کمــاالت وجــودی خوی ــر ابع ب
مقــام اصلــی خویــش مقــام و منصــب خلیفــه اللهــی 
دســت مــی یابــد و ایــن موهبــت الهــی در وجــود هــر 
دوی از آنهاســت و زنــان مســلمان تــا زمانــی کــه در 
ــند  ــی باش ــام م ــد دارای آن مق ــن مســیر گام نهن ای
و دســتیابی بــه درجــات عالــی متکــی بــر خلــوص و 
فداکاریهــا و عمــل بــه دســتورات الهــی و ترویــج دین 

خــدای متعــال اســت. 

زیباتر از حورالعین)6(

 ب.افراط و تفریط در آموزش فرزندان
امــروزه اکثــر خانــواده هــا در مســئله آمــوزش و تربیــت 
فرزنــدان کــودک و جــوان خویــش بــا ســر در ُگمــي و 
افــراط و تفریــط مواجــه هســتند. خانــواده هــا فکــر مي 
کننــد هرچــه امکانــات و وســایل رفــاه فرزندانشــان را بر 
آورده ســازند، فرزندانــي شایســته و نیکو خواهند داشــت 
ــادي دوام نمــي آورد و  ،امــا ایــن خیــال آنهــا مــّدت زی
بــا چشــم خویــش نظــاره گــر طغیــان و انحــراف آنهــا 
هســتند. بنابرایــن بــا تأســی بــه ســفارش هــاي نورانــي 
و حکیمانــه ي امــام متقیــان علــي )ع( زمینــه را بــراي 

شــکوفایي گلهــاي زندگیمــان فراهم ســازیم.

 8.توجه به ظرایف روحیات همسر
ــا درک روحیــات  ــواده ب ــون گــرم خان زن و مــرد در کان
یکدیگــر مــی توانند مســیر پــر پیچ و خــم زندگانــی را با 
آرامــش و زندگــی پشــت ســر بگذارنــد و در ایــن مســیر 
درک و توجــه بــه روحیات ظریــف زن از جایــگاه ویژه ای 
برخــوردار اســت. بنابرایــن هــر کلمــه، گفتــار و حرکــت، 
در بــر دارنــده بــار عاطفــی و روانــی خاصــی اســت کــه 
ــد ایجــاد  تاثیــر مثبــت و منفــی مســتقیمی مــی توان
نمایــد. از ایــن رو همســر خانــواده دوســت دارد در ارتباط 
بــا او صحبــت محترمانــه با عواطــف سرشــار از محبت و 
احتــرام دریــغ ورزیــده نشود.شــوهر باید به همســرش از 
ایــن منظــر کــه او امانــت الهــی اســت و فــردی مســتعد 
کمــال، پیشــرفت و تحــول در عرصــه زندگــی اســت بــه 
او بنگــرد. امــام علــی )ع( در شــأن حضــرت زهــرا )س( 
ِ َمــا أَْغَضْبُتَهــا َو  و رضایــت از او مــی فرماینــد : » َفــَو اللَّ
ُ َعــزَّ وَ َجــلَّ َو  ــی َقَبَضَهــا اللَّ اَل أَْکَرْهُتَهــا َعلَــی أَْمــرٍ َحتَّ
ــرا«]۲0[ ؛ » ســوگند  ِــي أَْم ــْت ل ــي وَ اَل َعَص اَل أَْغَضَبْتِن
بــه خــدا مــن زهــرا را تــا هنگامــی کــه خداونــد او را بــه 
ــرد خشــمگین نکــردم در هیــچ کاری  ســمت خــود ب
موجــب ناخشــنودی او نشــدم ،او نیــز مــرا خشــمگین 

نکــرد و هیــچ گاه مــرا نافرمانــی نکــرد «.

 9.سازگاری
ســازگاری عبــارت از اینکــه زوجیــن بــا کــم و زیــاد هــم 
از حیــث هــای گوناگــون بســازند و بــا رفاقــت و همدلی 
ــرای  ــس ب ــد. پ کمبودهــای یکدیگــر را برطــرف نماین
داشــتن یــک زندگــی بــه دور از تنــش و پرخــاش بایــد 
از موشــکافی عیــوب و ایرادهــای احتمالی همدیگــر و به 
رخ کشــیدن آنهــا جــدا اجتنــاب کننــد و عیب پوشــی و 
ســازگاری را ســر لوحــه ی زندگی قــرار دهند. همچنین 
زن و مــرد بایســتی مصلحــت زندگی شــان را بر منفعت 
شــخصی ترجیــح دهنــد و از آن باالتر مصلحــت زندگی 
ــال  ــان پایم ــت اطرافی ــر دخال ــه خاط ــان را ب خودش
ننماینــد. امــام علــی )ع( در مــورد ســازگاری زن و مــرد 
مــی فرماینــد : » الزَّوَْجــُة الُْمَوافَِقُة إِْحــَدی الرَّاَحَتْین « ؛ » 

زن ســازگار یکــی از دو آســایش اســت « .

 10.پرهیز ازتقاضاهای نامقدور
امــروزه یکــی از مشــکات رایــج در خانواده ها این اســت 
کــه امکانــات زندگــی خودشــان را بــا وســایل و امکانــات 
زندگــی دیگــران مقایســه مــی کننــد در نتیجــه انتظار 
و توقــع شــان بیشــتر از تــوان مالــی همسرشــان مــی 
شــود و ایــن مســئله موجــب احســاس سرشکســتگی و 
عــدم لــّذت بــردن از زندگانــی خــود مــی شــود. از ایــن 
رو زمینــه و ریشــه بســیاری از درگیریهــا و نــزاع هــا در 
محیط خانواده ناشــی از چشــم هم چشــمی هاســت. از 
جملــه ضررهــای تقاضاهــای نامقــدور در کانــون خانواده 
ــا،  ــی اســت کــه موجبــات قــرض، رب عــدم تعــادل مال
اقســاط بــا مبالــغ درشــت و ناتوانــی در پرداخــت آن را به 
خانــواده تحمیــل می کند. حضــرت علــی )ع( در همین 
ــَال  ــورُِث الَْم ــَؤاِل تُ ــَرة السُّ مــورد مــی فرماینــد : » َکْثُ
«]۲۲[ ؛ » در خواســت زیــاد ، مــال بــه بــار مــی آورد «.

 11.تشویق و ترغیب
خصلــت تشــویق و ترغیــب در خانــواده یکــی از مهــم 
تریــن رموز رشــد ، نشــاط،هم افزایــی و تحکیــم آن را در 
پــی دارد. گاه چنــان فضــای تحقیر ، تنبیه و ســرزنش در 
خانــواده پیــدا مــی شــود کــه جــرأت اظهــار نظــر کردن 
و تکاپــو را از اعضــای خانــواده مــی گیــرد و گاه چنــان 
تشــویق هــای بــی مــورد و بیجــا صــورت مــی گیــرد 
کــه ســبب توقعــات بیــش از حــّد مــی شــود. از ایــن رو 
جایــگاه تشــویق در خانــواده ها بســیار مغتنم اســت که 
متاســفانه مــورد غفلــت و بــی توجهــی قــرار مــی گیرد. 
امــام علــی )ع( در عهــد نامــه ای کــه بــه مالــک اشــتر 
نخعــی نوشــتند، او را بــه ارزش گــذاری و بهــاء دادن بــه 
نیــکان صالــح فرمــان دادنــد : » اَل یَُکونـَـنَّ الُْمْحِســُن َو 
الُْمِســي ءُ ِعْنــَدَک بَِمْنزِلـَـٍة َســَواءٍ- َفــإِنَّ فِي َذلـِـَک تَْزِهیٌد 
ِلَْهــِل اْلِْحَســاِن فِي اْلِْحَســاِن- وَ تَْدرِیــٌب ِلَْهِل اْلَِســاءَِة 
«]۲3[ ؛ » هرگــز نیکــو کار و بــد کار نــزد تو یکســان و در 
یــک جایــگاه نباشــند ،چــرا کــه در ایــن کار، بــی رغبتی 
نیکــوکاران در امــر نیکوکاری اســت ، و ورزیدگی و شــوق 

بــد کاران بــرای بــدی اســت «.

خانواده در نهج البالغه
)بخش سوم(

جایگاه زن دراسالم

ــت را  ــن قابلی ــیرجان ای اســت و س
ــاون شــهر  ــوان تع ــه عن ــه ب دارد ک
کشــور معرفــی شــود و بــه عنــوان 
ــیون  ــه فراکس ــات رییس ــو هی عض
ــه  ــی هم ــس ، آمادگ ــاون مجل تع
گونــه همراهــی بــا وزیــر و معاونیــن 

ــم. ــه را داری ــن وزارتخان ــوان ای ج
در ایــن نشســت صمیمــی ســه 
ســاعته ، دغدغــه هــا و راهکارهــای 
رفــع مشــکات بخــش تعــاون 
اســتان کرمــان مــورد بررســی قــرار 

ــت . گرف
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رسپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتامعی کرمان: 

امروز دکترین نظامی 
ناتو جنگ سایبری است 

فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج بردســیر در جمع بســیجیان این 
شهرســتان گفــت: تاکیــد مقام معظــم رهبری بــر کلیــدواژه جهاد 
تبییــن، بیانگــر ضــرورت ایــن موضــوع و فوریــت انجام ایــن فرمان 

است.
ــارزه  ــا دشــمن مب ــی ب ــا ٨ ســال در جنــگ تحمیل ــزود: م وی اف
کردیــم کــه بــه ایــن ٨ ســال دفــاع مقــدس مــی گوییــم نــه جهاد 
مقــدس امــا امــروز مقــام معظــم رهبــری، خطــاب بــه آحــاد مردم 

جهــاد تبییــن را ابــاغ کــرده انــد.
امیــری تصریــح کــرد: امــروز همــه مــردم از هــر قشــری بایــد وارد 
ایــن عرصــه شــوند و ایــن یــک فریضــه قطعــی و فــوری اســت که 

هرکــس بــا تمــام تــوان خــود بایــد اقــدام کند.
ــان  ــه جوان ــایبری وظیف ــگ س ــن جن ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
بســیجی بیشــتر و ســنگین تر اســت گفت: در دوران دفاع مقدس 
همــه مــردم بــه ویــژه جوانــان و نیروهای بســیجی بــا تمام تــوان و 
حداکثــر نیــرو پــای کار آمدنــد امــروز نیــز همان صحنــه ی جنگ 
اســت بــا ایــن تفاوت کــه جوانــان مــا نباید بنشــینند تــا در مقابل 
حمــات دشــمن ســایبری دفــاع و پاســخگویی کننــد بلکــه باید 

حملــه کننــد و فرصــت حملــه را از دشــمن بگیرند.
ــده ناحیــه مقاومــت بســیج بردســیر تشــریح کــرد: امــروز  فرمان
دکتریــن نظامــی ناتــو جنــگ ســایبری اســت و دشــمنان انقــاب 
و نظــام اســامی یــک جنــگ ترکیبــی اعــم از اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و حتــی بیــن المللــی را با اســتفاده از رســانه 
هــا علیــه مــا آغــاز کــرده اند که آســیب هــای زیــادی را بــه جامعه 

مــا تحمیــل کــرده اســت.
وی افــزود: بــرای جلوگیــری از آســیب هــای بیشــتر و غیرقابــل 
جبــران باید با کار تشــکیاتی، آموزش همگانی، دشــمن شناســی 
بــا یــک همــت جمعــی و اســتمداد گرفتــن از شــهدا و اســتفاده 
از همیــن گوشــی هایــی کــه در دســت داریــم بــا دشــمن مبــارزه 

کنیــم و بــه روشــنگری بپردازیــم.

کالهبرداری سایبری در پوشش 
تورهای مسافرتی و گردشگری

رئیــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان در خصــوص خرید اینترنتــی بلیط گفت: شــهروندان حتمــا از 
فروشــگاه هــای معتبــر و دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی خرید کــرده و نــکات مربــوط به امنیت 

درگاه هــای بانکــی را جــدی بگیرند. 
ســرهنگ امیــن یادگارنــژاد در توضیــح ایــن نحــوه از کاهبــرداری بیــان کــرد: بــا نزدیــک شــدن 
بــه ایــام پایانــی ســال الزم اســت در زمینــه کاهبــرداری در حــوزه فــروش بلیط هــای نــوروزی در 
فضــای مجــازی هوشــیار باشــیم چــرا که برخــی از ســودجویان ســایبری با بهــره بــردن از مطالب 
جــذاب و اغواکننــده و گاهــی اوقــات بــا تخصیــص جوایــز متنــوع بــه مســافران و یــا بلیــط  هایــی 
بــا قیمت هایــی کمتــر از حالــت متعــارف، ســعی می کننــد متقاضیــان را بــه ســمت ســایت های 

جعلــی هدایــت کنند.
 وی در خصــوص نحــوه تهیــه و رزرو بلیــط اینترنتی گفــت: هموطنان برای تهیه بلیط بــه مراکز و 
ســایت های مجــاز هــر یــک از ارگان هــای حمــل  و نقل عمومــی ماننــد هواپیمایی کشــور، حمل و 
نقــل ریلــی  و حمــل  و نقــل جــاده ای )ســایت تعاونی هــای مجــاز( مراجعــه کننــد؛ همچنیــن از 
ســایت های واســط کــه بــه صــورت غیــر مجــاز و بعضــاً گران تــر و یــا ارزان تــر از قیمــت مصــوب، 

بلیــط به فــروش مــی رســانند، خــودداری کنند.
ســرهنگ یادگارنــژاد در خصــوص رزرو هتل و تورهای مســافرتی و گردشــگری بیان داشــت : یکی 
از اقدامــات مجرمانــه ای کــه در ایــن زمینــه می تواند موجبــات سوءاســتفاده از هم وطنــان را فراهم 

کنــد تبلیغــات از طریــق شــبکه های اجتماعــی و ارســال پیامک هــای انبوه بــه کاربران اســت.
وی افــزود: برخــی از تورهــای گردشــگری کــه فاقــد مجــوز الزم هســتند و بــا وعده هــا و تبلیغــات 
آن چنانــی عاقــه  منــدان و مســافران را ترغیــب بــه ثبت نــام کــرده و یا با شــعار اقامــت در بهترین 
هتل هــا و گشــت وگذار در شــهر ســعی دارنــد اهــداف مجرمانــه خــود را عملــی کننــد که بایــد در 

ایــن مــوارد هــم دقــت نظــر و دقــت عمل داشــته باشــیم.

»جهاد تبیین« مهم ترین کارویژه جریان انقالب در برهه فعلی
ــم انقاب ســابقا  ــرمقاله... رهبر حکی ادامه س
در جریــان دیــدار پرســتاران در آذرمــاه نیــز »جهاد 
روایــت و تبییــن« را از ابعــاد خردمنــدی و تدبیــر 
عمیــق حضرت زینــب برشــمردند و فرمودنــد: آن 
حضــرت بــا روایــت حقیقــی، تأثیرگــذار و ماندگار 
کربــا، فرصــت نــداد روایــت دشــمن بــر واقعیــت 
غلبــه کنــد. پیــش از ایــن مهرمــاه ســال جــاری 
نیــز رهبــر انقــاب در ارتبــاط تصویــری با مراســم 
ــران  ــگاه ته ــینی در دانش ــن حس ــزاداری اربعی ع
ــای  ــی از فض ــات ناش ــمردن امکان ــم ش ــا مغتن ب
مجــازی و رســانه ای بــرای روشــنگری و پاســخ بــه 

ابهامــات، »تبییــن و بازگویــی حقایــق«، »اســتفاده 
ــراه  ــائل هم ــان مس ــی«، »بی ــیوه های اخاق از ش
بــا منطــق، متانــت، عقانیــت کامــل و اســتفاده از 
عواطف انســانی« و »پرهیز از دشــنام، تهمــت، دروغ 
و فریبــکاری در مواجهــه بــا افکار عمومــی« را اصول 

قطعــی ایــن جهــاد خوانــده بودنــد. 
رهبرمعظــم  انقــاب درســال 96 با اعــام نارضایتی 
از نتایــج فعالیــت بســیاری از نهادهــای فرهنگــی، 
ــت  ــت تقوی ــا نی ــار« را ب ــه اختی ــش ب ــان »آت فرم
ــد.درگام دوم  فعالیت هــای خودجــوش صــادر کردن
انقــاب و تحقــق تمــدن اســامی  »جهــاد تبیین« 

بایــد بــه عنــوان رســالت امــروز جریــان انقــاب باشــد.
و پیگیری جهاد تبیین شــناخت مخاطــب و ارتباط گیری 
صحیــح بــا جامعــه پیش زمینــه حرکــت رو بــه جلــوی 
ــی از  ــد بود.ویک ــه خواه ــن زمین ــاب در ای ــان انق جری
مهم تریــن راهبردهــا  تــاش برای همــراه کــردن خواننده 
یــا شــنونده بــا گفتــار و نوشــتاری اســت کــه در مقابــل 
ــه مخاطب شناســی و  ــد. از همیــن رو مقول خــود می بین
فهــم مخاطــب در بســتر معــادالت زمانــی پیش شــرطی 
اســت کــه نیروهــای انقابی پیــش از هر فعالیتــی باید در 
راســتای »جهــاد تبییــن« فهم کننــد. و ایــن وظیفه مهم 

برعهــده جوانــان جریــان انقــاب اســامی اســت 

رسهنگ امیری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بردسیر:

تجارت خارجی ایران به ۹۰ میلیارد دالر رسید
ــه  ــران در ۱۱ ماه ــی ای ــارت خارج ــت: تج ــران گف ــرک ای ــی گم ــور گمرک ــاون ام مع
ــال  ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب ــه در مقایس ــید ک ــارد دالر رس ــه 90 میلی ــال جاری ب س

گذشــته 3٨ درصــد رشــد را نشــان می دهــد.
بــه گــزارش ایرنــا از گمــرک، »فــرود عســگری« اظهــار داشــت: وزن کاالهــای مبادلــه 
شــده بیــن ایــران و کشــورهای خریــدار در ایــن مــدت ۱۴9 میلیــون و ۴00 هــزار تــن 

بــود کــه نســبت بــه ۱۱ ماهــه ســال گذشــته ۱۲ درصــد افزایــش داشــت.
وی افــزود: از ایــن میــزان ۱۱۲ میلیــون و 6۵٨ هــزار تــن کاال بــه ارزش ۴3 میلیــارد و 
۵۱۷ میلیــون دالر ســهم کاالهــای صادراتــی بــود کــه رشــد ۱0 درصــدی در وزن و ۴0 

درصــدی در ارزش آنهــا را شــاهد هســتیم.
معــاون امــور گمرکــی گمــرک ایــران درخصــوص آمــار واردات کاال در ۱۱ ماهــه ســال 
۱۴00 نیــز، تصریــح کــرد: در ایــن مــدت 36 میلیــون و ۷۷۷ هــزار تــن کاال بــه ارزش 
۴6 میلیــارد و ۵۷۷ میلیــون دالر از کشــورهای مختلــف وارد ایــران شــد کــه در مقایســه 
بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱9درصــد در وزن و 36 درصــد در ارزش رشــد داشــته 

اســت.
ــران در ایــن مــدت را کاالهــای اساســی،  عســگری خاطرنشــان کــرد: عمــده واردات ای
نهاده هــا، ماشــین آالت تولیــد، دارو و ملزومــات پزشــکی و کاالهــای ضــروری تشــکیل 

مــی داد کــه بــه منظــور تأمیــن نیازهــای ضــروری مــردم وارد شــده اســت
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الزمه تحقق تهاجم ترکیبی  عمل به چند نکته کلیدی است:
الف: رهبر معظم انقالب مهم ترین راهبرد در مواجهه با جنگ 
ترکیبی دشمن را در بیاناتشان در روز گذشته در جمعی 
از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، تهاجم 
متقابل دانسته و یادآور شدند »در مقابل این تهاجم ترکیبی 
و دسته جمعی، نمی توانیم همیشه در موضع دفاعی بمانیم و 
ما نیز باید در زمینه های مختلف ازجمله رسانه ای، امنیتی و 
اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیم که در این زمینه اهل فکر و 

اقدام به خصوص مسئوالن، موظف به تالش هستند.«
ب: آگاهی بخشی به مخاطبین و افزایش اعتمادبه نفس آن ها 
در برابر این جنگ ترکیبی و شناختی از طریق جهاد تبیین 
الزمه دیگر این مواجهه است. رهبر معظم انقالب در همین 
دیدار با اشاره به گسترش انواع رسانه ها در بستر های مختلف، 
سیاست قطعی رسانه های معاند اسالم و ایران را تحریف 
واقعیت ها با بکار بستن دروغ های حرفه ای دانستند و افزودند: 
آن ها برای اجرای این سیاست، با بزک کردن چهره زشت 
و فاسد رژیم طاغوت و پوشاندن خیانت های آنها، حتی به 
دنبال تزیین و آرایش تصویر سراپا جنایت ساواک هستند 
و در مقابل، با مخدوش کردن چهره انقالب و امام بزرگوار، 
پیشرفت ها، حقایق و نقاط مثبت انقالب را کامالً کتمان، و 
نقاط ضعف را صد ها برابر بزرگ نمایی می کنند، بنابراین در 
مقابل این تهاجم رسانه ای، جهاد تبیین یک فریضه قطعی 

و فوری است.
ج: بازنمایی واقعیت های امیدبخش به شکل صادقانه و 
هنرمندانه برای مردم، امروز واقعیت های عینی ایران اسالمی 
در درون خود پیام امید و امیدواری را به همراه دارد به شرط 
آنکه این واقعیت ها به شکل صادقانه و هنرمندانه به مردم 
منتقل شود. ایجاد و تقویت مؤلفه های قدرت داخلی و صیانت 
از آن ها بابیان کار های بزرگ و حماسه آمیزی در طول 
این چند دهه در عرصه های گوناگون همچون اقتصادی، 
اجتماعی، عمرانی، آموزشی، بهداشت و درمان، صنعتی، 
دینی و فرهنگی، دیپلماسی و سیاسی، دفاعی و امنیتی رقم 
خورده است، مهم ترین پشتوانه برای مقابله با تهاجم ترکیبی 

دشمنان است.
د: اطالع رسانی به موقع و حفظ ابتکار عمل در خبررسانی 
دقیق با تکیه بر فناوری های جدید اطالعاتی، دستگاه ها باید 
برای اطالع رسانی، توصیف و تفسیر رویداد به واکنش سریع 
مبادرت ورزند تا بتوانند خود را با رخداد های قابل پیش بینی 
یا غیرمنتظره تطبیق دهند. این امر مستلزم نوعی مهندسی 
در حوزه اخبار است که با تکیه بر فناوری های جدید اطالعاتی 

و ارتباطی، دقت و سرعت در انتشار تحقق می یابد.
و: مدیریت فضای مجازی وصیانت از آحاد مردم و به ویژه 
جوانان در برابر آسیب ها و چالش ها حداقل به میزانی که خود 
کشور های غربی عمل می کنند و همچنین تشویق به استفاده 
از شبکه های بومی و تقویت آن ها گامی آغازین در این مسیر 

است.
ز: حساس کردن مردم به ویژه نسل جدید نسبت به عمق 
راهبرد دشمنان برای تغییر و فروپاشی نظام اسالمی با 

استفاده از مستندات تاریخی.
ح: پرهیز از انتقال حس ناامیدی به جامعه و تقویت روح 
امید و ایجاد باور به نتیجه بخش بودن استقامت و پایداری در 

ناامید سازی دشمن.

ــا  ــی امضــای ۵ ت ــم پیش بین به رغ
ــفر  ــکاری در س ــه هم ۷ تفاهم نام
ــا  ــه دوحــه و ب ــت اهلل رئیســی ب آی
ــاال و  ــطح ب ــط س ــه رواب ــه ب توج
ــای دو  ــک هیأت ه ــکاری نزدی هم
کشــور، شــمار تفاهم نامه ها بــه ۱۴ 
ســند افزایــش یافــت کــه می تــوان 
آن را نمــود عینــی سیاســت دولت 
فعــال  دیپلماســی  مردمــی در 

همســایگی دانســت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولت 
ایرنــا، در شــش مــاه گذشــته کــه 
ــی  ــدرت اجرای ــت ســیزدهم ق دول
گرفتــه،  اختیــار  در  را  کشــور 
تالش هایــی بــرای گســترش و 
تقویــت رابطــه جمهوری اســالمی 
بــا همســایگان انجــام داد. با همین 
ــم  ــید ابراهی ــت اهلل »س ــدف، آی ه
رئیســی« در ایــن مــدت کــم 
فعالیــت دولــت ســیزدهم بــه چند 
کشــور همســایه و حــوزه پیرامونی 
ــن ســفرها  ــرد و ای ــران ســفر ک ای
بیشــتر بــه ســرزمین های شــمالی 
مرزهــای جمهــوری اســالمی بوده 

اســت.
ســفر آقــای رییســی به قطــر اولین 
رییس جمهــور  خارجــی  ســفر 
ــورای  ــوزه ش ــور ح ــک کش ــه ی ب
همــکاری خلیــج فــارس اســت که 
بــا اســتقبال بســیار خوبــی همــراه 
بــوده اســت. از زمــان محاصــره قطر 
از ســوی برخــی دوســتانش در 
ــارس  ــج ف شــورای همــکاری خلی
روابــط ایــران بــا ایــن کشــور رو بــه 
توســعه گذاشــت و نوعــی اعتمــاد 
متقابــل بین دو کشــور برقرار شــد.

همســایه  کشــورهای  از  قطــر 
اســت کــه اشــتراکات بســیاری بــا 
جمهــوری اســالمی ایــران دارد کــه 
بــا وجــود ایــن اشــتراکات و روابــط 
باثبــات، میــزان مــراودات اقتصادی 
دو کشــور بســیار پاییــن اســت؛ لذا 
ــه  ــه دوح ــور ب ــفر رییس جمه س
ــا و  ــن ظرفیت ه ــش ای ــرای افزای ب
توســعه و تثبیــت روابط دو کشــور 

بســیار مهــم اســت.
امضای ۱۴ تفاهم نامه در ۸ حوزه

ســفر آیــت اهلل رئیســی بــه دوحــه 
ــور در  ــت حض ــا محوری ــه ب اگرچ
ــدگان  ــع ابرصادرکنن ــران مجم س
گازی جهــان بــود امــا توســعه 
و تحکیــم روابــط بــا قطــر و 
افزایــش حجــم تبــادالت تجــاری و 
اقتصــادی بــه یــک میلیــارد دالر و 
گســترش همکاری های دو کشــور 
در دیگــر زمینه هــا هــم در دســتور 
کار رییس جمهــور کشــورمان قــرار 

ــت. داش
در جریــان ســفر آیــت اهلل رئیســی 
تفاهم نامه هــای  قطــر،  بــه 
شــد؛  امضــا  توجهــی  قابــل 
تفاهم نامه هایــی بــا موضوعــات 
ــای  ــگ، همکاری ه ــانه و فرهن رس
ــرژی،  ــک، ان ــولی و دیپلماتی کنس
امــور بنــادر و دریانــوردی، آمــوزش، 
ورزش و جوانــان، گردشــگری، و 
اقتصــاد و تجــارت کــه در حضــور 
تمیــم بــن حمــد بــن خلیفــه آل 
ثانــی امیــر قطــر و آیــت اهلل ســید 
ــور  ــی رییس جمه ــم رئیس ابراهی
ایــران، بــه امضــای وزیــران مربوطه 

ــید. رس
ــا ۷  ــود ۵ ت ــرار ب ــه نخســت ق البت
ــا  ــفر امض ــن س ــه در ای تفاهم نام
شــود امــا بــا توجــه بــه همــکاری 
نزدیــک هیأت هــا و روابــط ســطح 
ــه  ــاالی دو کشــور، شــمار آنهــا ب ب
۱۴ تفاهم نامــه و ســند رســید کــه 
ایــن حجــم از توافــق در حقیقــت 
نمــود عینــی سیاســت دولــت 
ــی  ــر دیپلماس ــی ب ــی مبن مردم

ــال همســایگی اســت. فع
اجرایــی  برنامــه  نخســتین 
توافق نامــه فرهنگــی و هنــری 
میان دو کشــور بــه مدت دو ســال، 
همــکاری  اجرایــی  برنامه هــای 
رادیویــی و تلویزیونی بین ســازمان 
صدا و ســیمای جمهوری اســالمی 
ایــران و مؤسســه رســانه ای قطر دو 
تفاهم نامــه امضــا شــده بــا محــور 

ــت. ــگ اس ــانه و فرهن رس
در حــوزه همکاری هــای کنســولی 
و دیپلماتیــک هــم ســه تفاهم نامه 
بــرای ســفرهای  لغــو روادیــد 

بیــن  ویــژه  بــه  دیپلماتیــک 
ــه  ــور، تفاهم نام ــای دو کش دولت ه
سیاســی  مشــاوره های  دربــاره 
حــول امــور مــورد اهتمــام دو طرف 
و وزارت هــای خارجــه ایــران و قطر، 
ــوزش  ــا موضــوع آم ــه ب و تفاهم نام
دیپلماتیــک بیــن مرکــز مطالعــات 
سیاســی و بین المللــی وابســته بــه 
وزارت امــور خارجــه ایــران و مراکــز 
علمی دیپلماســی وابســته به وزارت 
خارجــه قطر بــه امضای مســئوالن 
سیاســت خارجی دو کشــور رسیده 

اســت.
عنــوان تفاهم نامــه امضــا شــده 
ــه  ــرژی هــم تفاهم نام در بخــش ان
ــر  ــرکت توانی ــان ش ــترک می مش
ایــران و مؤسســه عمومــی قطــر در 

ــت. ــرق و آب اس ب
و  تفاهم نامــه مشــترک حمــل 
ــران و  ــت ای ــی دو دول ــل دریای نق
ــرکت های  ــان ش ــق می ــر، تواف قط
ــدرگاه  ــدی )بن ــری مدیریت بن قط
قطــر( و مؤسســه دریانــوردی و امور 
بندرگاهــی ایــران و همچنین توافق 
همکاری مشــترک میان دو کشــور 
در خصــوص راه خشــکی نیــز ســه 
توافق نامــه ایــران و قطــر در حــوزه 

ــوردی اســت. ــادر و دریان ــور بن ام
ــی  ــن توافق ــر همچنی ــران و قط ای
بــرای همــکاری در زمینــه آمــوزش 
و آمــوزش عالــی و پژوهــش علمــی 

امضــا کردنــد.

همه تفاهم نامه های ۱۴گانه ایران و قطر در یک نگاه

و  توافــق  اجرایــی  برنامــه  اولیــن 
خصــوص  در  مشــترک  همــکاری 
ــه مــدت دو ســال،  ــان و ورزش ب جوان
ــه  ــوط ب ــده مرب ــا ش ــه امض تفاهم نام
وزارت ورزش و جوانــان اســت و در 
حــوزه گردشــگری هــم توافــق در 
ــت  ــن دو دول ــگری بی ــه گردش زمین
جمهوری اســالمی ایــران و قطــر امضا 

ــد. ش
وزیــران اقتصــادی دو کشــور هــم  
توافق نامــه ای در زمینــه همــکاری 
مشــترک پیرامــون مناطــق آزاد بیــن 
ــی و  ــق آزاد صنعت ــورای عالی مناط ش
ــالمی  ــوری اس ــادی جمه ــژه اقتص وی
ــر  ــق آزاد قط ــه مناط ــران و مؤسس ای
و تفاهم نامــه همــکاری در زمینــه 
ملــی  ســازمان  بیــن  اســتاندارد 
ــران و مؤسســه عمومــی  اســتاندارد ای
ــه امضــا رســاندند. اســتاندارد قطــر ب

بــی تردیــد اگــر بــرای توســعه روابــط 
بــا حــوزه خلیــج فــارس و به ویــژه ســه 
کشــور قطــر، امــارات و عمــان راهبــرد 
خوبی داشــته باشــیم، بــا پیگیری های 
مســتمر می توانیــم تحولــی در روابــط 
بــا دوســتانش در حــوزه خلیــج فارس 
ایجــاد کنیــم کــه ایــن توســعه روابط، 
نــه تنهــا می توانــد بــه اهمیــت نقــش 
ایــران در منطقــه بیفزاید، بلکه دســت 
رژیــم صهیونیســتی و نقــش مخربش 
ــا  ــران ب ــط ای ــب رواب ــدف تخری ــا ه ب
ــا حــد زیــادی قطــع  همســایگان را ت

ــد و بکاهد. کن

نکته های اساسی خانه داری
بــا وجــود کارهــای بســیار خانــه، مهــارت در انجــام کارهــای 
ــی  ــادی دارد. فرق ــت زی ــه اهمی ــف روزان ــی و وظای اساس
نمی کنــد فرزندانــم در آینــده چــه شــغلی خواهنــد داشــت، 
ــود و  ــداری خ ــده ی نگه ــا از عه ــن باشــم آنه ــد مطمئ بای

خانه شــان برمی آینــد.
ــه داری از آشــپزخانه شــروع  ــم خان ــای مه ــوزش نکته ه آم
می شــود. از بچه هــا در پخت وپــز و آمــاده کــردن غــذا 
کمــک بگیرید، حتی یــک کودک خردســال هــم از عهده ی 
چیــدن نان هــا روی هــم یــا جــدا کــردن برگ هــای کاهــو 
برمی آیــد. همچنیــن برنامه ریــزی و تصمیم گیــری دربــاره ی 
غــذای هفتگــی بــر اســاس فصــل و مــواد خوراکــی موجــود، 
ــه همــراه دارد. برنامه ریــزی و انتخــاب  درس هــای خوبــی ب
غذاهــا کاری اســت کــه همــه ی اعضــای خانــواده می تواننــد 
در آن درگیــر شــوند؛ از بچه هــا بخواهیــد فهرســتی از چنــد 
ــه و ســپس  ــوع صبحان ــرای ناهــار و شــام و چنــد ن غــذا ب

فهرســتی از مــواد الزم را بــرای خریــد تهیــه کننــد.
بچه هــای بزرگ تــر را مســئول شناســایی مــواد الزم و خریــد 
هفتگــی کنیــد و بودجــه ی الزم را در اختیارشــان بگذاریــد. 
آنهــا بــا تهیــه ی فهرســت خریــد بــر اســاس بودجــه ای کــه 
در اختیــار دارنــد، حســاب وکتاب را تمریــن می کننــد. البتــه 
اقــالم خریــداری شــده را بررســی کنیــد و مطمئــن بشــوید 
پولــی کــه بــه فرزندتــان داده ایــد بــه درســتی خــرج شــده 

اســت.  
هنــگام خریــد فرزنــدان را همــراه خــود ببریــد و آنهــا را بــا 
مــواردی ماننــد کیفیــت، قیمــت، ارزش غذایــی، مالحظــات 
ــا  ــن کار آنه ــا ای ــد. ب ــنا کنی ــد آن آش ــادی و مانن اقتص
می فهمنــد کــه چــرا خوراکی هــا و اقــالم اطــراف صنــدوق و 

ــی نیســتند. در مســیر خــروج انتخاب هــای خوب
هنــگام شســتن لباس هــا از بچه هــا در جــدا کــردن 
لباس هــای رنگــی کمــک بگیریــد. وقتــی کمــی بزرگ تــر 
شــدند کار بــا ماشــین لباسشــویی را بــه آنهــا یــاد بدهیــد و 
شســتن لباس هــا را بــه آنهــا بســپارید. همچنیــن می توانید 
بــرای تــا و مرتــب کــردن لباس هــای شســته شــده از آنهــا 

ــک بگیرید. کم
ــی  ــت. وقت ــت اس ــرش مثب ــر، نگ ــم دیگ ــی درس  مه یک
بچه هایــم خردســال بودنــد، به آنها لباس شــنا می پوشــاندم 
و یــک تشــت آب گــرم، صابــون و اســفنج بــه آنهــا مــی دادم، 
خــدا می دانــد چــه لذتــی از تمیــز کــردن کــف آشــپزخانه 
می بردنــد! بعــد از آن نوبــت بــه حمــام کــردن می رســید. بــا 
یــک تیــر دو نشــان مــی زدم، هم آشــپزخانه ام تمیز می شــد 

ــد! و هــم بچه هــا کیــف می کردن
ــا  ــرای بچه ه ــوان ب ــه را نمی ت ــای خان ــه ی کاره ــه هم البت
لذت بخــش جلــوه داد و در آنهــا نگــرش مثبــت ایجــاد کــرد. 
مهم نیســت کاری ناخوشــایند باشــد، هرچــه باشــد باید آن 
را بــا دیــد مثبــت پذیرفــت و انجــام داد. ایــن مهارتی حیاتی 

بــرای پیشــرفت در دنیــای واقعی اســت.
عادت های سودمند

ــد( در زندگــی خانوادگــی شــکل  ــا ب عادت هــای خــوب )ی
می گیرنــد. عادت هــای خــوب را تمریــن کنید. ســعی کنید 
بــه همــراه همه ی خانواده همیشــه غذای ســالم بخوریــد. در 
مــراودات و روابــط روزمــره بــر نــگاه مثبت و ســالم به جســم 
و بــدن تأکیــد کنیــد. در انتخــاب گفتــار و واژگان و اثــر آن بر 
برداشــت کــودک از خــودش )مثبــت یــا منفی( دقــت کنید.

ممکــن اســت الزم باشــد نکته هــای مهــم بهداشــتی ماننــد 
گرفتــن ناخن هــا، اســتفاده از صابون و تعویــض منظم لباس 
زیــر را بــه کــودکان بیاموزیــد. آمــوزش ایــن نکته هــا توجــه 
پیوســته ی شــما را می طلبــد. نبایــد اجــازه بدهید کــودکان 
در بهداشــت شــخصی و مراقبــت از خودشــان تنبلی کنند.

مهارت تصمیم گیری
گرفتــن تصمیم هــای درســت بــه درک و بصیــرت نیــاز دارد. 
بــرای کمــک بــه فرزندان تــان در ایــن زمینــه نکته هــای زیر 

را بــه کار بگیرید:
آینده نگــر باشــید: از فرزندان تــان بخواهیــد اهــداف بــزرگ و 
مهــم زندگی شــان را طــی ۱۰ تــا ۱۵ ســال آینده بنویســند، 
دربــاره ی آنهــا و عوامــل مؤثــر در گرفتــن تصمیم هــای مهم 

در مســیر رســیدن بــه این اهــداف صحبــت کنید.  
بــر حقایــق و مــدارک تکیــه کنیــد: اگــر دخترتــان گمــان 
ــوردی شــرکت  ــم در مســابقات صخره ن ــد: »نمی تون می کن
کنــم! بــه دخترهــا اجــازه نمــی دن.« از او بپرســید کــه آیــا 
در ایــن بــاره مطمئــن اســت؟ در فرصت هــای مختلــف بــه 
فرزندان تــان نشــان دهیــد باید به دنبــال جمع آوری شــواهد 
و مدارک باشــند، همــه ی جوانب را بررســی و از نتیجه گیری 

بــر پایــه ی اطالعــات ناکافــی اجتنــاب کنند.  
طوفــان ذهنــی راه بیاندازیــد: کودک تــان بایــد بــرای 
پــروژه ی مدرســه اش یــک موضــوع علمــی را انتخــاب کنــد، 
ــد چــه موضوعــی را دوســت دارد. روی تکــه ای  امــا نمی دان
کاغــذ بنویســید علــم و با بحــث دربــاره ی موضوعــات علمی 
ــا  ــذ بنویســید. ب ــف را روی کاغ ــای مختل ــون، ایده ه گوناگ
شناســایی موضوعــات اصلــی کودک تــان را بــه فکــر کــردن 
دربــاره ی زیرشــاخه های آن موضــوع تشــویق کنیــد. ناگهان 
جانورشناســی نظــر فرزندتــان جلــب می کنــد و او را بــه یــاد 
ــا عالقــه و  ــدازد. حــال او ب ــه خرگوش هــا می ان عالقــه اش ب

اشــتیاق بــه ســراغ ایــن موضــوع مــی رود.

مهارت هایی که باید در زندگی 
به کودکان آمورش دهیم)3(

کودک ونوجوان

تهاجم ترکیبی و الزامات 
موفقیت در برابر آن)2(

تقدیر و تشکر مدیریت 
برق بردسیر از دستگاههای 

قضایی و اجرایی
فرمانــداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بردســیر جلســه تقدیــر و تشــکر مدیریــت بــرق 
ــت  ــه جه ــی ب ــی و اجرای ــتگاههای قضای از دس
همــکاری بــا شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
جنــوب اســتان کرمــان در برخــورد باســارقین 
تجهیــزات بــرق و همچنیــن حمایــت هــای الزم 
ــادی  ــرح جه ــودن ط ــی نم ــتای اجرای درراس
کاهــش تلفــات انــرژی و جمــع اوری انشــعابات 
غیــر مجــاز درشهرســتان بردســیر  بــه ریاســت 
ــور  ــی و باحض ــاون سیاس ــی مع ــدس وفای مهن
حیــدری  دادستان،ســرهنگ  دکترصالحــی 
ــاون  ــی، مهنــدس زارع مع ــرو انتظام ــاون نی مع
دفتــر حراســت اســتان ، عالــم زاده رییــس اداره 
ــی  ــروی انتظام ــنل نی ــدادی ازپرس ــرق  و تع ب
ــداری تشــکیل شــد درســالن اجتماعــات فرمان

در ستاد مقابله با کرونا اعالم شد:

ساخت واکسن مخصوص سویه اُمیکرون توسط مجموعه دارویی برکت/ 
تأکید رئیس جمهور بر افزایش جرایم بی توجهی به شیوه نامه های بهداشتی

در نشســت ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا از تولیــد 
واکســن مخصــوص ســویه اُمیکــرون از ســوی 
مجموعــه دارویــی برکــت خبــر داده شــد و همزمان 
ــر ضــرورت  ــداد، رییس جمهــور هــم ب ــن روی ــا ای ب
اقنــاع افکارعمومــی بــرای تزریــق ُدز ســوم واکســن 
ــیوه نامه های  ــه ش ــی ب ــم بی توجه ــش جرای و افزای

بهداشــتی تأکیــد کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت ایرنــا از پایــگاه 
اطالع رســانی ریاســت جمهوری، آیــت اهلل »ســید 
ابراهیــم رئیســی« روز شــنبه در جلســه ســتاد ملــی 
ــوع  ــا موض ــی ب ــه گزارش ــا از ارائ ــا کرون ــه ب مقابل
کاهشــی شــدن رونــد ابتــال و قربانیــان مــوج ششــم 
ــراز خرســندی کــرد و گفــت:  ــا اب همه گیــری کرون
ــث  ــد باع ــه نبای ــچ وج ــه هی ــأله ب ــن مس ــه ای البت

سســت شــدن اجــرای اصــول بهداشــتی شــود.
رییس جمهــور از همــه آحــاد مــردم، اصنــاف و 
ــت و به طــور  ــا دق ــان ب ــدان خواســت همچن کارمن
ــه  ــت و ب ــتی را رعای ــیوه نامه های بهداش ــل ش کام
ــز  ــات پرهی ــزاری و حضــور در اجتماع ــژه از برگ وی
کننــد و افــزود: دســتگاه های متولــی، اجــرای 
ــر  ــدی و مؤث ــور ج ــتی را به ط ــای بهداش پروتکل ه

ــد. ــری کنن پیگی
وی در ادامــه برخــی اماکــن پرخطــر بــرای شــیوع 
ــت:  ــار داش ــرار داد و اظه ــه ق ــورد توج ــا را م کرون
شــیوع  بــرای  محل هــا  پرخطرتریــن  از  یکــی 
ــت و  ــی اس ــل عموم ــل و نق ــایل حم ــا، وس کرون
لــذا مســئوالن مربوطــه پیگیــر اجــرای دقیــق 
ــت  ــی و رعای ــه در خطــوط هوای پروتکل هــا از جمل
ــند. ــا باش ــدی در پروازه ــقف ۶۰ درص ــه س مصوب

جرایــم  افزایــش  بــر  رئیس جمهــور  تأکیــد 
بهداشــتی  شــیوه نامه های  بــه  بی توجهــی 
آیــت اهلل رئیســی بــا اشــاره بــه گــزارش ارائــه 
شــده در جلســه دربــاره کیفیــت بازدارندگــی 
ــدم  ــرای ع ــده ب ــه ش ــر گرفت ــای در نظ جریمه ه
ــرد:  ــح ک ــتی، تصری ــیوه نامه های بهداش ــت ش رعای

ــا هــدف  ــا ب ــن جریمه ه الزم اســت ای
افزایــش بازدارندگــی و ارتقــای توجــه 
بهداشــتی  دســتورالعمل های  بــه 
ــری  ــورد بازنگ ــا م ــه کرون ــوط ب مرب

ــد. ــرار گیرن ق
دیگــری  بخــش  در  رییس جمهــور 
از ســخنانش بــه اهمیــت تحقیــق 
و پژوهــش دربــاره آثــار و عــوارض 
اشــاره  کرونــا  روانــی  و  اجتماعــی 
مطالعــه  کــرد:  نشــان  خاطــر  و 
بــرای  کرونــا  از  ناشــی  عــوارض 
ــاد شــخصی و اجتماعــی  ــراد در ابع اف
ــرد و  ــتوانه عملک ــم و پش ــیار مه بس
در  مــا  بهتــر  تصمیم گیری هــای 
آینــده اســت، لــذا ایــن موضــوع بایــد 
بســیار مــورد توجــه بگیــرد و از نتایــج 
ــز  ــران نی ــات دیگ ــات و تجربی تحقیق

ــود. ــتفاده ش ــن اس ــو احس ــه نح ب
آیــت اهلل رئیســی همچنیــن بــا اشــاره 
بــه گزارشــی کــه دربــاره طــب ســنتی 
مواجهــه  شــد،  ارائــه  جلســه  در 

عالمانــه بــا ایــن موضــوع را در محافــل 
علمــی و دانشــگاهی از مصادیــق تضــارب آرا 
و آزاداندیشــی دانســت و از دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی و وزارت بهداشــت خواســت 
ــان  ــا متخصص ــد ت ــم کنن ــی را فراه فضای
ایــن عرصــه بتواننــد در جمــع اســاتید 
و  بحــث  بــه  پزشــکی  صاحب نظــران  و 
گفت وگــو دربــاره نظرات شــان بپردازنــد 
ــد  ــن مباحــث بهره من ــردم از نتیجــه ای و م

ــود. ش
ــا  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــه س در جلس
اعــالم شــد کــه محققــان مجموعــه دارویــی 
ــدی  ــن جدی ــده اند واکس ــق ش ــت موف برک
ــد در  ــخصاً می توان ــه مش ــد ک ــد کنن تولی
برابــر ســویه اُمیکــرون بازدارندگــی موفــق و 
ســطح باالیــی داشــته باشــد.در ایــن جلســه 
محدودیت هــای  و  الزامــات  شــد  مقــرر 
ــه  ــی ارائ ــا لحــاظ تعریــف جهان کرونایــی، ب
کرونایــی،  مختلــف  رنگ هــای  از  شــده 
ــا  ــی شــیوع کرون ــا شــرایط فعل متناســب ب

ــود. ــف ش ــور بازتعری در کش
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***نکتــه مهمــی را درباره شــخصیت 
مقــام معظــم رهبــری نباید هیــچ وقت 
فرامــوش کــرد و آن هم اینکه ایشــان به 
حیطه هایــی از علــم و دانــش پــا نهادند 
کــه معمــوال حوزوی هــا و روحانیــت به 
ایــن وادی هــا وارد نمی شــوند. آیــت اهلل 
خامنــه ای جــزو نــوادر دوران مــا در فهم 
آثــار هنری هســتند. ایشــان هــم خوب 
هنــر را می فهمنــد، هــم خــوب زوایــای 
گوناگــون آن را درک و نقــادی می کنند 
ــاعر  ــک ش ــد و ی ــود هنرمن ــم خ و ه
حــاذق هســتند. ایــن از آن وادی هایــی 
ــای  ــی در فض ــر کس ــه کمت ــت ک اس
روحانیــت بــه آن وارد می شــود و ایــن از 
خصیصه هــای ممتــاز حضــرت آیت اهلل 

ــت.  خامنه ای اس
*** بــه ایــن ترتیــب مــا بــا رهبــری 
مواجهیــم کــه فقــط سیاســتمدار 
نیســتند، فقــط یــک دانشــمند صــرف 
ــرداز  ــک نظریه پ ــا ی ــه ب نیســتند، بلک
ــوزه  ــه ح ــم ک ــین مواجهی و تئوریس
ــه  ــی و تجرب ــش علم ــیعی از دان وس
عملــی را بــا هــم ادغــام کرده انــد. ایــن 
ــه  ــوده ک ــتثنایی ب ــت اس ــک موهب ی
شــامل حــال ایران زمیــن شــده اســت. 
ــه همیــن خاطــر اســت کــه وقتــی  ب
شــما ســراغ بیانــات ایشــان می رویــد، 
بــا مجموعــه پراکنــده ای از توصیه هــا و 
ســخن ها روبــه رو نمی شــوید، بلکــه بــا 
یــک نظــام فکــری مواجــه می شــوید. 
ــک  ــری صاحــب ی ــام معظــم رهب مق
منظومــه فکــری هســتند و هــر ۳ رکن 
ــی در  ــی و کنش ــی، منش ــام بینش نظ
مجموعــه بیانــات ایشــان بــه وضــوح به 

چشــم می خــورد.
*** اگــر بخواهــم نگاهــی بســیار 
گــذرا و اجمالــی بــه منظومــه فکــری 
ــم  ــد بگوی ــم، بای ــته باش ــان داش ایش
ــات  ــته نظام ــور و هس ــد ، مح توحی
ــه ای  ــت اهلل خامن ــرت آی ــری حض فک

اســت. ســپس ایــن اندیشــه توحیــدی، 
ــی و  ــی، سیاس ــاخه های اجتماع در ش
اقتصــادی نظــام فکــری ایشــان تســری 

پیــدا می کنــد. 
در  خامنــه ای  آیــت اهلل  ***وقتــی 
سیاســت خارجــی موضعــی می گیرند، 
ــت،  ــی نیس ــع مقطع ــک موض ــن ی ای
ــری  ــک نظــام فک ــر اســاس ی ــه ب بلک
توحیدمحــور بیــان شــده اســت. اتفاقــا 
عــدم فهــم همیــن موضــوع اســت کــه 
ــان در  ــدگاه ایش ــود دی ــب می ش موج
ــتی  ــی بدرس ــای خارج ــر قدرت ه براب
بــرای برخــی جریانــات سیاســی قابــل 
درک نباشــد. ایشــان وقتی در سیاســت 
ــر  ــد ب ــخن می گوین ــند و س می اندیش
اســاس روح توحیــدی حــرف می زننــد، 
نــه بــر اســاس یــک تحلیــل و موضــع 

صرفــا سیاســی. 
***در قــدم بعــدی بایــد گفــت نظــام 
فکــری توحیدمحــور ایشــان، یــک نگاه 
تمدنــی نیز هســت. یعنــی همــان روح 
توحیــدی در تفکر ایشــان چنــان پیش 
مــی رود کــه زمینه ســاز تشــکیل یــک 
ــن  ــود. ای ــور می ش ــدن توحیدمح تم
هــم از ویژگی هــای فکــری ایشــان 
ــان  ــان و فکرش ــی نگاه ش ــت، یعن اس
ــد  ــک فرآین ــه ی محــدود نیســت، بلک
مرحلــه ای به ســمت یــک قله وســیع و 
بلنــد اســت. همین نگاه اســت کــه روح 
حاکــم بــر بیانیــه گام دوم انقالب اســت 
ــازی و  ــازی، دولت س ــر خودس و عناص
جامعه ســازی را بــرای تحقق زمینه های 

ــرد.  ــر می گی تمــدن اســالمی درب
***نکتــه دیگــری کــه دربــاره رهبــر 
ــه آن  ــل هســتم ب معظــم انقــالب مای
ــان در  ــژه ایش ــش وی ــم، نق ــاره کن اش
زمینــه پیشــرفت های گوناگــون علمی 
ایــران اســت. شــما فکــر نکنیــد نقــش 
آیــت اهلل خامنــه ای، صرفــا یــک توصیــه 
بــه پیشــرفت علمــی بــوده اســت، خیر! 

اینگونــه نبــوده اســت، ایشــان شــخصا 
ــری و پیشــروی حرکــت علمــی  راهب
کشــور را به دســت گرفتنــد و وضعیت 
ــی  ــه کنون ــه نقط ــور را ب ــی کش علم

رســاندند.
کشــور  تنهــا  امــروز  مــا   ***
تولیدکننده صنعتــی بیوایمپلنت، رتبه 
هشــتم در جهان در صنعت هســته ای، 
رتبه ششــم در تولیــد زیردریایــی، رتبه 
دهــم در فنــاوری لیــزر، رتبــه هشــتم 
ــی،  ــاوری فضای ــل فن ــه کام در چرخ
رتبــه چهــارم در علــوم بــاروری و 
نابــاروری، دومیــن کشــور دارای فناوری 
ســاخت پهپــاد رادارگریــز، دومیــن 
ــه اول در  ــا، رتب ــایبری دنی ــش س ارت
ــور دارای  ــن کش ــو و دومی ــاوری نان فن
دانــش طراحــی و ســاخت هواپیمــای 
اســتراتژیک خورشــیدی هســتیم؛ 
ــک  ــرفت ها، در تک ت ــن پیش ــام ای تم
ــا توصیــه  ــا ب ــه صرف ــن زمینه هــا، ن ای
مقــام معظــم رهبــری، دقــت بفرمایید! 
نــه صرفــا توصیــه بلکــه بــا راهبــری و 
مدیریت شــخص ایشــان در ابعاد کالن 
موضــوع به ثمر رســیده اســت. ایشــان 
ــان حاضــر  شــخصا در پژوهشــگاه روی
پیشــرفت  نزدیــک  از  و  می شــدند 
دانشــمندان مــا را در زمینه ســلول های 
بنیادیــن رصــد می کردنــد و مدیریت و 
ــا را در  ــه پروژه ه ــری کالن اینگون راهب

دســت داشــتند. 
*** تــازه همــه اینهــا نتیجــه تــالش 
ایشــان برای پیشــرفت کشــور در علوم 
تجربــی و مهندســی اســت، در حالــی 
کــه زحمــات بی نظیر ایشــان در رشــد 
علــوم انســانی در کشــور نیــز موضــوع 
جداگانــه ای بــرای دقــت و تأمل اســت. 
مفاهیمی کــه ایشــان در علوم انســانی 
ــی  ــد، نهضت های ــد کردن ــداع و تولی اب
ــوم  ــف عل ــای مختل ــه در زمینه ه را ک
علــوم  اسالمی ســازی  و  انســانی 

 زود قضاوت کردن
دو کبوتــر بودنــد در گوشــه مزرعــه ای بــا خوشــحالی 
زندگــی مــی کردنــد . در فصــل بهــار ، وقتــی که بــاران 
زیــاد مــی باریــد ، کبوتــر مــاده بــه همســرش گفــت : 
» ایــن النــه خیلــی مرطــوب اســت . اینجا دیگــر جای 
خوبــی بــرای زندگــی کــردن نیســت . » کبوتــر جواب 
داد : » بــه زودی تابســتان از راه مــی رســد و هــوا گرمتر 
خواهــد شــد . عــالوه برایــن ، ســاختن این چنیــن النه 
ای کــه هــم بــزرگ باشــد و هــم انبــار داشــته باشــد ، 

خیلی مشــکل اســت .«
بنابرایــن دو کبوتــر در همــان النــه قبلی ماندنــد تا این 
کــه تابســتان فــرا رســید و النــه آنهــا خشــک تر شــد 
و زندگــی خوشــی را در مزرعــه ســپری کردنــد . آنهــا 
هــر چقــدر برنــج و گندم می خواســتند مــی خوردند و 
مقــداری از آن را نیــز بــرای زمســتان در انبار ذخیره می 
کردنــد . یــک روز ، متوجه شــدند که انبارشــان از گندم 
و برنــج پــر شــده اســت . بــا خوشــحالی بــه یکدیگــر 
گفتنــد : » حــاال یــک انبار پــر از غــذا داریــم . بنابراین ، 

ایــن زمســتان هــم زنــده خواهیم مانــد . «
آنهــا در انبــار را بســتند و دیگــر ســری بــه آن نزدنــد 
ــان رســید و دیگــر در  ــه پای ــن کــه تابســتان ب ــا ای ت
مزرعــه دانــه بــه نــدرت پیــدا مــی شــد . پرنــده مــاده 
کــه نمی توانســت تــا دور دســت پــرواز کنــد ، در خانه 
اســتراحت مــی کــرد و کبوتــر نــر بــرای او غــذا تهیــه 
مــی کــرد . در فصــل پائیــز وقتــی کــه بارندگــی آغــاز 
شــد و کبوترهــا نمــی توانســتند برای خــوردن غــذا به 
مزرعــه برونــد ، یــاد انبــار آذوقــه شــان افتادنــد . دانــه 
هــای انبــار بــر اثــر گرمــای زیاد تابســتان ، حجمشــان 
کمتــر از حجــم اولیــه شــان شــده بــود و کمتــر بــه 
نظــر مــی رســید . کبوتــر نــر بــا عصبانیــت بــه پیــش 
جفــت خــود بازگشــت و فریــاد زد : » عجــب بــی فکــر 
و شــکمو هســتی ! مــا ایــن دانــه هــا را بــرای زمســتان 
ذخیــره کــرده بودیــم ، ولــی تــو نصــف انبــار را ظــرف 
همــان چنــد روز کــه در خانــه مانــدی ، خــورده ای ؟ 
مگر زمســتان و ســرما و یخبنــدان را فرامــوش کردی ؟ 

«کبوتــر مــاده بــا عصبانیــت پاســخ داد :
» مــن دانــه هــا را نخــوردم و نمــی دانــم که چــرا نصف 

انبــار خالی شــده ؟ «
ــای  ــه ه ــم دان ــدار ک ــدن مق ــه از دی ــاده ک ــر م کبوت
انبــار ، متعجــب شــده بــود ، بــا اصــرار گفــت : » قســم 
مــی خــورم کــه از همــان روزی کــه ایــن دانــه هــا را 
ذخیــره کردیــم ، بــه آنهــا نــگاه نکــردم . آخــر چطــور 
مــی توانســتم آنهــا را بخــورم ؟ مــن در حیرتــم چــرا 
ایــن قــدر دانــه هــای انبــار کــم شــده اســت . ایــن قدر 
عصبانــی نبــاش و مــرا ســرزنش نکــن . بهتر اســت که 
صبــور باشــی و دانــه هــای باقــی مانــده را بخوریــم . 
شــاید کــف انبــار فــرو رفتــه باشــد یا شــاید مــوش ها 
انبــار را پیــدا کــرده انــد و مقــداری از آنهــا را خــورده اند 
. شــاید هــم شــخص دیگــری دانــه هــای مــا را دزدیده 
اســت . در هرصــورت تــو نبایــد عجوالنه قضــاوت کنی 
. اگــر آرام باشــی و صبــر کنــی ، حقیقــت روشــن مــی 

شــود.«
کبوتــر نــر بــا عصبانیت گفــت : » کافــی اســت ! من به 
حــرف هــای تــو گــوش نمــی دهــم و الزم نیســت مرا 
نصیحــت کنــی . مــن مطمئن هســتم کــه هیچکس 
غیــر از تــو بــه اینجــا نیامــده اســت . اگــر هــم کســی 
آمــده ، تــو خــوب مــی دانــی کــه آن چــه کســی بــوده 

است.«
اگــر تــو دانــه هــا را نخــوردی بایــد راســتش را بگویی . 
مــن نمــی توانــم منتظــر بمانــم و ایــن اجــازه را بــه تو 
نمــی دهــم کــه هــر کاری دلــت مــی خواهــد بکنــی 
. خالصــه ، اگــر چیــزی مــی دانــی و قصــد داری کــه 
بعــد بگویی بهتــر اســت همیــن االن بگویــی .« کبوتر 
مــاده کــه چیــزی دربــاره کــم شــدن دانــه هــا نمــی 
دانســت ، شــروع بــه گریــه و زاری کــرد و گفــت : » من 
بــه دانــه هــا دســت نــزدم و نمــی دانــم کــه چــه بالیی 
بــر ســر آنهــا آمــده اســت » و بــه کبوتــر نــر گفــت که 
صبــر کــن تــا علت کــم شــدن دانــه ها معلــوم شــود . 
امــا کبوتــر نــر متقاعــد نشــد ، بلکــه ناراحت تر شــد و 

جفــت خــود را از خانــه بیــرون انداخــت.
کبوتــر مــاده گفــت : » تــو نباید بــه این ســرعت درباره 
مــن قضــاوت کنــی و بــه مــن تهمــت نــاروا بزنــی . بــه 
زودی از کــرده خــود پشــیمان خواهــی شــد . ولی باید 
بگویــم کــه آن وقــت خیلــی دیــر اســت و بالفاصلــه به 
طــرف بیابــان پــرواز کــرد و پــس از مدتــی گرفتــار دام 

ــد. « صیاد ش
کبوتــر نــر ، تنهــا در النــه بــه زندگــی خــود ادامــه داد 
. او از ایــن کــه اجــازه نــداد جفتــش او را فریــب دهــد 
، خیلــی خوشــحال بــود . چنــد روز بعــد هــوا دوبــاره 
بارانــی و مرطــوب شــد . دانــه هــای انبــار ، دوبــاره چاق 
ــدازه  ــه ان ــاره ب ــار دوب ــر شــدند و انب ــر و پرحجــم ت ت
اولــش پــر شــد . کبوتــر عجــول با دیــدن ایــن موضوع 
، فهمیــد کــه قضاوتــش دربــاره جفتــش اشــتباه بــوده 
و از کــرده خــود خیلــی پشــیمان شــد ، ولــی دیگــر 
بــرای توبــه کــردن خیلــی دیر شــده بــود و او بــه خاطر 
قضــاوت نادرســتش تــا آخــر عمــر بــا ناراحتــی زندگی 

کــرد .
ــه انتهــای قضیــه  پندهــا::زود قضــاوت  نکنیــد. زود ب
نرســید و یکــه بــه قاضــی نرویــد یــا در میــان 
ــد.  ــط نگردی ــت و غل ــال درس ــدام دنب ــا م صحبت ه
ــای  ــورد حرف ه ــردن در م ــری ک ــل از نتیجــه گی قب
دیگــران کمــی فکــر کنیــد ؛  خصوصــا اگــر می دانیــد 
ایــن صحبــت فقــط از یــک احســاس زود گــذر نشــات 

می گیــرد.

داستان آموزنده مختصات شخصيتي مقام معظم رهبری

ــی کــه در  ــد، تیزبینی های ــدازی کردن راه ان
تحلیــل وقایــع سیاســی از دریچــه علــوم 
انســانی داشــتند، ماننــد مفهــوم بیــداری 
ــا پیــچ تاریخــی کــه همگــی  اســالمی ی
ــجم  ــری منس ــام فک ــک نظ ــه ی ــر پای ب
بــوده اســت، همــه اینهــا در کنــار هــم از 
شــخصیت عظیــم علمــی و نظریه پــرداز 

ایشــان پرده بــرداری می کنــد.
ــم  ــع می گوی ــرس قاط ــه ض ــن ب ***م
اگــر رهبــر معظــم انقــالب نبودنــد، 
ــا  ــی م ــرفت های کنون ــیاری از پیش بس
ــرفتی  ــا پس ــر ج ــورد و ه ــم نمی خ رق
داشــتیم بــه خاطــر بی توجهــی بــه نظــام 
ــرت  ــت. *حض ــوده اس ــان ب ــری ایش فک
ــت  ــه مدیری ــه ای در عرص ــت اهلل خامن آی
امنیــت منطقــه ای، حاج قاســم ســلیمانی 
را داشــتند و در عرصــه مدیریت پیشــرفت 
هســته ای، حاج محســن فخــری زاده را؛ ۲ 
شــهید بزرگــواری کــه هــم نظام فکــری ر
ــم  ــد و ه ــی می فهمیدن ــری را بخوب رهب
بخوبــی آن را بــه ثمــر می نشــاندند.* 
اگــر در عرصــه اقتصــاد و ســالمت و 
ســایر عرصه هــا هــم، حاج قاســم ها و 
حاج محســن ها داشــتند، وضعیــت کشــور 
بســیار بهتــر و متعالی تــر از وضعیــت 
ــه االن در  ــیب هایی ک ــود و آس ــی ب کنون
ــا آنهــا  ــرم کــردن ب حــال دســت وپنجه ن

ــت.  ــود نداش ــتیم، وج هس
                    عبدالحسین خسروپناه

ناتوانی در مدیریت زمان
گشــت و گــذار در فضــای مجــازی اگــر بــدون نیاز 
واقعــی و توجیه علمی صورت گیرد و صرفــا از روی 
کنجــکاوی و ســرگرمی باشــد، بــه باتــالق تضییع 
عمــر تبدیــل خواهــد شــد. هــر روز بــر امکانــات 
رســانه ای و جــذاب فضــای مجــازی افــزوده مــی 
شــود. لــذا کاربرانــی کــه دچــار ســرگردانی و بــی 
برنامگــی در امــور زندگی هســتند، گاه چنــان غرق 
در جذابیــت هــای فضــای مجــازی مــی شــوند که 

گذشــت زمــان را حــس نمــی کننــد.

افزایش روحیه پرخاشگری و خشونت
رفتارهــای  شــده  انجــام  تحقیقــات  طبــق 
پرخاشــگرانه در میــان فرزنــدان بــه صــورت غیــر 
معمــول از نتایــج اســتفاده از بــازی هــای رایانــه ای 
و فیلــم هــای خشــن اســت. هــر چنــد نمــی توان 
منکــر تأثیــر منفی این نــوع ســرگرمی هــا در بروز 
رفتارهــای خشــن بــود، امــا بــا توجــه بــه محتوای 
غیراخالقــی کــه در فیلــم هــا و بــازی هــا وجــود 
دارد، مــی تــوان ایــن عامــل را نیــز از جملــه عوامل 
مهــم ایجــاد روحیــه پرخاشــگرایانه در کــودکان و 

نوجوانــان قلمــداد کــرد.

تزلزل اعتماد به نفس
یکــی از آســیب هــای مهم فضــای مجــازی، تزلزل 
اعتمــاد بــه نفــس و ترویــج فرهنــگ غلــط رقابــت 
غیــر ســازنده اســت. طبعــا بســیاری از افــراد کــه 
تــوان رقابــت در چنیــن فضــای ناســالمی را ندارند، 
ــود و  ــه در خ ــودی ک ــاس کمب ــل احس ــه دلی ب
زندگــی خــود احســاس مــی کننــد، دچــار انــواع 
بیمــاری هــای روحــی و روانــی از جمله اعتمــاد به 
نفــس مــی شــوند. بــرای نمونــه از 7000 مــادری 
کــه در پژوهــش »مــادران امــروز« شــرکت کردند، 
4۲ درصــد در مــورد اســتفاده از شــبکه اجتماعــی 
پینترســت دچــار اســترس مــی شــوند چــرا کــه 
ــا ســایر  نمــی تواننــد از نظــر مهــارت و تخیــل ب
کاربــران این شــبکه رقابت کننــد. همچنین طبق 
پژوهشــی دیگــر، حــدود ۲0 درصــد از 16۳۲ فــرد 
بزرگســال آمریکایــی معتقدنــد کــه بیــش از همه 
شــبکه هــای اجتماعی، فیــس بوک بیشــترین اثر 
منفــی را بــر احــوال آنهــا دارد و ۲0 درصــد دیگــر 
مــی گوینــد کــه ایــن ســایت باعــث اضطــراب آنها 

مــی شــود.

توسعه وسواس های فکری و عملی
ایجــاد شــک و تردیــد در باورهــا و اعتقــادات، 
ــعادت  ــه س ــبت ب ــاد نس ــاد و اعتق ــش اعتم کاه
ــده  ــه آین ــگاه منفــی نســبت ب اخــروی، ایجــاد ن
فــردی و اجتماعــی، ایجــاد ترس نســبت بــه آینده 
و ابهــام در موفقیــت، زمینــه را بــرای انواع وســواس 
هــای فکــری و عملــی فراهــم مــی آورد. فضــای 
ــج  ــا رویکــرد اســتعمار اندیشــه و تروی مجــازی ب
ســبک زندگی غربی، بســتر مناســبی برای رشــد و 
گســترش این نوع تفکرات و تعمیق آن در اندیشــه 
کاربــران فراهــم آورده اســت. در ایــن محیــط و بــا 
توجــه بــه نــوع مدیریــت آن دائمــا تــرس از آینــده 
بــا تأکیــد بــر عــدم موفقیــت ترویــج مــی شــود.

ســخن پایانــی آنکــه بــا توجــه بــه تغییــر ســبک 
ــرای  ــراد ب ــش اف ــش از پی ــل بی ــی و تمای زندگ
ــه منظــور  اســتفاده بیشــتر از فضــای مجــازی ب
ــودکان و  ــه خصــوص ک ــراد ب ــدن اف ــان مان در ام
نوجوانــان از آســیب هــای متعــدد فضای مجــازی، 
ــه خصــوص  ــای مســئول ب ــا و ســازمان ه نهاده
ــه،  ــوزه علمی ــازی، ح ــی فضــای مج ــورای عال ش
وزارت آمــوزش پــرورش، وزارت ارتباطــات، ســازمان 
تبلیغات اســالمی و ســایر نهادهــای مرتبط وظیفه 
دارنــد برنامــه هــای کوتــاه مــدت، میــان مــدت و 
دراز مــدت بــرای مقابلــه بــا این آســیب هــا تدوین 

نمــوده و آنهــا را اجــرا نماینــد
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تبعاتی بر کودکان دارد؟)2(

جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد 
مخدر شهرستان بردسير برگزارشد

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر جلســه شــورای فرعــی مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر شهرســتان بردســیر بــه ریاســت مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار بردســیر با دســتور 
کار 1-طــرح مفــاد مصوبــات یکصــدو چهــل وچهارمین جلســه ســتاد مبــارزه با مــواد مخدر 

ریاســت محتــرم جمهوری 
۲- ارائه گزارش اقدامات انجام شده حسب مصوبات جلسه مورخ 1400/10/۲5

۳- بیان نقطه نظرات ، دیدگاهها وپیشنهادات اعضاء ستاد
 در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد

فرمانــدار بردســیر ضمــن خیــر مقــدم بــه مدعویــن براهمیــت موضــوع واســتفاده از تمــام 
ــاد در جهــت ســاماندهی  ــردم نه ــی و ســازمانهای م ــت ادارات ودســتگاههای اجرای ظرفی
معتادیــن متجاهــر از ســطح شــهر و مداخله مبلغیــن و امامان جماعت مســاجد در خصوص 
آگاه ســازی و مســئولیت پذیــری کلیــه آحــاد مــردم در قبــال معتادیــن جامعــه مطالبــی را 
ایــراد نمــود. ســپس بــر اســاس دســتور کار جلســه مصوبــات یکصــدو چهــل وچهارمیــن 
جلســه ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر مــورخ 1400/9/18 ریاســت محترم جمهــوری جهت 
برنامــه ریــزی مناســب و اجرایــی نمودن مصوبــات ذیریط بــه اعضاء ســتاد ابالغ و پــس از آن 
هریــک از ادارات گزارشــی از اقدامــات صــورت گرفته حســب مصوبات جلســه شــورای فرعی 

مبــارزه بــا مــواد مخــدر مــورخ 1400/10/۲5 ارائــه نمودنــد
پــس از بحــث و تبــادل نظــر بیــن اعضا باتوجــه به ابــالغ طرح اجرایــی ســاماندهی و  صیانت 
از معتادیــن متجاهــر مــواردی مطــرح همچنین درخصــوص اگاه ســازی و فرهنگ ســازی و 
ترویــج و مشــارکت اقشــار مختلــف بــه منظــور کاهش اســیب هــای اجتماعــی مــواردی به 

تصویب رســید

رئیس جمهــور بــر ضــرورت اســتمرار توجه بــه رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی از ســوی مــردم تاکیــد کــرد و از اعضــای ســتاد ملــی کرونــا 
خواســت در راســتای اقنــاع مــردم بــه تزریق ُدز ســوم واکســن بکوشــند.
بــه گــزارش حــوزه دولــت خبرگــزاری فــارس، آیــت اهلل ســید ابراهیــم 
رئیســی در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا از ارائــه گزارشــی بــا 
موضــوع کاهشــی شــدن رونــد ابتــالء و قربانیــان موج ششــم همه گیری 
کرونــا ابــراز خرســندی کــرد و گفــت: البتــه ایــن مســاله بــه هیــچ وجــه 

نبایــد باعــث سســت شــدن اجــرای اصــول بهداشــتی شــود.
ــدان خواســت  ــاف و کارمن ــردم، اصن رئیــس جمهــور از همــه آحــاد م
همچنــان بــا دقــت و بــه طــور کامــل شــیوه نامه های بهداشــتی را رعایت 
و بــه ویــژه از برگــزاری و حضــور در اجتماعــات پرهیــز کننــد و افــزود: 
دســتگاه های متولــی، اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی را بــه طــور جدی 

و موثــر پیگیــری کنند.
رئیســی در ادامــه برخــی اماکــن پرخطــر بــرای شــیوع کرونــا را مــورد 
ــرای  ــا ب ــن محل ه ــان داشــت: یکــی از پرخطرتری ــرار داد و بی توجــه ق
شــیوع کرونــا، وســایل حمــل و نقــل عمومــی اســت و لــذا مســئوالن 
مربوطــه پیگیــر اجــرای دقیــق پروتکل هــا از جملــه در خطــوط هوایــی 

و رعایــت مصوبــه ســقف 60 درصــدی در پروازهــا باشــند.
وی بــا اشــاره به گــزارش ارائه شــده در جلســه درباره کیفیــت بازدارندگی 
جریمه هــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای عــدم رعایــت شــیوه نامه های 
بهداشــتی، تصریــح کــرد: الزم اســت ایــن جریمه هــا بــا هــدف افزایــش 
بازدارندگــی و ارتقــای توجــه بــه دســتورالعمل های بهداشــتی مربــوط به 

کرونــا مــورد بازنگــری قــرار بگیرند.
رئیس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه اهمیــت تحقیــق و 
پژوهــش دربــاره آثار و عوارض اجتماعی و روانی کرونا اشــاره و خاطرنشــان 
کــرد: مطالعــه عــوارض ناشــی از کرونــا بــرای افــراد در ابعــاد شــخصی و 
اجتماعــی بســیار مهــم و پشــتوانه عملکــرد و تصمیم گیری هــای بهتــر 
مــا در آینــده اســت، لــذا این موضــوع باید بســیار مــورد توجه بگیــرد و از 
نتایــج تحقیقــات و تجربیــات دیگران نیز به نحو احســن اســتفاده شــود.
رئیســی همچنیــن بــا اشــاره بــه گزارشــی کــه دربــاره طــب ســنتی در 
جلســه ارائــه شــد، مواجهــه عالمانه بــا این موضــوع را در محافــل علمی و 
دانشــگاهی از مصادیق تضارب آرا و آزاداندیشــی دانســت و از دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی و وزارت بهداشــت خواســت فضایــی را فراهــم کننــد تــا 
ــران  ــاتید و صاحب نظ ــع اس ــد در جم ــن عرصــه بتوانن متخصصــان ای
پزشــکی بــه بحــث و گفت وگــو دربــاره نظرات شــان بپردازنــد و مــردم از 

نتیجــه ایــن مباحــث بهره منــد شــود.
ــان  ــه محقق ــالم شــد ک ــا اع ــا کرون ــه ب ــی مقابل در جلســه  ســتاد مل
مجموعــه دارویــی برکــت موفــق شــده اند واکســن جدیــدی تولید کنند 
کــه مشــخصا می توانــد در برابــر ســویه اُمیکــرون بازدارندگــی موفــق و 

ســطح باالیــی داشــته باشــد.
در ایــن جلســه مقــرر شــد الزامــات و محدودیت هــای کرونایی، بــا لحاظ 
تعریــف جهانــی ارائــه شــده از رنگ هــای مختلــف کرونایــی، متناســب با 

شــرایط فعلی شــیوع کرونــا در کشــور بازتعریف شــود.

رئیسی: اقناع افکار عمومی برای تزریق 
نوبت سوم واکسن رضوری است
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شــهید مجیــد ابراهیمــی نــژاد  ،نــام پــدر: غالمعباس ،نــام مــادر: صاحبجــان ابراهیمی 
نــژاد، متولد: ۱3۴3تحصیــالت: راهنمائی ومجرد وپاســدار، تاریــخ شــهادت: 63/۱۲/۲۱  

محــل شــهادت: جزیره مجنــون ، مــزار: گلزار شــهدای بردســیر
زندگی نامه

شــهید مجیــد ابراهیمی نژاد در شــهر بردســیر به دنیا آمــد. دوران دبســتان و راهنمائی 
در زادگاه خــود بــه مدرســه رفــت، امــا عالقه چندانی به تحصیــل نداشــت. از همین رو 
بــه کارهــای فنــی مثــل شیشــه بــری، نقاشــی ســاختمان و ... روی آورد. بخاطر عالقه 
فــراوان بــه بســیج و ســپاه، از ۱6 ســالگی بــه فعالیــت در این مراکــز پرداخــت تا اینکه 
بعنــوان پاســدار وارد ســپاه پاســداران شــد و بــه خدمــت مشــغول شــد. زمــان جنــگ 
بــود و دفــاع از دیــن، ملــت و کشــور از جملــه دغدغــه هــای اصلــی ســربازان انقــالب 
محســوب مــی شــد. لــذا در جبهــه حضور یافــت و پــس از مقابله بــا دشــمنان این آب 
و خــاک، در جزیــره مجنــون، بــا مــدال زیبــای شــهادت، دعــوت حق را لبیــک گفت.

دروازه بــان تیــم فوتبــال محلــه ســلورد بــود. بــرا پُســتش کــم نمــی گذاشــت؛ زمیــن 
مــی خــورد امــا نمــی گذاشــت تــوپ وارد دروازه بشــه.

                                                          راوی: آقای حمید ابراهیمی نژاد)برادر شهید(
بــه مرحــوم ناصــر حجــازی عالقــه داشــت. موقــع پخــش فوتبــال از تلویزیــون، از بچه 
هــا مــی خواســت اجــازه بــدن تــا برنامــه شــو ببینــه./ نمــی گذاشــت لبــاس ورزشــی 
رو بــراش بشــورم. مــی گفــت: مــن میــرم تــو زمیــن بــازی مــی کنــم، وظیفــه منــه 
شســتن ایــن لبــاس هــا.              راوی: خانــم نرجــس ابراهیمــی نژاد)خواهــر شــهید(
بــه درس عالقــه چندانــی نداشــت. ولــی تــو شیشــه بــری، رنــگ آمیــزی، تئاتــر و ... 
فعالیــت مــی کــرد./ بــه صاحــب کارش تــو شیشــه بــری گفتــم: مجیــد بــرات مجانی 
کار مــی کنــه؟ گفــت: نــه، پولــو میــده دســت مــادرت؛ گاهی هــم میگــه: مــادرم اومد، 
پــول ازت خواســت، بهــش بــده. /ســپاه هــم کــه رفــت، حقوقش دســت مــادر بــود. برا 
خــودش پــس انــدازی نداشــت.  / مــی گفــت: مــادر! اگــه ده تومــن پولی بهت مــی دم، 

بــه همســایه هــم کمکــی کــن. مــادر هــم مــی گفت: باشــه.
                                                       راوی: آقای حمید ابراهیمی نژاد)برادر شهید(

بــه مــن مــی گفت: خواهــر! اگــه عالقــه داری درســتو بخــون، و اّل خونــه داری بهترین 
وظیفــه بــرای زن هســت./ بــه ســن تکلیــف رســیده بودم. گفــت: نمازتــو بخون تــا روز 
قیامــت پیــش حضــرت زهرا)ســالم الّل علیهــا( روســفید باشــی./ اگــه دروغ می گفتم، 

بــا صحبــت های قشــنگش، منــو شــرمنده مــی کــرد. از دروغ متنفــر بود.
                                                    راوی: خانم نرجس ابراهیمی نژاد)خواهر شهید(

وقتــی دوســتام مــی آمدنــد تــو خونــه، بهــم مــی گفــت: بریــد تــو اتــاق. دوســتات برا 
تــو محرمنــد، نــه بــرای مــن.../ وقتــی هــم بدون چــادر، جلــو در یــا مقابل نامحــرم می 
رفتــم، ضمــن اینکــه ناراحــت مــی شــد، مــی گفــت: تــو از مــن بزرگتــری، نمــی تونم 
چیــزی بهــت بگــم./ مــی خواســت بــا هــم بریــم نمازجمعــه، ولــی مــن بهونــه مــی 
آوردم،کار دارم. گفــت: از اول تــا آخــر هفتــه میشــه بقیــه کارهــا رو انجــام داد، ولی وقت 

نمازجمعــه، فقــط جمعــه هاســت./)با عالم دینــی شــهر در ارتباط بــود...( 
دیــر اومــده بــود از ســر کار. پرســیدیم: چــرا دیــر کــردی؟ گفــت: پیــش حــاج آقــا 
طاهری)امام جمعه ســابق( بودم. می خواســتم یه مســئله شــرعی از ایشــون بپرســم.

                                                    راوی: خانم نرجس ابراهیمی نژاد)خواهر شهید(
بــا شــهید علیرضــا یــاوری دیــوار ســپاه رو رنــگ آمیــزی کردنــد. شــده بــود ۱۲۰ هزار 
تومــن. ایــن هزینــه رو جایــی تقبــل نکــرد. پول مــردم بایــد داده میشــد. مــادر دو حبه 
باغشــو فروخــت، کار مجیــد رو راه انداخــت. بــا اینکه شــهید یــاوری می خواســت پول 
رو بعــدا تســویه کنــه، ولــی مــادر بعد از شــهادت بچــه ها)مجید و شــهید یــاوری( این 
پولــو بخشــید./بچه مهربونــی بــود. حواســش بــه خواهــر و برادرهــا بــود. نصیحتم می 
کــرد: بــرادر! بــا فالنــی دیدمــت، نــرو. ایــن راه درســت نیســت. حتــی یــه بــار بخاطــر 
همیــن موضــوع بهــم ســیلی زد. یــه روز هــم فرســتاد دنبالــم کــه بــرم ســپاه. رفتــم. 
گفــت: بــرو نــگار، آمــوزش نظامی ببین)مقدمــه ای بــرای پیدا کردن مســیر درســت(. 
عــازم شــدم ولــی بعــد بــه بهانــه تنهــا بــودن بابــا دو هفتــه مرخصــی گرفتــم و دیگــه 
نرفتــم./ ســعی مــی کــرد از تجمــل و فخرفروشــی به دور باشــه. هرچــی کــه از دیگران 
متمایــزش مــی کــرد، کنــارش مــی گذاشــت.  /کفــش نویــی که خریــده بــود، بخاطر 
کفــش کهنــه همســایه، خاکمالــی کــرد. مــی گفت: همــه مــردم، نــو ندارنــد. حتی به 
دوچرخــه بابــا هــم رحــم نمــی کــرد. بابــا دوچرخــه یاماهاشــو تمیــز و مرتــب تحویل 
مجیــد مــی داد، ولــی وقتــی پســش مــی گرفــت، از تمیزی ســابق خبــری نبــود. می 
گفــت: بابــا چــرا اینقــد بــه ایــن دوچرخــه مــی رســی؟! /بــه یکــی از بچــه های ســپاه 
گفتــم: چــرا مجیــد ســوار لندکــروزر نمیشــه؟ گفت: مجیــد خــودش نمی خواد. ســر 
کوچــه پیــاده مــی شــد، تــا لبــاس یا ماشــین ســپاه، مجیــد رو تو چشــم مــردم بزرگ 

نکنــه...                                       راوی: آقــای حمیــد ابراهیمــی نژاد)بــرادر شــهید(
خبــر دادنــد طرفدارهــای شــاه مــی خــوان تــو شــهر علیــه امــام و انقــالب، تظاهــرات 
کننــد. آمــاده شــد بــره. گفتــم: نمــی ترســی؟ گفــت: نــه، تــرس چی؟!هــر کــی علیه 
انقــالب و امــام، اقــدام مــی کــرد، جلــوش مــی ایســتاد./ زمــان جنــگ، مــی خواســت 

عضــو ســپاه بشــه. هــر چــی اصــرار کــرد، مــادر رضایــت نمــی داد... / 
بالخــره بــا اصــرار فــراوان، از مــادر اجــازه گرفــت. گفت: مــادر نگــران نباش، مــن راهمو 
پیــدا کــردم.                                      راوی: آقــای حمیــد ابراهیمــی نژاد)بــرادر شــهید(
بــا اینکــه ســپاه فاصلــه چندانــی بــا خونــه نداشــت، مــی گفــت: رفتنــم بــا خودمــه، 
برگشــتنم بــا خداســت .          راوی: خانــم نرجــس ابراهیمــی نژاد)خواهــر شــهید(

عاشــق امــام خمینــی بــود. رو دیــوار اتــاق، رو جیــب لباســش، همراهــش، عکــس امام 
بــود. مــی گفــت: آرزو دارم هــر چــه زودتــر امــام رو ببینــم. تــو وصیتنامه ش ســفارش 
کــرده بــود: امــام رو تنهــا نگذاریــد./  ســپاه و فعالیــت در ســپاه رو بــرای ایــن دوســت 
داشــت کــه مــی دیــد از ایــن طریــق بهتــر مــی تونــه در مســیر رضایت امــام، بــه دین 
و کشــور خدمــت کنه./حقوقــی که از ســپاه مــی گرفت، رو پــول حــالل و بابرکتی می 

دونســت. ســعی مــی کــرد ریــال بــه ریالش درســت مصــرف بشــه...
مــادر بــه بهانــه ازدواج و اینکــه دل از  جبهــه بکنــه، بــراش خواســتگاری مــی رفــت. 
خیــال مــادر رو راحــت کــرد و گفــت: مــادر! اگــه بخاطــر جبهــه نرفتــن مــن، مــی 
خواهــی دامــادم کنــی، مطمئــن بــاش، حتــی اگــه  همســرم ازم طــالق بگیره، دســت 
از جبهــه برنمــی دارم.../ســفارش مــی کــرد: مــن شــهید میشــم. لوازمــی کــه بــرای 

خواســتگاری مــن گرفتیــن، بــرای یکــی دیگــه مصــرف کنیــد.
                                                       راوی: آقای حمید ابراهیمی نژاد)برادر شهید(

مــی گفــت: لبــاس شــهادت زیباتــر از لبــاس دامادیه.../ ســفارش مــی کرد: اگه شــهید 
شــدم، مبــادا چادرتــون کنــار بــره، یــا حــرف نادرســتی بزنید، یا اشــکی تو چشــمتون 
جمع بشــه که دشــمن خوشــحال بشــه! شــهادت، هــم، بــرای من افتخــاره، هــم برای 
شــما.                                          راوی: خانــم نرجــس ابراهیمــی نژاد)خواهــر شــهید(

بعــد ۱3-۱۲ ســال پیکــرش تــو جزیــره مجنــون پیــدا شــد. باید شناســایی می شــد. 
مــادر گفــت: مــن بچــه مو مــی شناســم. از عکــس امامی که همیشــه همراهــش بود، 
انگشــتر دســتش و ... پسرشــو شــناخت. راوی: آقای حمید ابراهیمی نژاد)برادر شــهید(
/  بــرا پیــدا شــدن خبــری از مجیــد، رفتــم جبهــه. جاهایــی کــه مــی شــد خبــری از 
مجیــد باشــه، ســر مــی زدم. بــا حــاج قاســم روبــه رو شــدم. پرســید: مجیــد مظلــوم و 
ســربه زیــر بــود. تــو خونــه هــم همین طــور بــود؟ گفتــم: بله./ شــهید یــاوری بــه مادر 
تعریــف مــی کــرد: مجیــد تــو جبهــه بخاطــر عالقــه بــه داداشــش قاســم، و تواضــع و 
صمیمیــت آقــای قاســم ســلیمانی، ایشــون رو قاســم صــدا می کــرد. آقای ســلیمانی 

هــم در جــواب اعتــراض بقیــه، مــی گفــت: اشــکال نــداره...   
                                                      راوی: خانم نرجس ابراهیمی نژاد)خواهر شهید(

شهید معظم   مجیدابراهیمی نژاد
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بانگ تکبیر ز امواج فضا می آید
گوش باشید که آوای خدا می آید
بوی عطر از نفس باد صبا می آید

نفس باد صبا روح فزا می آید
پیک وحی است که در غار حرا می آید

به محمد ز خداوند ندا می آید
ای خالیق همه این طرفه ندا را شنوید
گوش های شنوا حکم خدا را شنوید

*****
بت و بتخانه همه ذکر خدا می گویند
سخن از اقرأ و از غار حرا می گویند

حمد حق، مدح رسول دو سرا می گویند
خلق عالم همه تبریک به ما می گویند
حکم توحید به ما و به شما می گویند

همگی با نفس روح فزا می گویند
بشریت چه نشستی که مسیحت آمد
حکم توحید به آوای فصیحت آمد

*****
این چراغی است که تا شام ابد جلوه گر است
این یتیمی است که بر عالم خلقت پدر است

این نجات همه در دامن موج خطر است
این رسولی است که از کّل رُُسل خوب تر است

پیشتر از همه بعد از همه پیغامبر است
تا صف حشر طرفدار حقوق بشر است
چشم بد دور ز آیینه ی رخسارش باد
تک و تنهاست خداوند نگهدارش باد

*****
آی انسان ها فرمان پیمبر شنوید

گوش تا از سخن خلق فراتر شنوید
روح گردید و از آن روح مطهر شنوید

همه با هم سخن خالق داور شنوید
بانگ تهلیل شنیدید مکرر شنوید
همه را با هم در عدل برابر شنوید

دوره ی کفر و زر و زور به اتمام آمد
اهل عالم همه آماده که اسالم آمد

*****
عید آزادی زن های اسیر است امروز

عید خلق است و خداوند قدیر ایت امروز
دامن مکه پر از مشک و عبیر است امروز

بشریت را فرمان خطیر است امروز
حق بشیر است بشیر است بشیر است امروز

جاودان باد چراغی که منیر است امروز
ذکر بت ها همه »ل نعبد ال ایاه«
همه گویند »ول قوه ال با ا…«

*****
تا به کی چهره ی خورشید عدالت مستور
تا به کی سلطه ی بیدادگران با زر و زور
با من امروز بخوانید همگی این منشور
منجی کل جهان آمده با مشعل نور
عید بعثت شده یا عید جهانگیر ظهور
تهنیت باد بر آن دخترک زنده به گور
دور دختر کشی و جهل به پایان آمد

سر تسلیم بیارید که قرآن آمد
*****

مکه آهنگ، به گلواژه ی اقرأ بنواز
کعبه از جا کن و تا غار حرا کن پرواز
یا محمد سخن خویش ز ل کن آغاز
خیز از جا به بت و بتگر و بت خانه بتاز

بشریت را با مکتب توحید بساز
سر این رشته دراز است دراز است دراز
خیز تا عرصه ی بیدادگران تنگ کنی
سینه در حین تبسم سپر سنگ کنی

ــی  ــا ســید حســن میرصادق ــه گــزارش ایرن ب
ــتغال  ــی اش ــه تخصص ــن کمیت در نوزدهمی
ــت:  ــتان اظهارداش ــن شهرس ــی ای و کارآفرین
ــرای  ــغل ب ــاد ش ــرح ایج ــه و ط ــال برنام امس
یکهــزار و ۲۵۱ نفــر را داشــتیم کــه بــا تحقــق 
اشــتغال ۲ هــزار و 3۴۰ نفــر موفــق بــه ثبــت 

ــدیم. ــدی ش ــد ۱۸۷ درص رش
وی تاکیــد کــرد کــه این شهرســتان طی ســه 
ســال گذشــته همچنــان در صــدر شهرســتان 

هــای اســتان در اشــتغالزایی بوده اســت.
فرمانــدار بردســیر بــا تشــریح جزییــات مربوط 
بــه ســهم دســتگاه هــای اجرایــی در ثبــت این 
رشــد اشــتغالزایی گفــت کــه تحقــق اشــتغال 
ذیــل فعالیــت هــای اداره هــای فنــی و حرفــه 
ای بــا رشــد 3۰۰ درصــدی، آمــوزش و پرورش 
و اداره کار بــا رشــد ۲۸۰ درصــدی بــوده اســت.
میرصادقــی بــا بیــان اینکــه همــه ظرفیــت ها 
ــرای ســرمایه گــذاری و توســعه اشــتغال در  ب
ــرش  ــان کــرد: ف شهرســتان فراهــم آمــده بی
ــتغال در  ــذاری و اش ــرمایه گ ــرای س ــز ب قرم
بردســیر پهــن شــده اســت و همــه مــا بایــد از 
ایــن فرصــت برای رشــد و توســعه همــه جانبه 

شهرســتان بهــره بگیریــم.
وی افــزود: بــرای تــک تــک طــرح هــای 
اشــتغالزایی شــهروندان ارزش قائــل هســتیم و 
ضمــن پیگیری و نظــارت بر ادارات شهرســتان 
و تاکیــد بــر رفع موانــع اداری طرح ها، شــخصا 
در ادارات کل نیــز پیگیــر رفــع مشــکالت آنهــا 

بــوده ام.
میرصادقــی گفــت: وقتــی آســیب هــای اجتماعی 
را ریشــه یابــی مــی کنیــم، بیشــتر آنهــا ریشــه در 
معضــل بیــکاری و فقــر دارد کــه بــا رفــع بیــکاری 
و ایجــاد اشــتغال ایــن مشــکالت نیــز کاهــش می 

بد. یا
وی بــا اشــاره بــه طــرح ســرمایه گــذاری شــرکت 
گهــر زمیــن در بردســیر گفــت: ورود این مجموعه 
تــالش مضاعفــی می طلبــد و ورود یــک ســرمایه 
گــذار بتنهایــی کارگشــا نخواهــد بــود؛ قطعــا باید 
همگــی همــکاری و همراهــی کننــد و در حــوزه 
مســئولیت و وظایــف خــود انجــام وظیفــه داشــته 

باشند.
فرمانــدار بردســیر همچنیــن از کمــک و همراهــی 
دســتگاه قضایــی اســتان و شهرســتان بردســیر در 
ایجــاد زمینــه لزم بــرای فعالیــت های توســعه ای 
تشــکر کــرد و گفــت: ما بایــد با تمــام تــوان زمینه 
آمــوزش و تربیــت نیــروی انســانی لزم از کارگــر تا 
بالتریــن رده مدیریتــی را در دســتور کار قرار دهیم 
تــا در آینــده بــه بهانه نداشــتن تخصــص و مهارت، 
فرصــت اشــتغال در شهرســتان نصیــب نیروهــای 

غیربومی نشــود.
ــر  ــی اکب ــالم عل ــت الس ــا حج ــزارش ایرن ــه گ ب
کرمانــی امــام جمعه بردســیر نیــز در این نشســت 
گفــت: هــر مســئولی وظیفــه ای دارد و بایــد 
ــای  ــه پ ــدی مــا را ب ــی و ب حواســمان باشــد خوب

نظــام مــی نویســند.
وی افــزود: ایــن انقــالب بــا حــزب بــازی، سیاســی 

کاری و اســلحه بــه پیــروزی نرســید بلکــه حضــور 
ــروزی شــد. نقــش  ــن پی ــث ای ــردم باع ــی م میدان
اصلــی را مــردم دارنــد و اســتکبار از دو بخــش 
اقتصــاد و جنــگ رســانه ای بــرای جدایــی مــردم از 
نظام اســتفاده مــی کنــد.در زمینه اقتصــاد موفقیت 
دســتگاه هــا در ایجــاد طــرح هــای اقتصــادی کمک 

بــه رفــع مشــکالت مــردم اســت.
کرمانــی بــا اشــاره بــه اینکه بخــش بلورد ســیرجان 
بخاطــر وجــود معــدن مــس تخــت گنبــد به شــهر 
بــدون بیــکار شــناخته شــده اســت ابــراز امیــدواری 
کــرد در آینــده بردســیر هــم یک شــهر بــدون بیکار 

باشد.
مدیرعامــل شــرکت گهــر زمین نیــز در این جلســه 
ضمــن تاکیدبــر ضرورت توســعه ســرمایه گــذاری و 
اشــتغال و تشــریح برنامــه هــا برای ســرمایه گــذاری 
در ایــن شهرســتان خواهان حــل موانع و تســریع در 

پیشــبرد امور شــد.

*باســالم بــا جهادتبییــن در مقابــل شــبهات و 
ــد شــبهات را پاســخ  ــا ســکوت نکنی تخریب ه

علمــی و منطقــی و مســتدل بدهیــد    
93۸۴----۰۱                                               

ــه  ــاد ب ــت از اعتم ــه صحب ــی ک *باســالم انهای
غربیهــا میکردندمشــاهده فرمودیــد کــه چگونه 
ــه  ــد و ب ــا کردن ــم پیمانشــان را ره دوســت وه
ــن  ــرار ک ــد ف ــن گفتن ــور اوکرای ــس جمه رئی
ــوریه  ــراق وس ــی وع ــه درلیب ــن کاری ک وهمی
کردند                                           9۱----93۴6
*ســالم خوبیــد ضمن تشــکر از اینکــه پیامهای 
مــردم را بــه مســئولین منتشــر مــی کنیــد چرا 
برگرانــی شــب ســال کــه تــازه گــی هــم نــدارد 
نظــارت نمیشــود این همــه گرانی هرروز بیشــتر 
درکالهــای اساســی و غیــره        6۰----9۱3۲

*ایــن ابراهایی کــه درتقاطع خیابانهامثــل ادیب 
بــه شــریعتی و شــهید صانعــی بــه بلــوار امــام 
جمعــه و خیابــان شــهید خســروی بــه شــهید 
گرکانــی درســت شــده بهتــر و زیباتراســت کــه 
انجــا پــل فلــزی بــا عــرض مناســب نصب شــود 

کــه بــه زیبایــی شــهر افــزوده میشــود 
9۱33---۷۱                                              

ــی  ــی توجه ــا ب ــی بردســیر ب ــار مل *ســالم آث
مســئولن درحــال نابودیســت ایــن بــرج محلــه 
ســلورد  کــه اطــراف آن ســاختمان میشــود اثــر 
ــا را محــو مــی کنــد      ۴۰----9۱3۲ ــن بن ای
** موضــوع  ارز ۴۲۰۰ تومانــی کــه ایــن روزهــا 
درمجلــس ودولــت بحــث میشــود اصالبــه درد 
طبقــات پاییــن جامعــه نمــی خــورد وچیــزی 
نصیبشــان نمیشــود بقول اقتصاددانان بیشترین 
ســهم ایــن ارز۴۲۰۰ نصیب ســرمایه داران شــده 
ومیشــود                                ۱9----9۱6۲

* ای کاش مســئولین ذیربط یعنــی فرماندار نماینده 
ــاده  ــض ج ــه تعری ــبت ب ــتان نس ــورای شهرس وش
دشــتکار بــه بردســیر و نگار چــاره اندیشــی میکردند                                                                                                                                          

9۱36-----۷۱                                               

ــتان  ــال در شهرس ــاه امس ــیل دوم دیم ــا س ــان ب همزم
ــپاه  ــان س ــتان کرم ــرق اس ــع در ش ــگان واق ــروم ری مح
ــده  ــارت ها را برعه ــران خس ــرای جب ــات ب ــی اقدام برخ
گرفــت کــه براســاس مشــاهدات ایرنــا فعالیــت  گروه هــای 
جهــادی و نیروهــای بســیج و ســپاه در حــال انجام اســت.

بــه گــزارش ایرنــا اواســط و نیــز اواخــر دیمــاه امســال بــه 
فاصلــه کمتــر از ۱۰ روز شــاهد ۲ نوبــت ســیل ســهمگین 
و میــزان شــدید بارش هــا در کرمــان بودیــم کــه میــزان 

ــار آورد. ــه ب خســارت های بســیار بالیــی را ب
ــتان  ــوب اس ــای جن ــتان ه ــر از شهرس ــیل دوم غی در س
کرمــان، برخــی مناطق شــرق اســتان از جمله شهرســتان 
محــروم ریــگان کــه ۲۸۵ کیلومتــر تــا مرکز اســتان فاصله 
دارد نیــز تحــت تاثیــر قــرار گرفــت و برخــی خســارت هــا 

بــه بــار آمــد.
همــان زمــان و در بحبوحــه ســیل بــود کــه فرمانده ســپاه 
ثــارالل اســتان کرمــان عــازم ایــن منطقــه شــد و در ســفر 
بــه مناطــق کوهســتانی شهرســتان ریــگان ضمن بررســی 
میدانــی وضعیــت، قــول هایــی نیــز بــرای کمک به ســیل 

زدگان داد.
خبرنــگار ایرنــا در ریــگان طــی روزهــای اخیــر و افــزون بر 
یکمــاه از وقــوع ســیل بــه مناطق روســتایی و کوهســتانی 
ایــن شهرســتان رفــت تــا میــزان پیشــرفت فعالیــت هــای 
ســپاه و بســیج در جبــران خســارت ســیل زدگان را 

گــزارش کنــد.
آنچــه ســردار حســین معروفــی فرمانــده ســپاه کرمــان در 
کمــک در ایــن بازدیــد قــول مســاعد داده بــود ســاخت یــا 
ترمیــم شــماری از واحدهــای مســکونی، ایــزوگام منــازل و 

نیــز احــداث ســرویس هــای بهداشــتی بــود.
ایــن برنامــه هــای فوریتــی درحالــی بــود کــه مجموعــه 
ســپاه کار آبرســانی و لولــه گــذاری بــرای تامین آب شــرب 

برخــی روســتاهای دارای مشــکل در ایــن شهرســتان نیــز ماننــد ســایر نقــاط اســتان و 
کشــور در جریــان داشــت و بعــد از ســیل نیــز تامیــن آب در تعــدادی از ایــن مناطــق 

در کنــار تعمیــر و ســاخت واحدهــای مســکونی روســتایی جریــان دارد.
در مســیر رســیدن بــه مناطــق آســیب دیــده ناشــی از ســیل در ریــگان، در گــذر از 
رودخانــه جــاری »پاســرخ« کــه هنــوز پرخــروش اســت  بــه تنگه گاوکشــی رســیدیم؛ 
آب هــای جــاری در ایــن تنگــه ســاعت هــا مــا را محــو تماشــای خــود مــی کــرد امــا 

بایــد دل مــی کندیــم و دل بــه دل کوهســتان مــی دادیــم.
فرمانــده ســپاه ریــگان در ایــن زمینــه توضیــح داد: همزمــان بــا ســفر فرمانــده ســپاه 
ثــارالل اســتان بــه مناطــق ســیل زده شهرســتان تعهداتــی بــه مناطــق روســتایی داده 

شــد کــه ایــن قــول هــا در منطقــه در حــال عملیاتــی شــدن اســت.
ســرهنگ مصطفــی دهقانیــان بــا بیــان اینکــه تعمیــر ۱۰۰ واحــد مســکونی در مناطق 
ســیل زده در حــال انجــام اســت اظهارداشــت: ایــزوگام، تجهیــز و تعمیــر واحدهــای 
ــی  ــی خوب ــرفت اجرای ــتانی از پیش ــق کوهس ــیل زده در مناط ــق س ــکونی مناط مس

برخــوردار اســت و مشــکلی وجــود نــدارد.
فرمانــده ســپاه شهرســتان ریــگان عنــوان کــرد: تجهیــز مدرســه کوهشــاه نیز بــا ۱۰۰ 

میلیــون تومــان از دیگــر تعهداتــی بــود کــه انجــام شــد. 
وی بیــان داشــت: بــرای اجــرای ایــن طــرح هــا ســپاه تاکنــون بیــش از ۱۵ میلیــارد 

ریــال در مناطــق ســیل زده ریــگان هزینــه کــرده اســت.
ــیجی در  ــامل ۱۵۰ بس ــادی ش ــروه جه ــت: ۱۵گ ــان داش ــگان بی ــپاه ری ــده س فرمان

ــتند ــیل زدگان هس ــه س ــانی ب ــات رس ــال خدم ــتانی در ح ــق کوهس مناط

اقدامات سپاه در جبران خسارت سیل زدگان ریگان/۱۵۰ بسیجی یکسره مشغولند

بزرگترین نهضت آسفالت در این شهر با آسفالت بیش از ۲۰۰ 
هزار مترمربع از معابر طی سال جاری در حال اجراست

سید حسن میرصادقی فرماندار بردسیر   در نوزدهمین کمیته تخصصی اشتغال  :

با اشتغال برای  ۲ هزار و ۳۴۰ نفر رشد ۱۸۷ درصدی 
اشتغالزایی در بردسیر محقق شد

شــهردار بردســیر گفــت: بزرگتریــن نهضــت آســفالت در 
ایــن شــهر بــا آســفالت بیــش از ۲۰۰ هــزار مترمربــع از 

معابــر طــی ســال جــاری در حــال اجراســت.
وحیــد خطیبــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنا افــزود: 
بیــش از ۲۰۰ هــزار مترمربــع آســفالت بــا اعتبــاری بالــغ 
بــر ۲۵ میلیــارد تومــان بــرای پوشــش و بازســازی معابــر 

شــهر بردســیر در نظــر گرفتــه شــده اســت.
خطیبــی بــه میــزان دریافتــی قیــر رایــگان نیــز اشــاره و 
تصریــح کــرد: ۱6۰ تــن قیــر بصــورت رایگان توســط این 
شــهرداری دریافــت و مابقــی آن بــا صــرف منابــع داخلی 

شــهرداری تهیــه شــده اســت.
ــرای  ــر ب ــوه انتخــاب معاب ــاره نح ــیر درب ــهردار بردس ش
انجــام عملیات آســفالت اظهــار داشــت: انتخــاب معابر بر 
اســاس رعایــت عدالــت اجتماعــی اســت و محلــه هــای 
کــم برخــوردار و کوچــه هــای خاکــی در اولویــت اجــرای 

ایــن طــرح قــرار دارد.
وی تاکیــد کــرد: مجمــوع میــزان معابــر آســفالت شــده 
شــهر بردســیر طــی ســال جــاری و مقــدار معابــری که تا 
پایان امســال آســفالت می شــود در مقایســه این آمــار در 

ســال هــای گذشــته افزایش چشــمگیری دارد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــهرداری بــا تمــام تــوان بــرای 
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جلــب رضایــت شــهروندان و بهبــود مشــکالت تــالش مــی کنــد تاکیــد کــرد: همچنیــن اصالح هندســی 
معابــر و خیابــان هــای پرتــردد شــهر بردســیر نیــز در دســتور کار شــهرداری قــرار دارد.


