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هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان
البته مسئولین و مدیران کشور هم وظیفهی
تبیینی دارند .ممکن است مردم در قبال برخی
دو شنبه  23اسفند ماه 1400
تصمیماتمسئولینوسیاستهادچارابهامشوند
«باطناینتصمیمرا،یااستداللبراینتصمیم
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را نمیدانند؛ چون نمیدانند ،معترض میشوند.
سال چهاردهم  -شماره 522
خیلیخب،برایآنهاتبیینکنید؛بعضیازچیزها
 8صفحه قیمت  2000 :تومان
هستکهبایدتبیینبشودوگفتهبشود».

مفهومانتظار،باوروجود
الگوی انسان کامل ،و
حکومتعدلجهانی

مفهوم انتظار یکی از زمینههای بسیار عالی برای تعالی
جامعه در همه ابعاد است که قطعاً نشاط و امید را هم
در بر میگیرد ،وقتی افراد جامعه عالوه بر تعالیم دین،
باور پیدا کنند که الگوی انسان کامل ،موجود است و
حکومت عدل جهانی او با ویژگیهای مطلوب محقق
میشود ،قطعاً در مسیر زندگی ايشان شكوفههای
اميد جوانه میزند و حتی تالش خود را برای اصالح
امور نیز بیشتر میکنند .زيرا برای مقدمهسازی ظهور،
تالش فکری و فرهنگی الزم است .همچنین افراد امید
پیدا میکنند که با تالش خود ،در زمره یاران حضرت
مهدی(عج)قراربگیرند
ذکر این نکته هم ضروری است که اصالح امور یعنی
هرکس در هر جایگاه و مسئولیتی از جامعه قرار دارد،
وظیفه خود را به درستی انجام دهد ،مث ً
ال یک معلم یا
یک استاد دانشگاه که به طور صحيح و پیوسته برای
آموزش و تربیت فرزندان جامعه زحمت میكشد ،در
مسیرآمادگیفرهنگیبرایظهورمنجیعالمبشریت
تالشمیکندزیراحکومتجهانیحضرتمهدی(عج)،
حکومتیمبتنیبردانشومعرفتاست.
كسى كه منتظر و چشم به راه ظهور و قيام جهانى
نجاتدهنده بزرگ و موعود امتهاست ،باید از نظر
عملى ،فكرى و اعتقادى نيز انتظار و آمادگى خود را
نشان دهد .تنها با لقلقه زبان و ادعاى چشم به راه بودن،
نمىتوان خود را منتظر واقعى دانست!! البته مرحله
نخست «انتظار سازنده» ،باور به وجود منجى و اعتقاد
به ظهور او و برپاداشت انقالب جهانى به دست اوست.
سپس نوبت به اصالح و همسوسازى رفتارها ،گفتارها
و پندارها با اين اعتقاد و باور است .وقتى انسان حقيقتاً
منتظر كسى باشد ،تمام رفتارهایش نشان از منتظر
بودن او دارد.
ازامامصادق(علیهالسالم)منقولاست:كسیكهدوست
دارد از اصحاب قائم باشد ،بايد منتظر و اهل ورع و تقوا
باشدوخودرابهمحاسناخالقبيارايد.آمادگیفرهنگی
بسیار اهمیت دارد .چون اعتقاد ما این است که حضرت
مهدی(عج) با اقبال عمومی ،حکومت واحد جهانی را
تشکیلمیدهندومردمبایدمنتظرنجاتدهندهباشند.
اینیعنیکسانیکهسردمدارمسائلفرهنگیهستند
ادامه صفحه5
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امیرالمؤمنیــن علــی علیــه الســام فرمــودَ :ف ُ
انظــر فــی ذل َِک ن ََظـرا ً بَلیغــا؛ َفـا َِّن هـ َ
کان اَســیرا ً فــی اَیدِی االَشـرا ِر
ـذا ّ
ین َقــد َ
الد َ
عمـ ُ
ـب ب ِـ ِه الدُّنیــا؛ دقــت نظــر کــن و درســت بیندیــش؛ زیـرا ایــن دین در دســت اشـرار اســیر بوده
ـل فیـ ِه بِــا ل َهــوى َو تُطلَـ ُ
یُ َ
اســت کــه در آن بــه هـوای نفــس خــود کار مــی کــرده انــد و آن را وســیله دنیاجویــی خــود ســاخته بودند.

آیتاهللسیدابراهیمرئیسیدرجلسه«ستادملیمقابلهباکرونا»:

سفرهاینوروزیباتزریق ۲دزواکسن
امکانپذیرشد

بیاناتمقاممعظمرهبریدردیداراعضایمجلسخبرگانرهبری:

جهادتبیین،راهمقابلهباسنگین
ترینجنگنرمتاریخکشوراست
مزدورپروریوحرامخوارسازیبدنبال
دشمنبه
2
اغوایخواصومردماست
صفحه8

نامگــذاری روز بزرگداشــت شــهدا در اواخــر اســفندماه تلنگــری بــزرگ
بــرای ملــت ایــران اســت تــا ســال جدیــد را بــا بیعتــی مجــدد بــا شــهدای
انقــاب اســامی ،دفــاع مقــدس ،مدافــع حــرم و ســامت آغــاز کننــد.
در البـهالی جنــب و جــوش و عالقــه بــرای آغــاز ســال جدیــد نبایــد یادمــان بــرود کــه
مردانــی بــرای تحقــق آرامــش امــروز مــا از گرانبهاتریــن و باالتریــن ســرمایه خویــش
گذشــتند و بــا حضــور در جنــگ تحمیلــی و تحمــل ســختیها و دشــواریها در برابــر
تجــاوز و خودخواهیهــای دشــمنان ایــران اســامی ایســتادند و از مــرز و بــوم کشــورمان
دفــاع کردند.پنــدار مــا ایــن اســت کــه مــا مانــده ایــم و شــهدا رفتهانــد اما حقیقــت آن
اســت کــه زمــان مــا را بــا خــود بــرده اســت و شــهدا ماندهانــد.

یعقوبایمانی رئیسبنیادشهیدوامورایثارگرانبردسیر

السالمعلیکیاحجتاهللفیارضه

مراســم احیــا و شــب زنــده داری نیمــه شــعبان  ،شــب میــاد امــام عصر(عج)
همچون ســالهای گذشــته درمسجدسیدالشــهدا علیــه الســام برگزارمیگردد

ساعت شروع مراسم  :ساعت  12نیمه شب

باقرائتسورمسبحات،سخنرانی،دعایکمیلوقرانبرسرگذاشتن

رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه فرارســیدن تعطیــات نــوروزی
دربــاره تدابیــر در نظــر گرفتــه شــده در ســتاد ملــی مقابلــه با
کرونــا اظهــار داشــت :ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در وهلــه
اول بــر لــزوم فرهنگســازی و تشــویق مــردم بــه تزریــق  ۳دز
واکســن کرونــا تاکیــد دارد ،امــا تزریــق  ۲دز واکســن مبنــای
ســفرها قـرار گرفــت.
بــه گــزارش حــوزه دولــت ایرنــا از پایــگاه اطالعرســانی
ریاسـتجمهوری ،آیـتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه
«ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا» بــا قدردانــی از زحمــات
و تالشهــای کادر درمــان کشــور کــه بــا تالشهــای
شــبانهروزی خــود موفــق بــه مهــار مــوج ششــم کرونا شــدند،
گفــت :اگــر چــه توانســتیم بــر مــوج ششــم کرونــا نیــز غلبــه
کنیــم ،امــا ضــرورت دارد اجــرای مقــررات و شــیوهنامههای
بهداشــتی بــه ویــژه در آســتانه نــوروز و عیــد نیمــه شــعبان با
جدیــت دنبــال شــود.
رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد :در ایــام پیـشرو و از جملــه در
عیــد نیمــه شــعبان تولیتهــای آســتانهای مقدســه و
اماکــن زیارتــی بــه ویژه حــرم حضــرت فاطمه معصومــه (س)
و مســجد جمک ـران پیشبینیهــا و تدابیــر الزم را ب ـرای روز
میــاد امــام عصــر (عــج) داشــته باشــند تا هــم مــردم از فیض
حضــور در اماکــن متبــرک بهرهمنــد شــوند و هــم زمینــه
شــیوع بیمــاری کرونــا فراهــم نشــود.
رئیســی بــا اشــاره بــه فرارســیدن تعطیــات نــوروزی دربــاره
تدابیــر در نظــر گرفتــه شــده از ســوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا
کرونــا بـرای پیشــگیری از شــیوع بیمــاری و ســفرهای ایمــن

اظهــار داشــت :ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در وهله
اول بــر لــزوم فرهنگســازی و تشــویق مــردم بــه
تزریــق  ۳دز واکســن کرونــا تاکیــد دارد ،امــا از آنجــا
کــه بخــش قابــل توجهــی از مــردم هنــوز دز ســوم
واکســن را تزریــق نکردهانــد ،لـذا ســتاد تزریــق  ۲دز
واکســن را مبنــا و مجوز انجام ســفرهای نــوروزی قرار
میدهــد .دربــاره ســفرهای خارجــی بــا اشــاره بــه
برخــی گزارشهــا دربــاره صــدور گواهیهــای جعلــی
از ســوی برخــی مراکــز در کشــورهای عـراق و ترکیــه
اظهــار داشــت :حتمــا بــر صــدور گواهیهــای عــدم
ابتــای اف ـرادی کــه قصــد ورود بــه کشــور را دارنــد
نظــارت دقیــق و جــدی شــود
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جلسهدانشافزاییمهدویت برگزارشد

بمناســبت میــاد خجســته قطــب عالــم امکان
حضــرت امــام عصرعجــل اهلل تعالــی فرجــه و
در راســتای تعمیــم مباحــث و فرهنــگ انتظــار
ومهدویــت جلســه دانــش افزایــی درحســینیه
مسجدسیدالشــهداء علیــه الســام برگزارشــد
حاضریــن از ســخنرانی حجــت االســام
سیدحســن ســبزواری متخصــص علــوم مهدوی
بهــره منــد شــدند درایــن جلســه آموزشــی
دوســاعته مباحــث مختلــف مهدویــت مــورد
بحــث وتبــادل نظــر قـرار گرفــت و به ســئواالت
حاضریــن پاســخ داده شــد.
الزم بذکــر اســت کــه کالســهای آموزشــی
مهدویــت در دوره هــای مقدماتــی وتکمیلــی در
طول ســال و درفضــای مجازی در حال اجراســت
و ضمنــا کالســهای مجازی نهج البالغه  ،تفســیر
موضوعــی قــران ،صحیفــه ســجادیه برگــزار
میشــود
همچنیــن آمــوزش روخوانــی قــران ،ترتیــل و
تجویــد  ،حفظ قـران دربنیادمهدویت وموسســه
قـران وعتــرت المهــدی برگزارمیشــود.
عالقــه منـدان بــه مباحــث مذکــور مــی تواننــد
حضــوری به آدرس بردســیر -خیابان کاشــانی -
کاشــانی  3و یا باتمــاس باشــماره 33527849در
کالســها ثبــت نــام کنند
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هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان

اخبار

مهندس جوادی مدیر عامل فوالد سیرجان ایرانیان:

گسترشدوکارخانهمجتمع
احیا مستقیم و تولید شمش

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر
مهنــدس میرصادقــی فرمانـدار بردســیر و مهندس
جهانشــاهی معــاون عمرانــی از مجتمــع فــوالد
ســیرجان ایرانیــان بردســیر بازدیــد کردنــد
درایــن بازدیــد مهنــدس جــوادی مدیــر عامــل
کارخانــه گفــت مجتمــع احیــا مســتقیم و فــوالد
ســازی هــر کـدام با ظرفیــت ۸۰۰هـزار تــن درحال
فعالیــت میباشــند و حــدود ۱۷۰۰نفر مشــغول بکار
بــوده کــه بــاالی ۹۰درصــد انها بومی شــهر بردســیر
هســتند وی درادامــه اعــام کــرد طــرح گســترش
مجموعــه فــوق درقالــب دوکارخانــه احیا مســتقیم
باظرفیــت یــک و نیــم میلیون تــن و کارخانــه تولید
شــمش بــا ظرفیــت یــک میلیــون تــن با ســرمایه
حــدود ۱۱هزارمیلیــارد تومــان بــه زودی انجــام و
ب ـرای بیــش از ۲۰۰۰نفــر اشــتغال ایجــاد خواهــد
شــد

مهندسمیرصادقیفرمانداربردسیر:

آماده سازی تیم ملی مهارت
در رشته های جوشکاری و
تاسیساتحرارتی

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر
مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار بردســیر بــه همــراه
مهنــدس موســی ن ـژاد مدیــر جهــان فــوالد و دکتــر
مالمحمــدی رییــس واحــد امــوزش اداره کل فنــی و
حرفــه ای اســتان و خانم مهنــدس مهدی پــور معاونت
امــوزش اداره کل اســتان کرمــان از رونــد برگــزاری
اردوی امــاده ســازی تیــم ملــی مهــارت در رشــته هــای
جوشــکاری و تاسیســات حرارتــی اعزامی به مســابقات
جهانــی ۲۰۲۲شــانگهای چیــن بازدیــد نمودنــد
ایــن اردو از شــنبه مورخ۱۴اســفند ۱۴۰۰اغــاز شــده و
بــه مــدت ســه مــاه در ســه مرحلــه مقدماتی ،متوســط
و پیشــرفته در مرکــز امــوزش فنــی و حرفه ای بردســیر
بااســاتید مجرب از سراســر کشــور برگزار میگــردد و نفر
برتــر ایــن مســابقات بــه شــهر شــانگهای چیــن اعـزام
خواهــد شــد .گفتنــی اســت فرمانـدار بردســیر جهــت
محیــا ســازی کارگاه تراشــکاری و مدیــر جهــان فــوالد
درخصــوص تامین ســایر احتیاجــات برگـزاری اردو قول
مســاعد دادند

گازرسانیبهمنطقه
شیرینک،چهارطاقو
روستاهایتوابع

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر
جلســه ای باحضــور دکتــر موســوی معــاون
عمرانــی اســتاندار  ،مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار
بردســیر  ،مدیــرکل راهــداری ،مســئولین شــرکت
گاز و مدیــر معــدن مــس درالــو در دفتــر معــاون
عمرانــی اســتانداری درخصــوص گازرســانی بــه
منطقــه شــیرینک چهــار طــاق برگــزار شــد
درایــن جلســه مقــرر گردیــد باهمــکاری و
مشــارکت معــدن مــس ،گازرســانی بــه منطقــه
شــیرینک،چهارطاق و روســتاهای توابــع ،
اصــاح و عالمــت گــزاری راه گلــزار بــه معــدن
درالــو همچنیــن اســفالت ۱۰کیلومتــر راههــای
روســتایی انجــام گــردد
درادامــه نیــز مقــرر گردیــد بــا مشــارکت معــدن
مــس و اداره کل راهــداری نســبت بــه تعریــض
جــاده بردســیر بــه دشــتکار اقــدام گــردد
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دکرت زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی :

آخرینجزئیاتاجرایطرحرتبهبندیمعلمان/طلب
دشمن با تمام توان تبلیغی خود
فرهنگیانبهعنواندیونحسابشد
می خواهد جوانان را نسبت به
خطبههای مناز جمعه

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس بــا اشــاره بــه آخریــن
جزئیــات اجـرای طــرح رتبــه بنــدی معلمــان گفــت :ایــن
طــرح ب ـرای اج ـرا بــه دولــت ابــاغ شــده اســت.
محمدمهــدی زاهــدی در گفتوگــو بــا خبرنــگار تســنیم
در کرمــان  ،بــا بیــان اینکــه خ ـدا را شــاکر هســتیم کــه
باالخــره طــرح رتبــه بنــدی معلمــان بــه نتیجــه رســید
اظهــار داشــت :پــس از انتظــار چندیــن ســاله فرهنگیــان
و تالشهــای بســیار زیــاد باالخــره مجلــس ایــن طــرح
را تصویــب و شــورای نگهبــان مهــر صحــت و تاییــد بــر
آن گذاشــت و طــرح رتبــه بنــدی معلمــان بـرای اجـرا بــه
دولــت ابــاغ شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس قانــون دولــت یــک مــاه
فرصــت دارد تــا آییــن نامــه اجرایــی آن را تدویــن و تصویب
کــرده و بـرای اجـرا بــه وزارت آمــوزش و پــرورش ابالغ کند
افــزود :در ایــن ارتبــاط چنــد نکته مهــم وجــود دارد؛ در این
طــرح چنــد جایــگاه را ب ـرای معلمــان ترســیم کردیــم و
معلمــان بــر پنــج رتبــه آموزشــیار معلــم ،مربــی معلــم،
اســتادیار معلــم ،دانشــجویار معلــم و اســتاد معلــم تقســیم
شدند.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای
اســامی بــا بیــان اینکــه در فرآینــدی کــه بـرای ارزشــیابی
معلمــان وجــود دارد چهــار معیــار شایســتگی عمومــی،
شایســتگی تخصصــی ،شایســتگی حرف ـهای و تجربــه در
نظــر گرفتــه شــده اســت گفــت :نکتــه دیگــر ایــن طــرح
ایــن اســت کــه ب ـرای ارتقــا معلمــان از هــر مرحلــه بــه
مرحلــه دیگــر حداقــل بایــد  5ســال در جایگاه قبلــی خود

توقــف داشــته باشــند.
وی ادامــه داد :البتــه در ایــن طــرح ایــن مــدت زمــان بـرای
معلمانــی کــه در م ـدارس ابتدایــی ،م ـدارس اســتثنایی،
در مـدارس مناطــق محــروم ،مــرزی و عشــایری مشــغول
خدمــت هســتند بــه ازای هر ســال خدمــت تمام وقــت در
ایــن مناطــق ســه مــاه کاهــش یافتــه اســت.
زاهــدی بــا اشــاره بــه اینکه نخبــگان نیــز طبق آییــن نامه
فقــط ب ـرای یــک مرحلــه و آن هــم بــه می ـزان دو ســال
کاهــش میتواننــد از ایــن طــرح اســتفاده کننــد گفــت:
بــه ایــن معلمــان ارفــاق شــده تــا دوران گــذر آنهــا از یــک
جایــگاه بــه جایــگاه باالتــر بـرای آنهــا کوتاهتــر شــود.
وی بــا بیــان اینکــه میـزان افزایــش حقــوق بـرای کســانی
کــه بــا رتبــه آموزشــیار معلــم هســتند حداقــل  45درصد،
بــرای مربــی معلمــان حداقــل  55درصــد ،اســتادیار
معلمــان  65درصــد ،بـرای دانشــیار معلمــان  75درصــد و
بـرای اســتادمعلمان حداقــل  90درصــد اســت گفــت :این
امتیــازات مربــوط بــه مجموع امتیــازات حق شــغلش ،حق
شــاغل و فوقالعــاده شــغل اســت و عــددی کــه بــه حقــوق
معلمــان اضافــه میشــود تحــت عن ـوان فوقالعــاده رتبــه
بنــدی معلمــان بایــد تلقی شــود.
نماینــده مردم کرمــان و راور در مجلس شــورای اســامی با
اشــاره بــه اینکــه فوقالعــاده رتبــه بنــدی معلمان مشــمول
کســور بازنشســتگی هــم میشــو د بیــان کــرد :طــرح رتبه
بنــدی معلمــان کار بزرگــی اســت که مجلــس در راســتای
ارتقــای کیفیــت آموزشــی و همچنیــن در راســتای بهبــود
وضعیت معیشــت معلمان انجــام داد.

نظام و حقایق بی تفاوت کند

وی بــا اشــاره بــه مراحــل اجرایــی ایــن طرح
گفت :هیئتهــای ممیزی مرکزی ،اســتانی
و شهرســتانی بــا ترکیــب خاصــی کــه در
قانــون پیشبینــی شــده تشــکیل شــده و
امیدواریــم هــر چــه ســریعتر طــرح رتبــه
بنــدی معلمــان اجرایــی شــود.
زاهــدی بــا بیــان اینکــه تاریــخ اجـرای طرح
بــرای  31شــهریور مــاه  1400افــزود :در
احکامــی کــه ســال آینده نیــز زده میشــود
شــش ماه دوم ســال  1400طلب فرهنگیان
بــه عنـوان دیــون حســاب شــده و امیدواریم
کــه مجلــس نیــز ایــن موضــوع را پیگیــری
کنــد تــا این اضافــه حقــوق معلمان بــه آنها
پرداخت شــود.

ساالریدادستانکرمانگفت::

رفعتصرفوآزادسازی ۸۰هکتارازاراضیدولتیدراستانکرمانانجامشد
دادســتان کرمــان گفــت :در مســیر اجــرای
طــرح اقـدام ملــی مســکن و بــه منظــور تامین
اراضــی مــورد نیاز بـرای خانه دار شــدن افـراد و
جوانــان فاقــد مســکن در جامعه ،عملیــات رفع
تصرفــات غیرقانونــی و آزادســازی  ۸۰هکتــار از
اراضــی تصــرف شــده توســط زمیــن خ ـواران
بــا محوریــت اداره کل راه و شهرســازی اســتان
کرمــان انجــام شــد.
بــه گــزارش ایرنــا از دادگســتری کل اســتان
کرمــان ،دادخـدا ســاالری افزود :وســعت پالک
ارائــه شــده بـرای اجـرای طــرح ملــی مســکن
 ۱۰۸هکتــار از اراضــی محلــه صنعتــی اســت
کــه ایــن اراضــی دولتــی بــوده و ســند تــک
بــرگ آنهــا بــه نــام دولــت صــادر شــده اســت
و از ایــن میـزان ۸۰ ،هکتــار اراضی توســط افراد
زمین خـوار بصــورت غیرقانونی حصارکشــی و
بعضــا قطعــه بنــدی شــده بــود کــه نســبت به
قلــع و قمــع ایــن حصارهــای غیرمجــاز اقـدام
شــد.
وی ضمــن تاکیــد بــر ایــن مطلــب کــه بــا

رفــع تصــرف از ایــن اراضــی ،عملیــات ابتدایــی
اجرایــی تهیــه مســکن از جملــه تســطیح و آمــاده
ســازی زمیــن طــی هفتــه جــاری آغــاز مــی شــود،
اظهارداشــت :عمــده تصرفــات ایــن اراضی از ســوی
زمیــن خـواران عمــده و یقــه ســفیدها انجــام شــده
اســت و از ایــن رو برخــورد بــا ایــن افـراد در دســتور
کار جــدی دســتگاه قضایــی اســتان کرمــان ق ـرار
گرفتــه اســت.
مدعــی العمــوم در اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه این
مطلــب که طبق اعــام مســئوالن راه و شهرســازی
اســتان در فــاز نخســت در ایــن اراضــی ســه هـزار و
 ۲۰۰واحــد مســکونی بـرای جوانــان و افـراد فاقــد
مســکن احـداث خواهد شــد ،تصریــح کــرد :اگرچه
عمــده تصرفــات ایــن اراضی از ســوی زمین خـواران
انجــام شــده امــا عــده ای از مــردم نیــز فریــب ایــن
افـراد را خــورده و متضــرر شــده انــد کــه مــی توانند
ضمــن مراجعــه بــه دســتگاه قضایــی و بــا عنـوان
اتهامــی فــروش مــال غیــر ،نســبت به فروشــندگان
ایــن اراضــی اعــام شــکایت کننــد و یقینا دســتگاه
قضایــی نیــز احقــاق حــق ایــن افـراد را دنبــال کرده

و از حقــوق مسـلّم آنهــا دفــاع خواهــد کــرد.
ســاالری ادامــه داد :امــر آزادســازی اراضــی بیــت المــال و
دولتــی را بــا قاطعیــت ادامــه خواهیــم داد و در ایــن مســیر
توقفــی وجــود نخواهــد داشــت.
وی در پایــان از همراهــی فرماندهــان انتظامــی اســتان و
شهرســتان کرمــان و اعضــای شــورای تامیــن اســتان در
راســتای شناســایی زمیــن خـواران و نیــز رفــع تصــرف این
اراضــی تقدیــر کــرد.

 ۱۰۰سالافتخاراتورزشکرمانکتابشد

فعــال و پیشکســوت ورزشــی کرمان گفت :کســب
ی و افتخارآفرینیهــای  ۷۰۵نفــر از
انــواع قهرمانــ 
پیشکســوتان و ورزشکاران این اســتان در  ۴۹رشته
ورزشــی طــی یــک قــرن اخیــر در قالــب کتابــی با
عنــوان «صــد ســال ورزش کرمــان» بــه همــت و
تالیــف مرحــوم محمــد صنعتــی از نیکــوکاران این
خطــه جمــع آوری و منتشــر شــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،کامبیــز صنعتــی در نشســت
خبــری بــا محوریــت ابعــاد مربــوط بــه تالیــف و
انتشــار ایــن کتــاب افــزود :ایــن کتــاب در چــاپ
نخســت در یکهــزار نســخه و هرجلــد در یکهــزار و
 ۱۴۰صفحــه بــر مبنــای خاطره نویســی به رشــته
تحریــر درآمــده اســت.
وی اظهارداشــت :مقدمــه کتــاب را حمیــد نیــک
نفــس پیشکســوت در حــوزه هــای ورزشــی ،ادبــی
و رســانه ای و نیــز مدیرعامــل ســابق باشــگاه مــس
کرمــان بــا تســلط بــر گویــش کرمانــی نوشــته و
کتــاب در ابتــدا اطالعاتــی از ورزش هــای زورخانــه
ای ،فوتبــال ،بســکتبال ،والیبال و کشــتی با ســابقه
دیریــن در تاریــخ ورزش دیــار کریمــان ارائــه مــی
کنــد ،ســپس بــه ورزش هــای مــدرن ازجملــه
بیلیــارد ،هاکــی و گلــف مــی پــردازد.
فعال و پیشکســوت ورزشــی اســتان کرمــان گفت:
همچنیــن در ایــن کتــاب معرفــی و قدردانــی از
مدیــران کل ورزش اســتان از دهــه  ۳۰تاکنــون
انجــام شــده و در فصــل آخــر هــم اطالعاتــی از
ورزشــی نویســان کرمــان انتشــار یافتــه اســت.
وی تصریــح کــرد :هشــت پیشکســوت بــاالی ۸۰
ســال اســتان کرمــان کــه هنــوز در قیــد حیــات
هســتند در ایــن کتــاب معرفــی شــده انــد و کار
کلــی کتــاب در ســال  ۹۵و عمــده مصاحبــه هــا
از چهــره هــای ورزشــی اســتان در دفتــر پــدرم
مرحــوم محمــد صنعتــی انجــام مــی گرفــت.
صنعتــی گفــت :آییــن رونمایــی از کتاب صد ســال
ورزش کرمــان هــم روز پنجشــنبه هفته جــاری در
ســالن خواجــه نصیرطوســی دانشــگاه فرهنگیــان

کرمــان بــا رعایــت تمامــی شــیوه نامــه هــای
بهداشــتی و یــک ســوم ظرفیت ســالن برگــزار می
شــود کــه ایــن مراســم بــه خاطر شــرایط کرونــا در
پیــج اینســتاگرام و آپــارات هــم به صــورت مجازی
پخــش خواهــد شــد.
وی ادامــه داد ۲۵۰ :نفــر از بــزرگان ورزش اســتان
کــه نــام آنــان در کتــاب آمــده نیــز در ایــن مراســم
حضــور دارنــد و یــک جلــد کتــاب بــه ایــن افــراد
اهــدا مــی شــود.
فرآیند جمع آوری و تالیف کتاب
رییــس ســابق هیــات بیلیــارد اســتان کرمــان در
ادامــه ســخنان خــود تصریــح کــرد :پــدرم مرحــوم
محمــد صنعتــی بــرای نشــان دادن ورزش اســتان
بــا دوچرخــه بــا مرحــوم علــی خــان ایرانمنــش
بــه تهــران ســفر کــرد و مطبوعــات آن زمــان آن
را ســفری حیــرت انگیــز بیان مــی کردند ،ســفری
کــه طــی  ۶روز بــه طــول انجامیــد.
وی افــزود :همــواره ایــن پرســش مطــرح اســت که
چــرا تاریــخ ورزش کرمــان نبایــد جایی ثبت شــود
کــه در ســال  ۹۵مرحــوم محمــد صنعتــی بــه آن
جامــه عمــل پوشــاند و باوجــود آنکــه برخــی ایــن
کار را غیرممکــن مــی دانســتند ،تحریــر کتــاب از
همــان ســال آغــاز شــد.
صنعتــی اظهارامیــدواری کــرد کــه ایــن کتــاب در
آینــده توســط محققــان و عالقــه منــدان تکمیــل
شــود.
وی بــا بیــان اینکــه تــاش بســیار شــد تــا کتــاب
فــارغ از هرنــوع ســوگیری یــا نگاه جناحــی نگارش
شــود تاکیــد کــرد :هــدف از چــاپ کتــاب ایــن بود
کــه تمامــی اهالــی ورزش اســتان کرمــان پوشــش
داده شــوند.
خیــر و پیشکســوت ورزشــی اســتان کرمــان افزود:
در آغــاز کار جمــع آوری اطالعــات کتــاب بــا ۳۰۰
نفــر از قهرمانــان اســتان کرمــان مصاحبــه شــد،
ســپس فراخوانــی بــه پیشکســوتان و ورزشــکاران
دادیــم کــه بــه صــورت خودخواســته مــدارک و

مســتندات را تحویــل دهنــد ،ســپس بــا هیــات هــا و
کمیتــه ها تمــاس گرفتیــم و پــس از آن ارســال اطالعات
انجــام شــد بــه طــوری کــه کار مــا تــا رســیدن بــه ۷۰۵
نفــر چهــره ورزشــی اســتان ســه ســال طــول کشــید.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی هیــات هــا ارســال اطالعــات
را بــه دبیــر و کمیتــه آمــوزش خــود واگــذار مــی کردنــد
عنــوان کــرد :در رشــته هایــی هیچ بحثــی نداشــتیم و در
رشــته هایــی بحــث بر ســر عناویــن و کســوت افــراد بود؛
در بخــش فوتبــال حســین تــاج الدینــی آرشــیو تمامــی
فوتبالیســت هــا را در اختیــار ما قــرار داد و پیگیر شــد لذا
بخــش فوتبالــی کتــاب از همــه حــوزه هــا غنی تر اســت.
صنعتــی بــا بیــان برخــی مشــکالت در تالیــف کتــاب
بیــان کــرد :فقــط در رشــته ورزش هــای رزمــی نزدیــک
بــه  ۲۰هــزار نفــر ورزشــکار ســازماندهی شــده و بیمــه
شــده داریــم کــه نزدیک بــه  ۱۰درصــد مقــام آوری ملی،
آســیایی و جهانــی دارنــد و نمــی توانســتیم نام همــه این
افــراد را منتشــر کنیــم.
وی ابــراز داشــت :کتــاب ورزش اســتان برشــی از تاریــخ
صــد ســاله اســتان اســت کــه در ســال  ۱۴۰۰منتشــر
شــد و آمادگــی داریــم پــس از رونمایــی از ایــن کتــاب و
دریافــت اطالعــات جلــد دوم آن را نیــز چــاپ کنیم؛ پس
از چــاپ آن امیدواریــم همــگان بــا افتخــار از تاریخ اســتان
صحبــت کننــد امــا در گام ابتدایــی تصمیــم داریــم کــه
ایــن کتــاب در اختیــار جامعــه هــدف خــود قرار گیــرد تا
اعتمادســازی شود.

حجــت االســام والمســلمین علــی اکبــر کرمانــی درخطبــه
هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه درسلســله گفتارهــای دعــای
مــکارم واخــاق بــا ذکــر ایــن فــراز « اصلحنــی بکرمک»بیان
داشــت  :امــام درایــن دعــا از خداونــد مــی خواهــد کــه بــه
کرمــت مــرا اصالح کــن  .واصــاح عبــارت اســت از برگرداندن
چیــزى کــه فاســد شــده بــه صــاح و ســامت  ،و کــرم انجام
دادن کار شایســته اى اســت  ،بــدون توقــع مــادى  .گاهــى
یــک فــرد بــر اثــر ضربــه اى کــه بــه دســتش وارد مــى شــود
اســتخوان بازویــش مــى شــکند و بــه صــورت چنــد قطعــه
کوچــک و بــزرگ اســتخوان در عضلــه مــى مانــد و دســت از
متخصــص مراجعــه مــى کنــد و
کار مــى افتــد  .او بــه دکتــر
ّ
دکتــر بــا عمــل جراحــى  ،وضــع اســتخوان شکســته را مرتّب
مــى نمایــد ،دســت را گــچ مــى گیــرد تــا از حرکــت بــاز ماند،
و تدریجــا اســتخوانهاى شکســته بــه هــم بپیوندنــد و پــس از
ـراح
مدتــى کــه اســتخوان وضــع عــادى بــه خــود گرفــت  ،جـ ّ
دســت را بــاز مــى کنــد و رفتــه رفتــه فعالیــت دســت آغــاز
مــى گــردد .بنابرایــن  ،شکســتن اســتخوان بــه معناى فاســد
متخصــص بــه
شــدن دســت اســت و عمــل جراحــى طبیــب
ّ
معنــاى اصــاح آن فســاد اســت  .لــذا بایــد از خــدا بخواهیــم
کــه بــه لطــف و کرمــش مــا را اصــاح نمایــد و دردعــا مــی
خوانیــم« اللهــم اصلح کل فاســد مــن امورالمســلمین» یعنی
خدایــا امورهمــه مســلمین را اصــاح کــن .
حجــت االســام کرمانــی گرامیداشــت یــاد و خاطــره همــه
شــهدا و امــام راحــل روز بنیــاد شــهید را فرصتــی بــرای
یــادآوری رمــز مانــدگاری شــهدا دانســت .چــون ترویــج
فرهنــگ شــهدا و زنــده نگهداشــتن نام شــهدا به عهــده همه
و بــه طــور خــاص بــر عهــده بنیــاد شــهید اســت ما هــر چه
داریــم از شــهدا داریــم و قــوام کشــور مــا بــه زنده نگهداشــتن
نــام ویــاد شهداســت.لذا تجلیــل وتکریــم از خانــواده هــای
معظــم شــهدا ،جدیــت درامورفرهنگــی آنــان  ،ترویج فرهنگ
ایثــار و شــهادت و حفــظ آثــار شــهدا و زنــده نگهداشــتن یــاد
و خاطــرات انهــا از دیگــر مــواردی کــه بایــد بــه انهــا توجــه
داشــت
حجــت االســام کرمانــی والدت حضــرت علــی اکبــر و روز
جــوان را تبریــک گفــت و افــزود :حضــرت علــی اکبــر در
اوججوانــی شــیفته ی خداونــد بــود و جوانــان مــا نیــز بایــد
بــا تاســی از جــوان سیدالشــهدا علیــه الســام در جوانــی بــه
تهذیــب خــود اقــدام کننــد زیــرا هــر کس کــه به هــر مقامی
رســیده اســت بــا اســتفاده از فرصــت جوانــی اســت.
وی افــزود :دشــمن بــا تمــام تــوان تبلیغــی خود مــی خواهد
جوانــان را نســبت بــه نظــام و حقایــق بــی تفــاوت کنــد و از
ایــن طــرف مــا نیــز در بیــان حقایــق و دســتاوردهای نظــام
کوتاهــی کردیــم و ایــن ضــرورت بحــث جهــاد تبییــن و
فوریــت ایــن امــر را مــی رســاند کــه بایــد همــه در حــد تــوان
روشــنگری کننــد.
امامجمعــه بردســیر یکــی از مهمتریــن اهــداف دشــمن را
ناکارآمــد جلــوه دادن نظــام دانســت و تصریــح کــرد :دشــمن
روی اشــتغال و اقتصــاد و معیشــت مــردم دســت می گــذارد و
مــی خواهد ســایر ابعاد ودســتاوردهای نظــام را بــا بزرگنمایی
اینمشــکالت کوچــک کنــد.
وی افــزود :مــا مــی دانیــم مشــکالت بــه خصــوص در بحــث
معیشــت مــردم وجــود دارد و بایــد رســیدگی و رفــع شــود
امــا ایــن همــه نظــام نیســت مــا بایــد شــرایط ،موانــع و مکــر
دشــمن را ببینیــم و بدانیــم ایــن انقــاب یــک معجــزه قــرن
اســت و بــا کوچــک نمایــی آن در حد معیشــت ثمــره ای جز
نــا امیــدی بــه دنبــال نــدارد.
خطیــب جمعــه بردســیر تصریــح کــرد :دســتاوردهای نظــام
کــم نظیــر اســت ،ایــران اولیــن کشــور اســامی اســت کــه
در بحــث هــوا و فضــا حــرف بــرای گفتــن دارد و اصلــی ترین
مولفــه بــرای توســعه کــه امنیت پایــدار اســت در ایــران وجود
دارد کــه موجــب پیشــرفت هــای بســیاری در ابعــاد مختلــف
شــده اســت.
حجــت االســام کرمانــی از مــردم شــهر اللــه زار کــه بــا
هدفمندکــردن کمــک هــای مردمــی وجمــع آوری مبلــغ
۲۰۰میلیــون تومــان و کمــک ۳۰۰میلیونــی مجمــع خیرین
نو
ســامت توانســتند ضروریــات درمانــگاه اللــه زار را تامیـ 
تجهیــز کننــد قدردانــی کــرد.
وی افــزود :در آســتانه ســال نــو خــوب اســت که کمــک های
مردمــی را هدفمنــد کنیــم و با ســرو ســامان دادن به نــذورات
و خیــرات و کمــک هــای مردمــی ســعی کنیــم مشــکالت
نیازمنــدان را برطــرف و بــه اوضــاع معیشــتی آنهــا رســیدگی
کنیــم .و هدفمنــد کمــک کنیم.
وی از زحمــات مجموعــه منابع طبیعی و شــهرداری قدردانی
کــرد و درخواســت کرد نســبت بــه کاشــت درخــت در اطراف
شــهرک هــا و روســتاهای نزدیــک مرکــز اقــدام کننــد تــا بــا
جلوگیــری از ورود گــرد و غبــار مشــکالت مــردم ایــن مناطق
بــه خاطــر ریزگردهــا و گــرد و غبــار کمتر شــود.
حجــت االســام کرمانــی در پایــان از خدمــات فرمانده ســابق
پلیــس راهــور بردســیر قدردانــی و انتصــاب ســروان مهــدی
محیاپــور بــه عنــوان فرمانــده جدیــد پلیــس راهور بردســیر را
تبریــک گفت.
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«اهلللطیفبعباده،یرزقمنیشاءوهو
القویالعزیزمنکانیریدالحرثاآلخرة
نزدلهفیحرثهومنکانیریدحرثالدنیا
نوتهمنهاومالهفیاآلخرةمننصیب»

خداوند نسبت به بندگانش لطف دارد .هر کس را بخواهد
روزی می دهد واو قوی وشکست ناپذیر است .کسی که
زراعتآخرترابخواهدبهاوبرکتمیدهیموبرمحصولش
می افزاییم وآنها که فقط کشت دنیا را می طلبند کمی از
آن به آنها می دهیم اما در آخرت هیچ نصیبی ندارند .از آنجا
که در آیات قبل بحثی از عذاب شدید خداوند به میان آمد
ونیز تقاضایی از ناحیه منکران معاد مطرح شده بود که چرا
قیامت زودتر بر پا نمی شود؟
در این قسمت برای آمیختن آن (قهر ،با لطف) وبرای
پاسخگویی به شتاب کردن بی معنای منکران معاد می
فرماید:خداوندنسبتبهبندگانشلطیفاستودارایلطف
ومرحمت می باشد .اگر در اینجا به عذاب شدید تهدید می
کند در جای دیگر وعده لطف می دهد ،آن هم لطفی
نامحدود وگسترده واگر در مجازات جاهالن مغرور تعجیل
نمی کند .آن هم از لطف اوست وآنگاه یکی از مظاهر بزرگ
لطف عمیم اش را که روزی گسترده اوست مطرح کرده
می گوید .هر کس را بخواهد روزی می دهد .البته منظور
این نیست که گروهی از روزی او محرومند ،بلکه منظور
توسعهیروزیستدربارهیهرکسکهبخواهد.همانگونه
که در آیه دیگری می فرماید :خداوند روزی را بر هر کس
بخواهد وسیع وبرای هر کس بخواهد تنگ می سازد .توجه
به این نکته الزم است که لطیف دو معنا دارد .یکی همانکه
ذکرشد،یعنیصاحبلطفومحبتومرحمتودیگرآگاه
بودن از امور دقیق وپنهانی واز آنجا که روزی دادن به همه
بندگان نیاز به این دارد که از همه آنها در هر گوشه وکنار
در سراسر آسمان وزمین آگاه وباخبر باشد در آغاز به لطیف
بودنش اشاره می کند وسپس به رزاقیت خود .در هر حال
در آیه مورد بحث به چهار ویژگی خداوند اشارت رفته است.
 -۱مقام لطف  -۲رزاقیت  -۳قوت  -۴وعزت .که بهترین
دلیل بر مقام ربوبیت است .چرا که (رب) (مالک ومدبر)
باید واجد این ویژگیها وصفات باشد .در آیه دیگر با یک
تشبیه لطیف ،مردم جهان را در برابر روزیهای پروردگار
وچگونگی استفاده از آن به کشاورزانی تشبیه می کند.
که گروهی برای آخرت کشت می کنند .وگروهی برای
دنیا ،ونتیجه ی هر یک از این دو زراعت را مشخص می
کند ومی فرماید :کسی که زراعت آخرت را طالب باشد
به او برکت می دهیم وبر محصولش می افزاییم وآنها که
فقط برای دنیا کشت کنند وسعی وتالش آنان برای بهره
گیری از این متاع زودگذر وفانی باشد .تنها کمی از آنچه
را می طلبند به آنها می دهیم ،اما در آخرت هیچ نصیب
وبهرهاینخواهندداشت.تشبیهجالبوکنایهزیباییاست.
انسانها همگی زارعند واین جهان مزرعه ی آنهاست اعمال
ما بذرهای آن وامکانات الهی بارانی است که بر آن می
بارد .اما این بذرها بسیار متفاوت است ،بعضی محصولش
نامحدود ،جاودانی ودرختانش همیشه خرم وسرسبز وپر
میوه ،اما بعضی دیگر محصوالتش بسیار کم .عمرش کوتاه
وزودگذر ومیوه هایی تلخ وناگوار دارد .وخالصه آیه دوم هم
ترسیم گویایی از بینش اسالمی درباره ی زندگی دنیاست
دنیایی که مطلوب با لذات است ودنیایی که مقدمه جهان
دیگرومطلوببالغیراسالمبهدنیایانسانهابهعنوانمزرعه
می نگرد که محصولش در قیامت چیده می شود.
نکته ی دیگری را که از این آیه استفاده می کنیم اینکه:
دنیا وآخرت هر دو به سعی وتالش نیاز دارد وهیچ کدام
بی رنج وزحمت به دست نمی آید همانگونه که هیچ بذر
ومحصولی بی رنج وزحمت نیست .پس چه بهتر که انسان
با رنج وزحمت خود درختی پرورش دهد که بارش شیرین
وهمیشگی ودائم برقرار باشد ،نه درختی که دستخوش
خزان زودرس گردد.
عن ابی بصیر ،عن ابی عبداهلل (علیه السالم) قال قلت (اهلل
لطیفبعبادهیرزقمنیشاء)قالوالیةامیرالمومنین(علیه
السالم) قلت (من کان یرید حرث اآلخرة) قال :معرفة امیر
المومنین(علیهالسالم)واالئمة(علیهمالسالم)(.نزدلهفی
حرثه)قالنزیدهمنهاقال:یستوفینصیبهمندولتهم.ومن
کان یرید حرث الدنیا نوته منها وماله فی اآلخرة من نصیب.
قال :لیس له فی دولة الحق فی القائم (علیه السالم) نصیب.
ابوبصیر می گوید از امام صادق (علیه السالم) پیرامون آیه
ی شریفه که می فرماید :خداوند به بندگانش لطف دارد هر
که را بخواهد روزی می دهد پرسیدم.
امام(علیهالسالم)فرمود:منظوروالیتامیرالمومنین(علیه
السالم) است که آن را روزی می دهد .راوی می گوید:
پرسیدم اینکه خداوند می فرماید :هر کس حاصل کشت
آخرت را می خواهد ،چه معنایی دارد؟ امام (علیه السالم)
فرمود:منظورمعرفتامیرالمومنینوامامان(علیهالسالم)
است .پرسیدم (در کشتش می افزاییم) یعنی چه؟
امام (علیه السالم) فرمود :بر معرفتش می افزاییم تا بهره
اش را از دولت امامان دریافت دارد .راوی می گوید پرسیدم
اینکه خداوند می فرماید( :وهر آنکه حاصل کشت دنیا را
فقط بخواهد از آن سهمی به او می دهیم ولی دیگر در
آخرت برایش نصیبی نخواهد بود) چه معنا دارد؟
امام (علیه السالم) فرمود :در دولت حق با حضرت قائم
(علیهالسالم)نصیبوبهرهایبرایشنخواهدبود.

سال چهاردهم
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تصمیممجلسبرایاجراینظامارجاعوپزشکخانواده

بــا مصوبه نمایندگان مجلــس ،اجرای
نظــام ارجــاع و پزشــک خانــواده در
مناطق روستایی ،عشایری و شهرهای
زیــر بیســته ـزار نفــر روســتاییان،
عشــایر و ســاکنین شــهرهای زیــر
بیســتهـزار( )۲۰.۰۰۰نفــر جمعیت
مشــمول نظــام ارجــاع و پزشــک
خانــواده مــی شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی
خبرگــزاری فــارس ،نماینــدگان
مجلس شــورای اســامی در نشســت
علنــی نوبــت صبــح روز سهشــنبه
مجلــس در جریــان بررســی بخــش
هزینـهای الیحــه بودجه ســال 1401
کل کشــور ،بندهــای (الــف) و (ب)
تبصــره ( )17مــاده واحــده ایــن الیحه
را تصویــب کردنــد.
در بنــد (الــف) تبصــره ( )17مــاده
واحــده ایــن الیحــه آمــده اســت :بــه
منظــور رعایــت عدالــت در ســامت،
گســترش نظــام ارجــاع و کاهــش
ســهم پرداخــت بیمهشــدگان ،بــا
درنظــر گرفتــن پزشــک خانــواده و
نظــام ارجــاع و نســخه الکترونیــک و
اســتانداردهای ابالغی وزارت بهداشت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،ســازمان
هــای بیمــه گــر پایــه ســامت
میتواننــد درچارچــوب مصوبــات

شــورای عالی بیمــه ســامت در قالب
افزایــش ســهم خــود ،بــدون کاهــش
تعهدات(ســطح و شــمول خدمــات)
قبلــی و همچنیــن بــدون تأخیــر در
پرداخــت بــه موقــع مطالبــات مراکــز
طــرف قرارداد(موضــوع قانــون الحــاق
برخــی مواد بــه قانون تنظیم بخشــی
از مقــررات مالــی دولــت( ، )2نســبت
بــه پرداخــت بخشــی از مابهالتفــاوت
تعرفــه دولتــی و غیردولتــی در ســقف
اعتبــارات مصــوب اق ـدام نماینــد.
روســتاییان ،عشــایر و ســاکنین
شــهرهای زیر بیســتهـزار()20.000
نفــر جمعیــت مشــمول نظــام ارجــاع
و پزشــک خانـواده مــی باشــند .ســایر
جمعیــت کشــور نیــز درصــورت
موافقــت وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشکی(شــورای عالــی بیمه
ســامت) مطابــق ضوابــط مربوطــه
درآن وزارتخانــه تحــت پوشــش نظام
ارجــاع قــرار خواهنــد گرفــت.
همچنیــن در بنــد (ب) تبصــره ()17
مــاده واحــده ایــن الیحــه آمده اســت:
بــه منظــور اجـرای قانــون حمایــت از
خان ـواده و جوانــی جمعیــت ،اعتبــار
ردیــف شــماره  60-550000جــدول
شــماره( )9ایــن قانــون براســاس
مصوبــات ســتاد ملــی جمعیــت و

توســط ســازمان برنامــه و بودجــه
بــه دســتگاههای اجرائــی ذیربــط
ابــاغ میگــردد .دســتورالعمل
اجرائــی ایــن بنــد مشــتمل بر مـوارد
مصــرف ،نحــوه توزیــع و هزینهکــرد
بیــن دســتگاههای اجرائــی ذیربــط و
چگونگــی پایــش و ارزیابــی عملکــرد
منابــع مذکــور ظــرف سـ ه مــاه پــس
از ابــاغ ایــن قانــون توســط ســازمان
برنامــه و بودجــه تهیــه و بــه تصویب
ســتاد مذکــور میرســد.
همچنیــن نماینــدگان بــا الحــاق
پیشــنهاد زه ـرا شــیخی ســخنگوی
کمیســیون بهداشــت موافقت کردند.

بــه منظــور تأمیــن هزینــه تأســیس  11مرکز
اســتانی پیشــگیری ،غربالگــری ،تشــخیص
زودرس و درمــان ســرطان پســتان و تشــکیل
شــبکه ملــی تشــخیص و درمــان ســرطان
پســتان شــامل اســتانهای اصفهــان ،گیالن،
خراســان شــمالی ،همــدان ،کهگیلویــه و
بویراحمــد ،خوزســتان ،گلســتان مبلــغ 800
میلیــارد ریــال از محــل ردیــف شــماره 60-
 550000جــدول شــماره( )9مــاده واحــده
الیحــه بودجــه ســال  1401کســر و بــه ردیف
شــماره  113674بــا عنـوان جهاد دانشــگاهی
– پژوهشــکده ســرطان برســت منــدرج در
پیوســت اطالعــات تکمیلــی الیحــه بودجــه
اضافــه گــردد

رییس بنیاد مستضعفان گفت:

بنیاد مستضعفان در سال آینده  ۷هزار میلیارد
تومان صرف محرومیتزدایی میکند
رییــس بنیــاد مســتضعفان گفــت :امســال
 ۴۲۰۰میلیــارد تومــان بــرای محرومیــت
زدایــی هزینــه شــد و ســال بعــد ایــن اعتبــار
بــه  ۷هـزار میلیــارد تومــان میرســد کــه این
نشــان میدهــد بخــش عمــده درآمــد بنیــاد
مســتضعفان بـرای رفــع محرومیت از کشــور
اســت.
«پرویــز فتــاح» در مراســم بهرهبــرداری
از  ۸۹۲۷طــرح محرومیتزدایــی بنیــاد
مســتضعفان بــه ارزش  ۷۸۸میلیــارد تومــان
کــه بــا حضــور رئیــس دفتــر مقــام معظــم
رهبــری برگـزار شــد ،افــزود :بــا وجــود اینکــه
ســال ســختی را گذراندیــم امــا در جلســه
هیــات امنــای کــه روز گذشــته برگ ـزار شــد
از شــاخصها راضــی بودیــم و پروژههــای
بنیــاد یکــی پــس از دیگــری بــه بهرهبــرداری
میرســد.
وی گفــت :کار و فعالیت در بنیاد مســتضعفان
بــه صــورت جهــادی و بــا بهرهگیــری از
ظرفیــت گروههــای جهــادی انجــام میشــود.
امســال کارهــای بزرگــی در حوزههــای تولیــد
و اشــتغال نیــز بــه همــت بنیــاد مســتضعفان
انجــام شــد کــه بهرهبــرداری از تونــل ۶.۵
کیلومتــری البــرز در آزادراه ته ـران -شــمال،
افتتــاح کارخانــه عظیــم فــوالد در منطقــه
محــروم و مــرزی ســنگان در خراســان رضوی،
و تکمیــل پروژههــای بــزرگ در حــوزه
کشــاورزی و  ...از جملــه ایــن اقدامــات اســت

و بخــش عمدهای از این دســتاوردها از مســیر
بهکارگیــری نخبــگان جــوان و بهرهگیــری
از ظرفیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان
محقــق شــده اســت.
فتــاح گفــت :هیــچ پــروژهای در بنیــاد معطل
نشــد ،کار را جلــو بردیــم و نیازمنــد خارجیها
نشــدیم .تولید در همــه امور و میـزان راندمان
کار بــاال رفته اســت.
رئیــس بنیــاد مســتضعفان انقالب اســامی با
بیــان اینکــه افزایــش ســطح خدمات نســبت
بــه ســال  ۱۴۰۰برنامــه ما بـرای ســال جدید
اســت ،افــزود :مصوبــات برنامههــای ســال
آینــده ،بــه زودی مصــوب میشــود.
رئیــس بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی
خبــر داد :امســال درمجمــوع کمکهــای
محرومیتزدایــی مســتقیم و غیرمســتقیم
بنیــاد  ۴۲۰۰میلیــارد تومــان بــود.
وی گفــت :هیــات امنــا روز گذشــته بیــش
از  ۷ه ـزار میلیــارد تومــان ب ـرای پروژههــای
محرومیتزدایــی ســال آینــده تخصیــص
داد کــه رشــد بســیار خوبــی اســت و
بخــش قابلتوجهــی از ایــن منابــع بــه
محرومیتزدایــی و آبادانــی در مناطــق هــدف
اختصــاص خواهــد یافــت.
فتــاح گفــت :ایــن طرحهــا شــامل توزیــع
بســتههای معیشــتی و حمایتــی اســت،
مســکن محرومــان ،کمــک بــه مهــار کرونــا،
احــداث مراکــز جامــع ســامت شــامل

بیمارســتانها ،کمــک بــه دانــش آمــوزان و امــور فرهنگــی ،تهیــه
جهیزیــه و کمــک بــه حــوادث غیرمترقبــه و ســیل و اعطــای
ســیمان رایــگان بنیــاد از آن جملــه اســت.
وی ادامــه داد :بنیــاد مســتضعفان یکپارچــه در خدمــت تولیــد و
اشــتغال و رفــع محرومیــت کشــور اســت ،در حوزه صنایــع غذایی
و کشــاورزی هــم کــه موضــوع امنیت غذایی کشــور مطرح اســت
مــا عنایــت ویــژه داریم.
فتــاح ادامــه داد :اخیـرا ً  ۱۱۵هزارمیــن ســند علــوی را بــه مــردم
تحویــل دادیــم .ســاختار مــا در بنیــاد علــوی مردمــی اســت و
هزینههایمــان بســیار کــم اســت چــون از گروههــای داوطلــب
و جهــادی اســتفاده میکنیــم ،هــدف اصلــی مــا ایــن اســت کــه
مــردم خودشــان بــه توانمنــدی برســند و دیگــر نیــاز بــه ایــن نوع
کمکهــا نداشــته باشــند.
رئیــس بنیــاد مســتضعفان تصریــح کــرد :مــا در بنیــاد بــه دنبــال
رضایــت مــردم و رضایــت خـدا هســتیم و مطمئنیــم کــه بــا این
کار پایههــای انقــاب مســتحکم میشــود.

آزادسازی ۳۳۰زندانی جرائم غیرعمد با گذشت ۱۹۰طلبکار کرمانی

رئیــس کل دادگســتری اســتا ن کرمــان گفــت۳۳۰ :
نفــر مددجــوی جرائــم غیرعمــد از زندانهای اســتان
کرمــان طــی ســال جــاری آزاد شــدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان ،یــداهلل
موحــد در نشســت هیئــت امنــای ســتاد دیه اســتان
اظهــار داشــت :آزادی  ۳۳۰نفــر مددجــوی جرایــم
غیرعمــد از زندانهــای اســتان کرمــان طــی ســال
جــاری صــورت گرفت که کاری بســیار دشـوار اسـت.
وی بیــان داشــت :کار در حــوزه ســتاد دیــه و آزادی
زندانیــان جرایــم غیرعمــد مبتنــی بــر اعتقــاد و بــاور
اســت و در مجموعــه قضایــی اســتان اعتقــاد داریــم
کــه آثــار ایــن اقدامــات خیــر در زندگــی تمام دســت
انــدرکاران مشــهود خواهــد بــود.
وی اظهــار کــرد :در حــوزه جلــب کمکهــای
خیـران بـرای آزادی زندانیــان جرایم غیرعمــد باید از
ظرفیتهــای ائمــه جمعــه و جماعــات ،ظرفیتهای
اقتصــادی بــزرگ در اســتان کرمان بهمنظور توســعه
کمــک بــه آزادی زندانیــان جرایــم غیرعمد بهــره برد.
گذشت ۲۸۰میلیاردتومانی ۱۹۰طلبکارکرمانی
مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه اســتان کرمــان در
ســخنانی بیــان کــرد :از ابتـدای ســال جــاری تاکنون
زمینــه آزادی  ۲۹۱نفــر از مددجویــان جرایم غیرعمد
از زندانهــای اســتان کرمــان فراهــم شــده اســت.

ســید حجــتاهلل موســویقوام همچنیــن مجمــوع
پرداختهــای ارائــه شــده بــرای آزادی مددجویــان
جرایــم غیرعمــد را  ۱۹میلیــارد و  ۹۳میلیــون تومــان
ذکــر و بیــان کــرد :از ایــن می ـزان  ۱۴میلیــارد و ۷۹۷
میلیــون تومــان از محــل کمکهــای خیــران بــوده
اســت.
وی یــادآور شــد :در مجمــوع  17نفــر بــدون پرداخــت
وجــه و بــا اخــذ رضایــت شــاکی از زنـدان آزاد شــدهاند
و بــا برگ ـزاری جلســات صلــح و ســازش بــا  190نفــر
شــاکی بــرای  286میلیــارد و  800میلیــون تومــان
تخفیــف بدهــی اقــدام کردهانــد.
مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه در اســتان کرمان با اشــاره
بــه اینکــه بــا برگ ـزاری جش ـنهای گلری ـزان در مــاه
مبــارک رمضــان در  ۲۳شهرســتان تابعــه اســتان افزون
بــر  ۱۷میلیــارد تومــان تعهــد خیـران حاصــل شــد از
وصــول  ۱۵میلیــارد تومــان تاکنــون خبــر داد.
موســویقوام بــا اشــاره بــه اینکــه تعهــد بنگاههــای
اقتصــادی نیــز  ۲۴میلیــارد تومــان بــوده اســت ،عنـوان
کــرد :تاکنــون  ۱۲میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون تومــان برای
ســتاد دیــه وصــول شــده اســت.
 ۳۷مددجوی کرمانی شب عید آزاد میشوند
وی یــادآور شــد :در حــال حاضــر  ۱۴۴مددجــو در
زندانهــای اســتان کرمــان حضــور دارنــد کــه از ایــن

تع ـداد ســه نفــر بدهــکار دیــه ۷۳ ،نفــر بــه دلیــل
چــک برگشــتی ۶۱ ،نفــر بهدلیــل ناتوانــی در
پرداخــت مهریــه و  ۷نفــر بهدلیــل عــدم توانایــی در
پرداخــت نفقــه در زنــدان بهســر میبرنــد.
مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه در اســتان کرمــان بیان
کــرد :کمتریــن زندانی تصادفــات را در اســتان کرمان
داریــم 6 ،نفــر از مجمــوع مددجویــان جرایم غیرعمد
زندانهــای اســتان کرمــان مربــوط بــه ســال 99
هســتند وایــن امــر نشــان میدهــد کــه بیشــتر
زندانیــان جرایم غیرعمد اســتان کرمــان جدیدالورود
هستند .
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آیه 6سوره نساء :
ویتیمانرابیازماییدتاوقتیبه(سن)زناشوییبرسندپساگر
در ایشان رشد (فکری) یافتید اموالشان را به آنان رد کنید و آن
را (از بیم آنکه مبادا) بزرگ شوند به اسراف و شتاب مخورید
و آن کس که توانگر است باید (از گرفتن اجرت سرپرستی)
خودداری ورزد و هر کس تهیدست است باید مطابق عرف (از
آن) بخورد پس هر گاه اموالشان را به آنان رد کردید بر ایشان
گواهبگیریدخداوندبرایحسابرسیکافیاست.
-1فلسفهآزمودنیتیمانبرایچیست؟
باید آزمایش یتیمان ،پیش از رسیدن به حد بلوغ و به صورت
مکرر و مستمر انجام شود ،تا هنگامی که در آستانه بلوغ قرار
گرفتند وضع آنها کام ً
ال از نظر رشد عقلی برای اداره امور مالی
خود روشن گردد .ضمنا چنین استفاده می شود که منظور
از آزمایش ،پرورش تدریجی یتیمان است .یعنی نگذارید آنها
به حد بلوغ برسند و سپس اقدام به سپردن اموالشان به آنها
بکنید،بلکهآنهاراقبلازبلوغبابرنامههایعملی،برایزندگی
مستقلآمادهکنید.
امااینکهچگونهبایدیتیمانآزمایششوند،راهآنایناستکه
مقداری مال در اختیار آنها گذارده شود و به خرید و فروش و
تجارت بپردازند .اما اعمال آنها با نظارت «ولی» به طوری که
استقالل عمل را از آنها سلب نکند ،انجام شود .هنگامی که
معلوم شد از عهده این کار بر می آیند و در معامله فریب نمی
خورند ،باید اموالشان را بدست آنان سپرد ،در غیر این صورت
با تربیت و پرورش های مستمر باید آنها را چنان آماده کرد که
بتوانند در آینده زمام زندگی خود را به دست گیرند.
 -2منظورازتعبیر «اذابلغواالنکاح»چیست؟
تعبیر به «اذا بلغوا النکاح» اشاره به این است که آنها به حدی
برسند که قدرت بر ازدواج داشته باشند .روشن است کسی که
قدرت بر ازدواج دارد ،قدرت بر تشکیل خانواده خواهد داشت
و چنان کسی بدون سرمایه نمی تواند به اهداف خود برسد
بنابراین آغاز زندگی زناشویی با آغاز زندگی اقتصادی مستقل
همراه است .به عبارت دیگر ،ثروت دیگر ،ثروت آنها موقعی
بدستشان داده می شود که هم به بلوغ جسمی برسند و نیاز
آنها به مال شدید شود و هم بلوغ فکری پیدا کنند و توانایی
برای حفظ مال داشته باشند.
 -3سرپرستان ایتام در چه صورتی می توانند از اموال
آنهابردارند؟
سرپرستانایتاماگرمتمکنوثروتمندندنبایدبههیچعنوانی
از اموال ایتام استفاده کنند و اگر فقیر و نادار باشند تنها می
توانند در برابر زحماتی که به خاطر حفظ اموال یتیم متحمل
می شوند ،با رعایت عدالت و انصاف ،حق الزحمه خود را از
اموالآنهابردارند.
در این زمینه روایاتی نیز وارد شده و مضمون آیه را چنان که
گفته شد توضیح داده است .از جمله در روایتی از امام صادق
(ع) می خوانیم « :منظور کسی است که سرپرستی مال یتیم،
او را از رسیدگی به زندگی خویش بازداشته ،در این صورت می
تواند به اندازه مناسب و شایسته از مال یتیم استفاده کند .این
در صورتی است که به صالح یتیم باشد ،اما اگر ثروت یتیم کم
باشد (طبعاً سرپرستی آن نیز وقت زیادی را اشغال نمی کند)
در این صورت چیزی از مال یتیم بر ندارد»
 -4چرا قرآن دستور به گواه گرفتن می دهد؟
این آخرین حکمی است که درباره اولياء ایتام در این آیه بیان
شده و آن اینکه «هنگامی که می خواهید اموال آنها را به
دست آنها بسپارید ،گواه بگیرید ».تا جای اتهام و نزاع و گفتگو
باقينماند.
 -5منظور از «وکفی باهلل حسیبا» چیست؟
اما بدانید که حساب کننده واقعی خدا است و مهم تر از هر
چیز این است که حساب شما نزد او روشن باشد .او است که
اگر خیانتی از شما سرزند و بر گواهان مخفی ماند به حساب
آن رسیدگی خواهد کرد.
-6فلسفهتعبیر «رشد»درآیهشریفهچیست؟
اسالم مسأله بلوغ را در همه جا به یک معنا نگرفته است ،در
امر عبادات و امثال حدود و دیات بلوغ را عبارت از «رسیدن
به سن شرعی یعنی سن ازدواج» دانسته است .اما نسبت به
تصرفات مالی و اقرار و امثال آن شرط دیگری را هم اضافه
کرده و آن «رسیدن به حد رشد» است که تفصیل این مسأله
در کتب فقهی آمده است.
این خود از لطائفی است که اسالم در مرحله تشریع قوانین
به کار برده است .زیرا اگر مسأله رشد را شرط نمی کرد و در
تصرفات مالی و امثال آن ،رشد را لغو می ساخت ،نظام زندگی
اجتماعیافرادیچونیتیممختلمیماند.

قتل افرس بازنشسته پلیس
کرمان در دست بررسی است
یــک منبــع مطلــع بــا ارایــه جزییاتــی دربــاره قتــل یکــی
از افــران بازنشســته نیــروی انتظامــی کرمــان تاکیــد
کــرد کــه ایــن موضــوع در دســت بررســی ق ـرار دارد.
وی شــبانگاه جمعــه در گفــت و گــو بــا خربنــگار ایرنــا
توضیــح داد :در پــی کشــف جســد رسهنــگ بازنشســته
پلیــس راهــور بــا نــام مرتضــی رضایــی زاده در حوالــی
کارخانــه ســیامن کرمــان ،اکیپــی از عوامــل پلیــس آگاهی
اســتان کرمــان بــه محــل عزیمــت کردنــد و رســیدگی بــه
موضــوع را در دســتور کار خــود قـرار دادنــد.
بــه گفتــه وی ،اقدامــات فنــی ب ـرای شناســایی قاتــل یــا
قاتــان آغــاز شــده و تحقیقــات اولیــه کارآگاهــان حاکــی
از آن اســت کــه بــه احتــال قــوی ایــن قتــل بــا انگیــزه
اختالفــات شــخصی انجــام شــده اســت.
براســاس اطالعــات دریافتــی ایرنــا ،رسهنــگ مرتضــی
رضایــی زاده کــه آخریــن ســمت وی ریاســت اداره
فنــی و مهندســی پلیــس راهــور اســتان کرمــان بــود،
اردیبهشــت امســال بازنشســت شــده بــود.
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سیماینمازدرمکتبوحی:

نمــاز بزرگتریــن عبــادت ومهمتریــن ســفارش همــه
انبیاســت  .لقمــان پســرش را بــه نمــاز ســفارش مــی
کنــد « یــا بنــی اقــم الصلــوه » ( لقمــان  ، ) ۱٧حضرت
عیســی ( علیــه الســام ) در گهــواره می گویــد  :خدایم
مــرا بــه نمــاز و زکات توصیــه کــرده اســت  « .اَو صانِــی
ـت َحیـاً » ( مریــم ) ٣۱
ِالصلــوه َو الـ َّزکا ِه ما ُدمـ ُ
ب َّ
رســول اکــرم ( صلــی اهلل علیــه والــه ) مــی فرمایــد :
الصلــو َه ُقــر َه َعینــی » (
نمــاز نــور چشــم مــن اســت « َّ
بحــار ج  ٧٧ص  ) ٧٧خــدا بــه موســی می فرمایــد « . :
الصلــو َه لِذِکــریِ » ( طــه ) ۱۴
ـم َّ
ا َ َقـ َ
نماز را برای یاد من بپا دار .
در قــرآن بیــش از نــود بــار بــا واژههــای گوناگــون ،از
ن همــه تکرار
نمــاز ســخن بــه میــان آمــده اســت ،و ایـ 
و ســفارش قــرآن ،بیانگــر آن اســت کــه خداونــد بــه
خاصــی داده ،و نمــاز در جایــگاه رفیــع و
نمــاز ،ارزش ّ
بلنــدی ،در پیشــگاه خــدا قــرار دارد.
در قــرآن بیــش از نــود بــار بــا واژههــای گوناگــون ،از
ن همــه تکرار
نمــاز ســخن بــه میــان آمــده اســت ،و ایـ 
و ســفارش قــرآن ،بیانگــر آن اســت کــه خداونــد بــه
خاصــی داده ،و نمــاز در جایــگاه رفیــع و
نمــاز ،ارزش ّ
بلنــدی ،در پیشــگاه خــدا قــرار دارد.
در اینجــا بــه ذکــر «یــازده عنــوان» از قــرآن ،کــه
خاصــی در مــورد نمــاز دارنــد ،پرداخته،
هرکــدام پیــام ّ
و پــس از ترجم ـهی هــر آیــه یــا آیــات آن ،بــه شــرح
کوتــاه آن میپردازیــم:
اهمیت و جایگاه رفیع نماز
یکّ :
 -١در آیه  ٣سورهی بقره میخوانیم:
الصالةَ؛
ون ب ِالْغ َْي ِ
قيم َ
ذين يُ ْؤ ِم ُن َ
«ال َّ َ
ون َّ
ب َو يُ ُ
(پرهیــزکاران) آنهــا هســتند کــه بــه غیــب (آنچــه
پنهــان اســت) ایمــان دارنــد،و نمــاز را برپــا میدارنــد».
شرح کوتاه:
در ایــن قســمت از آیــه ،خداونــد بــه دو ویژگــی
نخســتین،از ویژگــی افــراد پرهیــزکار و پاک،تصریــح
کــرده،و جالــب اینکــه در میــان آن همــه صفــات و
ویژگیهــای نیک،نمــاز را بعــد از ایمــان بــه غیــب
ذکــر نمــوده اســت ،بنابرایــن «نمــاز» پــس از اصــول و
اعتقــادات ،نخســتین برنامــه عبــادی و عملی اســت که
توجــه خــدا اســت.
مــورد ّ
و در آیــه  ٣ســورهی انفــال ،بهپــاداری نمــاز بهعنــوان
نخســتین خصلــت مؤمنیــن حقیقــی و وارســته ،ذکــر
شــده اســت.
ی توبه میخوانیم:
 -٢در آیه  ٧١سوره 
ون
أوليا ُء ب َ ْعـ ٍ
ـض يَ ْأ ُم ُر َ
« َوال ْ ُم ْؤ ِم ُنـ َ
ـون َوال ْ ُم ْؤ ِم َنــاتِ ب َ ْعضُ ُهـ ْ
ـم َ
َ
ْ
َ
الصلةَ.
ـروفِ َويَ ْن َهـ ْو َن َعـ ِ
ِيمـ َ
ـون َّ
ـن ال ُم ْنكـ ِر َويُق ُ
ب ِال ْ َم ْعـ ُ
مــردان و زنــان بــا ایمــان ،یــار و یــاور همدیگرنــد،
امربهمعــروف و نهــیاز منکــر میکننــد و نمــاز را برپــا
میدارنــد».
شرح کوتاه:
در آیــه فــوق ،پــس از عنــوان کــردن ایــن اصــل
اساســی و کلّــی در مــورد همیــاری افــراد بــا ایمــان
بــه یکدیگــر ،و وحــدت و هماهنگــی آنهــا ،بــه شــرح
جزئیــات پرداختــه ،پــس از ذکر دو فریضه بــزرگ الهی،
ی از منکــر ،آنهــا را بهعنوان
یعنــی امربهمعــروف و نهـ 
«برپادارنــده نمــاز» یــاد میکنــد ،و بهاینترتیــب،
اهمیــت اقامــه نمــاز،
انســانهای بــا ایمــان را بــه ّ
متوجــه میســازد.
ّ
ی مریم میخوانیم:
 -۳در آیه  ۳۱سوره 
ِالصال ِة َو ال ََّزكا ِة ما ُد ْم ُت َح ّياً؛
« َو أَ ْوصان ِي ب َّ
خداونــد مــرا مــادام کــه زنــدهام بــه نمــاز و زکات،
توصیــه نمــوده اســت».
شرح کوتاه:
آیــه فــوق ،از زبــان حضــرت عیســی(ع) اســت ،آنــگاه
کــه در گهــواره ســخن گفــت :نخســت زندگــی و نب ّوت
خــود ،ســخن به میــان آورد ،و ســپس گفــت« :خداوند
مــرا وجــود پر برکــت قــرار داد» آنــگاه فرمــود« :خداوند
نمــاز و زکات را بــه مــن ســفارش نمــود».
در آیــه فــوق ،نمــاز بـ ه عنوان نخســتین ســفارش الهی
بــه عیســی(ع) ذکــر شــده اســت .و ایــن بیانگــر ارزش
فــوق العــادهی نمــاز بــر ســایر نیکیهــا اســت.
 -۴در آیه  ۴۰سورهیی ابراهیم میخوانیم:
الص َل ِة َوم ِْن ُذ ِّریَّتِي ...؛
«ر ّ ِب ْ
ِيم َّ
إج َعلْنِي ُمق َ
َ
خدایــا مــرا و فرزنــدان مــرا از برپاکننــدگان نمــاز
قــرار بــده».
شرح کوتاه:
س از آنکــه
حضــرت ابراهیــم(ع) ،قهرمــان توحیــد ،پ ـ 
دارای دو پســر بــه نــام اســماعیل و اســحاق شــد.
در مقــام شــکر و دعــا و راز و نیــاز برآمــد ،پــس از
شــکرگزاری ،نخســتین دعایــی کــه کــرد ایــن بــود:
«پــروردگارا! مــن و نســل مــرا از کســانی قــرار بــده کــه
نمــاز را برپــا دارنــد».
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت:

تورمحدود ۱۰درصدکاهشیافت/صادراتاز ۴۷میلیارددالرعبورخواهدکرد
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت:
پیشبینــی میشــود صــادرات از ۴۷
میلیــارد دالر عبــور کنــد .ایــن در حالــی
اســت که در ســال گذشــته  ۳۵میلیــارد دالر
صــادرات داشــتیم.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه سیاســی
خبرگ ـزاری تســنیم ،ســیدرضا فاطمیامین
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت پیــش از
خطبههــای روز ( 20اســفند) نمازجمعــه
ته ـران اظهــار داشــت :تــورم یــک بیمــاری
مزمــن و  50ســاله اقتصــاد ایـران اســت ،امــا
در ســالهای اخیــر چنــد اتفــاق تــورم را
ممتــاز کــرد .در چهــل پنجاه ســال گذشــته
در ســه مقطــع تــورم بــاال داشــتیم ،یکــی
در ســالهای  73و  74بــود .نوبــت دوم در
ســالهای  91و  92بــود .امــا در چهــار ســال
اخیــر بیســابقه اســت کــه بــاالی ســی
درصــد تــورم داشــتیم .اوج پنجــاه درصــد
تــورم را در ســال جــاری داریــم .هــم بــه
لحــاظ مــدت و هــم به لحــاظ مقادیــر ،چهار
ســال گذشــته ویــژه و در طول تاریــخ اقتصاد
ایــران بینظیــر اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :گفتــه میشــود کــه
ســه عامــل نقدینگــی ،قیمتهــای خارجــی
و تولیــد در نــرخ تــورم موثــر هســتند .یــک
موضوعــی کــه از آن غفلــت میشــود ،اصالح
بازارهاســت .درســت که بـرای کاهش تــورم،
بایــد نقدینگــی را کاهــش بدهیــم ،نــرخ ارز
متعــادل باشــد و تولیــد افزایــش پیـدا کنــد،
امــا اصــاح ســاختار بازارهــا مهــم اســت .در
شــش هفــت مــاه گذشــته تمرکــز مــا در
ایــن وزارتخانــه بر اصــاح ســاختار بــازار بود.
البتــه بــه دنبــال ســه موضــوع دیگــر هــم
بودیــم .رویکــرد و نگاه مــا در وزارت صمت در
مواجهــه بــا تــورم صرفــا مدیریــت نقدینگی،
نــرخ ارز و افزایــش تولیــد نیســت .مــا عــاوه
بــر آنهــا بایــد اصالحاتــی در ســاختار بــازار
انجــام بدهیم.

وزیــر صمــت بیــان داشــت :یکــی از
بخشهایــی کــه اگــر تورمــش مهــار
شــود ،تــورم ســایر بخشهــا نیــز مهــار
میشــود ،بــازار مـواد پایــه اســت .هرچقــدر
کــه بتوانیــم ســاز و کارهای قیمتگـذاری
در مـواد اولیــه ماننــد فوالد ،پتروشــیمی و...
را مدیریــت کنیــم و مـواد اولیــه را ارزانتــر
بــه دســت تولیدکننــده برســانیم ،بهتــر
میتوانیــم قیمتهــا را کنتــرل کنیــم.
علیرغــم اینکــه مشــکالتی وجود داشــت،
امــا قیمــت برخــی مـواد اولیه کاهــش پیدا
کــرد .ایــن نتیجــه کاری بــود کــه بــرای
اصــاح بــازار مــواد پایــه انجــام دادیــم.
افزایــش قیمــت فــوالد و میلگرد نیز ناشــی
از بح ـران اوکرایــن اســت .التهابــی کــه در
بــازار فــوالد و ..شــاهد هســتیم ،کنتــرل
خواهــد شــد.
فاطمــی امیــن عنـوان کــرد :در خصــوص
کاالهــای نهایــی و مصرفی خانـوار کارهای
زیــادی در دولــت انجــام شــد .کارهایــی در
وزارت جهــاد بـرای تثبیــت قیمــت مــرغ و
تخممــرغ انجــام شــد .در وزارت صمــت
نیــز کارهایــی انجــام شــد کــه یکــی از
آنهــا درج قیمــت تولیدکننــده بــر روی
کاالهــا بــود .قیمــت مصرفکننــده را بایــد
فروشــگاه اعــام کنــد .در نتیجــه در بیــش
از  5هــزار قلــم کاال قیمتهــا کاهــش
پیـدا کــرده اســت .در حــوزه خدمــات نیــز
کارهایــی انجــام دادیــم.
وی خاطرنشــان کــرد :تــورم یــک بیمــاری
عمیــق ،گســترده و مزمــن اقتصــاد ای ـران
اســت و خوشــبختانه در ســال جــاری نــرخ
تــورم  10درصــد کاهــش یافــت .در اوایــل
شــهریور بــه  43درصــد رســیده بود کــه در
مــاه گذشــته به  35درصد رســید .انشـااهلل
کاهــش تــورم و بازگشــت آرامــش به بــازار
را در ســال آینــده نیــز شــاهد خواهیــم بود.
وزیــر صمــت در ادامــه در خصــوص شــعار

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بردسیر:

تمامی دستگاه های مرتبط باید در کنار
مجموعه آموزش و پرورش باشند

فرمانــدار و رئیــس شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر در جلســه شــورای
آمــوزش و پــرورش گفــت :تمامــی دســتگاه هــای مرتبــط بایــد در کنــار مجموعــه آمــوزش
و پــرورش باشــند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آموزش و پرورش شهرســتان بردســیر ،ســید حســن میرصادقی
رئیــس شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر ،ضمــن تبریــک والدت حضــرت
ابوالفضــل العبــاس (ع) بیــان داشــت :در شــرایط خاصــی که کشــور بــه دلیل شــیوع ویروس
کرونــا بــا آن مواجــه اســت ،تمامــی دســتگاه هــای مرتبط بایــد در کنــار مجموعه آمــوزش و
پــرورش باشــند چراکــه آمــوزش و تربیــت دانشآمــوزان از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار
اســت و ایــن امــر بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت.
وی درخصــوص بنــد  3مــاده  13قانــون تشــکیل شــوراهای آموزش و پــرورش اظهار داشــت:
آمــوزش و پــرورش مکاتبــات الزم را بــا فرمانــداری انجــام دهــد تــا بــا نصــب دســتگاه کارت
خــوان در شــهرداری بخــش مرکــزی و بخــش هــای نــگار ،گلــزار و اللــه زار ،عوایــد حاصل از
آن بــه توســعه فضاهــای آموزشــی و پرورشــی کمــک کند.
ســید حســن میرصادقــی تصریــح کــرد :در ایــن جلســه مقــرر شــود کــه ادارات آب ،بــرق،
گاز و مخابــرات در اماکــن عمومــی خصوصــا آمــوزش و پــرورش بــدون هماهنگــی نســبت به
قطــع انشــئابات صــادر شــده اقــدام نکننــد.
وی در پایــان ،بــر آمادگــی آمــوزش و پــرورش برای تجهیز ســتاد اســکان نــوروزی فرهنگیان
و عمــوم مــردم طبــق روال ســال های گذشــته تاکیــد کرد.

جدول شماره 521 :

ـی 1:افقــی :از امـراض واگیــردار  -باعــث زحمــت  2افقــی :مقــام مدال
افقـ
طــا  -از ســبک هــای موســیقی  -انــدک و کــم  3افقــی :پســوند نســبیت
 بمــب پرتابــی  4افقــی :پنجــره خانــه  -درخــت مخروطــی شــکل  5افقــی:مخلــوط و نامنظــم  -خزنــده خــوش خــط و خــال  -گوشــت آذری  6افقــی:
زیــاده گــو و پرحــرف  -نــان کاغــذی  7افقی :حــرص و طمــع  -گل ته حوض
 نوعــی حریــر  8افقــی :در نجــاری زیــاد اســت  -صداقــت  9افقــی :مجمــوعآثــار جــوی اعــم از ســرما و گرمــا در یــک شــهر یا ناحیــه  -ســیلی  10افقی:
مقابــل کوچــک  -نوعــی مــدل مــو  -کنــار  11افقــی :ناخــوش و مریــض -
اســب خســرو پرویز
ـودی 1 :عمــودی :مطلبــی را قبــول کــردن  -کســی کــه فرمــان می
عمـ
بــرد  2عمــودی :ذره بــاردار  -رزق  -بخشــی از جامعــه انســانی  3عمــودی:
نیلوفــر هنــدی  -روزگار  -بیــرون  4عمــودی :طبیعــی و معمولــی  -امــر بــه
گفتــن  5عمــودی :منــزل بــزرگ  -از وســایل نظافــت  6عمــودی :نشــان هر
کشــور  -تکیــه کالم درویــش  7عمــودی :درخــت جـوان  -عمــل ســوختن
 8عمودی :زن و شــوهر را گویند  -از تقســیمات کشــوری  9عمودی :اشــعه
مجهــول  -فــوری و ســریع  -پــدر بــزرگ  10عمــودی :مجــازات شــرعی -
بــه راه راســت رونــده  -نوعــی بـرادر و خواهــر  11عمــودی :فیــل باســتانی
 -باطـراوت

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت:

مسیر تثبیت تزریق
ماهواره به الیه لئو با
پرتاب «نور »۲هموار شد

ســال  1400گفــت :در ایــن حــوزه کارهــای متعــددی صــورت گرفته
و مــن بــه دو ســه مــورد اشــاره خواهــم کــرد .یکــی از اقداماتــی کــه
امســال ب ـرای رفــع موانــع صــادرات و تولیــد انجــام شــد ،تســهیل
عبور
مقــررات بــود .پیشبینــی میشــود صــادرات از  47میلیــارد دالر
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات تاکیــد کــرد :ماهواره
دالر
ـارد
کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه در ســال گذشــته  35میلیـ
«نــور  »۲بــر شــانه «ماهوارهبــر بومــی قاصد» بــا موفقیت
صــادرات داشــتیم.
بـرای اولیــن بــار در مـدار  ۵۰۰کیلومتــری زمیــن قـرار
کمبود
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دســتور رییــس جمهــور و مصوبــه اولین جلســه شــورای
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واحدهــای
عالــی فضایــی در دولــت مردمــی بــود ،هموار شــد.
ایــن پــول در بازارهــای دیگــر منحــرف نخواهد شــد ،انحـراف منابع را بــه گــزارش خبرنــگار گــروه علــم و آمــوزش ایرنــا،
کاهــش خواهیــم داد و دریافــت تســهیالت نیــز بســیار ســاده خواهــد «عیســی زارعپــور» در پیام اینســتاگرامی از موفقیتآمیز
شــد .امیدواریــم بــا ایــن کار دیگــر مشــکالتی کــه امســال داشــتیم ،بــودن پرتــاب ماه ـواره «نــور  »۲خبــر داد.
نداشــته باشیم.
وی افــزود :در ایــام پــر برکــت شــعبانیه کــه زمیــن و
فاطمــی امیــن گفت :همچنیــن در دو مــاه گذشــته کارت بازرگانی که زمــان بــه یمــن والدت ائمــه اطهــار(ع) منــور اســت و
مفســدهای زیــادی داشــت و شــما چیزهایی شــنیدید ،بــدون دخالت بــاران رحمــت پــروردگار بــر زمیــن جــاری اســت ،امــروز
عامــل انســانی و هوشــمند صادر شــد .بنابراین مفاســد از بیــن رفت.
بــا تــاش و مجاهــدت جوانــان متخصــص و انقالبــی
ایــن ســرزمین و بــه دســت سبزپوشــان ســپاه اســام،
ماهـواره «نــور  »۲بــر شــانه «ماهوارهبــر بومــی قاصــد» با
نداثناییرییسشبکهدامپزشکیشهرستانبردسیرگفت:
موفقیــت بـرای اولین بــار در مـدار  ۵۰۰کیلومتری زمین
قـرار گرفــت و مســیر تثبیــت تزریــق ماهـواره بــه الیــه
لئــو (مـدار نزدیــک زمیــن) کــه دســتور رییــس جمهور
و مصوبــه اولیــن جلســه شــورای عالــی فضایــی در دولت
مردمــی بــود ،همـوار شــد.
زارع پــور عن ـوان کــرد :نــور  ۲کــه نخســتین ســیگنال
هــای آن توســط ایســتگاه هــای زمینــی بــا موفقیــت
دریافــت شــد ،ماهــواره ای سنجشی-شناســایی اســت
کــه هــر  ۹۰دقیقــه بــه دور زمیــن گــردش خواهــد کــرد
و در هــر شــبانهروز  ۱۶بــار از فــراز ســپهر ایرانزمیــن
خواهــد گذشــت و ماموریتــش حداقــل ســه ســال ادامــه
خواهــد داشــت.
وزیــر ارتباطــات ایــن موفقیــت ارزشــمند را بــه محضــر
رهبــر فرزانــه انقــاب ،ریاســت جمهــوری ،مردم ســرفراز
ایــران ،دانشــمندان مجاهــد نیــروی هوافضــای ســپاه
پاســداران و همــه متخصصیــن و تالشــگران صنعــت
نـدا ثنایــی رییــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان بردســیر عنـوان فضایــی کشــور تبریــک گفــت.
کــرد :در راســتای تحقــق ســامت و امنیــت غذایــی مــردم ،طــرح زارعپــور تاکیــد کــرد :بهتدریــج بــا تکمیــل حلقههــای
تشــدید نظارتهــای بهداشــتی در طــول ایــام نــوروز  ۱۴۰۱و مــاه دانــش ســاخت و پرتــاب ماه ـواره ،بــه فضــل خداونــد،
مبــارک رمضــان اج ـرا میشــود.
مســیر ق ـرار دادن ماه ـواره هــای مــورد نیــاز کشــور در
ـده
ـ
ش
ـاز
ـ
آغ
ـاه
ـ
م
ـفند
ـ
اس
۱۵
ـخ
ـ
تاری
وی افــزود :در ایــن طــرح کــه از
مـدارات مختلــف زمیــن را با ســرعت طی خواهیــم کرد.
و
ـح
ـ
صب
کاری
ـیفت
ـ
ش
دو
ـب
ـ
قال
در
اســت روزانــه دو اکیــپ ســیار
دانــش اگــر در ســتاره ثریا باشــد ایرانیــان آن را به دســت
ـد.
ـ
کنن
ی
م
ـارت
ـ
نظ
ـی
ـ
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د
ـام
ـ
خ
اد
و
ـ
م
بعدازظهــر بــر تولیــد و عرضــه
خواهنــد آورد.
وی اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه ضــرورت تشــدید کنتــرل و نظــارت بــه گــزارش ایرنــا ،دومیــن ماهــواره نظامــی ایــران بــا
بهداشــتی بــر تولیــد و عرضــه فرآوردههــای خــام دامــی و بــه نــام نــور ۲-امــروز همزمــان بــا اعیــاد شــعبانیه توســط
منظــور حفــظ ســامت مصــرف کننــدگان در ایــن طرح بــر تمامی ماهوارهبــر ســه مرحلــهای و ســوخت ترکیبــی قاصــد
واحدهــای توزیــع و عرضــه فرآوردههــای خــام دامــی در کلیــه مراکز نیــروی هوافضــای ســپاه بــه فضا پرتــاب و با موفقیــت در
تحــت پوشــش اعــم از قصابــی و مــرغ و ماهــی فروشــی و همچنین م ـدار  ۵۰۰کیلومتــری زمیــن تزریــق شــد.
رســتوران هــا  ،هتــل هــا  ،چلوکبابی هــا و  ...و همچنیــن خودروهای نــور ۲-کــه ماهـوارهای سنجشــی و شناســایی اســت بــا
ویــژه حمــل فـراورده های خــام دامــی  ،کشــتارگاه هــای دام و طیور ســرعت  ۶/۷کیلومتــر بــر ثانیــه و  ۴۸۰ثانیــه پــس از
و ســردخانه هــای نگهـداری فــرآورده هــای خــام دامــی نظــارت و پرتــاب در م ـدار  ۵۰۰کیلومتــری ق ـرار گرفــت
بازرســی صــورت میگیــرد.
وی افــزود :از شــهروندان تقاضــا داریــم فــرآورده هــای خــام دامــی
مــورد نیــاز خــود را فقــط از مراکــز مجــاز خری ـداری و در هنــگام
کشف  ۲۵میلیارد تومان کاالی
خریــد حتمــا به تاریــخ و انقضــای آن و مهر دامپزشــکی توجه کنند.
همچنیــن در صــورت مشــاهده هرگونه تخلف مانند عرضه گوشــت قاچاق طی سال جاری در سیرجان
قرمــز بــدون مهــر دامپزشــکی ،عرضــه گوشــت از پیش چرخ شــده ،بــه گ ـزارش خبرگ ـزاری فــارس از ســیرجان ،امیــر ســبتکی
عرضــه مــرغ قطعهبنــدی شــده فاقــد هویــت ،عرضــه فرآوردههــای امــروز بــا اشــاره به کشــف کاالی قاچــاق بــه ارزش  ۲۵میلیارد
بســتهبندی شــده غیرمجــاز بــدون تاریــخ تولیــد ،انقضــا و کــد تومــان طــی امســال اظهــار کــرد :ایــن کاالهــا شــامل لـوازم
دامپزشــکی و  ...مراتــب را بــه شــماره تلفــن  ۱۵۱۲و یــا شــماره خانگــی ،محصــوالت و ل ـوازم آرایشــی خارجــی کــه عمدتــا
تمــاس  ۳۳۵۲۰۱۱۹گـزارش نماینــد.
در محورهــای بنــادر جنــوب در حوزه اســتحفاظی شهرســتان
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کشــف و در همیــن رابطــه  ۱۱۳پرونــده قاچــاق کاال و ارز
تشــکیل شــد.
وی در حــوزه جرایــم اقتصــادی عن ـوان کــرد ۱۵ :پرونــده در
رابطــه بــا اخــال در نظــام اقتصادی تشــکیل شــد کــه جرایم
اقتصــادی ایــن پروندههــا بــه مبلــغ  ۸۵میلیــارد تومــان بــوده
اســت.وی از کشــف بیــش از  ۶تــن انـواع مـواد مخــدر خبــر
داد و افــزود :درایــن رابطــه  ۷۸۲نفــر معتــاد خردهفــروش
و قاچاقچــی در ســطح شهرســتان دســتگیر شــدند و ب ـرای
ایجــاد جامع ـهای ســالم بــا کمــک مســؤوالن و برنامهریــزی
انجــام شــده معتــادان بــه م ـواد مخدرمراحــل تــرک اعتیــاد
را میگذراننــد و پــس از تــرک اعتیــاد و سالمســازی زمینــه
اشــتغال آنــان ایجــاد میشــود.
ســبتکی بــه کاهــش  ۱۲درصــدی ســرقت در ســیرجان
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته هــم اشــاره کــرد و
گفــت :دســتگیری مجرمــان در حوزههای مختلــف  ۲۸درصد
نســبت بــه زمــان مشــابه ســال گذشــته افزایــش داشــته و
نظــارت بــر اماکــن عمومــی و صنفــی از ابتــدای ســال در
شهرســتان  ۲۸درصــد رشــد دارد و طــی ایــن مــدت ۲۸۰
مــورد تذکــر در خصــوص تخلفــات صنفی بــه متخلفــان داده
شــده اســت.وی خاطرنشــان کرد :رســیدگی به جرایم خشــن
بــا توجــه بــه تأثیــر بــر احســاس امنیــت در دســتور کار ویــژه
پلیــس شهرســتان رســیدگی قـرار دارد.
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خانــواده اجتمــاع کوچکــى اســت کــه ابتــداء بــا یــک
مــرد و زن تشــکیل مىشــود ،دو نفــرى کــه بناســت
در تکامــل معنــوى و رشــد مــادى یکدیگــر مشــارکت
کننــد و باالتــر آن کــه هریــک کمبــود دیگــرى را در
محبــت و مــودت جبــران نماینــد و چنانچه چیزى
اوج ّ
آنــان را تهدیــد کــرد و آرمانهاى فکرى و اعتقادیشــان را
بــه خطــر انداخــت ،هــر دو بــه دفــاع برخیزنــد و جهت
حیــات و زندگــى همیشــگى خویــش بــا آن مبــارزه
کننــد و بــراى بقــاى خویــش برنامــه ریــزى نماینــد و
نســل خــود را دوام بخشــند .قــرآن کریــم ایــن اصــل
اساســى را بــا واژگانــى زیبــا چنیــن بیــان مىکنــد:
ـن اَن ْ ُف ِسـ ُ
ـک ْم
ـن آیاتِــهِ أَ ْن َخ َلـ َ
ـم مِـ ْ
« َو مِـ ْ
ـق ل َ ُکـ ْ
َ
ً
َ
ُ
ُ
اَزْواجـ ًا ل ِ َت ْســکنُوا اِل ْیهــا َو َج َعــل ب َ ْینَکم َمـ َو َّدة َو
َر ْح َمـ ً
ـة ا َِّن ِفــى ذلِـ َ
ـک الَیـ ٍ
ون»
ـات ل ِ َقــو ٍم یَ َت َف َّکـ ُر َ
از نشــانههاى خداســت آن کــه آفریــد بــراى شــما
همســرانى از جنــس خودتــان تــا بدیشــان آرام گیریــد
و میــان شــما دوســتى و مهربانــى نهــاد .هــر آینــه در
ایــن کار بــراى مردمــى کــه بیندیشــند نشــانهها و
عبرتهاســت.
ـدش رســول
ـ
ج
ـول
ـ
ق
از
ـام
ـ
الس
ه
علی
ـر
ـ
باق
ـد
امــام محمـ
ّ
ّ
الل صلىاهللعلی هوآلهوســلم نقــل کــرده کــه فرمــود:
ّ
ـب ا ِلــى الل ـ
ـى بَنــا ٌء ِفــى االِسـ ِ
ـام ا َ َحـ ُّ
«مــا ب ُ ِنـ َ
عـ ّز َو َجـ ّ
ـل ـ مــن التزویــج،
هیــچ بنائــى در مکتــب اســام طــرح ریــزى نشــده که
در نــزد خداونــد بــزرگ محبوبتــر از ازدواج باشــد».
اصول اساسى
سه اصل اساسى در تشکیل خانواده عبارتند از:
الف) عشق به همسردارى
عالقــه و عشــق بــه همســردارى از جملــه امــورى
اســت کــه در فطــرت انســانى نهفتــه اســت .ایــن
نیــاز در موجــودات زنــده دیگــر مشــاهده مىگــردد
و در دوران کودکــى بــه صورتــى رقیــق و کــم رنــگ
جلــوه مىکنــد؛ انســان هــم از تنهایــى رنــج مىبــرد
و خــود را در قالــب عواطــف بــه همنــوع خــود نزدیــک
مىنمایــد.
خداونــد ســبحان قبل از تشــکیل خانــواده ،در میان زن
محبتــى ایجــاد نمــود که هرگــز بدون
و مــرد مــو ّدت و ّ
آن آرامــش نمىیابنــد و آنــگاه کــه مــرد و زنــى بــراى
ـدس ازدواج بــه یکدیگــر نزدیــک مىشــوند و
امــر مقـ ّ
مقــدارى ســخن مىگوینــد ،گویــا گمشــدهاى را کــه
ســالیان ســال در پــى آن بودهانــد ،مىیابنــد و از
یکدیگــر بــه آســانى جــدا نمىشــوند.
مــردى بــه محضر رســول خــدا صلىاهللعلی هوآلهوســلم
رســید ،عــرض کــرد :یــا رســول ّ
الل! مــن از امــر ازدواج
بــه شــگفت در آمــدهام و تعجــب مىکنــم ،زیــرا مــرد و
زنــى کــه هرگــز یکدیگــر را ندیدهانــد و نمىشناســند،
چــون میــان آنان پیمــان و عقــد ازدواج برقرار مىشــود
و بعــد بــا یکدیگــر بــه صحبــت مىنشــینند و یکدیگر
محبتــى
را بیشــتر درک مىنماینــد ،چنــان دوســتى و ّ
برقــرار مىگــردد کــه از آن عظیمتــر ممکــن نیســت؟!
رسولخداصلىاهللعلی هوآلهوسلمفرمودند:
پایــه ریــزى امــر ازدواج را خداوند ســبحان در ذات بشــر
قــرار داده بــه طــورى کــه نیازمنــدى بــه آن را در درون
خویــش احســاس مىکنــد.
آنگاه به آیه ذیل استشهاد نمود و آن را قرائت کرد:
ـل ب َ ْین َُکــم َمـ َو َّد ًة َو َر ْح َمـ ً
« َو َج َعـ َ
ـة ا َِّن ِفــى ذلِـ َ
ـک
َّ
َ
الیـ ٍ
ـات ل ِ َقــو ٍم یَ َتفکرون»
محبتــى خــاص
ـردان)
ـ
م
و
ـان
ـ
(زن
ـما
ـ
ش
ـن
ـ
بی
ـد
خداونـ
ّ
قــرار داده و بــه یکدیگــر مهربــان نمــوده اســت .همانــا
در ایــن امــر نشــانهها و آیاتــى اســت بــراى آنانــى کــه
تف ّکــر کنند.
ایــن عشــق فطــرى موهبتــى اســت الهــى کــه رســول
گرامــى اســام بــدان افتخــار مىکنــد و مىگویــد:
یس ِم ّنى؛
«ال ّن ُ
کاح ُس َّنتى َف َم ْن َرغ َ
ِب َع ْن ُس َّنتى َفلَ َ
ازدواج دادن و ازدواج نمــودن ،ســیره و راه مــن اســت و
هرکــس از ایــن ســنت زیبــاى الهــى ســر برتابــد ،از من
نیست».
در تبییــن ایــن موهبــت الهــى ،آیــات و روایــات فراوانى
وجــود دارد؛ مــا بــه برخــى از آنهــا اشــاره مىکنیــم .در
حقیقــت کســانى کــه بــه نوعــى از امــر ازدواج وحشــت
دارنــد و عشــق درونــى خویــش را کــه شــعلهور اســت،
ســرکوب مىکننــد ،خداونــد آنــان را تشــویق مىکنــد
و خــود آن شــکاف تخیلــى و یــا واقعــى «فقــر» را کــه
ممکــن اســت پیــش آیــد ،پرمىکنــد و بــه آنــان وعده
غنــاء و بىنیــازى مىدهــد.
در ســوره نــور آمــده اســتَ « :و َ
انک ُحــوا االَیامــى
م ُ
ـن مِــن عِبا ِد ُکــم و اما ِء ُکــم
والصالحیـ َ
ِنکــم ّ
ـن َف ْض ِلــهِ َواللّ
للّ
ـم ا ِمـ ْ
ا ِْن یَ ُکونُــوا ُف َقــرا َء یُ ْغ ِن ِهـ ُ
ـم»،
واسِ ـ ٌ
ـع علیـ ٌ
(مجــرد) خــود را ازدواج
بىهمســر
زنــان
و
مــردان
ّ
دهیــد و همچنیــن غالمــان و کنیزان صالح و درســتکار
خویــش را .چنانچــه فقیــر و تنگدســت باشــند ،خداوند
از فضــل خــود آنــان را بىنیــاز مىکنــد؛ خداونــد
گشــایش دهنــده و داناســت.
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رییــس کنفدراســیون صــادرات
ایــران بــا بیــان اینکه حجــم تجارت
خارجــی ایــران تــا پایــان امســال به
 ۱۰۰میلیــارد دالر خواهــد رســید،
گفــت :آمارهــا افزایــش واردات را
نشــان میدهــد کــه بــا توجــه
بــه ســهم  ۸۵درصــدی کاالهــای
واســطهای ،ایــن افزایــش ،حاکــی
از رشــد و توســعه تولیــد در کشــور
اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی
ایرنــا ،محمــد الهوتــی در نشســت
خبــری با اشــاره بــه ادامــه دار بودن
رونــد افزایشــی تجــارت خارجــی
ایــران ،اظهــار داشــت :در  ۱۱ماهــه
امســال صــادرات از مــرز  ۴۳میلیارد
دالر عبــور کــرده و واردات نیــز بــه
 ۴۶میلیــارد دالر رســیده اســت که
در مجمــوع تجــارت خارجــی را بــه
 ۹۰میلیــارد دالر مــی رســاند .بــر
اســاس پیشبینیهــا تــا پایــان
ســال واردات و صــادرات ۱۰۰
میلیــارد دالری را تجربــه خواهیــم
کــرد.
 ۸۵درصــد واردات کاالهــای
واســطهای اســت
وی بــا اشــاره بــه منفــی بــودن تراز
تجــاری کشــور در ســال جــاری،
تصریــح کــرد ۸۵ :درصــد واردات
کشــور را کاالهــای واســطهای
تشــکیل میدهــد کــه ایــن
افزایــش حاکــی از بهبــود عملکــرد
تولیــد و رشــد آن دارد و بــه ایــن
معناســت کــه واردات در خدمــت
صــادرات اســت.
الهوتــی تاکیــد کــرد :بــا
سیاســتهای دولــت ســیزدهم
مدیریــت بــه گونــهای انجــام
میشــود کــه شــاهد افزایــش
صــادرات بــا توجــه بــه
تســهیلگریهای صــورت گرفتــه،
باشــیم و در صــورت کاهــش یافتن

صــادرات قطعــا محدودیــت وارداتــی بار
دیگــر اعمــال خواهــد شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در شــرایط
فعلــی حجــم واردات و صــادرات بــا هم
متناســب اســت ،خاطرنشــان کــرد :در
بخــش صــادرات  ۴۰درصــد و در واردات
 ۳۶درصــد رشــد را تجربــه کردهایــم
کــه بــا مدیریــت درســت امــکان آن
فراهــم شــد.
رییــس کنفدراســیون صــادرات گفــت:
بخشــی از جهــش صادراتــی بــه دلیــل
گــذر از شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا
اســت ،البتــه افزایــش قیمــت نــرخ
جهانــی کاالهــا را نیز بــه دنبال داشــته
اســت و همیــن رونــد از عوامــل رشــد
واردات نیــز محســوب میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال آینــده با
افزایــش قیمــت نفــت مواجه هســتیم،
اظهــار داشــت :در مــورد شــرایط جدید
اقتصــادی جهــان ،پیشبینــی تــورم ۵
تــا  ۱۰در کشــورهای اروپایــی و آمریــکا
وجــود دارد کــه ســال  ۱۴۰۱را متفاوت
خواهــد کرد.
تنــوع بازارهــای صادراتــی در
دســتور کار قــرار بگیــرد
رییــس کنفدراســیون صــادرات ایــران
تصریــح کــرد :چیــن ،عــراق ،ترکیــه،
امــارات و افغانســتان پنــج کشــور
نخســت صادراتــی ایــران هســتند
کــه نــزول امــارات بــه ردیــف چهــارم
شــریکهای تجــاری ایــران نشــان
میدهــد رونــد صادراتــی تســهیل
شــده و نیازی به اســتفاده از کشــورهای
ثالــث بــرای تجــارت نیســت.
وی افــزود :در واردات نیــز کشــورهای
امــارات ،چیــن ،ترکیــه ،آلمــان و
ســوییس در رتبههــای نخســت تــا
پنجــم قــرار گرفتهانــد کــه نشــان
مــی دهــد بــرای خریــد کاال از واســطه
اســتفاده میکنیــم و بــه همیــن دلیــل
امــارات در جایــگاه نخســت قــرار گرفته
اســت؛ از ســوی دیگــر نــام آلمــان
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ـه اول  ...رئیــس جمهــور همچنیــن دربــاره ســفرهای خارجــی
ـه صفحـ
ادامـ
بــا اشــاره بــه برخــی گزارشهــا دربــاره صــدور گواهیهــای جعلــی از ســوی برخــی
مراکــز در کشــورهای عـراق و ترکیــه اظهــار داشــت :حتمــا بــر صــدور گواهیهــای
عــدم ابتــای افـرادی کــه قصــد ورود بــه کشــور را دارند نظــارت دقیق و جدی شــود
و اگــر نســبت بــه گواهــی تسـتهای انجــام شــده در خــارج از کشــور تردیــد وجــود
دارد ،حتمــا در داخــل کشــور از افـراد مشــکوک مجــددا تســت گرفتــه شــود.
وی بــا قدردانــی از همــه دسـتاندرکاران مقابلــه بــا کرونــا در سراســر کشــور تصریح
کــرد :الزم اســت فراتــر از همــه قدردانیهــا ،از متخصصــان و کارشناســانی تشــکر
کنیــم کــه بــه مــدد تالشهــا و زحمــات آنــان امــروز کشــور از  ۶نــوع واکســن بومی
کرونــا برخــوردار شــده اســت.
رئیــس جمهــور با اشــاره بــه ایجاد ظرفیــت صادرات واکســن در کشــور خاطرنشــان
کــرد :توانمنــدی بــه دســت آمــده در حــوزه تولیــد واکســن ســرمایهای گرانبهــا برای
کشــور در مقابلــه بــا بحرانهــای احتمالــی در آینده اســت.
حضــوری برگـزار نشــدن کالسهــای درس و امتحانات مـدارس و دانشــگاهها تخلف
از مصوبــه ســتاد کرونا اســت
آیـتاهلل رئیســی بــا بیــان اینکــه تعطیلــی حــدودا ً  ۲ســاله نظــام آموزشــی کشــور
باعــث افــت علمــی و تحصیلــی جــدی شــده اســت ،گفــت :گزارشهــای نگ ـران
کننــدهای از نتایــج پایشهــای علمی بــه دســت آمــده و ضــرورت دارد وزرای آموزش
و پــرورش ،علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــر
برگـزاری کالسهــای درس و امتحانــات مـدارس و دانشــگاهها بــه شــکل حضــوری
تاکید داشــته باشــند.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا مبنــی ضــرورت
برگـزاری کالسهــا و امتحانــات مـدارس و دانشــگاهها به شــکل حضوری در شـرایط
غیراضطـرار کرونایــی افــزود :برابــر ایــن مصوبــه طفــره رفتــن از برگـزاری حضــوری
کالسهــای درس و امتحانــات دانشآموزان و دانشــجویان تخلف محســوب میشــود.
وی تاکیــد کــرد :دانشآمــوزان و دانشــجویان آیندهســازان کشــور هســتند و هیــچ
جامع ـهای نمیتوانــد و نبایــد نســبت بــه کیفیــت تربیــت نســل آیندهســاز خــود
بیتفــاوت باشــد.

و ســوییس حکایــت از افزایــش
کیفیــت کاالهــای وارداتــی دارد.
الهوتــی بــا اشــاره بــه افزایــش
حجــم تجــارت بــا همســایگان،
اظهــار داشــت :برنامههــای بســیاری
ب ـرای توســعه واردات و صــادرات بــا
کشــورهای هــم مــرز ای ـران وجــود
دارد .بــا توجــه بــه محدودیتهایــی
تجــاری ،تمرکــز بایــد بر کشــورهای
پیرامونــی باشــد؛ زیـرا افزایش حجم
تجــارت از ایــن طریــق راحتتــر
اســت و صادرات ســهولت بیشــتری
دارد و وجــوه راحتتــر تبــادل
میشــود.
بــه گفتــه وی ،بــا افزایشهــای
تجــاری صــورت گرفتــه نیــاز بــه
تنــوع بازارهــای صادراتــی نیــز دیده
میشــود و نبایــد تنهــا محــدود بــه
کشــورهای پیرامــون ایـران باشــیم،
بلکــه بــا رفــع مشــکالت بازارهــای
دور دســت را نیــز در دســتور کار قرار
دهیــم.
بــا حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی،
تعرفــه هــای وارداتــی حــذف
شــود
رییس کنفدراســیون صــادرات ایران
با بیــان اینکه حــذف نــرخ ارز ۴۲۰۰
تومانــی بــر قیمــت کاالهــا تاثیــر
گ ـذار خواهــد بــود ،اظهــار داشــت:
میت ـوان بــا کاهــش تعرفــه واردات
کاالهــا شــاهد تعدیــل قیمتهــا
باشــیم و هزینــه را بــرای مصــرف
کننــده نهایــی کاهــش دهیــم.
وی افــزود :بــا افزایــش قیمت جهانی
کاالهــا ،دولــت منابــع درآمــدی را به
واردات اختصــاص دهــد و بــا هــدف
کاهــش نــرخ تــورم بــا حمایــت
وزارت صمــت و کشــاورزی پایههــای
وارداتــی تغییــر پی ـدا کننــد ،البتــه
خبرهــای خوبــی بـرای برنامهریــزی
در ایــن زمینــه بــه گــوش میرســد.
الهوتــی همچنیــن بــا اشــاره بــه

رســول گرامــی (صلــی اهلل علیــه و آلــه) فرمــود
 :چــون خداونــد زن را آفریــد او را هــزار بــار از
حورالعیــن بــه جمــال زیباتر خلــق کرده اســت.
اینکــه افزایــش قیمــت جهانــی حمــل
و نقــل کاالهــا در تامیــن مــواد اولیــه
تاثیــر خواهــد گذاشــت ،گفــت :بــا توجه
بــه ش ـرایط جنگــی روســیه و اوکرایــن
میتوانیــم از ایــن فرصــت اســتفاده کنیم
و بــا کاهــش تعرفــه ترجیحــی میــان دو
کشــور و ایجــاد زیرســاختها بــه بازارهــا
دســت پیـدا کنیــم.
بــه گفتــه وی ،حمایــت و مشــوقهای
صادراتــی بایــد در ایــن زمینه در دســتور
کار ق ـرار بگیــرد و موانــع نقــل و انتقــال
پــول برطــرف شــود تــا از ایــن ظرفیــت
بهرهمنــد شــویم.
الهوتــی بــا بیــان اینکــه بایــد موانــع
ترانزیتــی از ســوی دولــت برطــرف شــود
تــا بتوانیــم از امــکان نیــز بهرهمنــد
شــویم ،خاطرنشــان کــرد :تجربــه نشــان
داده کــه افزایــش در آمدهــای نفتــی
موجــب فاصلــه از صــادرات غیرنفتــی
میشــود ،امــا دولــت ســیزدهم میتوانــد
بــا اســتفاده از ارز حاصــل از صــادرات،
ارز مــورد نیــاز کشــور را تامیــن کنــد و
بــه عنـوان یــک پشــتوانه مســتحکم در
مقابــل تکانههــای اقتصــادی از آن بهــره
منــد شــود.
وی تاکیــد کــرد :تامیــن زیرســاختها
نیــز مــورد اهمیــت اســت ،زیـرا میتواند
در توســعه صادراتــی تاثیــر گذاشــته و ارز
آوری بـرای کشــور داشــته باشــد

آگهــی انتخابــات مســئوالن انجمــن
صنفــی ایمنــی شهرســتان بردســیر
بدینوسیله به اطالع می رساند به موجب مدارک تسلیمی از سوی
انجمن مذکور اسامی و سمت هر یک از اعضا اصلی و علی البدل
هیات مدیره که از تاريخ 1400/10/9به مدت سه سال و بازرسان
به مدت دو سال انتخاب شده اند به رشح ذیل می باشد.
_1مصطفیکردستانیرئیسهیاتمدیره
_2معینطیبینائبرئیسهیاتمدیره
_3مسلمسیستانیخزانهدار
_4محسنمحبیفرددبیر
_5محمدطاهریعضواصلی
_6محمدمهدیامريپورسعیدعلیالبدلهیاتمدیره
_7عبدالهباقریرادعلیالبدلهیاتمدیره
بازرسان
_1فرزادامینیبازرساصلی
_2فریباگرکانیبازرساصلی
_3حسینشجاعیبازرسعلیالبدل
ضمنامطابقماده 122اساسنامهکلیهاسنادواوراقمالیوبهاداربا
امضایمشرتکرئیسهیاتمدیرهوخزانهدارممهوربهمهرانجمن
معتربخواهدبود.
حبیب اله کریم زاده
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتامعی شهرستان بردسیر

مفهوم انتظار ،باور وجود الگوی انسان کامل ،و حکومت عدل جهانی

ـرمقاله ..امــام صادق(علیــه الســام)
ـه سـ
ادامـ
منقــول اســت :كســی كــه دوســت دارد از اصحاب
قائــم باشــد ،بايــد منتظــر و اهــل ورع و تقوا باشــد
و خــود را بــه محاســن اخــاق بيارايــد .آمادگــی
فرهنگــی بســیار اهمیــت دارد .چــون اعتقــاد مــا
ایــن اســت کــه حضــرت مهدی(عــج) بــا اقبــال
عمومــی ،حکومــت واحــد جهانــی را تشــکیل
میدهنــد و مــردم بایــد منتظــر نجاتدهنــده
باشــند .ایــن یعنــی کســانی که ســردمدار مســائل
فرهنگی هســتند
بايــد بكوشــند تــا زمینــه فکــری و فرهنگــی را در
جوامــع آمــاده کننــد ،نیروهــای فرهنگی به انـدازه
نیروهــای رزمــی اهمیــت دارند .همچنين کســانی

کــه مشــغول تحصیــل علم هســتند و به پيشــرفت
دانــش و تكنولــوژی كمــك میکننــد ،میتواننــد از
مقدمهســازان ظهــور حضــرت مهدی(عــج) باشــند.
لــذا آمادگــی در دو زمینــه رزمــی و فرهنگــی در
روایــات مــورد تأکیــد قـرار گرفتــه اســت.
بــه طــور خالصــه میتـوان گفــت منتظرانــی کــه
ثواب شــهادت در رکاب حضــرت قائم(عــج) را دارند،
عبارتنــد از کســانی کــه در دوران غیبــت بــه مکتب
تشــیع عمــل میکننــد و از نظــر قدرتهــای
ایمانــی و روحــی ،نیــز پرورشهــای اخالقــی و
اجتماعــی ،ســازماندهیهای سیاســی و نظامــی
همیشــه آمــاده و همــواره در ســنگر مبــارزه بــا
تمایــات نفســانی ،ذلّــت پذیــری ،اســتعمار زدگی،

ظلم پذیــری ،ناهنجاریهــای اجتماعی و مفاســد اخالقی
 ،مقــاوم و اســتوارند .اینــان هــر چــه در تـوان دارنــد ،به کار
میبرنــد تــا زمینــه ظهــور عــدل گســتر جهــان و منجی
عالــم بشــریت فراهــم شــده و بــا ظهــور حضرتش چشــم
مســتضعفان ،روشــن و عــدل کل در عالــم پیــاده گــردد.
خالصــه شــخص منتظــر ،نســبت بــه کژیهــای جامعه
بیتفــاوت و واداده نیســت .منتظر یعنی کســی که منتقد
و مخالــف بیعدالتــی ،تبعیــض ،رشــوه ،فســاد و اختالس
باشــد .همچنیــن «خلقــی کــه در انتظــار مصلــح اســت،
خــود بایــد صالــح باشــد ».یعنــی هرکــس در هــر جایگاه
سیاســی و فرهنگــی و اجتماعــی اســت ،اگــر ادعا میکند
کــه منتظــر اســت و میخواهــد مقدمــه ظهــور را فراهــم
کنــد ،خــود بایــد اهــل صــاح و اصــاح باشــد.

استقالل داشتن همانند مردان :
خداونــد متعــال زن را بــه ماننــد مــرد مختار و مســتقل و
آزاد آفریــد و بــه وی اســتقالل اقتصــادی هــم بخشــید و
او را بــه عنـوان یکــی از ارکان اساســی اجتمــاع مــی دانــد
و هیــچ یــک از مــرد و زن مزیتــی بــر دیگــری ندارنــد
جــز ایمــان و تقـوا  ،و هــر فــرد ضامــن اعمــال و کــردار
خویــش مــی باشــد  .و ایــن مطلــب بــه خوبــی در احکام
و دســتورات الهــی مشــهود اســت و اســام بقــدری مــرد
را در اعمــال ســلطه و حاکمیــت محــدود ســاخته اســت
کــه ســعادت و شــخصیت و حقــوق زن محفــوظ بمانــد
 .در حدیثــی از نبــی اکــرم (صلــی اهلل علیــه و آله)بخوبــی
مســئولیت متقابــل هــر یــک از آنهــا را مشــخص و بیــان
فرمــوده اســت و ( الرجــل راع علــی اهــل بیتــه و کل راع
مســئول عــن رعیتــه  ،المـراة راعیــة علــی مــال زوجهــا ،
و مســئولة عنــه ) مــرد مســئول تامیــن و نگهـداری اهل
خانــه اســت و زن مســئول حفــظ و نگهــداری از مــال
شــوهر مــی باشــد و هــر مســئولی در قبــال مســئولیتی
کــه دارد مســئول اســت  .پــس هــر کــدام از آنهــا در
امــورات فــردی و اجتماعــی مســئولیتها و وظایفــی دارند
کــه بایــد بــه آن وظایف احتـرام گذاشــته و عمــل نماید .
تحصیــل علــم و دانــش  :هــدف عمده و اساســی ارســال
رســوالن (یزکیهــم و یعلمهــم الکتــاب و الحکمة) اســت
کــه در نهایــت باعــث تحصیــل علــم و تهذیــب نفــس و
بــه عبارتــی تعلیــم و تربیــت افـراد جامعــه بــوده اســت .
قــرآن کریــم توصیــه فراوانــی راجــع بــه کســب معــارف
وعلــوم الهــی دارد و روایــات بــی شــماری اهمیــت علــم
و دانــش را بیــان مــی کننــد و هیچکــدام از روایــات و
قــرآن فــرد و گــروه خاصــی را دعــوت بــه فراگیــری علــم
نکــرده اســت و پــس تحصیــل علــم بــر زن و مرد هــر دو
واجــب و فریضــه الهــی اســت  .امــام صادق (علیه الســام
)مــی فرمایــد  :طلــب العلم فریضــة من فرائــض اهلل یعنی
دانــش آموختــن واجبــی از واجبــات الهــی اســت  .پــس
زنــان جامعــه اســامی بایــد با جدیــت به تحصیــل علوم
و کســب معــارف و بهــره وری از اســتعدادهای الهــی خود
بپــردازد و هیچــگاه ســاح مبارزه بــه جهــل و گمراهی را
بــر زمیــن نگـذارد و ضمــن فراگیــری علــوم بــه تهذیــب
نفــس و اخــاق کریــم انســانی تــاش کننــد .درتاریــخ
بســیاری از زنــان بــه درجــات بــاالی علمــی رســیده اند و
تحصیــات عالیــه را کســب نمــوده انــد و کتب و رســائل
تالیــف نمــوده انــد  .چــون کــه راه شــناخت خداونــد و
اطاعــت از فرامیــن الهــی در کســب علــوم الهــی اســت .
امــام علــی ( علیــه الســام) خطــاب بــه کمیــل بــن زیاد
مــی فرمایــد  :معرفــة العلــم دیــن یُـدان بــه ،بــه یکســب
االنســان  ،الطاعــة فــی حیاتــه و جمیــل االحدوثــة بعــد
وفاتــه  .یعنــی دانــش انــدوزی تنهــا آیینــی اســت کــه
بایــد بــه آن پــای بنــد بــود و بوســیله آن هــر کــس در
حیــات خــود راه اطاعــت بپیماید و بـرای پــس از مرگش
ذکــر خیــری بگـذارد .امــام علــی (علیه الســام) زنــان را
ســفارش نمــوده اســت کــه ســوره مبارکــه نــور را تــاوت
کننــد کــه درآن پنــد و اندرزهــای اســت کــه بـرای زنــان
مفیــد اســت .

دعوت استاندار سلیمانیه عراق
از سرمایهگذاران ایرانی برای
مشارکت در ۲۶۴پروژه

اســتاندار سلیمانیه از ســرمایهگذاران ایرانی خواســت در ساخت
 ۲۶۴پــروژه بــزرگ اقتصــادی ،توســعه و ســرمایهگذاری در
عـراق مشــارکت کنند.
هــ هوال ابوبکــر ،اســتاندار ســلیمانیه در گفتوگــو بــا
خبرنــگار تســنیم در ســنندج در پاســخ بــه ایــن سـؤال آیــا از
ســرمایهگذاری در ایـران و ســرمایهگذاری ایرانیــان در عـراق
اســتقبال میکنیــد؟ زمینههــای آن را فراهــم کردهایــد؟
اظهــار داشــت :بلــه ،یقینــ ًا امنیــت ســرمایهگذاری و
ســرمایههای ســرمایهگذاران را تضمیــن میکنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه زمینــه ســرمایهگذاری مناســب در عـراق
فراهــم اســت ،افــزود :ســرمایهگذاران ایرانــی میتواننــد
خودشــان مســتق ً
ال و یــا بــا همــکاری ســرمایهگذاران عراقی
نســبت بــه ســرمایهگذاری اقـدام و درآمدزایی و اشــتغال ایجاد
کنند .
اســتاندار ســلیمانیه بــا دعــوت از ســرمایهگذاران ایرانــی
بــرای ســرمایهگذاری در عــراق تصریــح کــرد :دنیــای
نالمللــی پیــش مــیرود
امــروز بهســوی ســرمایهگذاری بی 
و چنــد فاکتــور در ایــن موضــوع مهــم اســت کــه یکــی از
آنهــا گســترش مناطــق آزاد اســت که خوشــبختانه در اســتان
کردســتان منطقــه آزاد بانــه و مریـوان فراهم شــده اســت و از
ایــن طریــق مـراودات و ارتباطات گســترش پیدا خواهــد کرد.
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کودک ونوجوان

چهچیزهاییباعثمیشود
کودکبیادبباربیاید؟()2

نباید به کودک رفتار حق به جانب را آموزش داد
رفتــار و نگــرش حــق بــه جانــب معمــوالً از همــان
دوران و اوایــل کودکــی آغــاز مــی شــود .اگــر کــودکان
احســاس کننــد کــه در همــه حــال والدیــن ،حــق را
بــه او مــی دهنــد باعــث بــی ادب بــار آمــدن و رفتــار
خشــونت آمیــز کــودک در دراز مــدت مــی شــود.
در ایــن مـوارد والدیــن بایــد صبــر را به کــودک آموزش
دهنــد تا از رفتار خشــونت آمیــز در مواقعی کــه کودک
احســاس حــق بــه جانــب داری مــی کنــد و دیگ ـران
ی دهنــد جلوگیــری کنــد .اســتفاده از
حــق را بــه او نمـ 
کتــاب هــا و داســتان هــای مختلــف تأثیــر بسـزایی در
ایــن مـوارد دارد .پــس نتیجــه میگیریــم نبایــد کودک
رفتــار حــق بــه جانــب داشــته باشــد.
نبایــد ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــران بــا تلفــن و
پیــام دادن را بــه کــودک ترجیــح داد
ایــن کار پیامدهــای جــدی دارد و والدیــن بایــد مواظب
ایــن کار خود و پیامدهای آن باشــند .زمانــی که کودک
بــه یــک تلفــن هم ـراه ترجیــح داده شــود ،احســاس
ی شــود
پوچــی و بــی ارزش بــودن میکنــد و باعــث مـ 
کــه او بخواهــد بــه هــر طریقــی جلــب توجــه کنــد و
رفتــار بــی ادبانــه ای از او ســر بزنــد .بیــش از هــر چیزی
بــه کــودک بایــد اهمیــت داد وگرنه پاســخ پیــام متنی
ی تـوان بــه موقــع دیگــری موکــول کــرد و بـرای
را مـ 
کــودک وقــت گذاشــت.رفتار والدیــن ماننــد بازتــاب نور
در آینــه اســت ،پــس والدیــن بایــد چنــان رفتــار کنند
کــه دوســت دارنــد فرزندشــان رفتــار کنــد .پــس یکی
دیگــر از رفتارهــای اشــتباه پــدر و مــادر بـرای بــی ادب
بــار آوردن کــودک ،ترجیــح دادن مکالمه تلفنــی و پیام
دادن بــه دیگـران اســت.
در برابــر رفتــار زشــت و کار اشــتباه کــودک
نبایــد خندیــد و نبایــد تشــویق شــود
بســیاری از والدیــن در برابــر رفتــار زشــت یا کار اشــتباه
کــودک بــه طــور ناخــودآگاه میخندنــد .ایــن کار باعث
تشــویق کــودک بــه دوبــاره انجــام دادن رفتــار زشــت و
کار اشــتباه او مــی شــود .والدیــن بایــد در برابــر چنیــن
حرکاتــی خــود را کنتــرل کننــد و ســریع کــودک را از
موقعیــت خــارج کننــد و تــا قبــل از برگشــتن دوبــاره
کــودک بــه آن موقعیــت او را آرام کننــد.
خندیــدن و تشــویق کــردن ناخــودآگاه والدیــن باعــث
مــی شــود کودکــی بــی ادب بــار بیایــد و در نوجوانــی
و بزرگســالی دچــار مشــکل شــود .چنیــن کودکانــی
در نوجوانــی همیشــه درگیــر خشــونت بــا اطرافیــان
هســتند و در بزرگســالی اطرافیــان بـرای ارتبــاط برقرار
کــردن و هــم کالن شــدن بــا او رغبتــی ندارند و ســعی
مــی کننــد از او دوری کننــد.
کودکنبایداحساسگناهکند
یکــی دیگــر از رفتارهــای اشــتباه والدین احســاس گناه
دادن بــه کــودک بــا گفتــن جمــات مانند (:تــو خیلی
بــی جنبــه هســتی ،تــو خیلــی خودخواهــی هســتی)
اســت.کودک بــا شــنیدن چنیــن جمالتــی احســاس
گنــاه مــی کنــد و از خــودش بــدش مــی آیــد .اگــر
احساســات کــودک توســط والدیــن درک شــود و بــا او
همدلــی کننــد کــودک ایــن رفتارهــا را از آنهــا یــاد می
گیــرد .کــودکان بــا دیــدن رفتــار والدیــن و کمــک بــه
دیگـران ترغیــب بــه کارهــای خــوب و نیک می شــوند.
مطالــب گفتــه شــده در ارتباط بــا رفتار اشــتباه والدین
و پــرورش کودکــی کــه ادب را رعایــت نمیکنــد ،بــود
.سـوال بســیاری از والدیــن ایــن اســت کــه بــا کودکــی
کــه ادب را رعایــت نمــی کننــد بایــد چگونــه رفتــار
کــرد؟ در ادامــه مطالــب بــا مــا همـراه باشــید تــا چنــد
روش مؤثــر بـرای کنترل کــودکان بــی ادب بیان کنیم.
بههیچعنوانازتنبیهبدنیاستفادهنکنید
زمانــی که کــودکان بــی ادب رفتــار زشــتی را انجام می
دهنــد بــه آنــان توجهــی نکنیــد و بگذارید متوجــه کار
اشــتباه خــود بشــوند .توجــه کــردن بــه کــودک در این
مواقــع باعــث مــی شــود آنهــا کار خــود را دوبــاره تکرار
کننــد .همچنیــن نبایــد از تنبیــه بدنــی اســتفاده کرد
زیــرا کــودک لجبــاز میشــود و از روی لجبــازی بــه
انجــام دادن کار خــود ادامــه مــی دهــد.
برایکودکانبیادبنبایدسختگیرباشید
والدینــی کــه بــا کــودک ســختگیری میکننــد باعــث
رفتــار عکــس میشــوند و کــودک بــا رفتــار و کارهــای
زشــت بــه طــوری میخواهــد رفتــار ســختگیرانه پــدر
و مــادر را تالفــی کنــد ایــن کــودکان دوســت دارنــد در
حضــور دیگـران هیچ محدودیتی نداشــته باشــند و آزاد
باشند.
بــه کــودکان در مهمانــی هــا و دور همــی هــا
کمــی آزادی بدهیــد :کــودکان فقــط بــه دنبــال
جلــب توجــه دیگــران هســتند و بــرای آنهــا فرقــی
نـدارد ایــن جلــب توجــه بــا خشــونت روبرو شــود یــا با
مهربانــی .ایــن کــودکان برای جلــب توجــه در مهمانی
هــا و دور همــی هــا ادب را رعایــت نمــی کننــد و مــی
داننــد در حضــور دیگـران و در جمــع والدین بــا او رفتار
بــدی ندارنــد .پــس از ایــن موقعیت ســوء اســتفاده می
کننــد و مــی خواهنــد هــر طــور شــده ب ـرای آزادی و
نشــان دادن توانایــی هــای خــود بهــره ببرنــد.

شماره 522

دوشنبه بیست وسوم اسفند ماه 1400

دستورپیگیری۳مطالبهمردمیصادرشد/تماستلفنیقاضیالقضاتباروسایدادگستری
والمســلمین
حجتاالســام
محســنی اژهای ،در ادامــه دیدارهــای
مردمــی خــود بــا حضــور در مرکــز
ارتباطــات مردمــی قــوه قضاییــه
بــه مــدت  ۳ســاعت بــا  ۱۸تــن
از مراجعهکننــدگان بــه دســتگاه
قضــا گفــت و گــو کــرد و ضمــن
قــرار گرفتــن در جریــان مســائل و
مشــکالت آنهــا بــه صــورت مــوردی
دســتورات مقتضــی را صــادر کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا از مرکــز رســانه
قــوه قضاییــه ،حجتاالســام
والمســلمین غالمحســین محســنی
اژهای روز جمعــه بــا حضــور در مرکــز
ارتباطــات مردمــی قــوه قضاییــه
بــه مــدت ســه ســاعت بــا ۱۸
تــن از مراجعهکننــدگان دســتگاه
قضــا گفــت و گــو کــرد و ضمــن
قــرار گرفتــن در جریــان مســائل و
مشــکالت آنهــا بــه صــورت مــوردی
دســتورات مقتضــی را صــادر کــرد.
رئیــس قــوه قضاییــه در جریــان ایــن
مالقــات مردمــی ،بعــد از شــنیدن
درخواسـتهای متقاضیــان و مطالعه
مــوردی پروندههــا بــا در نظــر
گرفتــن جهــات قانونــی و تناســب
میــان مــوارد منــدرج در پروندههــا
و درخواســتهای متقاضیــان،
دســتورات الزم را بــه واحدهــای
ذیربــط قضایــی ابــاغ کــرد.
در جریــان ایــن مالقــات مردمــی،
یکــی از مراجعهکننــدگان از شــاکیان
پرونــدهای کثیرالشــاکی بــود کــه
دو ســال پیــش در یــک نمایندگــی
اقــدام بــه ثبتنــام جهــت خریــد
خــودرو کــرده و از او و ســایر شــاکیان

کالهبــرداری شــده بــود؛ رئیــس قــوه
قضاییــه پــس از مطالعــه محتویــات
پرونــده مزبور و اســتماع ســخنان این
مراجعهکننــده ،دســتورات مقتضی را
بــرای بررســی دقیــق پرونــده بــه
مرجــع صالــح قضایــی صــادر کــرد و
خطــاب بــه ایــن شــاکی گفــت :کار
شــما پیگیــری میشــود ،امــا چــرا
شــما و ســایر شــکات علیرغــم
اطالعرســانیهای متعــدد از ســوی
رســانه هــا ،ســرمایه خــود را بــدون
دریافــت هرگونــه اوراق ضمانتــی
معتبــر ،بــه یــک شــخص بــه صــرف
داشــتن نمایندگــی ســپردید؟
یکــی از مراجعهکنندگان درخواســت
پذیــرش اعســار در پرداخــت مهریــه
بــرای پســر زندانــی خــود را داشــت؛
رئیــس دســتگاه قضا پس از شــنیدن
ســخنان ایــن مــادر ،فیالمجلــس بــا
حجتاالســام موســوی رئیــس کل
دادگســتری اســتان مرکــزی جهــت
راســتیآزمایی موضــوع و بررســی
اینکــه آیــا فــرد مــورد نظر بــه معنای
واقعــی کلمــه معســر اســت یــا آنکــه
بــرای فــرار از پرداخــت دِیــن ادعــای
رئیــس عدلیــه پــس از مطالعــه ایــن
پرونــده ،دســتورات الزم را بــرای
پیگیــری صــادر کــرد و در همیــن
رابطــه توصیــه داشــت کــه همــگان
هنــگام انجــام معاملــه جهــت ابتیــاع
یــک ملــک ،تحقیقــات الزم را در
خصــوص صحــت و ســقم مفــاد
معاملــه بــه عمــل آورنــد.
دســتور پیگیــری ۳مطالبــه
مردمــی صــادر شــد/تماس
تلفنــی قاضــی القضــات بــا

درس دوم

روســای دادگســتری
رئیــس عدلیــه در ادامــه خطــاب بــه
ایــن مراجعهکننــده نکتــهای دیگــر
را گوشــزد کــرد و بیــان داشــت :شــما
بــرای خریــد ملــک بــدون انجــام
تحقیقــات و صحتســنجی پیرامــون
مالکیــت اصلــی آن ملــک ،اقــدام بــه
معاملــه کردیــد و ایــن کار را بــا اخــذ
وکالــت از دیگــری انجــام دادیــد و
ســپس مشــخص شــد آن ملــک،
مــال غیــر بــوده اســت؛ در اینجــا بــار
دیگــر فقــدان تحقیقــات و تخصــص
و آگاهــی از جانــب شــما موجبــات
آســیب و خســارت را ایجــاد آورد.
تمــاس بــا رئیــس کل دادگســتری
اصفهــان و صــدور دســتور بــرای
بررســی پرونــده و وضعیــت ســارق
خودرویــی کــه در چهــارم آذرمــاه
نیــز رئیــس قــوه قضاییــه بــه مــدت
 ۲ســاعت بــا تعــدادی از خانوادههــای
محکومین امنیتــی ،حوادث آبــان ۹۸
و جرائــم عمومــی دیــدار کــرده بــود

و در جریــان آن دیــدار هــم رئیــس عدلیــه
بعــد از اســتماع درخواسـتهای متقاضیــان
و مطالعــه مــوردی پروندههایــی کــه عمدتـاً
مربــوط بــه جرائم عمومــی و امنیتــی بودند
و  ۳فقــره از آنهــا نیــز بــه محکومــان
حــوادث آبــان ســال  ۹۸اختصــاص داشــت،
بــا در نظــر گرفتــن تناســب میــان مــوارد
منــدرج در پروندههــا و درخواســتهای
متقاضیــان ،دســتورات الزم را بــه واحدهــای
ذیربــط قضایــی ابــاغ کــرد.
همچنیــن حجتاالسالموالمســلمین
محســنی اژهای در محــل کار خــود بــا
تعــدادی از مــردم و همچنیــن خانوادههــای
محکومــان ناآرامیهــای آبــان  ۹۸دیــدار و
گفتگــو کــرده بــود .رئیــس قــوه قضاییــه در
پایــان دیــدار مزبــور بــه مســئوالن قضایــی
ذیربــط مأموریــت داد پرونــده افــرادی
کــه در جریــان ناآرامیهــای آبــان ۹۸
دستگیرشــدهاند را موردبررســی مجــدد
قــرار دهنــد تــا افــرادی کــه شــرایط قانونــی
آزادی مشــروط یا عفــو و بخشــودگی دارند،
مشــمول ارفاقــات قانونــی شــوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت:

 100هزارهکتارازاراضیترصفیاستانکرمانبایدتعیینتکلیفشود

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان
کرمــان گفــت :حــدود ۱۰۰هـزار هکتــار اراضــی
تصرفــی اســتان در دســت مــردم اســت کــه باید
تعییــن تکلیف شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان،
شــورای حفــظ حقــوق بیتالمــال اســتان
کرمــان بــا حضــور یــداهلل موحــد رئیــسکل
دادگســتری اســتان کرمــان ،ســید مصطفــی
آیتاللهــی موســوی معــاون امــور عمرانــی
اســتانداری کرمــان ،دادخ ـدا ســاالری دادســتان
عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان کرمــان ،احمــد
آبیــار مدیرکل بازرســی اســتان کرمــان و تعدادی
از مدیــران اســتان برگــزار شــد.
یزاده مدیــرکل منابــع طبیعــی و
مهــدی رجب ـ 
آبخیــزداری اســتان کرمــان در ایــن جلســه بــا
بیــان اینکــه منابــع طبیعــی مســئولیت امنیــت
زیســتی کشــور را بهعهــده دارد اظهار داشــت :در
منابــع طبیعــی بــا اقشــار مختلــف مــردم ارتباط
داریــم و در واقــع یــک اداره کامــ ً
ا اجتماعــی
هستیم .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حدنــگاری اراضــی در
ســالهای گذشــته شــتاب گرفتــه اســت گفــت:
تــا پایــان ســال  98حــدود هفت میلیــون هکتار
حدنــگاری اراضــی انجــام شــده بــود امــا فقــط
طــی دو ســال گذشــته  5.5میلیــون هکتــار
حدنــگاری اراضــی در اســتان کرمــان انجام شــده
اســت.

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان
کرمــان با بیــان اینکــه آبخیــزداری تنهــا راه عبور
از بحـران آبی کشــور اســت افــزود :روز گذشــته از
حــوزه آبخیــز شــهر کرمــان در ماهان بازدید شــد
و تاکنــون چهــار میلیــون هکتــار از  10.5میلیون
هکتــار حــوزه آبخیز شــمال اســتان مطالعه شــده
است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــگان حفاظــت منابــع
طبیعــی  16ســال اســت کــه قانونــی اســت امــا
پشــتیبانی آنچنانــی از آن نمیشــود ادامــه
داد :اســتان کرمــان تقریبـاً بــا  60نیــروی یــگان
حفاظــت ،محافظــت میشــود و نیــاز بــه نیــرو
داریــم.
یزاده بــا ابـراز اینکــه «حدود دو ســال اســت
رجبـ 
کــه اصـ ً
ا بــه ایــن یــگان ســرباز داده نمیشــود»
گفــت :طــی یــک ســال گذشــته  437فقــره
پرونــده تصــرف اراضــی بــا حــدود یکهــزار و
 514هکتــار داشــتیم کــه از تصرفــات جلوگیری
شــده اســت.
وی بــا اعــام اینکــه « 28پرونــده قطــع درخــت
داشــتیم کــه تشــکیل پرونــده قضایــی بـرای آنها
شــده اســت» افــزود :پیشبینــی مــا ایــن اســت
کــه حــدود 100هــزار هکتــار اراضــی تصرفــی
اســتان در دســت مــردم اســت و بایــد تعییــن
تکلیــف شــود.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان
کرمــان بیــان کــرد :بــا توجــه بــه افزایــش قیمت

زمیــن در اســتان کرمــان بخــش زیــادی از اراضــی کشــاورزی
تغییــر کاربــری غیرمجــاز داده میشــود کــه بایــد راهــکاری
ب ـرای جلوگیــری از ایــن پدیــده ارائــه و در اســتان پیگیــری
شــود.
دادخـدا ســاالری دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان
کرمــان نیــز در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه اج ـرای طــرح
کاداســتر در اســتان کرمان بســیار اهمیــت دارد اظهار داشــت:
عــدم اجــرای ایــن طــرح تــرک فعــل مدیــران محســوب
میشــود.
یزاده مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان
علــی حاج ـ 
نیــز در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه «امســال  124مــورد
بهمســاحت  161هکتــار از اراضــی تصرفــی اســتان کرمــان را
پیگیــری کردیــم کــه پرونده آنهــا در دســتگاه قضایــی مطرح
اســت» گفــت :بـرای تعـدادی از ایــن پروندههــا حکــم قطعــی
صــادر و اج ـرا شــده اســت.

کرمان قطب راه آهن کشور میشود

مدیــرکل دفتــر مهندســی و نظــارت بــر تاسیســات زیربنایی
راه آهــن جمهــوری اســامی گفــت :کرمــان در حــال
تبدیــل بــه قطــب گردشــگری ســامت ،کویــر ،تاریخــی،
مرکــز لجســتیک و انــرژی خورشــیدی کشــور اســت و
زیرســاختهای راه آهــن ایــن اســتان نیــز بههمیــن تناســب
ارتقــا مییابــد.
بــه گـزارش ایرنــا ،محمدعلــی قارداشــی در نشســت تعییــن
تکلیــف اراضــی ایســتگاه راه آهــن کرمان افــزود :این اســتان
از شــهر ســطح ســه در مطالعــات آمایــش ســرزمینی در حال
تبدیــل بــه شــهر  -منطقــه هــای ســطح یــک اســت ،لـذا
در ایــن حــوزه رشــدی در برنامــه آمایــش کشــور و برنامــه
ریزیهــای راه آهــن و ســازمان مدیریــت خواهــد داشــت.
وی بــا اشــاره بــه اطالعــات آمایش ســرزمینی کشــور اظهار
داشــت :یــک پــروژه مرجــع لجســتیک در معاونــت حمــل
و نقــل وزارت راه و شهرســازی ایجــاد شــده کــه شــهرها،
شــرکت هــا و مراکــز لجســتیک کشــور را مشــخص کــرده
و کرمــان جــزو آن قـرار گرفتــه اســت.
کرمــان از مهمترین اســتانها در نقشــه توســعه ریلی کشــور
ا ست
مدیــرکل دفتــر مهندســی و نظــارت بــر تاسیســات زیربنایی
راه آهــن جمهــوری اســامی گفــت ۳۰ :طــرح جامــع بزرگ
بـرای  ۳۰اســتان کشــور انجــام دادهایــم که ایســتگاه راه آهن
کرمــان یکــی از اســتراتژیک و مهمتریــن مناطــق در نقشــه

مکتب حاج قاسم

توســعه راه آهــن کشــور اســت و ایــن طــرح هــا ابتـدا بــا نــگاه
تاریــخ حمــل بــار و مســافر آغــاز و برنامــه ریزی شــد.
وی ادامــه داد :امــا در طــرح هــای جامــع راه آهن از ایــن دیدگاه
فراتــر رفتیــم و خــود را در مقابــل همســایههای ریلــی متعهــد
دانســتیم ،برایــن اســاس الگوهــای توســعه ریلــی اتفــاق افتــاد
و بــا هــم افزایــی مشــاوران شهرســازی و ریلــی کارهــا انجــام
شد .
قارداشــی عنـوان کــرد :کرمــان یکــی از  ٢١منطقه ریلــی ایران
و یکــی از مهمتریــن و بزرگتریــن آنــان اســت کــه در مجاورت
راه آهــن جنــوب شــرق ،هرمــزگان و یــزد قـرار دارد ،لذا چندین
پــروژه مهــم در ایــن منطقــه به مرحلــه اجرا رســید.
وی بــا اشــاره بــه نقــش اســتراتژیک و ویــژه ایســتگاه شــرق
کرمــان نســبت ســایر مناطــق کشــور یــادآور شــد :ســند ملی
آمایــش ســرزمینی را در ایــن زمینــه مــورد توجــه قـرار دادیــم.
قارداشــی افــزود :دو پــروژه بســیار اســتراتژیک بـرای اقتصــاد
ســیرجان و کرمــان در ایــن اســتان داریــم کــه پروژههــای
بســیار شــاخصی محســوب مــی شــوند ،زیـرا برای نخســتین
بــار بخــش خصوصــی در ســاخت یــک راه ریلــی مشــارکت
کــرده اســت.
مدیــرکل دفتــر مهندســی و نظــارت بــر تاسیســات زیربنایــی
راه آهــن جمهــوری اســامی گفــت :طــی ایــن ســالها ممکن
اســت بـرای یــک خــط فرعــی با بخــش خصوصی مشــارکت
داشــتیم ،امــا بخش خصوصی هیچــگاه در قســمتی از راه آهن

سراســری ســرمایه گ ـذاری نداشــته و ایــن بــه علــت اهمیــت
اقتصــادی ایــن منطقــه اســت که ایمیــدرو قانــع و منفعت داشــته
کــه ایــن خــط آهــن را راه ان ـدازی میکند.پــروژه دیگــر خــط
ریلــی بم بــه ســمت جیرفــت در مراحل اجرایی اســت ،یکســری
پــروژه مطالعاتــی نیــز در ایــن اســتان ازجملــه کرمــان  -راور و
طبــس و کرمــان  -رفســنجان و احمدآبــاد بیــاض انجــام شــده
اســت.
قارداشــی تصریــح کــرد :اطالعــات اولیــه پــروژه جیرفــت -
جاســک هــم وجــود داشــته کــه آن را جمــع آوری کردیــم و یکی
از اســتراتژیک تریــن پــروژه هایــی کــه داخــل اســتان کرمــان
نیســت ،امــا بــه شــدت بــر ایــن اســتان تاثیرگـذار اســت ،اتصــال
بنــدر چابهــار بــه شــبکه ریلــی کشــور اســت.
وی بیــان کــرد :ایــن پــروژه جــزو مصوبــات ســفر رهبــر معظــم
انقــاب و جــزو محــدود پــروژه هــای راه آهــن اســت که ایشــان
اجــازه دادنــد کــه از محــل صنــدوق توســعه ملــی تامیــن اعتبــار
شــود و از ایــن جهــت اســتراتژیک اســت کــه خــارج تنگــه هرمز
پــروژه مهمــی بـرای اقتصــاد کشــور محســوب میشــود.
وی ابـراز داشــت :ایــن پــروژه هفــت میلیــون و  ٧٠٠هـزار تــن
بــار و  ٢میلیــون نفــر مســافر را حمــل خواهــد کــرد و ایــن پــروژه
بــه محــض افتتــاح بـرای کوتاهتــر کردن مســیر مرکزی کشــور
بــه ســمت کرمــان اجـرا خواهــد شــد و پــس از ســاخت پــروژه
اصلــی ،عملیــات اجرایــی خــط آهــن ایرانشــهر بــه ســمت فهرج
بــه ســرعت آغــاز مــی شــود.

طی گفت و گوها قرار شد که گروهی از اشرار بیایند اسلحه
هایشان را تحویل بدهند و حاجی تضمین شان کند آمدند
حاج قاسم را دیدند و در جلسه ای صحبت هایش را
شنیدند!
وقتی از جلسه بیرون آمدند ،حالشان متفاوت بود ،یکی شان
گفت  :من سالحم را تحویل دادم به جمهوری سلیمانی!
دیگری بلند گفت  :من هم طرفدار جمهوری سلیمانی
هستم.
صدایشان به گوش حاج قاسم رسید .نگاهشان کرد و در
جواب همه حرف ها و نگاه ها و برداشت ها گفت :
ماجمهوریسلیمانینداریم،
یک جمهوری داریم ،جمهوری اسالمی ایران! مؤمن این
طور است!
برای خودش آبرو جمع نمی کند!
برای هدف واالیش ،زندگی و آبرو و توانش را به میدان
می آورد!
زمانی هم که او را تقدیس می کنند ،افتخار کارش را از
اسالم می داند!
پرچم سلیمانی نه ،اسالم باید همیشه پرچمش برافراشته
باشدو همه توانشان را بگذارند برای برافراشته ماندن این
پرچم!
و این نیروهای مسلح هستند که این وظیفه را بر دوش
گرفتهاند!
حاج قاسم در وصیت نامه اش به مردم می گوید :
نیروهای مسلح خود را ،که امروز ولی فقیه فرمانده آنان
است.
برای دفاع از خودتان ،مذهبتان ،اسالم و کشور احترام کنید
و نیروهای مسلح می بایست همانند دفاع از خانه خود،
از ملت و نوامیس و ارض آن حفاظت و حمایت و ادب و
احترامکنند،
و نسبت به ملت همان گونه که امیرالمؤمنین موالی
متقیانفرمودباشند
نیروهای مسلح می بایست منشأ عزت ملت ،قلعه و پناهگاه
مستضعفین و مردم و زینت کشورش باشد.
************
از مسئولین ایران بود که در دمشق پایتخت سوریه مهمان
حاج قاسم شد
روی میز اتاق حاج قاسم یک ظرفی بود پر از انجیر!
با تعارف حاجی چند تا انجیر خورد ،خیلی به دهانش مزه
داد.
حاجی بلند شد و دوباره ظرف را پر از انجیر کرد...
یک ساعتی گفت و گو کردند و او راهی فرودگاه شد!
سوارهواپیماکهشد،دیدمهماندارباکارتنیمقابلشایستاد
و گفت :این از طرف آقایی به نام سلیمانی است برای شما!
کارتن را باز کرد ،انجیرهای چیده شده لبخند را بر لبانش
نشاند.
سرش را چرخاند ،هواپیما پر بود از مسافرانی که بیشترشان
مدافعینحرمبودند.
تحفه پر محبت سلیمانی را بین همه تقسیم کرد!
محبت را کسی می پراکند که وجودش آسمانی باشد!
این فرد دیگر نه جنگ مانعش می شود ،نه سختی!
نسیم محبتش در همه جا و در همه حال به جان همه
می وزد.
انسان های خودخواه هیچ وقت نمی توانند محبت کنند!
شاید گاهی ادا در بیاورند ،اما گاهی است.
یعنی اگر شرایط همه جوره برایشان فراهم باشد ،کمی
مهربانیمیکنند!
واال خودخواهی شان آن قدر ذهن و دلشان را پر کرده است
که اص ً
ال نمی توانند محبت کنند!
تنها کسانی که در همه حال مقابل خدا تسلیم هستند
آسمانمهربانیشانهمیشگیاست!
آن که ثروتش را برای خودش جمع می کند بی محبت
است!
آن که به فقرا رسیدگی نمی کند ،بی محبت است!
آن که با زبانش ديگران را آزار می دهد ،بی محبت است!
آن که حرام می نوشد و می خورد ،بی محبت است!
آن که در راه خدا با نفسش مخالفت نمی کند ،و هر کاری
هوس می کند انجام می دهد ،بی محبت است!
این ها با گناه کردن ،خودخواهی شان را گسترش می
دهند در وجودشان،
جامعه را در نظر نمی گیرند،
حکم خدا را زیر پا می گذارند،
به روان افراد آسیب می زنند!
کم محبت ها آسمان ندارند که محبتشان فراگیر باشد،
یک سقف کوتاه دارند و دیگر هیچ!
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خداونــد متعــال در ســوره تحریــم آیــه  6مــی فرمایــد:
«ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! خــود و خانــواده
خویــش را از آتشــی کــه هیــزم آن انســان هــا و ســنگ
هــا هســتند ،نــگاه داریــد ».نگاهــداری و صیانــت از
خان ـواده از طریــق تعلیــم و تربیــت ،امــر بــه معــروف
و نهــی از منکــر و ایجــاد محیطــی پــاک و عــاری از
آلودگــی ،قابــل حصــول اســت.
امــام ســجاد«علیه الســام» مــی فرمایــد« :حــق
فرزنــدت بــر تــو ایــن اســت کــه بدانــی وجــود او از
توســت و نیــک و بدهــای او در ایــن دنیــا بــه تــو ارتباط
دارد .بدانــی کــه در سرپرســتی او مســئولی ،موظفــی
فرزنــدت را بــا آداب و اخــاق پســندیده پــرورش دهی،
بــه رفتــار خــود در تربیت فرزنــدت توجه کنــی ،پدری
باشــی کــه بــه مســئولیت خــود آگاه اســت و بدانی که
اگــر نســبت بــه فرزنــد خــود نیکی کنــی ،در پیشــگاه
خداونــد اجــر و پــاداش داری و اگــر دربــارة او بــدی
کنی ،مســتحق مجــازات و کیفــر خواهــی بود»(مکارم
االخــاق) .در مــاده  1104قانــون مدنــی نیــز آمــده
اســت« :زوجیــن بایــد در تشــیید مبانــی خانــواده و
تربیــت اوالد بــه یکدیگــر معاضــدت نماینــد».
بدیــن ترتیــب ،والدیــن وظیفــه دارنــد در چهارچــوب
دیــن ،فرزنــدان خــود را در ابعــاد جســمی ،علمــی،
مهارتــی ،اجتماعــی ،عاطفــی و اخالقــی تربیــت کنند.
بــدون تردیــد همـراه با متحــول شــدن جوامــع ،مقوله
تربیــت نیــز بــا الزامــات و ش ـرایط جدیــدی مواجــه
خواهــد بــود .در عصــر حاضــر شــاهدیم فرزنــدان از
ظرفیــت تربیتــی خانـواده بــا مفهــوم عام آن مشــتمل
بــر اق ـوام و بســتگان ،محــروم و ایــن نهــاد اجتماعــی
بــه جزیــره کوچکــی بــدل شــده اســت .از ســوی دیگر
اقتضائات زندگی از جمله شـرایط اشــتغال ســبب شده
اســت تــا ارتبــاط والدین بــا فرزنـدان در حداقل ســطح
ممکــن صــورت پذیــرد و رشــد فرزن ـدان بــا حضــور
کمرنــگ و بعضـاً غیبــت والدیــن شــکل گیــرد .الجرم
برخــی نهادهــای اجتماعــی بتدریــج متکفــل وظایفی
شــده انــد کــه بــه عهــده والدیــن بــوده اســت.
تربیــت فرزنـدان ،البتــه بــدون آنکــه بدرســتی تبییــن
شــود ،بیــن والدیــن و عمدتـاً مدرســه تقســیم شــده
اســت .اگرچــه مـدارس نقش بســیار مهمــی در تربیت
فرزن ـدان ایفــا مــی کننــد ،امــا رســانه هــا بــا ورودی
پرقــدرت بــه حریــم خانـواده هــا بــا تأثیرگـذاری بعضاً
بیــش از والدیــن ،نقشــی محــوری در تربیــت بــه عهده
گرفتــه انــد .گفته می شــود بیــش از  70درصــد مردم،
اوقــات فراغتشــان را داخــل منــزل و صــرف برنامه های
ص ـدا و ســیما مــی کننــد .همچنیــن درصــد قابــل
توجهــی از ایــن زمــان بــه صــورت انفـرادی صــرف می
شــود.
رشــد ســریع فنــاوری ،حــوزه رســانه را نیــز بــه طــور
پیوســته متأثــر مــی ســازد و هــر روز شــاهد ظهــور
جلــوه ای نــو از رســانه هــا در فضــای مجازی هســتیم.
هنــوز بهــره بــرداری از آی پــی تی وی همه گیر نشــده
نســل جدیــدی از رســانه هــای دیـداری ،شــنیداری بــا
عنـوان تلویزیــون هــای هوشــمند یــا تلویزیــون هــای
متصــل بــه اینترنــت پــا بــه عرصــه رقابــت بــا حریفان
ســنتی خــود گذاشــته اســت.
بــا بررســی وضعیــت اینترنــت در ایـران نیــز بــا نــکات
درخــور توجهــی روبــه رو مــی شــویم .براســاس آمــار
اعالمــی از ســوی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات،
ضریــب نفوذ اینترنــت در ایـران در ســال  ،1390صرف
نظــر از صحت روش محاســبه ،حــدود  45درصــد بوده
اســت .حــدود  0/8درصــد کاربـران زیــر  10ســال32 ،
درصــد بیــن  10تــا  19ســال و  45درصــد بیــن 20
تــا  29ســال بــوده انــد .همچنیــن حــدود  11درصــد
کارب ـران در مقطــع ابتدایــی و راهنمایــی 12 ،درصــد
در مقطــع متوســطه و  24درصــد پیــش دانشــگاهی و
دیپلمــه بــوده انــد .آمــار مربــوط بــه نحــوه ارتبــاط کل
کاربــران بــا اینترنــت نشــان مــی دهــد  59درصــد
کاربـران از محــل ســکونت و  18درصــد نیــز از کافــی
نــت هــا بــه اینترنــت متصــل شــده انــد .بــه ایــن آمــار
بایــد حــدود  19میلیــون کاربــری کــه بــا تلفــن همراه
امــکان اتصــال بــه اینترنــت دارنــد نیــز اضافــه شــود.
ای ـران در حــال حاضــر بیــن  5کشــور بــا نــرخ رشــد
 20درصدی و باالترین ســطح در توســعه ارتباطــات راه
دور قـرار دارد .بدیــن ترتیــب ،مــی توان رشــد تصاعدی
حضــور اینترنــت در خانـواده هــا را انتظــار داشــت.
براســاس گ ـزارش هــای موجــود بیــش از  70درصــد
کاربــران اینترنــت وقــت خــود را صــرف وب گــردی
مــی کننــد .از ســوی دیگــر یــک شــرکت تولیدکننده
ابزارهــای فیلترینــگ در ســال  2010در بررســی صدها
میلیــون آدرس اینترنتــی 37 ،درصــد اینترنــت را آلوده
بــه محتـوای مســتهجن ،حــدود  11درصــد را مطالب
خشــونت آمیــز و حــدود  7درصــد را خریــد و فــروش
داروهــا و مـواد غیرمجــاز گـزارش کــرده اســت.

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
کرمــان از ارســال یــک هـزار و  ۱۳۲اثــر
به نخســتین جشــنواره ملی خانـواده و
ســبک زندگــی مهــدوی در این اســتان
خبــر داد.
بهگـزارش ایرنــا ،محمدرضا علیـزاده در
نشســت نخســتین جشــنواره خانـواده
و ســبک زندگــی مهــدوی در جمــع
خبرنــگاران افــزود :از  ۱۰آبــان کــه
فراخـوان ایــن جشــنواره منتشــر شــد،
 ۲۹۱اثــر در بخــش عکاســی حرفـهای،
 ۱۲۲اثــر در حــوزه عکــس موبایلــی،
 ۱۸۵اثــر پوســتر ۱۲۸ ،مقالــه ۲۱۴ ،اثر
در بخش دلنوشــته و  ۱۹۲اثــر در حوزه
خوشنویســی بــه دبیرخانــه جشــنواره
رســیده اســت.
وی اظهار داشــت ۲۰ :اســتان کشــور در
نخســتین جشــنواره خانـواده و ســبک
زندگــی مهــدوی شــرکت کردنــد کــه
اســتان کرمــان بیشــترین آثــار را ارائــه
کــرده انــد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتان کرمــان تصریــح کــرد :ســبک
زندگــی مهــدوی دغدغــه بســیاری از
افـراد جامعــه اســت و تــاش میشــود
زندگیمطلــوب و ایــدهآل در جامعــه

ایرانــی و اســامی ترویــج شــود کــه
امیدواریــم برگ ـزاری ایــن جشــنوارهها
بتوانــد گاممهمــی در این راســتا بــردارد.
وی ادامــه داد :جشــنواره خانــواده و
ســبک زندگــی مهــدوی رویــدادی
مــردم محــور اســت ،هرچنــد دســتگاه
هــای فرهنگــی حمایــت داشــتند امــا
تولیــد و ارســال آثــار توســط جامعــه
فرهنگــی و هنــری انجــام شــده اســت.
علیـزاده تاکیــد کــرد :ابزارهــای هنــری
و فرهنگــی نقــش بســیار مهمــی در
راســتای ترویج مفاهیــم ارزشــی ،دینی
و مهــدوی دارنــد و تبلیغ ســبک زندگی
مهــدوی ،تبلیغ جامعــه مهدوی اســت.
وی افــزود :آییــن اختتامیــه جشــنواره
خانــواده و ســبک زندگــی مهــدوی
عصــر دوشــنبه  ۲۳اســفند در محــل
تــاالر ذغــال ســنگ کرمــان برگـزار می
شــود.
مدیــر بنیــاد فرهنگــی مهــدی موعــود
اســتان کرمــان نیــز گفــت :تبییــن
جایگاه مهدویت و پاســخ به شــبهات در
ایــن رابطــه ،وظیفــه ارادتمندان بــه امام
زمان(عــج) اســت و بخشــی از جهــاد
تبییــن در راســتای همیــن موضوعــات
اعتقــادی قــرار دارد.

حجــت االســام مهــدی عربپــور
افــزود :ســبک زندگــی مهــدوی یعنی
ی در راســتای آموزههــای
زندگــ 
ن (عــج)
اهلبیــت (ع) و امــام زمــا 
باشــد و مســاله خانــواده موضوعــات
خــاص خــود را دارد کــه هــر کــدام از
آنهــا میتوانــد در بخشــی از زندگــی
پیــاده شــود.
وی تاکیــد کــرد :بــا ایجــاد ســبک
زندگــی مهــدوی ،ســبک زندگــی
اســام اصیــل شــکل مــی گیــرد و از
خانــواده مهــدوی بــه ســمت جامعــه
مهــدوی و حکومــت مهــدوی کــه بــا
حضــور آن حضــرت تشــکیل مــی

شــود ،مــی رویــم.
مدیــر بنیــاد فرهنگــی مهــدی موعود
اســتان کرمــان ادامــه داد :بیــان،
شــعر ،ادبیــات ،فیلــم و هنــر مــی
توانــد از جملــه حــوزه هایــی باشــد
کــه در موضــوع مهدویــت کمــک
کننــد.
وی تاکیــد کــرد :در ســال  ۱۴۰۰مــا
 ۲عیــد نیمه شــعبان داشــتیم کــه از
ایــن فرصــت بــرای اجرای طــرح ملی
ســبک زندگــی مهــدوی اســتفاده
شــدکه ســهم اســتان کرمــان از میان
جشــنوارهها ،جشــنواره خانــواده و
ســبک زندگــی مهــدوی اســت.

سپاه دومین ماهواره خود به
نام «نور »۲را به فضا پرتاب کرد زن کرمانی ،روشنای زندگانی

نیــروی هوافضــای ســپاه دومین ماهـواره نظامی کشــور را بــا موفقیت در
مـدار ۵۰۰کیلومتری قـرار داد.
بــه گـزارش گــروه دفاعی خبرگـزاری تســنیم ،همزمان با اعیاد شــعبانیه
نیــروی هوافضای ســپاه پاسـداران انقالب اســامی بــا اســتفاده از ماهواره
بــر ســه مرحلــه ای قاصد از کویر شــاهرود ماهـواره نــور  2را در مـدار 500
کیلومتری زمین ق ـرار داد.
ماموریــت ایــن ماهـواره سنجشــی و شناســایی اســت و ماهـواره نــور  2با
ســرعت  6/7کیلومتــر بــر ثانیــه و  480ثانیه پــس از پرتاب در مـدار 500
کیلومتــری قـرار گرفت.
بنــا بــر ایــن گـزارش ،اولیــن اقـدام فضایی ســپاه  21مــاه قبل و در ســال
 99بــا قـرار دادن ماهـواره نــور یــک آغــاز شــد و برغــم پیشبینیهــای
عمــر یکســاله  ،ماهـواره ی نــور همچنــان زنده و فعــال اســت و اطالعات
خــود را بــه زمیــن منتقــل میکنــد.

 ۱۱کامیونحاملروغنخوراکی
فاقدمجوزدرکرمانتوقیفشد

بــه گـزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس کرمــان ،ســردار
عبدالرضــا ناظــری افــزود :مامــوران یــگان تــکاوری  ۱۱۴شهرســتان بم
در پــی دریافــت اخبــاری مبنــی بــر عبــور محمولــه هــای ســنگین
روغــن خوراکــی فاقــد مجــوز از مرکــز ایــن اســتان بــه ســمت مرزهای
شــرقی در یــک نقطــه از محــور کرمــان  -زاهـدان مســتقر شــدند.
وی ادامــه داد :در ایــن رابطــه مامــوران پلیــس بــا پایش چندین ســاعته
ایــن محــور ۱۱ ،دســتگاه کامیــون عبــوری حامل انـواع روغــن خوراکی
جامــد و مایــع را متوقــف کردنــد کــه پــس از اســتعالم از اداره صنعــت،
معــدن و تجــارت مشــخص شــد بارنامــه آن هــا جعلــی و بــار آن هــا به
صــورت غیرقانونــی در حــال انتقــال به مناطق شــرقی کشــور اســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان تصریــح کــرد :در مجمــوع از ایــن
تعــداد کامیــون  ۲۰۰تــن روغــن خوراکــی فاقــد مجــوز کــه
کارشناســان ارزش آن هــا را  ۳۰میلیــارد ریــال بــرآورد کردنــد
کشــف کردنــد و راننــده ایــن کامیــون هــا بــه مراجــع قضایــی و
تعزیراتــی معرفــی شــدند.

ساخت موفق واکسن دوگانه که
در برابر کرونا و آنفلوانزا اثر دارد

گروهــی از دانشــمندان چینــی مدعی شــدند واکســنی را ســاختهاند کــه میتواند
محافظــت دوگانــه در برابــر ویروس کرونا و آنفلوانـزا ایجاد کند و با موفقیت روی
مــوش هــا آزمایش شــده اســت.
بــه گــزارش خربنــگار گــروه علــم و پیرشفــت خربگــزاری فــارس بــه نقــل از
ســیجیتیان ،گروهــی از دانشــمندان چینــی مدعــی شــدند واکســنی را
ســاختهاند کــه میتوانــد محافظــت دوگانــه در برابــر ویــروس کرونــا و آنفلوانـزا
ایجــاد کنــد و بــا موفقیــت روی مــوش هــا آزمایــش شــده اســت.
محققــان دانشــگاه فــودان مســتقر در شــانگهای واکســن جدیــد را در مطالعهای
کــه اخیـراً در مجلــه ویروسشناســی منتــر شــد ،ارائــه کردنــد و گفتنــد کــه بــا
ادغــام دامنــه اتصــال گیرنــده 2-SARS-CoVبه ســاقه حفظ شــده هامگلوتینین
 ،H7N9یــک ایمونــوژن طراحــی کردنــد.
بــر اســاس تحقیقــات منتــر شــده ،زمانــی کــه واکســن ســاخته شــده بــا نــام
 CoV/Flu-AdC68روی مــوش هــا آزمایــش شــد ،بــه طــور موثــر هــم آنتــی
بادیهــای هــدف گیــر  2-SARS-CoVو هــم آنتــی بادیهــای ضــد آنفلوانـزا را
القــا کــرد و از( 2-SARS-CoVشــامل انـواع در حــال ظهور آن) و عفونــتH7N9
محافظت کــرد.
 H7N9یــک ســویه آنفلوانـزای پرنــدگان اســت و بــه احتــال زیــاد در بهــار همه
گیــر میشــود.
بــه گفتــه ایــن مطالعــه ،نتایــج نشــان میدهــد واکســن جدیــد بــه عنـوان یــک
رویکــرد امیدوارکننــده بـرای مهــار دو بیــاری کرونــا و آنفلوانـزا اســت.

«زن کرمانــی ،روشــنای زندگانــی» نوشــته تاریخـدان کرمانــی ،کتابی اســت کــه به معرفی
زنــان کرمانــی میپــردازد و نویســنده معتقــد اســت اگــر روشــنایی در زندگی وجود داشــته
بــه دلیــل وجــود زن کرمانــی بــوده ،بــه همیــن دلیل نــام کتــاب را اینگونــه انتخــاب کرده
است.
محمدعلــی گالب زاده ،نویســنده و مــورخ کرمانــی ،درگفتوگــو با ایســنا در رابطــه با چرایی
نوشــتن کتــاب زن کرمانــی ،روشــنای زندگانــی بیــان کــرد :یــک روز مقالـهای در بــاب زنان
کرمــان میخوانــدم و دیــدم در آن بــه بزرگــی و بزرگواریهــای زن کرمانــی اشــاره شــده و
بــه صراحــت آورده اســت «زن نخواهیــد اگــر خواهید کرمانی باشــد».
وی ادامــه داد :ایــن مســئله مــن را تجویــد کــرد ببینــم چـرا مجــد خوفــی ایــن نکتــه را
بیــان کــرده اســت و شــخصیتهای دیگــری ماننــد شــیخ محمــود شبســتری کــه زنــی
از بردســیری را گرفــت همــه در کرمــان ازدواج کردهانــد؛ حتــی عــده ای معتقدنــد آن اثــر
ارزشــمند خــودش را کــه در دامنههــای سرســبز بردســیر و حجــار نوشــته و ســروده در
همیــن مــورد اســت.
بزاده اضافــه کــرد :وقتــی ایــن مطلــب را خوانــدم مطالعاتــم را افزایــش دادم و بــه ایــن
گال 
نتیجــه رســیدم میشــود کتابــی در حــدود صدصفحــه بـرای زنــان کرمانــی تهیــه کــرد اما
وقتــی کــه وارد ایــن مقولــه شــدم دیــدم کــه بزرگیهــا و ارزشهای زنــان کرمانــی درحدی
اســت کــه از صــد صفحــه و دویســت صفحــه بیرون اســت.
وی افــزود :مــن در ســال  88و  89کار جمـعآوری ایــن مجموعــه را شــروع کردم و توانســتم
بیــش از هـزار صفحــه مطلــب از عظمــت و بزرگــی زنــان کرمانــی تهیــه کنــم و همیــن
مســئله ســبب شــد تــا ایــن کتــاب بــا اقتـدار قابــل توجهــی روبـهرو شــود؛ بعــد هــم ایــن
کتــاب بــه چــاپ دوم رســید و امیــدوارم چــاپ ســومش را بــا ویراســتاری جدیــد در ســال
آینده داشــته باشــیم.
وی اظهــار کــرد :در هــر زمینـهای کــه شــما فکــر کنید زنــان کرمانــی بزرگــی و بزرگـواری
هایــی داشــتند؛ شــاید کســی نتوانــد بــاور کنــد ایــن زنی کــه در رســای اهــل بیت عصمت
و طهــارت و حماســه عاشــورا شــعر گفته یــک بانــوی کرمانی بهنام «حســنه جهــان خانم»
است.
بزاده توضیح داد :این زن ســد نســاء در نرماشــیر را ســاخته ،شــهر نســاء را ســامان داده و
گال 
ایــن عظمــت را خلــق کــرده کــه مــا امــروز بعــد از هزاروچند ســال هنــوز ایــن ســد را مورد
اســتفاده قـرار میدهیــم.
بزاده افــزود :خاتــون دختــر انوشــیروان کــه در کرمــان زندگــی میکــرده نیــز از جملــه
گال 
زنانــی اســت کــه حماســه آفریدهانــد؛ زن کیــان نــوری هــم کــه مشــکالت و دشـواریهای
زیــادی داشــت ماجرایــی را در مــورد زنــان کرمانــی نقــل میکنــد.
وی در ادامــه بــه نقــل از زن کیــان نــوری گفــت« :در بحبوحـهای کــه حکومــت دنبــال مــن
میگشــت تــا بــه خاطــر مســائل سیاســی اعدامــم کنــد کار بــه جایــی رســیده بــود کــه
خویشــان مــن هــم حاضرنبودند مــن رابپذیرنــد؛ یادم آمــد کــه در کرمان یک همشــاگردی
داشــتم بــا هــم خیلــی خــوب بودیــم ،نامـهای برایــش نوشــتم کــه و گفتــم اگــر بــه کرمان
بیایــم حاضــری مـرا چنــد روزی اســکان دهــی؟ ایــن بانــو گفــت قدمــت بــر چشــم و وقتی
مــن بــه کرمــان آمــدم ایــن بانــوی کرمانــی بــا مهربانــی هرچــه تمامتــر بــه اســتقبال مــن
آمــد و پذیـرای مــن شــد».
بزاده در پایــان گفــت :زنــان کرمانــی شعارشــان ایــن اســت کــه «زن کاری مــرد کاری
گال 
تــا بگــردد روزگاری» و بنــده ایــن کتــاب را پــس از نوشــتن بــه زنــان کرمانــی کــه مظهــر
فـداکاری و مهربانــی هســتند تقدیم کــردم.
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خرگوش پير و فيلها
آورده انــد کــه :در زمانهــای قدیــم ،در جنگلــی ،چشــمه
ای بــود کــه آب خنــک و زاللــی داشــت .عــده ای
خرگــوش در اطــراف آن چشــمه زندگــی مــی کردنــد.
آنهــا هــر وقــت تشــنه مــی شــدند ،کنــار چشــمه مــی
رفتنــد و از آب آن مــی نوشــیدند .خرگوشــها زندگــی
خــوب و آرامــی داشــتند ،تــا اینکــه روزی ،گروهــی فیــل
بــه آن جنــگل آمدنــد .آن فیلهــا هــر روز بــرای خــوردن
آب بــه آن چشــمه مــی آمدنــد و از آب آن مــی خوردنــد.
خرگوشــها از آمــدن فیلهــا بــه آن منطقــه خیلــی ناراحت
بودنــد .چــون دیگــر نمــی توانســتند بــا آســایش خاطــر
بــه چشــمه برونــد و آب بخورنــد .هــر بــار کــه بــه ســوی
چشــمه مــی رفتنــد ،چنــد تــا از فیلهــا را در اطــراف آن
مــی دیدنــد ،لــذا مــی ترســیدند بــه چشــمه نزدیــک
شــوند .از آن گذشــته ،فیلهــا آب چشــمه را مرتبــا ً کل
آلــود و کثیــف مــی کردنــد.
خرگوشــها نشســتند و اندیشــیدند و دربــاره راه چــاره بــا
هــم گفتگــو کردنــد .در میــان خرگوشــها ،یــک خرگوش
پیــر و باهــوش زندگــی مــی کــرد کــه بــه زیرکــی و
باهوشــی در بیــن خرگوشــها مشــهور بــود .او گفــت« :
مــن چــاره کار را پیــدا کــرده ام .بــه زودی کاری مــی
کنــم کــه فیلهــا دیگــر بــه چشــمه نزدیــک نشــوند» .
خرگوشــها بــا تعجــب پرســیدند « :چگونــه ؟ چــه کاری
از تــو خرگــوش ضعیــف ســاخته اســت ؟ مگــر تــو مــی
توانــی بــا آن فیلهــای قدرتمنــد بجنگــی و آنهــا را از
اطــراف چشــمه دور کنــی ؟ »
خرگــوش پیــر گفــت « :مــن نقشــه ای دارم .بــه زودی از
نقشــه ام آگاه خواهیــد شــد .مــن امشــب بــر ســر کــوه
خواهــم رفــت و بــا فیلها صحبــت خواهم کــرد .امیــدوارم
نقشــه ام بگیــرد و فیلهــا حرفــم را بــاور کننــد و از اینجــا
برونــد» .
خرگوشــها کــه از هــوش و درایــت خرگــوش پیــر بــا خبر
بودنــد ،مــی دانســتند او بیهــوده حــرف نمــی زنــد ،حتما
ً فکــر بکــری کــرده اســت و بــه زودی آنهــا را از بدبختــی
نجــات خواهــد داد .شــب شــد .آن شــب ،شــب چهاردهم
مــاه بــود و قــرص مــاه ،کامــل در آســمان مــی درخشــید.
خرگــوش بــا هــوش بــاالی کــوه رفــت و بــا صــدای بلنــد
فریــاد زد .فیلهــا صــدای خرگــوش را شــنیدند و گــوش
ســپردند تــا ببیننــد چــه می گویــد .خرگــوش پیــر فریاد
زد « :ای فیلهــا بشــنوید و آگاه باشــید کــه مــن فرســتاده
مــاه هســتم و از ســوی او بــا شــما ســخن مــی گویــم .ماه
دســتور داده اســت هیــچ فیلــی حــق نزدیــک شــدن بــه
چشــمه را نــدارد .چراکــه چشــمه از آن خرگوشهاســت.
مــاه بــا مــا خرگوشهاســت ،مــن فرســتاده او هســتم و
پیغــام او را بــه شــما مــی رســانم .چشــمه مــال مــاه و
مــال خرگوشهاســت .پــس بعــد از ایــن ،از اطراف چشــمه
مــا دور شــوید .ای فیلهــا بشــنوید و آگاه باشــید کــه اگــر
بــه چشــمه نزدیــک شــوید ،مــاه شــما را کــور خواهــد
کــرد .بــرای آنکــه حــرف مــرا بــاور کنیــد و خیــال نکنید
کــه بیهــوده ســخن مــی گویــم ،امشــب بــرای خــوردن
آب ،کنــار چشــمه برویــد و درون چشــمه را نــگاه کنیــد
تــا متوجــه خشــم مــاه شــوید» .
ســپس خرگــوش سردســته پیلهــا را مــورد خطــاب قــرار
داد و گفــت « :آنچــه مــی گویــم بــه نفــع شماســت .بهتر
اســت هرچــه زودتــر گروهــت را جمــع کنــی و از اینجــا
بــروی .اگــر بــا گروهــت از اینجــا نــروی ،هرچــه دیدیــد از
چشــم خــود دیدیــد .آن وقــت از مــا گلــه نکنــی کــه چرا
شــما را آگاه نکــرده ایــم» .
خرگــوش پیــر و بــا هــوش ،وقتــی حرفهایــش تمام شــد،
از کــوه پاییــن آمــد و نــزد دوســتانش رفــت .بــه آنهــا
گفــت « :حــاال باید بنشــینیم و نتیجــه کار را ببینیم .دعا
کنیــد کــه فیلهــا حــرف مرا بــاور کننــد « .فیلها همیشــه
روزهــا بــرای خــوردن آب ،بــه کنــار چشــمه مــی رفتند و
تــا آن زمــان هیــچ فیلــی بــرای خــوردن آب ،شــب کنــار
چشــمه نرفتــه بــود .نــه تنهــا فیلها ،بلکــه خرگوشــها نیز
شــبها بــرای خــوردن آب کنار چشــمه نمی رفتنــد .فیلها
کمــی دربــاره حرفهــای خرگــوش فکــر کردنــد .یکــی از
فیلهــا گفــت « :ایــن خرگــوش پیــر و احمــق ،عجــب
مزخرفاتــی مــی گویــد « .فیلــی دیگــر گفــت « :نــه .از
کجــا معلــوم اســت کــه راســت نگفتــه باشــد ؟ « شــاه
فیلهــا گفــت « :آری ،ممکــن اســت واقعــا ً مــاه چنیــن
حرفــی را زده باشــد .بــد نیســت بــرای آزمایــش،امشــب
کنــار چشــمه برویــم و ببینیــم حــرف خرگــوش راســت
اســت یــا دروغ» .
فیلهــا بــه راه افتادنــد و بــه ســوی چشــمه رفتنــد .شــاه
فیلهــا گفــت « :بــرای آزمایــش ،مــن خــود بــه چشــمه
مــی روم .شــما همینجا بایســتید .مــن خبر خواهــم آورد
کــه حرفهــای خرگــوش راســت اســت یــا دروغ» .
شــاه فیلهــا رفــت و بــه چشــمه نزدیــک شــد .ناگهــان
نگاهــش بــه درون آب چشــمه افتــاد و بــا تعجــب دیــد
کــه مــاه واقعــا ً در آب چشــمه اســت .فیــل نمی دانســت
کــه آن مــاه تــوی آب ،تصویــر مــاه آســمان اســت کــه بر
آب افتــاده اســت .شــاه فیلهــا بــا خــودش گفــت « :تــا
اینجــا کــه حــرف خرگــوش راســت بــود .حــاال بایــد بــه
چشــمه نزدیــک بشــوم و از آب آن بخــورم تــا ببینم باقی
حرفهایــش هــم راســت اســت یــا نــه» .
شــاه فیلهــا بــه چشــمه نزدیــک شــد و خرطومــش را در
آب فــرو بــرد .وقتــی خرطــوم فیــل در آب فــرو رفــت،
آب مــوج برداشــت و تصویــر مــاه در آب لرزیــد و کــج و
معــوج شــد .فیــل فکــر کــرد کــه مــاه خشــمگین شــده
و تنــش از خشــم بــه لــرزه درآمــده اســت .بــا خــودش
گفــت « :خرگــوش راســت مــی گفــت .بهتــر اســت از
اینجــا بــروم ،وگرنــه ممکــن اســت مــاه مــرا کــور کنــد.
االن هــم چشــمهایم کمــی ضعیــف اســت و مــاه را لرزان
و تیــره مــی بینــم» .
فیــل بیچــاره نمــی دانســت کــه خرطومــش بــر آب موج
انداختــه و تصویــر مــاه را بــه لــرزه درآورده اســت .او نمــی
دانســت کــه پــا در آب گذاشــته و آب را گل آلــود کــرده
اســت و تصویــر مــاه بــه ایــن دلیــل تیــره و تــار دیــده
مــی شــود .شــاه فیلهــا نــزد یارانــش برگشــت و گفــت:
« دوســتان ،حــرف خرگــوش راســت بــود .بهتــر اســت
همیــن امشــب از اینجــا برویــم و در پــی یافتــن چشــمه
ای دیگــر باشــیم» .
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*باســام بــا گردوخــاک وطوفانهــا ی شــدید چنــد
روز گذشــته تمامی درختان خروجی شــهربه ســمت
کرمــان وبوتــه هــای اطـراف جــاده تــا دوراهــی نــگار
همــه را کاور پالســتیک گرفتنــد مســئولین محترم
بویــژه دوســتداران محیــط زیســت بایــک حرکــت
جهــادی ایــن معضل شــکل گرفتــه را برطــرف کنند
9013----87
*ســام ضلــع غربی گلســتان شــورا اســفالت شـداما
ضلــع غربــی ان مخصوصــا ورودی بــه بل ـوار بســیار
چالــه هــا ی عمیقــی دارد کــه درآنهــا اب جمــع
میشــود و بخشــی هــم درپیــچ خیابــان خاکیســت
انش ـااهلل شــهردار پرتــاش ایــن معضــل رابرطــرف
9382---91
کننــد ممنــون وسپاســگزار
*ســام جهاد تبییــن به عنوان بیــان دســتاوردها ی
انقــاب دربرابــر هجمــه هــای دشــمنان اســت امروز
تمامــی اســتکبار وایــادی انــان ســعی دربرانــدازی
نظــام اســامی وســلطه مجــدد برکشــورمان را دارند
پــس بایــد هــم میهنــان عزیــز بـرای حفــظ امنیــت
و ســامت جامعــه د ربیــان حقایــق تالشــی زیــادی
داشــته باشــیم تــا توطئــه ها دشــمنان خنثی شــود
9163----90
به امید خدا
*درایــن ایــام و بــا گرانــی کاالهــای اساســی کــه
قـرار بودبــا اســتقرار دولــت جدیــد کاهــش پیداکنند
ظاهــرا خبــری از ارزانــی مخصوصــا درشــب عیــد
نیســت ســیب زمینــی کیلویــی 12تــا 15هزارتومان
و ...بـرای خیلــی از دهکهــای پایین ســخته خدابخیر
9122----57
بگذرانــد ایــن ایــام را ؟
*باســام ایــن طــرح هرشــهروندیک درخت توســط
شــهرداری اقــدام خوبــی درایجــاد فضــای ســبز و
تکثیــر اکســیژن و کــم کــردن گاز کربنیــک اســت
و اســتقبال مــردم هــم از ایــن طــرح خــوب گـزارش
91385----18
شــده اســت ممنــون
*امیــد اســت بــه توافقــی دســت یابیم که دشــمنان
ایـران ،تحریمهــا را لغو و ملــت ایران بتواند نفــت را به
راحتــی فروخته و به پول آن دسترســی کامل داشــته
باشــد و نیــز تجــار مــا بتواننــد آزادانــه تجــارت کنند.
چنیــن توافقــی میتوانــد منافع ملــت ایـران را تامین
9133----48
کنــد
*چــرا باگذشــت 6مــاه از عمــر دولــت تغییــرات
اساســی ســمتها در اســتان شــکل نگرفتــه و همــه
ســرکارند و منتظــر تغییــرات ؟ 9033----60

اشعاروالدتامام عصر(عج)

سحر از دامن نرگس بر آمد نوگلى زيبا
گلى كز بوى دلجويش جهان پير شد برنا
چه صبح آمد ز درياى كرم برخاست امواجى
كه عالم غرق رحمت شد از آن امواج روح افزا
خدا را ز آستين آمد برون دست درخشانى
كه خط نسخ اعجازش كشيده بر كف موسى
سحردرنيمهشعبانتجلّىكردخورشيدى
كه از نور جبينش شد من ّور ديده زهرا
قدم در عرصه عالم نهاد آن پاك فرزندى
كه چشم آفرينش شد ز نورش روشن و بينا
چه مولودى كه همتايش نديده ديده گردون
چه فرزندى كه مانندش نزاده مادر دنيا
بصورتشبهپيغمبربصولت تالىحيدر
ولى والى واال
به سيرت ّ
حجت داور ّ
رخ او الله رضوان خط او سبزه رحمت
لب او چشمه كوثر قد او شاخه طوبى
شهنشاه َق َدرقدرتكهفرمانهمايونش
چو منشور قضا گردد به هر كون و مكان اجرا
به ختم انبيا ماند چو خواند خطبه در منبر
به شاه اولياء ماند چو تازد بر صف اعدا
لب لعل روانبخشش چو آيد در سخن روزى
پى بوسيدنش آيد فرود از آسمان عيسى
جهان پير چون يعقوب شد سرگشته و حيران
كه شد آن يوسف ثانى به چاه غيب ناپيدا
بيا اى خسرو خوبان حمايت كن تو از قرآن
شر و فتنه اعدا
كه شد پا مال دين حق ز ّ
شها چشم انتظاران را ز هجران جان به لب آمد
بتاب اى كوكب رحمت چو خورشيد جهان آرا
ز حد بگذشت مهجورى ز مشتاقان مكن دورى
رخ ماه اى نكو منظر مپوش از عاشق شيدا
شبى در كلبه احزان قدم بگذار تا گردد
شب تاريك ما روشن لب خاموش ما گويا
توگرلشكربرانگيزىسپاهكفربگريزد
تو گر از جاى برخيزى نشيند فتنه و غوغا
بيااىكشتىرحمتكهدنياگشته طوفانى
چو كشتيبان توئى ما را رهان از جنبش دريا
حجت بر حق
توئى فرمانده مطلق امام و ّ
توئى بر شيعيان سرور توئى بر بندگان موال
«رسا» در مقدمت امروز اشك شوق افشاند
به ا ّميدى كز آن خرمن بچينند خوشهاى فردا
شعراز:دکترقاسمرسا

ایمیل Email : sepehrbrd@yahoo.com :
لیتوگرافی و چاپ  :طاها

پایگاه اینترنتی www.sepehrbrd.ir :

بزرگانآسمانیشهرمن

بیاناتمقاممعظمرهبریدردیداراعضایمجلسخبرگانرهبری:

جهادتبیین،راهمقابلهباسنگینترینجنگنرمتاریخکشوراست
دشمن به مزدور پروری وحرام خوارسازی بدنبال اغوای خواص ومردم است

ایشــان بــا تبریــک اعیــاد شــعبانیه بــه خصــوص
نیمهشــعبان ،ایــن عیــد ســعید را روز شــکوفایی
آرزوهــای تاریخــی بشــر برشــمردند و بــا اشــاره بــه
عظمــت معنــوی مــاه شــعبان و مضامیــن عالــی
مناجــات شــعبانیه افزودنــد :امام خمینــی(رض) به
دعــای کمیــل و مناجــات شــعبانیه عالقــه و انــس
بیشــتری داشــتند و امیدواریــم خداونــد ،بــه همــه
ظرفیــت روحــی اســتفاده هر چــه بیشــتر از برکات
ایــن مــاه را عنایــت فرمایــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،مجلــس خبــرگان
را دارای نقشآفرینــی مهــم در اســتحکام نظــام
اســامی خواندنــد و افزودنــد :شــرط تأثیرگ ـذاری
همــه نهادهــای قانونــی از جمله مجلــس خبرگان،
عمــل بــر اســاس وظایــف و حــدودی اســت کــه
قانــون اساســی بـرای آنهــا مشــخص کــرده اســت.
ایشــان در همین زمینــه افزودنــد :مجلس خبرگان
بایــد ضوابــط دقیــق قانونــی را در قبــال کســی که
اکنــون در جایــگاه رهبــری اســت و کســی کــه
بعدهــا بــا رأی نماینــدگان همیــن مجلــس بــه
رهبــری انتخــاب میشــود ،اعمــال کنــد.
رهبــر انقــاب ســایر دســتگاهها از جملــه دولــت
و مجلــس را نیــز موظــف بــه عمــل بــه ضوابــط
قانونــی دانســتند و گفتنــد :دولــت بایــد از قوانیــن
مجلــس تبعیت کنــد و مجلس نیــز مطلقـاً در کار
اج ـرا وارد نشــود.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،اســتحکام نظــام را
منجــر بــه قــدرت و قــوت ملــی دانســتند و گفتند:
قــدرت ملــی بـرای هــر کشــوری حیاتــی اســت و
هــر ملتــی اگــر اســتقالل ،س ـرافرازی ،اســتفاده از
منابــع حیاتی بر مبنــای اراده خود ،و ایســتادگی در
مقابــل خواســت هــای دیگـران را میخواهــد ،باید
قــوی باشــد و گرنــه در حــال ضعف و ذلــت و ترس،
مـدام نگـران طمـعورزی بیگانــگان خواهــد بــود.
رهبــر انقــاب ،قــدرت ملــی را امــری مرکــب و
مجموعـهای بــه هــم پیوســته خواندنــد و در بیــان
ارکان آن افزودنــد« :علــم و فنــاوری» و «تفکــر و
اندیشــه ورزی و آزاد فکــری» جــزو ارکان قوت ملی
اســت و اگــر آزاد فکــری و پیشــرفت فکری نباشــد،
علــم و فنــاوری ،راهگشــا نیســت.
ایشــان« ،امنیــت و قــدرت دفاعی»« ،اقتصــاد و رفاه
عمومــی و آســودگی معیشــتی مــردم»« ،قــدرت
سیاسـتورزی و چانــه زنــی بـرای تأمیــن منافــع
ملــی در عرصــه منطقــه و جهــان»« ،فرهنــگ و
ســبک زندگــی» ،و «منطــق جـذاب و تأثیــر گـذار
بــر دیگــر ملتهــا» را از دیگــر بازوهــای قــدرت
ملــی خواندنــد و گفتنــد :جــذب ملتهــا بـرای هر
کشــور عمــق راهبــردی ایجــاد می کند که بســیار
مهــم اســت.
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای با بیــان نکتــه ای مهم
افزودنــد :هیــچ یــک از ایــن بازوهــای قــدرت ملــی
نبایــد بــه نفــع یــک رکــن و بــازوی دیگــر قطــع
شــود.
ایشــان بــا ذکــر چنــد مصــداق در ایــن زمینــه،
پیشــنهادهایی نظیــر صرفنظــر کــردن از حضــور

منطق ـهای ب ـرای ن ـدادن بهانــه بــه دســت دشــمن و
یــا انص ـراف از پیشــرفت علمــی در زمینــه هســتهای
را ،ضربــه بــه قــدرت ملــی خواندنــد و افزودنــد :حضــور
منطق ـهای ،بــه مــا عمــق راهبــردی و قــوت بیشــتر
ملــی میدهــد چـرا از آن صرفنظــر کنیــم؟ پیشــرفت
علمــی هســتهای هــم بــه تأمیــن نیازهــای کشــور در
آینــده نزدیــک مربــوط میشــود و اگــر صرفنظــر
کنیــم ،چنــد ســال بعــد پیــش چــه کســی و بــه کجــا
دســت دراز کنیــم؟
رهبــر انقــاب ،کوتــاه آمــدن در مقابــل امریــکا یــا هــر
قــدرت دیگــر را برای مصــون مانــدن از تحریم ،خطایی
بــزرگ و ضربــه بــه قــدرت سیاســی دانســتند و در بیان
مصداقــی دیگــر افزودنــد :ســادهلوحانهتر و ناشــیانهتر از
پیشــنهاد کســی کــه میگویــد قــدرت دفاعــی را برای
حســاس نشــدن دشــمن ،کاهــش دهیــم وجود نـدارد.
ایشــان تأکیــد کردنــد :در طــول زمــان ،از ایــن
پیشــنهادهای سســت و پــر ای ـراد مطــرح شــده کــه
همــه آنهــا ابطالپذیــر بــود و ابطــال هــم شــد و اگــر
بــه کســانی کــه میخواســتند برخــی بازوهــای قــدرت
ملــی را قطــع کننــد ،اجــازه ایــن کار داده میشــد،
ایــران ،امــروز بــا خطــرات بزرگــی مواجــه بــود کــه
بــا اراده و عنایــت خداونــد ،امــکان عملــی شــدن ایــن
پیشــنهادها بــه وجــود نیامــد.
رهبــر انقــاب ،در پرداخــت بیشــتر ارکان اقتـدار ملــی،
افزودنــد :مســائلی کــه بهطــور مســتقیم بــه تودههــای
مــردم بــاز میگــردد ماننــد «اتحاد ملــی ،اعتمــاد ملی،
امیــد عمومــی ،اعتمــاد بــه نفــس ملــی ،حفــظ ایمــان
ملــی ،مســئله معیشــت عمومــی و روان بــودن و آســان
بــودن مســائل اجتماعی مرتبــط بــا مــردم» در افزایش
قــدرت ملــی بســیار مهم اســت.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای ،تأثیــر بیبدیــل حضــور
مــردم در صحنــه را علــت تالش شــیاطین بـرای اغوای
مردم دانســتند و گفتند :شــیاطین بــا ابزار رســانه دائماً
در حــال ترویــج دروغ و تزییــن حرفهــای بیمبنــا
هســتند تــا بــا کاهــش ایمــان و اعتمــاد بــه نفــس
عمومــی ،ملــت را مأیــوس و ناامیــد کننــد.
ایشــان ،اغــوای خــواص را بــا هــدف نهایــی اغــوای
مــردم ،دســتور کار مهم دشــمنان برشــمردند و گفتند:
مســتکبران جهــان ،در ســنگینترین جنگ نــرم تاریخ
بــا ملــت ایـران ،درصددنــد کســانی را که عنـوان ،امکان
و احیانـاً سـوادی دارنــد اغـوا کننــد تــا آنهــا ،تودههــای
مــردم را بفریبنــد و از حقیقــت و واقعیــت دور ســازند.
رهبــر انقــاب« ،مزدورپــروری ،حرامخوارســازی ،تهدید
و تطمیع» را جزو روشــهای مختلف دشــمن خواندند و
افزودنــد :ایــن جنــگ نــرم ســنگین ،البته نشــاندهنده
قــوی شــدن زیرســاخت هــا و امکانــات جبهــه حــق
اســت کــه چالــش بــا جبهــه حــق را دش ـوار کــرده و
دشــمن را بــه جنــگ نــرم بــرای تخریــب ذهنیــات
مــردم کشــانده اســت.
ایشــان ،شــمار زیــادی از خـواص و پرورشیافتــگان بــا
ـن حــوزه و دانشــگاه بویــژه
بصیــرت ،پــر انگیــزه و مؤمـ ِ
مجموعههــای متعــدد جوانــان را اســتوانههای واقعــی
در مقابــل ّ
تقلهــای دشــمن دانســتند و تأکیــد کردند:
راه مقابلــه بــا جنــگ نــرم پیچیــده دشــمن همچنانکه
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بــه رغــم دشــمنی تاریخــی شــدید میــان یهــود و مســیحیان ،به پندار کُشــن عیســی بن
مریــم بــه دســت یهــود ،پیــروان هــر دو دیــن در قــرن 19و 20میــادی ،بــه وحــدت نظر
در ظهــور مســیح و پشــتیبانی از برنامــه ای سیاســی رســیدند کــه برپایی دولــت ارساییل
بــود؛ از آن رو کــه بــه پندارشــان مقدمــه ظهــور مســیح بــه شــار مــی آمــد .بدیــن بهانــه
صدهــا کلیســا و گــروه مســیحی آمریکایــی و اروپایــی بـرای پشــتیبانی دولــت ارساییــل
بســیج شــدند 9.در ســال  ،1980ســازمانی بــه نــام «ســفارت بیــن املللــی مســییحان» در
قــدس اشــغالی تأســیس شــد که اهــداف مؤسســات آن به اختصار چنیــن بود:ما بیــش از
ارساییلیها ،صهیونیســت هســتیم و قدس تنها شــهری اســت که مورد عنایت خداســت و
خداونــد تــا ابــد ایــن رسزمیــن را بــه ارساییــل داده اســت.
اعضایسفارتمعتقدند:اگرارساییلنباشد،مکانیبرایبازگشتمسیحنیست.
بالفاصله پس از راه اندازی ســفارت ،جشــن بین املللی ســالیانه یهودی ـ مســیحی ،با نام
«عیــد عریــش» برگـزار شــد و بیــش از هـزار روحانــی مســیحی در آن رشکــت کردنــد و در
ســال ،1982ســه هـزار رهــر مذهبــی مســیحی در آن حضور داشــتند.
«ســفارت بیــن املللــی مســیحیان» یکــی از ســازمانهای مهمــی بــود کــه بـرای شــنیدن
مذاکـرات کمیســیونهای کنگــره آمریــکا ،بــه هنــگام طرح جریــان نــرد عربها بــا ارساییل،
بــه ویــژه بــر رس قــدس ،دعوت می شــد .در ســال ،1985رهربی مســیحیان صهیونیســت،
کنفرانســی در «بــال» ســوییس برگـزار و اعــام کــرد:
مــا گروههایــی از دولتهــای مختلــف و مناینــدگان کلیســاها ،در اینجــا گــرد آمــده ،در ایــن
ســالن کوچــک کــه در 88ســال پیــش دکــر «تئــودور هرتــزل» بــه همـراه اولیــن رشکــت
کننــدگان کنفرانــس صهیونیســتی ،در آن تجمــع منودنــد و ســنگ بنــای پیدایــش دولــت
ارساییــل را نهادنــد .همگــی برای نیایش و خشــنودی پروردگار جمع شــده ایم ،تا اشــتیاق
خــود را بــه مــردم و رسزمیــن و عقیــده ارسائیل و همراهــی خود را اعــام کنیم و بگوییم:
دولــت ارساییل را تأیید می کنیم.در آمریکا ،کنیســه ای بــه نــام []Indespensationalism
تأســیس شــد کــه شــار پیروانــش بــه شــش میلیــون نفــر می رســد .اعضــای این کنیســه
معتقــد بــه بازگشــت مســیح اند ،کــه از جملــه رشایطــش ،برپایی دولت صهیونیســتی و
تجمــع یهودیان دنیا در فلســطین اســت.
از شــار پیــروان ایــن کنیســه« ،جــرج بــوش» اول و «ریــگان» رؤســای جمهــور پیشــین
آمریــکا هســتند .در اکتــر  ،1983ریــگان در برابــر انجمــن دوســتی آمریــکا و ارساییــل،
گفت:مــن مــی پرســم :آیــا مــا هــان نســلی هســتیم کــه شــاهد نــرد «هرمجیــدون»
خواهیــم بــود؟ پیشــگوئیهای زمــان گذشــته ،زمانــی را کــه اکنــون در آن به رس مــی بریم،
توصیــف مــی کنــد.
گفتــه ریگان مســتند بــه کتــاب[ ûThe late grad planet erthســیاره فانــی بزرگ زمین]
نوشــته «هــال لیندســی» )Hal Indsey( ،اســت کــه نخســتین بــار در ســال 1970منتــر
شــد و پانــزده میلیــون نســخه فــروش کــرد .در ایــن اثر ،مهم ترین فلســفه پایــان تاریخ و
بازگشــت مســیح ،بازگشــت یهود به رسزمین ارسائیل ،پس از هزاران ســال دانســته شــده
اســت .همچنیــن گفته شــده اســت :قوم یأجــوج ،اتحاد شــوروی اســت که همـراه عربها
و هــم پیامنانشــان ،بــه ارسائیــل حملــه مــی کنــد .ایــن کتــاب تأکیــد دارد :ارتــش نظامــی
ارسائیــل بــر نیروهــای رش پیــروز مــی شــود و پــس از نــرد «هرمجیــدون» ،وضــع بـرای
بازگشــت نجــات بخــش مســیح آمــاده می شــود .هرمجیــدون نام منطقــه ای در دشــت
«املجــدل» فلســطین اســت کــه نیروهــای رش و خیــر در آنجا نــرد خواهنــد کرد.

شهیدمعظم عبداللهاکربزاده

شــهید عبدالــه اکبــرزاده ،نــام پــدر :علــی  ،متولــد ، : .....تحصیــات :مقطــع
راهنمائــی و مجــرد ،تاریــخ شــهادت ، 67/۳/21 :محل شــهادت :شــلمچه ومزار:
اســماعیل آبــاد بخــش نــگار

زندگینامه:

بارهــا گفتهایــم جهــاد تبیین اســت یعنی همــان چیزی
کــه امیرالمؤمنیــن در نامــه به حســنین علیهمالســام از
آن بــه «جهــاد بــا زبانهــا» یــاد کردهانــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ســپس الزمــه موفقیــت
در جهــاد تبییــن را «بهروزرســانی ابزارهــا در جنــگ
نــرم» دانســتند و خاطرنشــان کردنــد :همچنانکــه دیگــر
نمیتــوان در جنگهــای ســخت از ابزارهــای قدیمــی
اســتفاده کــرد ،در جنــگ نــرم نیــز بایــد ابزارهــای خــود
را بـهروز کنیــم البتــه بعضــی شــیوههای قدیمــی ماننــد
منبــر و مداحــی همچنــان اثرگ ـذار و بــدون جایگزیــن
هستند .
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جنــگ نــرم و فضــای مجــازی را نســبتاً خــوب و البتــه
نیازمنــد بهبــود و همــت رئیسجمهــور و همــکاران
برشــمردند و گفتنــد :امــا بخــش نرمافـزاری یعنــی بیان
ســخن نــو بــا شــیوههای جــذاب نیازمنــد تقویــت و
نــوآوری اســت.
ایشــان ،بهتریــن و مؤثرتریــن ســاح در جنــگ نــرم را
«تبییــن مفاهیم عالی اســامی» دانســتند و افزودنــد :در
زمینــه مســائل معرفتی ،ســبک زندگــی اســامی و بیان
آیینهــای حکمرانــی اســامی همچــون مردمــی بــودن،
دینــی و اعتقــادی بــودن ،اَشــرافی و ُمســرف نبــودن،
و ظالــم نبــودن و مــورد ظلــم واقــع نشــدن ،حرفهــای
ناگفتــه ،جـ ّ
ـذاب و شــیرینی بـرای دنیــا وجــود دارد کــه
بایــد بــه خوبــی تبییــن شــود.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای وجــه دیگــری از جهــاد
تبییــن را «جــدا کــردن راه پیشــرفت و تعالــی مــادی
جراهههــا» خواندنــد و گفتنــد:
ملــت از بیراهههــا و ک 
ایــن تفکیــک بــه معنــی جداســازی بــر مبنــای منافــع
خویشــاوندی و حزبــی نیســت بلکــه بایــد بــر اســاس
اعتقــاد بــه اســام و قــرآن و حرکــت عظیــم نظــام
اســامی ،راه صحیــح از بیراهههــا ج ـدا و روشــن شــود.
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای در پایــان ،کوتاهــی در جهاد
تبییــن را موجــب سوءاســتفاده دنیاطلبــان حتــی از ابزار
دیــن دانســتند و تأکیــد کردنــد :اگــر جهــاد تبییــن بــه
درســتی صــورت نگیــرد ،دنیامـداران ،دیــن را نیز وســیله
هوسـرانی و شــهوترانی خــود قـرار میدهنــد همچنانکه
حتــی در صــدر اســام ،گروههایــی ماننــد بنیامیــه
اینگونــه عمــل میکردنــد.

حجاباجباریبخشاول!

ایــن سـوال کــه شــما بــا حجــاب اجبــاری موافقیــد یــا مخالــف ؟ سـؤال صحیحــی نیســت؛ اگــر
محــدوده سـوال روشــن شــود کــه حجــاب اجبــاری یعنــی چــه ؟ و منظــور اجبــار در کجــا اســت ؟
نادرســت بــودن ایــن سـوال خــود را نشــان مــی دهــد .
یــک وقــت حجــاب بعنـوان یــک امــر عقالئــی یــا یــک امــر ایمانــی و دینی مطــرح اســت؛ یعنی
مــن مــی خواهــم بــه طــرف مقابلم مســئله حجــاب را یا بعنـوان یک فکــر و اندیشــه جدیــد و برتر
معرفــی کنــم کــه او هــم آنـرا بپذیــرد ،یــا بعنـوان امــری ایمانــی و الهــی ابــاغ کنــم کــه بــه آن
ایمــان بیــاورد؛ بدیهــی اســت کــه ابـزار اجبــار در این دو محــدوده اساســا بی معنا اســت؛ نه اجبــار در
اندیشــه و فکــر؛ و نــه اجبــار در ایمــان و بــاور ،هیچکـدام معنــا نـدارد و امکان پذیر نیســت تا بگوئیم
شــما بــا آن مخالفیــد یا موافــق ؟!
و یــک وقــت حجــاب بعنـوان یــک قانــون اجتماعــی در نظر گرفتــه می شــود؛ یعنی اینکــه جدای
از بحــث اندیشــه و ایمــان ،وارد جامعــه ای مــی شــویم کــه تحــت قوانیــن خاصــی اداره می شــود و
فــرض مــا بــر ایــن اســت کــه رعایــت حجــاب بعنـوان یکــی از قوانیــن اجتماعــی در ایــن جامعــه
تعریــف شــده و بــه تصویــب رســیده اســت؛ در اینجــا نیــز سـوال از اینکــه آیــا بــا حجــاب اجبــاری
موافقیــد یــا مخالــف سـوال بــی جائــی اســت؛ زیـرا اجبــار در اینجــا بــه معنــای پایبنــدی و اصـرار
بــر اجـرای قانــون اســت و مخالفــت بــا اجـرای قانــون ،نظــری نیســت کــه در میــان افـراد عاقل و
فهمیــده طرفدار داشــته باشــد.
قوانیــن ،هنجارهایــی هســتند کــه توســط حکومتها بــه عنـوان اصولی که شــهروندان می بایســت
از آنهــا پیــروی کننــد تعریــف و ارائــه مــی شــود .و هــر شــیوه رفتــاری که قانــون را نقض کنــد جرم
محســوب مــی شــود و حکومــت علیــه کســانی کــه از قوانیــن پیــروی نمــی کننــد از ضمانتهــای
اجرایــی رســمی اســتفاده مــی کند.
مثــال عرفــی آن کــه مــورد قبــول و فهم همــگان باشــد را در قوانین راهنمائــی و رانندگی مــی توان
مشــاهده کــرد؛ مثــا در ایـران قانــون اینگونــه وضــع شــده کــه اتومبیلها از ســمت راســت حرکت
مــی کننــد؛ بــه هــر دلیلــی  -خـواه درســت یــا غلــط  -قانونگـذار این سیســتم را وضــع کــرده و به
مرحلــه اجـرا گذاشــته اســت و پلیــس راهنمائــی و رانندگــی ضامــن اجـرای آن بــوده و با متخلفین
برخــورد مــی کند.
اکنــون تصــور کنیــد گروهــی بیاینــد و بگوینــد مــا در انگلســتان دیــده ایــم کــه اتومبیلها از ســمت
چــپ حرکــت مــی کننــد ،خیلــی هم خــوب اســت مــا مــی خواهیــم آزاد باشــیم و طبــق آن عمل
کنیــم چـرا مــا را اجبــار مــی کنیــد ؟ اگــر مــا بـرای حــل ایــن مشــکل اجتماعــی ،و رعایــت حقوق
شــهروندی ایــن گــروه ،ایــن سـوال را مطــرح کنیــم کــه آیــا بــا اجبــاری بــودن حرکــت از ســمت
راســت موافقیــد یــا مخالــف ؟ بعــد هــم بــه فــرض نتیجــه این بشــود کــه باید هرکــس آزاد باشــد
هــر کــه خواســت از راســت حرکــت کنــد و هــر کــه خواســت از چــپ ! هرگــز بــه نتیجــه مطلوبی
دســت نمیابیــم و اساســا طــرح ایــن سـوال بــه ایــن نحــو غلــط اســت .تــا زمانــی کــه قانــون ایــن
کشــور حرکــت از ســمت راســت اســت ،اجبــار در اجـرای آن درســت اســت و موافقــت یــا مخالفت
گــروه هــای اجتماعــی نمــی توانــد در آن نقشــی داشــته باشــد .به هـزار و یــک دلیل هم کــه ثابت
کنــم حرکــت از ســمت چــپ بهتــر اســت و مــن آنـرا مــی پذیــرم و مــی پســندم ،اگر تخلــف کنم
و بخواهــم بــه رای و نظــر و پســند خــودم عمــل کنــم بــا مــن برخــورد میشــود و بعنـوان مجــرم
بــاز خواســت مــی شــوم جریمــه مــی شــوم و اگــر تمــرد کنــم محرومیتهــای اجتماعــی متعــددی
گریبانگیــر مــن خواهد شــد.
بلــه مــی توانــم بـرای مخالفــت با ایــن قانــون بــا قانونگـذار تمــاس بگیــرم و دالیل خــود مبنی بر
غلــط بــودن حرکــت از ســمت راســت را ارائــه کنــم و مبانی عقلی و منطقــی قانــون او را زیر سـوال
ببــرم و او را متقاعــد کنــم کــه قانونــش نقــص دارد .اگــر قانــون تغییــر کــرد آنوقــت من مــی توانم
بــه هــدف خــود برســم؛ تــازه در اینجــا نیــز الـزام و اجبــار بــر اجـرای ایــن قانــون جدیــد حکمفرمــا
اســت و اینبــار خــودم طرفـدار و مدافــع ایــن اجبار هســتم !.

شــهید عبدالــه اکبــرزاده در روســتای اســماعیل آبــاد از توابــع نگار به دنیــا آمد.
بــا اینکــه دانــش آمــوز درس خوانــی بــود امــا بدلیل مشــکالت مالی و نیــاز پدر
بــه کمــک فرزنـدان ،مجبــور بــه تــرک تحصیــل شــد و تــا مقطــع راهنمائــی
بیشــتر نتوانســت ادامه دهد.پس از آن مشــغول به کار شــد و با کار کشــاورزی
کمــک پــدر در تأمیــن مخــارج خانه بــود ...
زمــان ســربازی در تاریــخ  65/۵/3بــا اشــتیاق عــازم جبهــه مــی شــود و دوران
خدمــت را بــا حضــور در میـدان نبــرد پشــت ســر مــی گذرانــد ،تــا اینکــه پس
از پذیــرش قطعنامــه ،در حملــه ناجوانمردانه دشــمن ،در ســرزمین شــلمچه به
شــهادت مــی رســد.من هنــوز مدرســه نمــی رفتــم ولــی منــو بــا خــودش می
بــرد مدرســه .وقتــی خســته مــی شــدم برمی گشــتم.
راوی :خواهر شهید ،خانم مریم اکبرزاده
تــا ســوم راهنمائــی بیشــتر درس نخونــد .بــا اینکــه درســش خــوب بــود ولی
خودمــون مانــع شــدیم کــه درسشــو ادامــه بــده  ...کمــک کارمــون بــود تــو
راوی :مــادر شــهید ،خانــم حــوری اکبــرزاده
مخــارج زندگــی...
موقــع قــرآن خونــدن کنــارش مــی نشســتیم .بــه مــا قــرآن یــاد مــی داد،
اشــکاالتمونو برطــرف مــی کــرد .راوی :خواهــر شــهید ،خانــم مریــم اکبــرزاده
وقتــی موهامــون پیـدا بــود ،دعوامــون مــی کــرد کــه بپوشــونیم .ســفارش می
کــرد :تــو خیابــون که هســتین ،ســر بــه زیــر باشــید ...
موقع حرف زدن حتی تو صورت ما که خواهرش بودیم نگاه نمی کرد
خــودش هــم ســر بــه زیــر و محجــوب بــود .وقتــی از خونــه بیــرون مــی رفت،
حتــی اگــه خواهــرش از کنــارش رد مــی شــد ،نــگاه نمــی کــرد ببینــه کیــه؟
راوی :پــدر شــهید ،آقــای علــی اکبــرزاده
!
سفارش میکرد :جواب حاضری پدر و مادر و بزرگترا رو نکنید ...
راوی :خواهر شهید ،خانم مریم اکبرزاده
اگــه صحبــت غیبــت یــا تهمتــی مــی شــد ،نهــی میکــرد :کارتــون بــه مــردم
نباشــه ،راه خودتــون رو بریــد ...
صبــح بعــد نمــاز بــا ذکــر صلـوات از خونه مــی رفــت بیــرون  ...بــه کار خودش
مــی رســید ،کمــک مــن تــو کشــاورزی بــود .مــی گفــت :بابا تــو کار نکــن ،من
بجــات کار مــی کنــم ،مــن قبــول نمــی کــردم  ...هــر کــی ازش کمــک مــی
خواســت ،نــه نمــی گفــت .کار مردمــو انجــام مــی داد.شــوهر عمــه ش احتیاج
بــه کمــک داشــت ،بعــد از مدرســه فرغــون رو برمی داشــت مــی رفت کمکش
راوی :پــدر شــهید ،آقــای علــی اکبــرزاده
...
وقتــی خونــه مهمــون میامــد ،تــا ما خبــر میشــدیم میدیدیــم چایــی حاضره
 ...بســاط پذیرایــی رو فراهــم کرده بــود ...
اگــه یکــی از فامیــا درد بــه ســرش مــی گرفــت ،خودشــو حاضــر مــی کــرد؛
مخصوصــا بــه مادربزرگــش ســر مــی زد و از حالــش مــی پرســید...
راوی :مادر شهید ،خانم حوری اکبرزاده
شــاکر خـدا بــود .از جملــه ســر ســفره ،بســم اهلل اول غـذا و شــکر بعــد غـذا از
راوی :خواهــر شــهید
جملــه عادتــاش بــود.
گفتــن :عبدالــه اکبــرزاده بایــد بــره ســربازی .گفت :باشــه؛ رفت شناســنامه اش
رو برداشــت و بـرای خدمــت ،ثبــت نــام کــرد .یکــی از آشــناها می خواســت برا
معافیتــش پادرمیونــی کنــه؛ ولــی عبدالــه قبــول نکــرد و گفــت زمــان جنگه،
مملکــت و ناموســمون در خطــره ،مــن بایــد برم خدمــت ...
وقتــی مــی رفــت جبهــه ،بهــش پــول میـدادم .قبــول نمــی کــرد ،مــی گفت:
بـرا چــی بــه مــن پــول مــی دی؟! اونجــا آتــش اســت و گلولــه؛ بــازار و خریدی
نیســت ،ایــن پــول رو بـذار بـرا جهــاز خواهـرام ...
راوی :پدر شهید ،آقای علی اکبرزاده
لباسهایخدمتشونمیگذاشتمابشوریم،خودشمیشست.
برامــون از جبهــه ،روســری ســوغات آورد .یکــی هــم تو جیبــش بود .پرســیدم:
اون روســری بـرا کیــه؟ گفــت :بـرا نامزدمه...
از جنــگ کــه مــی پرســیدیم دلـداری مــی داد ،از ســختی هــا نمی گفــت؛ ولی
بــه مــن مــی گفــت :مــن شــهید میشــم .گفتــم :جــات خطرناکــه کــه اینطور
مــی گــی؟! مــی گفــت :جــام خوبــه ،ولــی مــی دونم شــهید میشــم ...
راوی :خواهر شهید ،خانم مریم اکبرزاده
بــه شــهادت رســیده بــود .آورده بودنــش بردســیر ولــی مــا خبــر نداشــتیم.
خوابیــده بودیــم ،یکدفعــه دیدیــم خونه روشــن شــد .فکــر کردیم کســی اومده
چـراغ رو روشــن کــرده ،امــا کســی نبــود .صبــح خبــر دادنــد که عبداله شــهید
شــده و تو ســردخونه بردســیر هســت  ...راوی :پدر شــهید ،آقای علی اکبرزاده
خـواب دیــدم بــا یــک آقــای ســبز پــوش کــه نمــی تونســتم صورتشــو ببینم،
آمــد .ازش در مــورد اون آقــا پرســیدم ،گفــت :ایشــون حضــرت اباالفضل(علیــه
السالم)هســتند و مــن پشــت سرشــون هســتم ...
راوی :خواهر شهید ،خانم مریم کریم زاده

شهیدیکه ۳روزتحصنکرد

گذشــت تــا اینکــه جانشــین رسدار ســلیامنی برایــم
تعریــف کــرد و گفــت :آقاســعید  ۳روز پشــت دفــر
حــاج قاســم بــه حالت تحصن نشســته بــود .میگفت:
برگــه م ـرا امضــا کنیــد تــا بــه ســوریه بــروم .در ع ـراق
خــری از شــهادت نیســت .حرفهــای آقاســعید را
تلفنــی بــه حــاج قاســم منتقــل کــردم .رسدار گفــت:
راســتش در چهــره شــهید انصــاری ،شــهادت را میبینم.
اگــر او بــرود دیگــر برمنیگــردد .مــن بــه او نیــاز دارم.
همــرم چــون مستشــار بــود ،کمــک حالشــان در
جنــگ بــود .بــه همیــن خاطــر رشطــی بـرای همــرم
گذاشــت کــه او آن رشط را  ۲۰روزه انجــام داد.
در نهایــت چــون قــول و قـرار گذاشــته بودنــد ،بعــد از
امضــای برگــه ،شــهید انصــاری راهــی ســوریه شــد.

