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البته مسئولین و مدیران کشور هم وظیفه ی 
تبیینی دارند. ممکن است مردم در قبال برخی 
تصمیمات مسئولین و سیاستها دچار ابهام شوند 
»باطن این تصمیم را، یا استدالل بر این تصمیم 
را نمیدانند؛ چون نمیدانند، معترض میشوند. 
خیلی خب، برای آنها تبیین کنید؛ بعضی از چیزها 

هست که باید تبیین بشود و گفته بشود.«
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مفهوم انتظار یکی از زمینه های بسیار عالی برای تعالی 
جامعه در همه ابعاد است که قطعاً نشاط و امید را هم 
در بر می گیرد، وقتی افراد جامعه عالوه بر تعالیم دین، 
باور پیدا کنند که الگوی انسان کامل، موجود است و 
حکومت عدل جهانی او با ویژگی های مطلوب محقق 
می شود، قطعاً در مسیر زندگی ایشان شکوفه های 
امید جوانه می زند و حتی تالش خود را برای اصالح 
امور نیز بیشتر می کنند. زیرا برای مقدمه سازی ظهور، 
تالش فکری و فرهنگی الزم است. همچنین افراد امید 
پیدا می کنند که با تالش خود، در زمره یاران حضرت 

مهدی)عج( قرار بگیرند
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، مثالً یک معلم یا 
یک استاد دانشگاه که به طور صحیح و پیوسته برای 
آموزش و تربیت فرزندان جامعه زحمت می کشد، در 
مسیر آمادگی فرهنگی برای ظهور منجی عالم بشریت 
تالش می کند زیرا حکومت جهانی حضرت مهدی)عج(، 

حکومتی مبتنی بر دانش و معرفت است.
کسی که منتظر و چشم به راه ظهور و قیام جهانی 
نجات دهنده بزرگ و موعود امت هاست، باید از نظر 
عملی، فکری و اعتقادی نیز انتظار و آمادگی خود را 
نشان دهد. تنها با لقلقه زبان و ادعای چشم به راه بودن، 
نمی توان خود را منتظر واقعی دانست!! البته مرحله 
نخست »انتظار سازنده«، باور به وجود منجی و اعتقاد 
به ظهور او و برپاداشت انقالب جهانی به دست اوست. 
سپس نوبت به اصالح و همسوسازی رفتارها، گفتارها 
و پندارها با این اعتقاد و باور است. وقتی انسان حقیقتاً 
منتظر کسی باشد، تمام رفتارهایش نشان از منتظر 

بودن او دارد.
ازامام صادق)علیه السالم( منقول است:کسی که دوست 
دارد از اصحاب قائم باشد، باید منتظر و اهل ورع و تقوا 
باشد و خود را به محاسن اخالق بیاراید. آمادگی فرهنگی 
بسیار اهمیت دارد. چون اعتقاد ما این است که حضرت 
مهدی)عج( با اقبال عمومی، حکومت واحد جهانی را 
تشکیل می دهند و مردم باید منتظر نجات دهنده باشند. 
این یعنی کسانی که سردمدار مسائل فرهنگی هستند

                                               ادامه صفحه5

امیرالمؤمنیــن علــی علیــه الســالم فرمــود: َفانُظــر فــی ذلَِک نََظــراً بَلیغــا؛ َفــاِنَّ  هــَذا الّدیَن َقــد کاَن اَســیراً فــی اَیِدی االَشــراِر 
نیــا؛ دقــت نظــر کــن و درســت بیندیــش؛ زیــرا ایــن دین در دســت اشــرار اســیر بوده  یُعَمــُل فیــِه بـِـا لَهــوی وَ تُطلـَـُب بـِـِه الدُّ

اســت کــه در آن بــه هــوای نفــس خــود کار مــی کــرده انــد و آن را وســیله دنیاجویــی خــود ســاخته بودند.                                                                                                                                
                                                                                                                    

سفرهای نوروزی با تزریق 2 دز واکسن 
امکان پذیر شد

        صفحه8

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری:

جهادتبیین ، راه مقابله با سنگین 
ترین جنگ نرم تاریخ کشوراست 
دشمن به مزدور پروری وحرام خوارسازی بدنبال 

اغوای خواص ومردم است

ــا اشــاره بــه فرارســیدن تعطیــالت نــوروزی  رئیس جمهــور ب
دربــاره تدابیــر در نظــر گرفتــه شــده در ســتاد ملــی مقابلــه با 
کرونــا اظهــار داشــت: ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در وهلــه 
اول بــر لــزوم فرهنگ ســازی و تشــویق مــردم بــه تزریــق ۳ دز 
واکســن کرونــا تاکیــد دارد، امــا تزریــق ۲ دز واکســن مبنــای 

ســفرها قــرار گرفــت.
بــه گــزارش حــوزه دولــت ایرنــا از پایــگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه 
ــات  ــی از زحم ــا قدردان ــا« ب ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل »س
و تالش هــای کادر درمــان کشــور کــه بــا تالش هــای 
شــبانه روزی خــود موفــق بــه مهــار مــوج ششــم کرونا شــدند، 
گفــت: اگــر چــه توانســتیم بــر مــوج ششــم کرونــا نیــز غلبــه 
ــررات و شــیوه نامه های  ــا ضــرورت دارد اجــرای مق ــم، ام کنی
بهداشــتی بــه ویــژه در آســتانه نــوروز و عیــد نیمــه شــعبان با 

جدیــت دنبــال شــود.
رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد: در ایــام پیــش رو و از جملــه در 
ــه و  ــتان های مقدس ــای آس ــعبان تولیت ه ــه ش ــد نیم عی
اماکــن زیارتــی بــه ویژه حــرم حضــرت فاطمه معصومــه )س( 
و مســجد جمکــران پیش بینی هــا و تدابیــر الزم را بــرای روز 
میــالد امــام عصــر )عــج( داشــته باشــند تا هــم مــردم از فیض 
ــه  ــم زمین ــد شــوند و ه ــرک بهره من ــن متب حضــور در اماک

شــیوع بیمــاری کرونــا فراهــم نشــود.
 رئیســی بــا اشــاره بــه فرارســیدن تعطیــالت نــوروزی دربــاره 
تدابیــر در نظــر گرفتــه شــده از ســوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
کرونــا بــرای پیشــگیری از شــیوع بیمــاری و ســفرهای ایمــن 

اظهــار داشــت: ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در وهله 
ــه  ــردم ب ــویق م ــازی و تش ــزوم فرهنگ س ــر ل اول ب
تزریــق ۳ دز واکســن کرونــا تاکیــد دارد، امــا از آنجــا 
کــه بخــش قابــل توجهــی از مــردم هنــوز دز ســوم 
واکســن را تزریــق نکرده انــد، لــذا ســتاد تزریــق ۲ دز 
واکســن را مبنــا و مجوز انجام ســفرهای نــوروزی قرار 
ــه  ــا اشــاره ب ــاره ســفرهای خارجــی ب می دهــد.  درب
برخــی گزارش هــا دربــاره صــدور گواهی هــای جعلــی 
از ســوی برخــی مراکــز در کشــورهای عــراق و ترکیــه 
اظهــار داشــت: حتمــا بــر صــدور گواهی هــای عــدم 
ابتــالی افــرادی کــه قصــد ورود بــه کشــور را دارنــد 

نظــارت دقیــق و جــدی شــود 
                                               ادامه صفحه5

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

جلسه دانش افزایی مهدویت   برگزارشد
بمناســبت میــالد خجســته قطــب عالــم امکان 
ــه و  ــی فرج ــل اهلل تعال ــام عصرعج ــرت ام حض
در راســتای تعمیــم مباحــث و فرهنــگ انتظــار 
ــی درحســینیه  ــش افزای ومهدویــت جلســه دان
ــه الســالم  برگزارشــد  مسجدسیدالشــهداء علی
االســالم  حجــت  ســخنرانی  از  حاضریــن 
سیدحســن ســبزواری متخصــص علــوم مهدوی 
ــی  ــه آموزش ــن جلس ــدند درای ــد ش ــره من به
ــورد  ــت م ــف مهدوی ــث مختل ــاعته مباح دوس
بحــث وتبــادل نظــر قــرار گرفــت و به ســئواالت 

ــد.  ــخ داده ش ــن پاس حاضری
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 
ــزار  ــجادیه برگ ــه س ــران، صحیف ــی ق موضوع

میشــود 
ــل و  ــران ،ترتی ــی ق ــوزش روخوان ــن آم همچنی
تجویــد ، حفظ قــران دربنیادمهدویت وموسســه 

قــران وعتــرت المهــدی برگزارمیشــود.
عالقــه منــدان بــه مباحــث مذکــور مــی تواننــد 
حضــوری به آدرس بردســیر -خیابان کاشــانی  - 
کاشــانی ۳ و یا باتمــاس باشــماره ۳۳5۲7849در 

کالســها ثبــت نــام کنند 

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه »ستاد ملی مقابله با کرونا«: 

بــزرگ  تلنگــری  اســفندماه  اواخــر  در  شــهدا  بزرگداشــت  روز  نامگــذاری 
ــهدای  ــا ش ــدد ب ــی مج ــا بیعت ــد را ب ــال جدی ــا س ــت ت ــران اس ــت ای ــرای مل ب
 انقــاب اســامی، دفــاع مقــدس، مدافــع حــرم و ســامت آغــاز کننــد.

در البــه الی جنــب و جــوش و عاقــه بــرای آغــاز ســال جدیــد نبایــد یادمــان بــرود کــه 
مردانــی بــرای تحقــق آرامــش امــروز مــا از گران بهاتریــن و باالتریــن ســرمایه خویــش 
گذشــتند و بــا حضــور در جنــگ تحمیلــی و تحمــل ســختی ها و دشــواری ها در برابــر 
تجــاوز و خودخواهی هــای دشــمنان ایــران اســامی ایســتادند و از مــرز و بــوم کشــورمان 
دفــاع کردند.پنــدار مــا ایــن اســت کــه مــا مانــده ایــم و شــهدا رفته انــد اما حقیقــت آن 

اســت کــه زمــان مــا را بــا خــود بــرده اســت و شــهدا مانده انــد.

یعقوب ایمانی   رئیس بنیادشهید وامورایثارگران بردسیر   

السالم علیک یا حجت اهلل فی ارضه 
مراســم احیــا و شــب زنــده داری  نیمــه شــعبان ، شــب میــاد امــام عصر)عج( 
همچون ســالهای گذشــته  درمسجدسیدالشــهدا علیــه الســام برگزارمیگردد 

              ساعت شروع مراسم : ساعت 12 نیمه شب 
با قرائت سورمسبحات ، سخنرانی ، دعای کمیل وقران برسرگذاشتن
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آخرین جزئیات اجرای طرح رتبه بندی معلمان/ طلب   
فرهنگیان به عنوان دیون حساب شد

حجــت االســام والمســلمین علــی اکبــر کرمانــی درخطبــه 
هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه درسلســله گفتارهــای دعــای 
مــکارم واخــاق بــا ذکــر ایــن فــراز » اصلحنــی بکرمک«بیان 
ــه  داشــت : امــام درایــن دعــا از خداونــد مــی خواهــد کــه ب
کرمــت مــرا اصاح کــن . واصــاح عبــارت اســت از برگرداندن 
چیــزی کــه فاســد شــده بــه صــاح و ســامت ، و کــرم انجام 
ــادی . گاهــی  ــع م ــدون توق دادن کار شایســته ای اســت ، ب
یــک فــرد بــر اثــر ضربــه ای کــه بــه دســتش وارد مــی شــود 
اســتخوان بازویــش   مــی شــکند و بــه صــورت چنــد قطعــه 
کوچــک و بــزرگ اســتخوان در عضلــه مــی مانــد و دســت از 
کار مــی افتــد . او بــه دکتــر متخّصــص مراجعــه مــی کنــد و 
دکتــر بــا عمــل جراحــی ، وضــع اســتخوان شکســته را مرتّب 
مــی نمایــد، دســت را گــچ مــی گیــرد تــا از حرکــت بــاز ماند، 
و تدریجــا اســتخوانهای شکســته بــه هــم بپیوندنــد و پــس از 
مدتــی کــه اســتخوان وضــع عــادی بــه خــود گرفــت ، جــّراح 
دســت را بــاز مــی کنــد و رفتــه رفتــه فعالیــت دســت آغــاز 
مــی گــردد. بنابرایــن ، شکســتن اســتخوان بــه معنای فاســد 
شــدن دســت اســت و عمــل جراحــی طبیــب متخّصــص بــه 
معنــای 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 
ــرای  ــی ب ــهید را  فرصت ــاد ش ــل روز بنی ــام راح ــهدا و ام ش
ــج  ــون تروی ــت. چ ــهدا دانس ــدگاری ش ــز مان ــادآوری  رم ی
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 
ــواده هــای  ــاد  شهداســت.لذا تجلیــل وتکریــم از خان ــام وی ن
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 
ــی والدت حضــرت علــی اکبــر و روز  حجــت االســام کرمان
ــر در  ــی اکب ــرت عل ــزود: حض ــت و اف ــک گف ــوان را تبری ج
اوج جوانــی 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 
ــن و  ــاد تبیی ــث جه ــرورت بح ــن ض ــم و ای ــی کردی کوتاه
فوریــت ایــن امــر را مــی رســاند کــه بایــد همــه در حــد تــوان 

روشــنگری کننــد.
 امام جمعــه 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 و دســتاوردهای نظــام را بــا بزرگنمایی 

این مشــکات کوچــک کنــد.
وی افــزود: مــا مــی دانیــم مشــکات 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.
ــا  ــه ب ــه زار ک ــهر الل ــردم ش ــی از م ــام کرمان ــت االس حج
ــغ  ــع آوری مبل ــی و جم ــای مردم ــردن کمــک ه هدفمندک
۲۰۰میلیــون تومــان و کمــک ۳۰۰میلیونــی مجمــع خیرین 
ســامت توانســتند ضروریــات  درمانــگاه اللــه زار را تامیــن  و 

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 مشــکات 
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 مشــکات  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 

ــک گفت. تبری

دشمن با تمام توان  تبلیغی خود 
می خواهد جوانان را نسبت به 

نظام و حقایق بی تفاوت کند

ــداری بردســیر  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار بردســیر و مهندس 
ــوالد  ــع ف ــی از مجتم ــاون عمران ــاهی مع جهانش

ــد ــد کردن ــان بردســیر بازدی ســیرجان ایرانی
ــل  ــر عام ــوادی مدی ــدس ج ــد مهن ــن بازدی درای
کارخانــه گفــت مجتمــع احیــا مســتقیم و فــوالد 
ســازی هــر کــدام با ظرفیــت ۸۰۰هــزار 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 
ــام و  ــه زودی انج ــان ب ــارد توم ــدود ۱۱هزارمیلی ح
ــرای بیــش از ۲۰۰۰نفــر اشــتغال ایجــاد خواهــد  ب

شــد

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

گسترش دوکارخانه مجتمع 
احیا مستقیم و تولید شمش

عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس بــا اشــاره بــه آخریــن 
جزئیــات اجــرای طــرح رتبــه بنــدی معلمــان گفــت: ایــن 

طــرح بــرای اجــرا بــه دولــت ابــاغ شــده اســت.
محمدمهــدی زاهــدی در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم 
ــا بیــان اینکــه خــدا را شــاکر هســتیم کــه  در کرمــان ، ب
باالخــره طــرح رتبــه بنــدی معلمــان بــه نتیجــه رســید 
اظهــار داشــت: پــس از انتظــار چندیــن ســاله فرهنگیــان 
ــن طــرح  ــس ای ــاد باالخــره مجل ــای بســیار زی و تاش ه
ــر  را تصویــب و شــورای نگهبــان مهــر صحــت و تاییــد ب
آن گذاشــت و طــرح رتبــه بنــدی معلمــان بــرای اجــرا بــه 

ــاغ شــد. ــت اب دول
وی بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس قانــون دولــت یــک مــاه 
فرصــت دارد تــا آییــن نامــه اجرایــی آن را تدویــن و تصویب 
کــرده و بــرای اجــرا بــه وزارت آمــوزش و پــرورش اباغ کند 
افــزود: در ایــن ارتبــاط چنــد نکته مهــم وجــود دارد؛ در این 
ــرای معلمــان ترســیم کردیــم و  طــرح چنــد جایــگاه را ب
ــر پنــج رتبــه آموزشــیار معلــم، مربــی معلــم،  معلمــان ب
اســتادیار معلــم، دانشــجویار معلــم و اســتاد معلــم تقســیم 

شدند.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای 
اســامی بــا بیــان اینکــه در فرآینــدی کــه بــرای ارزشــیابی 
ــی،  ــار شایســتگی عموم ــار معی معلمــان وجــود دارد چه
شایســتگی تخصصــی، شایســتگی حرفــه ای و تجربــه در 
نظــر گرفتــه شــده اســت گفــت: نکتــه دیگــر ایــن طــرح 
ــه  ــه ب ــرای ارتقــا معلمــان از هــر مرحل ــن اســت کــه ب ای
مرحلــه دیگــر حداقــل بایــد 5 ســال در جایگاه قبلــی خود 

توقــف داشــته باشــند.
وی ادامــه داد: البتــه در ایــن طــرح ایــن مــدت زمــان بــرای 
ــدارس اســتثنایی،  ــی، م ــدارس ابتدای ــه در م ــی ک معلمان
در مــدارس 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 
ــه میــزان دو ســال  ــرای یــک مرحلــه و آن هــم ب فقــط ب
کاهــش می تواننــد از ایــن طــرح اســتفاده کننــد گفــت: 
بــه ایــن معلمــان ارفــاق شــده تــا دوران گــذر آنهــا از یــک 

جایــگاه بــه جایــگاه باالتــر بــرای آنهــا کوتاه تــر شــود.
وی بــا بیــان اینکــه میــزان افزایــش حقــوق بــرای کســانی 
کــه بــا رتبــه آموزشــیار معلــم هســتند حداقــل 45 درصد، 
بــرای مربــی معلمــان حداقــل 55 درصــد، اســتادیار 
معلمــان 65 درصــد، بــرای دانشــیار معلمــان ۷5 درصــد و 
بــرای اســتاد معلمان حداقــل ۹۰ درصــد اســت گفــت: این 
امتیــازات مربــوط بــه مجموع امتیــازات حق شــغلش، حق 
شــاغل و فوق العــاده شــغل اســت و عــددی کــه بــه حقــوق 
معلمــان اضافــه می شــود تحــت عنــوان فوق العــاده رتبــه 

بنــدی معلمــان بایــد تلقی شــود.
نماینــده مردم کرمــان و راور در مجلس شــورای اســامی با 
اشــاره بــه اینکــه فوق العــاده رتبــه بنــدی معلمان مشــمول 
کســور بازنشســتگی هــم می شــود  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.

ساالری دادستان کرمان گفت::

رفع تصرف و آزادسازی ۸۰ هکتار از اراضی دولتی در استان کرمان انجام شد
ــرای  ــیر اج ــت: در مس ــان گف ــتان کرم دادس
طــرح اقــدام ملــی مســکن و بــه منظــور تامین 
اراضــی مــورد نیاز بــرای خانه دار شــدن افــراد و 
جوانــان فاقــد مســکن در جامعه، عملیــات رفع 
تصرفــات غیرقانونــی و آزادســازی ۸۰ هکتــار از 
اراضــی تصــرف شــده توســط زمیــن خــواران 
بــا محوریــت اداره کل راه و شهرســازی اســتان 

کرمــان انجــام شــد.
ــتان  ــتری کل اس ــا از دادگس ــزارش ایرن ــه گ ب
کرمــان، دادخــدا ســاالری افزود: وســعت پاک 
ارائــه شــده بــرای اجــرای طــرح ملــی مســکن 
۱۰۸ هکتــار از اراضــی محلــه صنعتــی اســت 
ــوده و ســند تــک  ــن اراضــی دولتــی ب کــه ای
بــرگ آنهــا بــه نــام دولــت صــادر شــده اســت 
و از ایــن میــزان، ۸۰ هکتــار اراضی توســط افراد 
زمین خــوار بصــورت غیرقانونی حصارکشــی و 
بعضــا قطعــه بنــدی شــده بــود کــه نســبت به 
قلــع و قمــع ایــن حصارهــای غیرمجــاز اقــدام 

شــد.
ــا  ــه ب ــب ک ــن مطل ــر ای ــد ب ــن تاکی وی ضم

ــی  ــات ابتدای ــی، عملی ــن اراض ــرف از ای ــع تص رف
اجرایــی تهیــه مســکن از جملــه تســطیح و آمــاده 
ســازی زمیــن طــی هفتــه جــاری آغــاز مــی شــود، 
اظهارداشــت: عمــده تصرفــات ایــن اراضی از ســوی 
زمیــن خــواران عمــده و یقــه ســفیدها انجــام شــده 
اســت و از ایــن رو برخــورد بــا ایــن افــراد در دســتور 
کار جــدی دســتگاه قضایــی اســتان کرمــان قــرار 

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 هــزار و 
۲۰۰ واحــد مســکونی بــرای جوانــان و افــراد فاقــد 
مســکن احــداث خواهد شــد، تصریــح کــرد: اگرچه 
عمــده تصرفــات ایــن اراضی از ســوی زمین خــواران 
انجــام شــده امــا عــده ای از مــردم نیــز فریــب ایــن 
افــراد را خــورده و متضــرر شــده انــد کــه مــی توانند 
ضمــن مراجعــه بــه دســتگاه قضایــی و بــا عنــوان 
اتهامــی فــروش مــال غیــر، نســبت به فروشــندگان 
ایــن اراضــی اعــام شــکایت کننــد و یقینا دســتگاه 
قضایــی نیــز احقــاق حــق ایــن افــراد را دنبــال کرده 

و از حقــوق مســلّم 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.
ــی اســتان و  ــان انتظام ــی فرمانده ــان از همراه وی در پای
ــان و اعضــای شــورای تامیــن اســتان در  شهرســتان کرم
راســتای شناســایی زمیــن خــواران و نیــز رفــع تصــرف این 

اراضــی تقدیــر کــرد.

۱۰۰ سال افتخارات ورزش کرمان کتاب شد
فعــال و پیشکســوت ورزشــی کرمان گفت: کســب 
ــر از  ــای ۷۰5 نف ــی  و افتخارآفرینی ه ــواع قهرمان ان
پیشکســوتان و ورزشکاران این اســتان در 4۹ رشته 
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.
ــی در نشســت  ــز صنعت ــا، کامبی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه تالیــف و  ــوط ب ــا محوریــت ابعــاد مرب خبــری ب
انتشــار ایــن کتــاب افــزود: ایــن کتــاب در چــاپ 
نخســت در یکهــزار نســخه و هرجلــد در یکهــزار و 
۱4۰ صفحــه 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 اطاعاتــی از ورزش هــای زورخانــه 
ای، فوتبــال، بســکتبال، والیبال و کشــتی با ســابقه 
دیریــن در تاریــخ ورزش دیــار کریمــان ارائــه مــی 
ــه  ــدرن ازجمل ــای م ــه ورزش ه ــپس ب ــد، س کن

بیلیــارد، هاکــی و گلــف مــی پــردازد.
فعال و پیشکســوت ورزشــی اســتان کرمــان گفت: 
ــی از  ــی و قدردان ــاب معرف ــن کت ــن در ای همچنی
ــون  ــه ۳۰ تاکن ــتان از ده ــران کل ورزش اس مدی
ــی از  ــم اطاعات ــر ه ــل آخ ــده و در فص ــام ش انج

ورزشــی نویســان کرمــان انتشــار یافتــه اســت.
وی تصریــح کــرد: هشــت پیشکســوت بــاالی ۸۰ 
ســال اســتان کرمــان کــه هنــوز در قیــد حیــات 
ــد و کار  هســتند در ایــن کتــاب معرفــی شــده ان
کلــی کتــاب در ســال ۹5 و عمــده مصاحبــه هــا 
ــدرم  ــر پ ــتان در دفت ــی اس ــای ورزش ــره ه از چه

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 

ــای  ــه ه ــیوه نام ــی ش ــت تمام ــا رعای ــان ب کرم
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.
ــزرگان ورزش اســتان  وی ادامــه داد: ۲5۰ نفــر از ب
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 
ــی خــان ایرانمنــش  ــا مرحــوم عل ــا دوچرخــه ب ب
بــه تهــران ســفر کــرد و مطبوعــات آن زمــان آن 
را ســفری حیــرت انگیــز بیان مــی کردند، ســفری 

کــه طــی 6 روز بــه طــول انجامیــد.
وی افــزود: همــواره ایــن پرســش مطــرح اســت که 
چــرا تاریــخ ورزش کرمــان نبایــد جایی ثبت شــود 
کــه در ســال ۹5 مرحــوم 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 عاقــه 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 اطاعــات کتــاب بــا ۳۰۰ 
ــان اســتان کرمــان مصاحبــه شــد،  نفــر از قهرمان
ســپس فراخوانــی بــه پیشکســوتان و ورزشــکاران 
ــدارک و  ــته م ــه صــورت خودخواس ــه ب ــم ک دادی

آماده سازی تیم ملی مهارت 
در رشته های جوشکاری و 

تاسیسات حرارتی

ــیر  ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــراه  ــه هم ــیر ب ــدار بردس ــی فرمان ــدس میرصادق مهن
ــوالد و دکتــر  ــر جهــان ف ــژاد مدی مهنــدس موســی ن
مامحمــدی  رییــس واحــد امــوزش اداره کل فنــی و 
حرفــه ای اســتان و خانم مهنــدس مهدی پــور معاونت 
ــزاری  ــد برگ ــان از رون ــتان کرم ــوزش اداره کل اس ام
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 مورخ۱4اســفند۱4۰۰  اغــاز 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 اعــزام 
خواهــد شــد. گفتنــی اســت فرمانــدار بردســیر جهــت 
محیــا ســازی کارگاه تراشــکاری و مدیــر جهــان فــوالد 
درخصــوص تامین ســایر احتیاجــات برگــزاری اردو قول 

ــاعد دادند مس

گازرسانی به منطقه 
شیرینک،چهارطاق و 

روستاهای توابع
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر 
باحضــور دکتــر موســوی معــاون  ای  جلســه 
عمرانــی اســتاندار ، مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار 
بردســیر ، مدیــرکل راهــداری، مســئولین شــرکت 
گاز و مدیــر معــدن مــس درالــو در دفتــر معــاون 
ــه  ــانی ب ــوص گازرس ــتانداری درخص ــی اس عمران

منطقــه شــیرینک چهــار طــاق برگــزار شــد
و  باهمــکاری  مقــرر  گردیــد  درایــن جلســه 
ــه  ــه منطق ــانی ب ــس، گازرس ــدن م ــارکت مع مش
 ، توابــع  روســتاهای  و  شــیرینک،چهارطاق 
ــدن  ــه مع ــزار ب ــزاری راه گل ــت گ اصــاح  و عام
ــای  ــر راهه ــفالت ۱۰کیلومت ــن اس ــو همچنی درال

ــردد ــام گ ــتایی انج روس
ــا مشــارکت معــدن  درادامــه نیــز مقــرر گردیــد ب
ــض  ــه تعری ــبت ب ــداری نس ــس و اداره کل راه م

ــدام گــردد ــه دشــتکار اق جــاده بردســیر ب

ــا و  ــات ه ــا هی ــد، ســپس ب ــل دهن مســتندات را تحوی
کمیتــه ها تمــاس گرفتیــم و پــس از آن ارســال اطاعات 
انجــام شــد بــه طــوری کــه کار مــا تــا رســیدن بــه ۷۰5 

نفــر چهــره ورزشــی اســتان ســه ســال طــول کشــید.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی هیــات هــا ارســال اطاعــات 
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.
ــاب  ــان برخــی مشــکات در تالیــف کت ــا بی ــی ب صنعت
بیــان کــرد: فقــط در رشــته ورزش هــای رزمــی نزدیــک 
بــه ۲۰ هــزار نفــر ورزشــکار ســازماندهی شــده و بیمــه 
شــده داریــم کــه نزدیک بــه ۱۰ درصــد 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 ۱4۰۰ منتشــر 
شــد و آمادگــی داریــم پــس از رونمایــی از ایــن کتــاب و 
دریافــت اطاعــات 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 

ــازی شود. اعتمادس

   

مهندس جوادی مدیر عامل فوالد سیرجان ایرانیان: 

وی بــا اشــاره بــه مراحــل اجرایــی ایــن طرح 
گفت: هیئت هــای ممیزی مرکزی، اســتانی 
ــا ترکیــب خاصــی کــه در  و شهرســتانی ب
ــون پیش بینــی شــده تشــکیل شــده و  قان
امیدواریــم هــر چــه ســریع تر طــرح رتبــه 

بنــدی معلمــان اجرایــی شــود.
زاهــدی بــا بیــان اینکــه تاریــخ اجــرای طرح 
ــزود: در  ــاه ۱4۰۰ اف ــهریور م ــرای ۳۱ ش ب
احکامــی کــه ســال آینده نیــز زده می شــود 
شــش ماه دوم ســال ۱4۰۰ طلب فرهنگیان 
بــه عنــوان دیــون حســاب شــده و امیدواریم 
کــه مجلــس نیــز ایــن موضــوع را پیگیــری 
کنــد تــا این اضافــه حقــوق معلمان بــه آنها 

ــود. پرداخت ش
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره شوری، آیه ۲۰-۱۹
»اهلل لطیف بعباده، یرزق من یشاء وهو 

القوی العزیز من کان یرید الحرث اآلخرة 
نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا 

نوته منها وما له فی اآلخرة من نصیب«
خداوند نسبت به بندگانش لطف دارد. هر کس را بخواهد 
روزی می دهد واو قوی وشکست ناپذیر است. کسی که 
زراعت آخرت را بخواهد به او برکت می دهیم وبر محصولش 
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: خداوند نسبت به بندگانش لطیف است ودارای لطف 
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 
توسعه ی روزیست درباره ی هر کس که بخواهد. 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 
ذکر شد، یعنی صاحب لطف ومحبت ومرحمت ودیگر آگاه 
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. 
۱- مقام لطف ۲- رزاقیت ۳- قوت ۴- وعزت. 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 
وبهره ای نخواهند داشت. تشبیه جالب وکنایه زیبایی است. 
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 
دیگر ومطلوب بالغیر اسالم به دنیای انسانها به عنوان مزرعه 

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 
لطیف بعباده یرزق من یشاء( قال والیة امیرالمومنین )علیه 
السالم( قلت )من کان یرید حرث اآلخرة( قال: معرفة امیر 
المومنین )علیه السالم( واالئمة )علیهم السالم(. )نزد له فی 
حرثه( قال نزیده منها قال: یستوفی نصیبه من دولتهم. 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 )علیه السالم( فرمود: منظور والیت امیرالمومنین )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: منظور معرفت امیرالمومنین وامامان )علیه السالم( 

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 

)علیه السالم( نصیب وبهره ای برایش نخواهد بود.

  آیه 6 سوره  نساء :
و یتیمان را بیازمایید تا وقتی به )سن( زناشویی برسند پس اگر 
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 

گواه بگیرید خداوند برای حسابرسی کافی است.
1- فلسفه آزمودن یتیمان برای چیست؟

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 کامالً 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، بلکه آنها را قبل از بلوغ با برنامه های عملی، برای زندگی 

مستقل آماده کنید.
اما اینکه چگونه باید یتیمان آزمایش شوند، راه آن این است که 
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.
2-  منظور از تعبیر  »اذا بلغوا النکاح« 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.
3- سرپرستان ایتام در چه صورتی می توانند از اموال 

آنها بردارند؟
سرپرستان ایتام اگر متمکن و ثروتمندند نباید به هیچ عنوانی 
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 

اموال آنها بردارند.
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«
4- چرا قرآن دستور به گواه گرفتن می دهد؟

این آخرین حکمی است که درباره اولیاء 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 

باقي نماند.
5-  منظور 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.
6- فلسفه تعبیر  »رشد« در آیه شریفه چیست؟

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 

اجتماعی افرادی چون یتیم مختل می ماند.
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بــا مصوبه  نمایندگان مجلــس، اجرای 
ــواده در  ــک خان ــاع و پزش ــام ارج نظ
مناطق روستایی، عشایری و شهرهای 
ــر روســتاییان،  ــزار نف ــر بیســت  ه زی
ــر  ــهرهای زی ــاکنین ش ــایر و س عش
بیســت  هــزار)۲۰.۰۰۰( نفــر جمعیت 
مشــمول نظــام ارجــاع و پزشــک 

ــی شــود. ــواده م خان
سیاســی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
نماینــدگان  فــارس،  خبرگــزاری 
مجلس شــورای اســالمی در نشســت 
ــنبه  ــح روز سه ش ــت صب ــی نوب علن
ــان بررســی بخــش  ــس در جری مجل
هزینــه ای الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۱ 
کل کشــور، بندهــای )الــف( و )ب( 
تبصــره )۱7( مــاده واحــده ایــن الیحه 

ــد. ــب کردن را تصوی
ــاده  ــره )۱7( م ــف( تبص ــد )ال در بن
واحــده ایــن الیحــه آمــده اســت: بــه 
منظــور رعایــت عدالــت در ســالمت، 
ــش  ــاع و کاه ــام ارج ــترش نظ گس
ســهم پرداخــت بیمه شــدگان، بــا 
ــواده و  ــک خان ــن پزش ــر گرفت درنظ
نظــام ارجــاع و نســخه الکترونیــک و 
اســتانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی، ســازمان 
هــای بیمــه گــر پایــه ســالمت 
می تواننــد درچارچــوب مصوبــات 

شــورای عالی بیمــه ســالمت در قالب 
افزایــش ســهم خــود، بــدون کاهــش 
ــات(  ــمول خدم ــطح و ش تعهدات)س
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)۲( ، نســبت 
بــه پرداخــت بخشــی از مابه التفــاوت 
تعرفــه دولتــی و غیردولتــی در ســقف 

ــدام نماینــد. ــارات مصــوب اق اعتب
ســاکنین  و  عشــایر  روســتاییان، 
شــهرهای زیر بیســت  هــزار)۲۰.۰۰۰( 
نفــر جمعیــت مشــمول نظــام ارجــاع 
و پزشــک خانــواده مــی باشــند. ســایر 
جمعیــت کشــور نیــز درصــورت 
ــان و  ــت، درم ــت وزارت بهداش موافق
آمــوزش پزشکی)شــورای عالــی بیمه 
ــه  ــط مربوط ــق ضواب ــالمت( مطاب س
درآن  وزارتخانــه تحــت پوشــش نظام 

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــاع ق ارج
همچنیــن در بنــد )ب( تبصــره )۱7( 
مــاده واحــده ایــن الیحــه آمده اســت: 
بــه منظــور اجــرای قانــون حمایــت از 
خانــواده و جوانــی جمعیــت،  اعتبــار 
ردیــف شــماره 55۰۰۰۰-6۰ جــدول 
شــماره)9( ایــن قانــون براســاس 
ــت و  ــی جمعی ــتاد مل ــات س مصوب

ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــط س توس
ــط  ــی ذی رب ــتگاه های اجرائ ــه دس ب
دســتورالعمل  می گــردد.  ابــالغ 
اجرائــی ایــن بنــد مشــتمل بر مــوارد 
مصــرف، نحــوه توزیــع و هزینه کــرد 
بیــن دســتگاه های اجرائــی ذی ربــط و 
چگونگــی پایــش و ارزیابــی عملکــرد 
منابــع مذکــور ظــرف ســه  مــاه پــس 
از ابــالغ ایــن قانــون توســط ســازمان 
برنامــه و بودجــه تهیــه و بــه تصویب 

ــد. ــور می رس ــتاد مذک س
ــاق  ــا الح ــدگان ب ــن نماین همچنی
پیشــنهاد زهــرا شــیخی ســخنگوی 
کمیســیون بهداشــت موافقت کردند.
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بــه منظــور تأمیــن هزینــه تأســیس ۱۱ مرکز 
ــری، تشــخیص  ــتانی پیشــگیری، غربالگ اس
زودرس و درمــان ســرطان پســتان و تشــکیل 
ــرطان  ــان س ــی تشــخیص و درم ــبکه مل ش
پســتان شــامل اســتان های اصفهــان، گیالن، 
خراســان شــمالی، همــدان، کهگیلویــه و 
بویراحمــد، خوزســتان، گلســتان مبلــغ 8۰۰ 
ــف شــماره -6۰ ــال از محــل ردی ــارد ری میلی

ــده  ــاده واح ــماره)9( م ــدول ش 55۰۰۰۰ ج
الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱ کســر و بــه ردیف 
شــماره ۱۱۳67۴ بــا عنــوان جهاد دانشــگاهی 
ــدرج در  ــت من ــرطان برس ــکده س – پژوهش
پیوســت اطالعــات تکمیلــی الیحــه بودجــه 

اضافــه گــردد

بنیاد مستضعفان در سال آینده ۷ هزار میلیارد 
تومان صرف محرومیت زدایی می کند

ــال  ــت: امس ــتضعفان گف ــاد مس ــس بنی ریی
۴۲۰۰ میلیــارد تومــان بــرای محرومیــت 
زدایــی هزینــه شــد و ســال بعــد ایــن اعتبــار 
بــه 7 هــزار میلیــارد تومــان می رســد کــه این 
نشــان می دهــد بخــش عمــده درآمــد بنیــاد 
مســتضعفان بــرای رفــع محرومیت از کشــور 

اســت.
بهره بــرداری  »پرویــز فتــاح« در مراســم 
بنیــاد  محرومیت زدایــی  طــرح  از 89۲7 
مســتضعفان بــه ارزش 788 میلیــارد تومــان 
کــه  بــا حضــور رئیــس دفتــر مقــام معظــم 
رهبــری برگــزار شــد، افــزود: بــا وجــود اینکــه 
ــه  ــا در جلس ــم ام ــختی را گذراندی ــال س س
هیــات امنــای کــه روز گذشــته برگــزار شــد 
از شــاخص ها راضــی بودیــم و پروژه هــای 
بنیــاد یکــی  پــس از دیگــری بــه بهره بــرداری 

می رســد.
وی گفــت: کار و فعالیت در بنیاد مســتضعفان 
بــه صــورت جهــادی و بــا بهره گیــری از 
ظرفیــت گروه هــای جهــادی انجــام می شــود. 
امســال کارهــای بزرگــی در حوزه هــای تولیــد 
و اشــتغال نیــز بــه همــت بنیــاد مســتضعفان 
ــل 6.5  ــرداری از تون ــه بهره ب ــد ک ــام ش انج
ــران- شــمال،  ــرز در آزادراه ته ــری الب کیلومت
ــه  ــوالد در منطق ــم ف ــه عظی ــاح کارخان افتت
محــروم و مــرزی ســنگان در خراســان رضوی، 
بــزرگ در حــوزه  پروژه هــای  تکمیــل  و 
کشــاورزی و ... از جملــه ایــن اقدامــات اســت 

و بخــش عمده ای از این دســتاوردها از مســیر 
ــری  ــوان و بهره گی ــگان ج ــری نخب به کارگی
از ظرفیت هــای شــرکت های دانش بنیــان 

محقــق شــده اســت.
فتــاح گفــت: هیــچ پــروژه ای در بنیــاد معطل 
نشــد، کار را جلــو بردیــم و نیازمنــد خارجی ها 
نشــدیم. تولید در همــه امور و میــزان راندمان 

کار بــاال رفته اســت.
رئیــس بنیــاد مســتضعفان انقالب اســالمی با 
بیــان اینکــه افزایــش ســطح خدمات نســبت 
بــه ســال ۱۴۰۰ برنامــه ما بــرای ســال جدید 
ــال  ــای س ــات برنامه ه ــزود: مصوب ــت، اف اس

آینــده، بــه زودی مصــوب می شــود.
رئیــس بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی 
خبــر داد: امســال درمجمــوع کمک هــای 
ــتقیم  ــتقیم و غیرمس ــی مس محرومیت زدای

ــود. ــان ب ــارد توم ــاد ۴۲۰۰ میلی بنی
ــش  ــا روز گذشــته بی ــات امن ــت: هی وی گف
ــرای پروژه هــای  ــان ب ــارد توم از 7 هــزار میلی
ــص  ــده تخصی ــال آین ــی س محرومیت زدای
داد کــه رشــد بســیار خوبــی اســت و 
بخــش قابل توجهــی از ایــن منابــع بــه 
محرومیت زدایــی و آبادانــی در مناطــق هــدف 

ــت. ــد یاف ــاص خواه اختص
ــع  ــامل توزی ــا ش ــن طرح ه ــت: ای ــاح گف فت
بســته های معیشــتی و حمایتــی اســت، 
مســکن محرومــان، کمــک بــه مهــار کرونــا، 
احــداث مراکــز جامــع ســالمت شــامل 

بیمارســتان ها، کمــک بــه دانــش آمــوزان و امــور فرهنگــی، تهیــه 
ــه و ســیل و اعطــای  ــه حــوادث غیرمترقب ــه و کمــک ب جهیزی

ــت. ــه اس ــاد از آن جمل ــگان بنی ــیمان رای س
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: اخیــراً ۱۱5 هزارمیــن ســند علــوی را بــه مــردم 
ــوی مردمــی اســت و  ــاد عل ــا در بنی ــم. ســاختار م ــل دادی تحوی
ــب  ــای داوطل ــم اســت چــون از گروه ه هزینه هایمــان بســیار ک
و جهــادی اســتفاده می کنیــم، هــدف اصلــی مــا ایــن اســت کــه 
مــردم خودشــان بــه توانمنــدی برســند و دیگــر نیــاز بــه ایــن نوع 

کمک هــا نداشــته باشــند.
رئیــس بنیــاد مســتضعفان تصریــح کــرد: مــا در بنیــاد بــه دنبــال 
رضایــت مــردم و رضایــت خــدا هســتیم و مطمئنیــم کــه بــا این 

کار پایه هــای انقــالب مســتحکم می شــود.

آزادسازی 33۰ زندانی جرائم غیرعمد با گذشت ۱۹۰ طلبکار کرمانی
رئیــس کل دادگســتری اســتان  کرمــان گفــت: ۳۳۰ 
نفــر مددجــوی جرائــم غیرعمــد از زندان های اســتان 

کرمــان طــی ســال جــاری آزاد شــدند.
ــداهلل  ــان، ی ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
موحــد در نشســت هیئــت امنــای ســتاد دیه اســتان 
ــم  ــوی جرای ــر مددج ــت: آزادی ۳۳۰ نف ــار داش اظه
غیرعمــد از زندان هــای اســتان کرمــان طــی ســال 
جــاری صــورت گرفت که کاری بســیار دشــوار اســت .
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 کمک هــای 
خیــران بــرای آزادی زندانیــان جرایم غیرعمــد باید از 
ظرفیت هــای ائمــه جمعــه و جماعــات، ظرفیت های 
اقتصــادی بــزرگ در اســتان کرمان به منظور توســعه 
کمــک بــه آزادی زندانیــان جرایــم غیرعمد بهــره برد. 

گذشت ۲8۰ میلیارد تومانی ۱9۰ طلبکار کرمانی
ــان در  ــتان کرم ــه اس ــتاد دی ــی س ــر نمایندگ مدی
ســخنانی بیــان کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تاکنون 
زمینــه آزادی ۲9۱ نفــر از مددجویــان جرایم غیرعمد 

از زندان هــای اســتان کرمــان فراهــم شــده اســت.

ــوع  ــن مجم ــوی قوام همچنی ــت اهلل موس ــید حج س
پرداخت هــای ارائــه شــده بــرای آزادی مددجویــان 
جرایــم غیرعمــد را ۱9 میلیــارد و 9۳ میلیــون تومــان 
ذکــر و بیــان کــرد: از ایــن میــزان ۱۴ میلیــارد و 797 
ــوده  ــران ب ــای خی ــل کمک ه ــان از مح ــون توم میلی

اســت.
وی یــادآور شــد: در مجمــوع ۱7 نفــر بــدون پرداخــت 
وجــه و بــا اخــذ رضایــت شــاکی از زنــدان آزاد شــده اند 
و بــا برگــزاری جلســات صلــح و ســازش بــا ۱9۰ نفــر 
ــان  ــون توم ــارد و 8۰۰ میلی ــرای ۲86 میلی ــاکی ب ش

ــد. ــدام کرده ان ــف بدهــی اق تخفی
مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه در اســتان کرمان با اشــاره 
ــاه  ــزان در م ــا برگــزاری جشــن های گلری ــه اینکــه ب ب
مبــارک رمضــان در ۲۳ شهرســتان تابعــه اســتان افزون 
بــر ۱7 میلیــارد تومــان تعهــد خیــران حاصــل شــد از 

وصــول ۱5 میلیــارد تومــان تاکنــون خبــر داد.
ــای  ــد بنگاه ه ــه تعه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی قوام ب موس
اقتصــادی نیــز ۲۴ میلیــارد تومــان بــوده اســت، عنــوان 
کــرد: تاکنــون ۱۲ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان برای 

ســتاد دیــه وصــول شــده اســت.
۳7 مددجوی کرمانی شب عید آزاد می شوند

ــو در  ــر ۱۴۴ مددج ــال حاض ــد: در ح ــادآور ش وی ی
ــد کــه از ایــن  زندان هــای اســتان کرمــان حضــور دارن

ــه دلیــل  ــه، 7۳ نفــر ب تعــداد ســه نفــر بدهــکار دی
چــک برگشــتی، 6۱ نفــر به دلیــل ناتوانــی در 
پرداخــت مهریــه و 7 نفــر به دلیــل عــدم توانایــی در 

ــد. ــر می برن ــدان به س ــه در زن ــت نفق پرداخ
مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه در اســتان کرمــان بیان 
کــرد:  کمتریــن زندانی تصادفــات را در اســتان کرمان 
داریــم، 6 نفــر از مجمــوع مددجویــان جرایم غیرعمد 
ــال 99  ــه س ــوط ب ــان مرب ــتان کرم ــای اس زندان ه
ــتر  ــه بیش ــد ک ــان می ده ــر نش ــن ام ــتند وای هس
زندانیــان جرایم غیرعمد اســتان کرمــان جدیدالورود 

. هستند

رییس بنیاد مستضعفان گفت: 

 یــک منبــع مطلــع بــا ارایــه جزییاتــی دربــاره قتــل یکــی 

ــد  ــان تاکی ــی کرم ــروی انتظام ــته نی ــران بازنشس از اف

کــرد کــه ایــن موضــوع در دســت بررســی قــرار دارد.

ــا  ــگار ایرن ــا خربن وی شــبانگاه جمعــه در گفــت و گــو ب

توضیــح داد: در پــی کشــف جســد رسهنــگ بازنشســته 

ــام مرتضــی رضایــی زاده در حوالــی  ــا ن پلیــس راهــور ب

کارخانــه ســیامن کرمــان، اکیپــی از عوامــل پلیــس آگاهی 

اســتان کرمــان بــه محــل عزیمــت کردنــد و رســیدگی بــه 

موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد.

بــه گفتــه وی، اقدامــات فنــی بــرای شناســایی قاتــل یــا 

قاتــان آغــاز شــده و تحقیقــات اولیــه کارآگاهــان حاکــی 

از آن اســت کــه بــه احتــامل قــوی ایــن قتــل بــا انگیــزه 

اختافــات شــخصی انجــام شــده اســت.

ــی  ــگ مرتض ــا، رسهن ــی ایرن ــات دریافت ــاس اطاع براس

اداره  رضایــی زاده کــه آخریــن ســمت وی ریاســت 

ــود،  ــان ب ــتان کرم ــور اس ــس راه ــی پلی ــی و مهندس فن

اردیبهشــت امســال بازنشســت شــده بــود.

قتل افرس بازنشسته پلیس 
کرمان در دست بررسی است
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ــت:  ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
 ۴۷ از  صــادرات  می شــود  پیش بینــی 
ــی  ــن در حال ــد. ای ــور کن ــارد دالر عب میلی
اســت که در ســال گذشــته ۳۵ میلیــارد دالر 

ــتیم. ــادرات داش ص
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه سیاســی 
خبرگــزاری تســنیم، ســیدرضا فاطمی امین 
ــش از  ــارت پی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
خطبه هــای روز )20 اســفند( نمازجمعــه 
تهــران اظهــار داشــت: تــورم یــک بیمــاری 
مزمــن و ۵0 ســاله اقتصــاد ایــران اســت، امــا 
ــورم را  ــاق ت ــد اتف ــر چن ــال های اخی در س
ممتــاز کــرد. در چهــل پنجاه ســال گذشــته 
ــاال داشــتیم، یکــی  ــورم ب در ســه مقطــع ت
ــت دوم در  ــود. نوب ــال های ۷۳ و ۷۴ ب در س
ســال های 91 و 92 بــود. امــا در چهــار ســال 
ــی  ــاالی س ــه ب ــت ک ــابقه اس ــر بی س اخی
ــد  ــاه درص ــتیم. اوج پنج ــورم داش ــد ت درص
ــه  ــم ب ــم. ه ــاری داری ــال ج ــورم را در س ت
لحــاظ مــدت و هــم به لحــاظ مقادیــر، چهار 
ســال گذشــته ویــژه و در طول تاریــخ اقتصاد 

ــت. ــر اس ــران بی نظی ای
وی خاطرنشــان کــرد: گفتــه می شــود کــه 
ســه عامــل نقدینگــی، قیمت هــای خارجــی 
و تولیــد در نــرخ تــورم موثــر هســتند. یــک 
موضوعــی کــه از آن غفلــت می شــود، اصالح 
بازارهاســت. درســت که بــرای کاهش تــورم، 
بایــد نقدینگــی را کاهــش بدهیــم، نــرخ ارز 
متعــادل باشــد و تولیــد افزایــش پیــدا کنــد، 
امــا اصــالح ســاختار بازارهــا مهــم اســت. در 
ــا در  ــز م ــاه گذشــته تمرک شــش هفــت م
ایــن وزارتخانــه بر اصــالح ســاختار بــازار بود. 
ــه دنبــال ســه موضــوع دیگــر هــم  البتــه ب
بودیــم. رویکــرد و نگاه مــا در وزارت صمت در 
مواجهــه بــا تــورم صرفــا مدیریــت نقدینگی، 
نــرخ ارز و افزایــش تولیــد نیســت. مــا عــالوه 
بــر آن هــا بایــد اصالحاتــی در ســاختار بــازار 

ــام بدهیم. انج

وزیــر صمــت بیــان داشــت: یکــی از 
بخش  هایــی کــه اگــر تورمــش مهــار 
ــار  ــز مه ــا نی ــایر بخش ه ــورم س ــود، ت ش
می شــود، بــازار مــواد پایــه اســت. هرچقــدر 
کــه بتوانیــم ســاز و کارهای قیمت گــذاری 
در مــواد اولیــه ماننــد فوالد، پتروشــیمی و... 
را مدیریــت کنیــم و مــواد اولیــه را ارزان تــر 
ــر  ــانیم، بهت ــده برس ــه دســت تولیدکنن ب
می توانیــم قیمت هــا را کنتــرل کنیــم. 
علی رغــم اینکــه مشــکالتی وجود داشــت، 
امــا قیمــت برخــی مــواد اولیه کاهــش پیدا 
ــرای  ــه ب ــود ک ــن نتیجــه کاری ب ــرد. ای ک
ــم.  ــام دادی ــه انج ــواد پای ــازار م ــالح ب اص
افزایــش قیمــت فــوالد و میلگرد نیز ناشــی 
از بحــران اوکرایــن اســت. التهابــی کــه در 
ــرل  ــتیم، کنت ــاهد هس ــوالد و.. ش ــازار ف ب

خواهــد شــد.
فاطمــی امیــن عنــوان کــرد: در خصــوص 
کاالهــای نهایــی و مصرفی خانــوار کارهای 
زیــادی در دولــت انجــام شــد. کارهایــی در 
وزارت جهــاد بــرای تثبیــت قیمــت مــرغ و 
ــت  ــد. در وزارت صم ــام ش ــرغ انج تخم م
ــی از  ــه یک ــد ک ــام ش ــی انج ــز کارهای نی
ــر روی  ــده ب ــت تولیدکنن ــا درج قیم آن ه
کاالهــا بــود. قیمــت مصرف کننــده را بایــد 
فروشــگاه اعــالم کنــد. در نتیجــه در بیــش 
از ۵ هــزار قلــم کاال قیمت هــا کاهــش 
پیــدا کــرده اســت. در حــوزه خدمــات نیــز 

کارهایــی انجــام دادیــم.
وی خاطرنشــان کــرد: تــورم یــک بیمــاری 
عمیــق، گســترده و مزمــن اقتصــاد ایــران 
اســت و خوشــبختانه در ســال جــاری نــرخ 
تــورم 10 درصــد کاهــش یافــت. در اوایــل 
شــهریور بــه ۴۳ درصــد رســیده بود کــه در 
مــاه گذشــته به ۳۵ درصد رســید. ان شــااهلل 
کاهــش تــورم و بازگشــت آرامــش به بــازار 
را در ســال آینــده نیــز شــاهد خواهیــم بود.

وزیــر صمــت در ادامــه در خصــوص شــعار 

ســال 1۴00 گفــت: در ایــن حــوزه کارهــای متعــددی صــورت گرفته 
و مــن بــه دو ســه مــورد اشــاره خواهــم کــرد. یکــی از اقداماتــی کــه 
ــع صــادرات و تولیــد انجــام شــد، تســهیل  ــرای رفــع موان امســال ب
مقــررات بــود. پیش بینــی می شــود صــادرات از ۴۷ میلیــارد دالر عبور 
کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه در ســال گذشــته ۳۵ میلیــارد دالر 

صــادرات داشــتیم.
وی عنــوان کــرد: اکثــر واحدهــای تولیدی و کســب و کارهــا از کمبود 
نقدینگــی شــکایت می کننــد. یکــی از کارهــا پرداخــت تســهیالت به 
واحدهــای تولیــدی مبتنــی بــر پرونــده در ســامانه الکترونیکی اســت. 
ایــن پــول در بازارهــای دیگــر منحــرف نخواهد شــد، انحــراف منابع را 
کاهــش خواهیــم داد و دریافــت تســهیالت نیــز بســیار ســاده خواهــد 
شــد. امیدواریــم بــا ایــن کار دیگــر مشــکالتی کــه امســال داشــتیم، 

نداشــته باشیم.
فاطمــی امیــن گفت: همچنیــن در دو مــاه گذشــته کارت بازرگانی که 
مفســدهای زیــادی داشــت و شــما چیزهایی شــنیدید، بــدون دخالت 

عامــل انســانی و هوشــمند صادر شــد. بنابراین مفاســد از بیــن رفت.

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات تاکیــد کــرد: ماهواره 
»نــور 2« بــر شــانه »ماهواره بــر بومــی قاصد« بــا موفقیت 
بــرای اولیــن بــار در مــدار ۵00 کیلومتــری زمیــن قــرار 
گرفــت و مســیر تثبیــت تزریــق ماهــواره به الیــه لئو که 
دســتور رییــس جمهــور و مصوبــه اولین جلســه شــورای 

عالــی فضایــی در دولــت مردمــی بــود، هموار شــد.
ــا،  ــوزش ایرن ــم و آم ــروه عل ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ  ب
»عیســی زارع پــور« در پیام اینســتاگرامی از موفقیت آمیز 

ــر داد. ــور 2« خب ــواره »ن ــاب ماه ــودن پرت ب
ــن و  ــه زمی ــعبانیه ک ــت ش ــر برک ــام پ ــزود: در ای وی اف
ــور اســت و  ــار)ع( من ــه یمــن والدت ائمــه اطه ــان ب زم
بــاران رحمــت پــروردگار بــر زمیــن جــاری اســت، امــروز 
ــی  ــص و انقالب ــان متخص ــدت جوان ــالش و مجاه ــا ت ب
ایــن ســرزمین و بــه دســت سبزپوشــان ســپاه اســالم، 
ماهــواره »نــور 2« بــر شــانه »ماهواره بــر بومــی قاصــد« با 
موفقیــت بــرای اولین بــار در مــدار ۵00 کیلومتری زمین 
قــرار گرفــت و مســیر تثبیــت تزریــق ماهــواره بــه الیــه 
لئــو )مــدار نزدیــک زمیــن( کــه دســتور رییــس جمهور 
و مصوبــه اولیــن جلســه شــورای عالــی فضایــی در دولت 

مردمــی بــود، همــوار شــد.
زارع پــور عنــوان کــرد: نــور 2 کــه نخســتین ســیگنال 
ــا موفقیــت  هــای آن توســط ایســتگاه هــای زمینــی ب
ــواره ای سنجشی -شناســایی اســت  ــت شــد، ماه دریاف
کــه هــر 90 دقیقــه بــه دور زمیــن گــردش خواهــد کــرد 
ــن  ــپهر ایران زمی ــراز س ــار از ف ــبانه روز 1۶ ب ــر ش و در ه
خواهــد گذشــت و ماموریتــش حداقــل ســه ســال ادامــه 

خواهــد داشــت.
وزیــر ارتباطــات ایــن موفقیــت ارزشــمند را بــه محضــر 
رهبــر فرزانــه انقــالب، ریاســت جمهــوری، مردم ســرفراز 
ــپاه  ــای س ــروی هوافض ــد نی ــمندان مجاه ــران، دانش ای
ــت  ــگران صنع ــن و تالش ــه متخصصی ــداران و هم پاس

فضایــی کشــور تبریــک گفــت.
زارع پــور تاکیــد کــرد: به تدریــج بــا تکمیــل حلقه هــای 
ــد،  ــه فضــل خداون ــاب ماهــواره، ب دانــش ســاخت و پرت
مســیر قــرار دادن ماهــواره هــای مــورد نیــاز کشــور در 
مــدارات مختلــف زمیــن را با ســرعت طی خواهیــم کرد. 
دانــش اگــر در ســتاره ثریا باشــد ایرانیــان آن را به دســت 

خواهنــد آورد.
ــا  ــران ب ــی ای ــواره نظام ــن ماه ــا، دومی ــزارش ایرن ــه گ ب
نــام نــور-2 امــروز همزمــان بــا اعیــاد شــعبانیه توســط 
ــد  ــی قاص ــوخت ترکیب ــه ای و س ــه مرحل ــر س ماهواره ب
نیــروی هوافضــای ســپاه بــه فضا پرتــاب و با موفقیــت در 

مــدار ۵00 کیلومتــری زمیــن تزریــق شــد.
نــور-2 کــه ماهــواره ای سنجشــی و شناســایی اســت بــا 
ــس از  ــه پ ــه و ۴۸0 ثانی ــر ثانی ــر ب ســرعت ۶/۷ کیلومت

پرتــاب در مــدار ۵00 کیلومتــری قــرار گرفــت

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از ســیرجان، امیــر ســبتکی 
امــروز بــا اشــاره به کشــف کاالی قاچــاق بــه ارزش 2۵ میلیارد 
تومــان طــی امســال اظهــار کــرد: ایــن کاالهــا شــامل لــوازم 
ــا  ــوازم آرایشــی خارجــی کــه عمدت خانگــی، محصــوالت و ل
در محورهــای بنــادر جنــوب در حوزه اســتحفاظی شهرســتان 
ــاق کاال و ارز  ــده قاچ ــه 11۳ پرون ــن رابط ــف و در همی کش

تشــکیل شــد.
ــده در  وی در حــوزه جرایــم اقتصــادی عنــوان کــرد: 1۵ پرون
رابطــه بــا اخــالل در نظــام اقتصادی تشــکیل شــد کــه جرایم 
اقتصــادی ایــن پرونده هــا  بــه مبلــغ ۸۵ میلیــارد تومــان بــوده 
اســت.وی از کشــف بیــش از ۶ تــن انــواع مــواد مخــدر خبــر 
ــروش  ــاد خرده ف ــر معت ــه  ۷۸2 نف ــن رابط ــزود: درای داد و اف
ــرای  و قاچاقچــی در ســطح شهرســتان دســتگیر شــدند و ب
ــا کمــک مســؤوالن و برنامه ریــزی  ایجــاد جامعــه ای ســالم ب
انجــام شــده معتــادان بــه مــواد مخدرمراحــل تــرک اعتیــاد 
را می گذراننــد و پــس از تــرک اعتیــاد و سالم ســازی زمینــه 

ــان ایجــاد می شــود. اشــتغال آن
ــیرجان  ــرقت در س ــدی س ــش 12 درص ــه کاه ــبتکی ب  س
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته هــم اشــاره کــرد و 
گفــت: دســتگیری مجرمــان در حوزه های مختلــف 2۸ درصد 
ــه زمــان مشــابه ســال گذشــته افزایــش داشــته و  نســبت ب
ــال در  ــدای س ــی از ابت ــی و صنف ــن عموم ــر اماک ــارت ب نظ
ــدت 2۸0  ــن م ــی ای ــد دارد و ط ــد رش ــتان 2۸ درص شهرس
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 قــرار دارد.

مسیر تثبیت تزریق 
ماهواره به الیه لئو با 

پرتاب »نور۲« هموار شد

فلسفه  نماز وسّر آفرینش 
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سیمای نماز در مکتب وحی :
 نمــاز بزرگتریــن عبــادت ومهمتریــن ســفارش همــه 
انبیاســت . لقمــان پســرش را بــه نمــاز ســفارش مــی 
کنــد » یــا بنــی اقــم الصلــوه « ) لقمــان 1۷ ( ، حضرت 
عیســی ) علیــه الســالم ( در گهــواره می گویــد : خدایم 
مــرا بــه نمــاز و زکات توصیــه کــرده اســت . » اَو صانـِـی 

لــوه وَ الــزَّکاهِ ماُدمــُت َحیــاً « ) مریــم ۳1 (  بِالصَّ
رســول اکــرم ) صلــی اهلل علیــه والــه ( مــی فرمایــد : 
لــوهَ ُقــرهَ َعینــی « )  نمــاز نــور چشــم مــن اســت » الصَّ
بحــار ج ۷۷ ص ۷۷ ( خــدا بــه موســی می فرمایــد : . » 

لــوهَ لِِذکــرِی « ) طــه 1۴ ( اََقــَم الصَّ
 نماز را برای یاد من بپا دار . 

ــا واژه هــای گوناگــون، از  ــار ب ــود ب در قــرآن بیــش از ن
نمــاز ســخن بــه میــان آمــده اســت، و ایــن  همــه تکرار 
ــه  ــد ب و ســفارش قــرآن، بیانگــر آن اســت کــه خداون
ــگاه رفیــع و  نمــاز، ارزش خاّصــی داده، و نمــاز در جای

بلنــدی، در پیشــگاه خــدا قــرار دارد.
ــا واژه هــای گوناگــون، از  ــار ب ــود ب در قــرآن بیــش از ن
نمــاز ســخن بــه میــان آمــده اســت، و ایــن  همــه تکرار 
ــه  ــد ب و ســفارش قــرآن، بیانگــر آن اســت کــه خداون
ــگاه رفیــع و  نمــاز، ارزش خاّصــی داده، و نمــاز در جای

بلنــدی، در پیشــگاه خــدا قــرار دارد.
ــه  ــرآن، ک ــوان« از ق ــازده عن ــر »ی ــه ذک ــا ب در اینج
هرکــدام پیــام خاّصــی در مــورد نمــاز دارنــد، پرداخته، 
و پــس از ترجمــه ی هــر آیــه یــا آیــات آن، بــه شــرح 

ــم: ــاه آن می پردازی کوت
 یک: اهمّیت و جایگاه رفیع نماز

1- در آیه ۳ سوره ی بقره می خوانیم:
الةَ؛ »الَّذیَن یُْؤِمُنوَن بِالَْغْیِب وَ یُقیُموَن الصَّ

ــه غیــب )آنچــه  )پرهیــزکاران( آن هــا هســتند کــه ب
پنهــان اســت( ایمــان دارنــد،و نمــاز را برپــا می دارنــد«.

 شرح کوتاه:
در ایــن قســمت از آیــه، خداونــد بــه دو ویژگــی 
ــح  ــزکار و پاک،تصری ــراد پرهی نخســتین،از ویژگــی اف
ــات و  ــه صف ــان آن هم ــه در می ــب اینک ــرده،و جال ک
ــب  ــه غی ــان ب ــد از ایم ــاز را بع ــای نیک،نم ویژگی ه
ذکــر نمــوده اســت، بنابرایــن »نمــاز« پــس از اصــول و 
اعتقــادات، نخســتین برنامــه عبــادی و عملی اســت که 

ــه خــدا اســت. مــورد توّج
و در آیــه ۳ ســوره ی انفــال، به پــاداری نمــاز به عنــوان 
نخســتین خصلــت مؤمنیــن حقیقــی و وارســته، ذکــر 

شــده اســت.
2- در آیه ۷1 سوره ی  توبه می خوانیم:

»وَالُْمْؤِمُنــوَن وَالُْمْؤِمَنــاِت بَْعُضُهــْم أولَیاُء بَْعــٍض یَأُْمُروَن 
اَلةَ. بِالَْمْعــُروِف وَیَْنَهــْوَن َعــِن الُْمْنَکــِر وَیُِقیُمــوَن الصَّ

ــد،  ــاور همدیگرن ــار و ی ــان، ی ــا ایم ــان ب ــردان و زن م
امربه معــروف و نهــی  از منکــر می کننــد و نمــاز را برپــا 

می دارنــد«.
 شرح کوتاه:

ــل  ــن اص ــردن ای ــوان ک ــس از عن ــوق، پ ــه ف در آی
ــا ایمــان  ــراد ب ــاری اف ــورد همی ــی در م اساســی و کلّ
بــه یکدیگــر، و وحــدت و هماهنگــی آن هــا، بــه شــرح 
جزئیــات پرداختــه، پــس از ذکر دو فریضه بــزرگ الهی، 
یعنــی امربه معــروف و نهــی  از منکــر، آن هــا را به عنوان 
»برپادارنــده نمــاز« یــاد می کنــد، و به این ترتیــب، 
ــاز،  ــه نم ــت اقام ــه اهمّی ــان را ب ــا ایم ــان های ب انس

ــازد. ــه می س متوّج
۳- در آیه ۳1 سوره ی  مریم می خوانیم:
الةِ وَ الَزَّکاةِ ماُدْمُت َحّیاً؛ »وَ أَوْصانِي بِالصَّ

ــاز و زکات،  ــه نم ــده ام ب ــه زن ــادام ک ــرا م ــد م خداون
ــت«. ــوده اس ــه نم توصی

 شرح کوتاه:
آیــه فــوق، از زبــان حضــرت عیســی)ع( اســت، آنــگاه 
 کــه در گهــواره ســخن گفــت: نخســت زندگــی و نبّوت 
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 بــه  عنوان نخســتین ســفارش الهی 
بــه عیســی)ع( ذکــر شــده اســت. و ایــن بیانگــر ارزش 

فــوق العــاده ی نمــاز بــر ســایر نیکی هــا اســت.
۴- در آیه ۴0 سوره ی ی ابراهیم می خوانیم:

اَلةِ وَِمْن ُذرِّیَِّتي ...؛ »رَِبّ إْجَعلِْني ُمِقیَم الصَّ
ــاز  ــدگان نم ــرا از برپاکنن ــدان م ــرا و فرزن ــا م     خدای

ــده«. ــرار ب ق
 شرح کوتاه:

حضــرت ابراهیــم)ع(، قهرمــان توحیــد، پــس  از آنکــه 
ــد.  ــحاق ش ــماعیل و اس ــام اس ــه ن ــر ب دارای دو پس
ــس از  ــد، پ ــاز برآم ــا و راز و نی ــکر و دع ــام ش در مق
ــود:  ــن ب ــی کــه کــرد ای شــکرگزاری، نخســتین دعای
»پــروردگارا! مــن و نســل مــرا از کســانی قــرار بــده کــه 

ــد«. ــا دارن نمــاز را برپ

جدول شماره : 5۲1
افقــی:1 افقــی: از امــراض واگیــردار - باعــث زحمــت 2 افقــی: مقــام مدال 
طــال - از ســبک هــای موســیقی - انــدک و کــم ۳ افقــی: پســوند نســبیت 
- بمــب پرتابــی ۴ افقــی: پنجــره خانــه - درخــت مخروطــی شــکل ۵ افقــی: 
مخلــوط و نامنظــم - خزنــده خــوش خــط و خــال - گوشــت آذری ۶ افقــی: 
زیــاده گــو و پرحــرف - نــان کاغــذی ۷ افقی: حــرص و طمــع - گل ته حوض 
- نوعــی حریــر ۸ افقــی: در نجــاری زیــاد اســت - صداقــت 9 افقــی: مجمــوع 
آثــار جــوی اعــم از ســرما و گرمــا در یــک شــهر یا ناحیــه - ســیلی 10 افقی: 
مقابــل کوچــک - نوعــی مــدل مــو - کنــار 11 افقــی: ناخــوش و مریــض - 

اســب خســرو پرویز

عمــودی: 1 عمــودی: مطلبــی را قبــول کــردن - کســی کــه فرمــان می 
بــرد 2 عمــودی: ذره بــاردار - رزق - بخشــی از جامعــه انســانی ۳ عمــودی: 
نیلوفــر هنــدی - روزگار - بیــرون ۴ عمــودی: طبیعــی و معمولــی - امــر بــه 
گفتــن ۵ عمــودی: منــزل بــزرگ - از وســایل نظافــت ۶ عمــودی: نشــان هر 
کشــور - تکیــه کالم درویــش ۷ عمــودی: درخــت جــوان - عمــل ســوختن 
۸ عمودی: زن و شــوهر را گویند - از تقســیمات کشــوری 9 عمودی: اشــعه 
مجهــول - فــوری و ســریع - پــدر بــزرگ 10 عمــودی: مجــازات شــرعی - 
بــه راه راســت رونــده - نوعــی بــرادر و خواهــر 11 عمــودی: فیــل باســتانی 

- باطــراوت
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ندا ثنایی رییس شبکه دامپزشکی شهرستان بردسیرگفت:

طرح تشدید نظارت های 
بهداشتی در طول ایام نوروز 

نــدا ثنایــی رییــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان بردســیر عنــوان 
کــرد: در راســتای تحقــق ســالمت و امنیــت غذایــی مــردم، طــرح 
تشــدید نظارت هــای بهداشــتی در طــول ایــام نــوروز 1۴01 و مــاه 

ــارک رمضــان اجــرا می شــود.  مب
وی افــزود: در ایــن طــرح کــه از تاریــخ 1۵ اســفند مــاه آغــاز شــده 
ــه دو اکیــپ ســیار در قالــب دو شــیفت کاری صبــح و  اســت روزان
بعدازظهــر  بــر تولیــد و عرضــه مــواد خــام دامــی نظــارت می کننــد.
وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه ضــرورت تشــدید کنتــرل و نظــارت 
ــه  ــی و ب ــام دام ــای خ ــه فرآورده ه ــد و عرض ــر تولی ــتی ب بهداش
منظــور حفــظ ســالمت مصــرف کننــدگان در ایــن طرح بــر تمامی 
واحدهــای توزیــع و عرضــه فرآورده هــای خــام دامــی در کلیــه مراکز 
تحــت پوشــش اعــم از قصابــی و مــرغ و ماهــی فروشــی و همچنین 
رســتوران هــا ، هتــل هــا ، چلوکبابی هــا و ... و همچنیــن خودروهای 
ویــژه حمــل فــراورده های خــام دامــی ، کشــتارگاه هــای دام و طیور 
و ســردخانه هــای نگهــداری فــرآورده هــای خــام دامــی   نظــارت و 

بازرســی صــورت میگیــرد.
وی  افــزود: از شــهروندان تقاضــا داریــم فــرآورده هــای خــام دامــی 
مــورد نیــاز خــود را فقــط از مراکــز مجــاز خریــداری و در هنــگام 
خریــد حتمــا به تاریــخ و انقضــای آن و مهر دامپزشــکی توجه کنند. 
همچنیــن در صــورت مشــاهده هرگونه تخلف مانند عرضه گوشــت 
قرمــز بــدون مهــر دامپزشــکی، عرضــه گوشــت از پیش چرخ شــده، 
عرضــه مــرغ قطعه بنــدی شــده فاقــد هویــت، عرضــه فرآورده هــای 
ــد  ــا و ک ــد، انقض ــخ تولی ــدون تاری ــاز ب ــده غیرمج ــته بندی ش بس
ــا شــماره  ــه شــماره تلفــن 1۵12 و  ی ــب را ب دامپزشــکی و ... مرات

تمــاس ۳۳۵20119 گــزارش نماینــد.

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

ــورای  ــه ش ــیر در جلس ــتان بردس ــرورش شهرس ــوزش و پ ــورای آم ــس ش ــدار و رئی فرمان
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 دانش آمــوزان از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار 

اســت و ایــن امــر بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت.  
 وی درخصــوص بنــد ۳ مــاده 1۳ قانــون 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. 

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بردسیر:

*

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 

کشف ۲5 میلیارد تومان کاالی 
قاچاق طی سال جاری در سیرجان



www.sepehrbrd. i r

5 
هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان        سال چهاردهم           شماره 522            دو شنبه  بیست وسوم اسفند  ماه 1400

  

رییــس کنفدراســیون صــادرات 
ایــران بــا بیــان اینکه حجــم تجارت 
خارجــی ایــران تــا پایــان امســال به 
۱۰۰ میلیــارد دالر خواهــد رســید، 
گفــت: آمارهــا افزایــش واردات را 
نشــان می دهــد کــه بــا توجــه 
ــای  ــدی کااله ــهم ۸۵ درص ــه س ب
ــی  ــش، حاک ــن افزای ــطه ای، ای واس
از رشــد و توســعه تولیــد در کشــور 

اســت.
ــادی  ــگار اقتص ــزارش خبرن ــه گ ب
ایرنــا، محمــد الهوتــی در نشســت 
خبــری با اشــاره بــه ادامــه دار بودن 
ــی  ــارت خارج ــی تج ــد افزایش رون
ایــران، اظهــار داشــت: در ۱۱ ماهــه 
امســال صــادرات از مــرز ۴۳ میلیارد 
ــه  دالر عبــور کــرده و واردات نیــز ب
۴۶ میلیــارد دالر رســیده اســت که 
در مجمــوع تجــارت خارجــی را بــه 
ــر  ــاند. ب ــی رس ــارد دالر م ۹۰ میلی
اســاس پیش بینی هــا تــا پایــان 
 ۱۰۰ صــادرات  و  واردات  ســال 
ــه خواهیــم  میلیــارد دالری را تجرب

کــرد.
۸5 درصــد واردات کاالهــای 

ــت ــطه ای اس واس
وی بــا اشــاره بــه منفــی بــودن تراز 
ــاری،  ــال ج ــور در س ــاری کش تج
ــد واردات  ــرد: ۸۵ درص ــح ک تصری
واســطه ای  کاالهــای  را  کشــور 
ایــن  کــه  می دهــد  تشــکیل 
افزایــش حاکــی از بهبــود عملکــرد 
ــن  ــه ای ــد آن دارد و ب ــد و رش تولی
ــت  ــه واردات در خدم ــت ک معناس

ــت. ــادرات اس ص
بــا  کــرد:  تاکیــد  الهوتــی 
سیاســت های دولــت ســیزدهم 
انجــام  گونــه ای  بــه  مدیریــت 
افزایــش  می شــود کــه شــاهد 
بــه  توجــه  بــا  صــادرات 
تســهیل گری های صــورت گرفتــه، 
باشــیم و در صــورت کاهــش یافتن 

صــادرات قطعــا محدودیــت وارداتــی بار 
دیگــر اعمــال خواهــد شــد.

ــرایط  ــه در ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
فعلــی حجــم واردات و صــادرات بــا هم 
متناســب اســت، خاطرنشــان کــرد: در 
بخــش صــادرات ۴۰ درصــد و در واردات 
ــم  ــه کرده ای ــد را تجرب ــد رش ۳۶ درص
ــکان آن  ــت ام ــت درس ــا مدیری ــه ب ک

فراهــم شــد.
رییــس کنفدراســیون صــادرات گفــت: 
بخشــی از جهــش صادراتــی بــه دلیــل 
گــذر از شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا 
ــرخ  ــت ن ــش قیم ــه افزای ــت، البت اس
جهانــی کاالهــا را نیز بــه دنبال داشــته 
اســت و همیــن رونــد از عوامــل رشــد 

ــود. ــوب می ش ــز محس واردات نی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال آینــده با 
افزایــش قیمــت نفــت مواجه هســتیم، 
اظهــار داشــت: در مــورد شــرایط جدید 
اقتصــادی جهــان، پیش بینــی تــورم ۵ 
تــا ۱۰ در کشــورهای اروپایــی و آمریــکا 
وجــود دارد کــه ســال ۱۴۰۱ را متفاوت 

ــد کرد. خواه
تنــوع بازارهــای صادراتــی در 

ــرد ــرار بگی ــتور کار ق دس
ــران  رییــس کنفدراســیون صــادرات ای
ــه،  ــراق، ترکی ــن، ع ــرد: چی ــح ک تصری
امــارات و افغانســتان پنــج کشــور 
نخســت صادراتــی ایــران هســتند 
ــه ردیــف چهــارم  ــزول امــارات ب کــه ن
شــریک های تجــاری ایــران نشــان 
می دهــد رونــد صادراتــی تســهیل 
شــده و نیازی به اســتفاده از کشــورهای 

ــت. ــارت نیس ــرای تج ــث ب ثال
ــورهای  ــز کش ــزود: در واردات نی وی اف
و  آلمــان  ترکیــه،  امــارات، چیــن، 
ســوییس در رتبه هــای نخســت تــا 
پنجــم قــرار گرفته انــد کــه نشــان 
مــی دهــد بــرای خریــد کاال از واســطه 
اســتفاده می کنیــم و بــه همیــن دلیــل 
امــارات در جایــگاه نخســت قــرار گرفته 
اســت؛ از ســوی دیگــر نــام آلمــان 

و ســوییس حکایــت از افزایــش 
ــی دارد. ــای واردات ــت کااله کیفی

الهوتــی بــا اشــاره بــه افزایــش 
حجــم تجــارت بــا همســایگان، 
اظهــار داشــت: برنامه هــای بســیاری 
بــرای توســعه واردات و صــادرات بــا 
کشــورهای هــم مــرز ایــران وجــود 
دارد. بــا توجــه بــه محدودیت هایــی 
تجــاری، تمرکــز بایــد بر کشــورهای 
پیرامونــی باشــد؛ زیــرا افزایش حجم 
ــر  ــق راحت ت ــن طری ــارت از ای تج
اســت و صادرات ســهولت بیشــتری 
تبــادل  راحت تــر  وجــوه  و  دارد 

می شــود.
بــه گفتــه وی، بــا افزایش هــای 
ــه  ــاز ب ــه نی ــورت گرفت ــاری ص تج
تنــوع بازارهــای صادراتــی نیــز دیده 
می شــود و نبایــد تنهــا محــدود بــه 
کشــورهای پیرامــون ایــران باشــیم، 
بلکــه بــا رفــع مشــکالت بازارهــای 
دور دســت را نیــز در دســتور کار قرار 

دهیــم.
ــی،  ــذف ارز 4200 تومان ــا ح ب
تعرفــه هــای وارداتــی حــذف 

ــود ش
رییس کنفدراســیون صــادرات ایران 
با بیــان اینکه حــذف نــرخ ارز ۴۲۰۰ 
ــر  ــا تاثی ــت کااله ــر قیم ــی ب تومان
ــود، اظهــار داشــت:  گــذار خواهــد ب
ــا کاهــش تعرفــه واردات  ــوان ب می ت
ــا  ــل قیمت ه ــاهد تعدی ــا ش کااله
ــرف  ــرای مص ــه را ب ــیم و هزین باش

کننــده نهایــی کاهــش دهیــم.
وی افــزود: بــا افزایــش قیمت جهانی 
کاالهــا، دولــت منابــع درآمــدی را به 
واردات اختصــاص دهــد و بــا هــدف 
ــت  ــا حمای ــورم ب ــرخ ت ــش ن کاه
وزارت صمــت و کشــاورزی پایه هــای 
وارداتــی تغییــر پیــدا کننــد، البتــه 
خبرهــای خوبــی بــرای برنامه ریــزی 
در ایــن زمینــه بــه گــوش می رســد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی الهوت

تجارت خارجی ایران به ۱۰۰ میلیارد دالر می رسد/ افزایش 
واردات نشان دهنده رشد تولید در کشور است

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

 : 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 عنــوان یکــی از ارکان اساســی اجتمــاع مــی دانــد 
ــد  ــر دیگــری ندارن و هیــچ یــک از مــرد و زن مزیتــی ب
جــز ایمــان و تقــوا ، و هــر فــرد ضامــن اعمــال و کــردار 
خویــش مــی باشــد . و ایــن مطلــب بــه خوبــی در احکام 
و دســتورات الهــی مشــهود اســت و اســالم 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 ، المــراة راعیــة علــی مــال زوجهــا ، 
و مســئولة عنــه ( مــرد مســئول تامیــن و نگهــداری اهل 
ــال  ــداری از م ــظ و نگه ــه اســت و زن مســئول حف خان
شــوهر مــی باشــد و هــر مســئولی در قبــال مســئولیتی 
ــا در  ــدام از آنه ــر ک ــس ه ــت . پ ــئول اس ــه دارد مس ک
امــورات فــردی و اجتماعــی مســئولیتها و وظایفــی دارند 
کــه بایــد بــه آن وظایف احتــرام 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 افــراد جامعــه بــوده اســت .  
قــرآن کریــم توصیــه فراوانــی راجــع بــه کســب معــارف 
وعلــوم الهــی دارد و روایــات بــی شــماری اهمیــت علــم 
ــات و  ــدام از روای ــد و هیچک ــی کنن ــان م ــش را بی و دان
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 الســالم 
(مــی فرمایــد : طلــب العلم فریضــة من فرائــض اهلل یعنی 
دانــش آموختــن واجبــی از واجبــات الهــی اســت . پــس 
زنــان جامعــه اســالمی بایــد با جدیــت به تحصیــل علوم 
و کســب معــارف و بهــره وری از اســتعدادهای الهــی خود 
بپــردازد و هیچــگاه ســالح مبارزه بــه جهــل و گمراهی را 
بــر زمیــن نگــذارد و ضمــن فراگیــری علــوم بــه تهذیــب 
نفــس و اخــالق کریــم انســانی تــالش کننــد. درتاریــخ 
بســیاری از زنــان بــه درجــات بــاالی علمــی رســیده اند و 
تحصیــالت 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 الســالم( خطــاب بــه کمیــل بــن زیاد 
مــی فرمایــد : معرفــة العلــم دیــن یـُـدان 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 بــرای پــس از مرگش 
ذکــر خیــری بگــذارد.  امــام علــی )علیه الســالم( زنــان را 
ســفارش نمــوده اســت کــه ســوره مبارکــه نــور را تــالوت 
کننــد کــه درآن پنــد و اندرزهــای اســت کــه بــرای زنــان 

مفیــد اســت .

زیباتر از حورالعین)8(

خانــواده اجتمــاع کوچکــی اســت کــه ابتــداء بــا یــک 
مــرد و زن تشــکیل می شــود، دو نفــری کــه بناســت 
در تکامــل معنــوی و رشــد مــادی یکدیگــر مشــارکت 
کننــد و باالتــر آن کــه هریــک کمبــود دیگــری را در 
اوج محّبــت و مــودت جبــران نماینــد و چنانچه چیزی 
آنــان را تهدیــد کــرد و آرمانهای فکری و اعتقادیشــان را 
بــه خطــر انداخــت، هــر دو بــه دفــاع برخیزنــد و جهت 
ــارزه  ــا آن مب ــش ب ــات و زندگــی همیشــگی خوی حی
کننــد و بــرای بقــای خویــش برنامــه ریــزی نماینــد و 
نســل خــود را دوام بخشــند. قــرآن کریــم ایــن اصــل 

اساســی را بــا واژگانــی زیبــا چنیــن بیــان می کنــد:
ــُکْم  ــْن اَنُْفِس ــْم ِم ــَق لَُک ــِه أَْن َخَل ــْن آیاتِ »َو ِم
ًة َو  اَْزواجــاً لَِتْســُکُنوا اِلَْیهــا َو َجَعــَل بَْیَنُکم َمــَودَّ
ــُروَن« َرْحَمــًة اِنَّ ِفــی ذلـِـَک الَیــاٍت لَِقــوٍم یََتَفکَّ
ــما  ــرای ش ــد ب ــه آفری ــت آن ک ــانه های خداس  از نش
همســرانی از جنــس خودتــان تــا بدیشــان آرام گیریــد 
و میــان شــما دوســتی و مهربانــی نهــاد. هــر آینــه در 
ــانه ها و  ــند نش ــه بیندیش ــی ک ــرای مردم ــن کار ب ای

عبرتهاســت.
امــام محمــد باقــر علیه الســالم از قــول جــّدش رســول 
ــود:  ــه فرم ــرده ک ــل ک اهلّل صلی اهلل علیه و آله وســلم نق

»مــا بُِنــَی بَنــاءٌ ِفــی االِســاِم اََحــبُّ اِلــی اهلّلـ  
ـ مــن التزویــج،  عــّز َو َجــّل 

هیــچ بنائــی در مکتــب اســالم طــرح ریــزی نشــده که 
در نــزد خداونــد بــزرگ محبوب تــر از ازدواج باشــد.«

اصول اساسی
سه اصل اساسی در تشکیل خانواده عبارتند از:

الف( عشق به همسرداری
ــوری  ــه ام ــرداری از جمل ــه همس ــق ب ــه و عش عالق
ــن  ــت. ای ــه اس ــانی نهفت ــرت انس ــه در فط ــت ک اس
ــردد  ــاهده می گ ــر مش ــده دیگ ــودات زن ــاز در موج نی
ــگ  ــم رن ــق و ک ــی رقی ــه صورت ــی ب و در دوران کودک
ــرد  ــج می ب ــوه می کنــد؛ انســان هــم از تنهایــی رن جل
و خــود را در قالــب عواطــف بــه همنــوع خــود نزدیــک 

می نمایــد.
خداونــد ســبحان قبل از تشــکیل خانــواده، در میان زن 
و مــرد مــوّدت و محّبتــی ایجــاد نمــود که هرگــز بدون 
آن آرامــش نمی یابنــد و آنــگاه کــه مــرد و زنــی بــرای 
امــر مقــّدس ازدواج بــه یکدیگــر نزدیــک می شــوند و 
ــا گمشــده ای را کــه  مقــداری ســخن می گوینــد، گوی
ســالیان ســال در پــی آن بوده انــد، می یابنــد و از 

یکدیگــر بــه آســانی جــدا نمی شــوند.
مــردی بــه محضر رســول خــدا صلی اهلل علیه و آله وســلم 
رســید، عــرض کــرد: یــا رســول اهلّل! مــن از امــر ازدواج 
بــه شــگفت در آمــده ام و تعجــب می کنــم، زیــرا مــرد و 
زنــی کــه هرگــز یکدیگــر را ندیده انــد و نمی شناســند، 
چــون میــان آنان پیمــان و عقــد ازدواج برقرار می شــود 
و بعــد بــا یکدیگــر بــه صحبــت می نشــینند و یکدیگر 
را بیشــتر درک می نماینــد، چنــان دوســتی و محّبتــی 
برقــرار می گــردد کــه از آن عظیم تــر ممکــن نیســت؟!

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم فرمودند:
پایــه ریــزی امــر ازدواج را خداوند ســبحان در ذات بشــر 
قــرار داده بــه طــوری کــه نیازمنــدی بــه آن را در درون 

خویــش احســاس می کنــد.
آنگاه به آیه ذیل استشهاد نمود و آن را قرائت کرد:

ًة َو َرْحَمــًة اِنَّ ِفــی ذلـِـَک  »َو َجَعــَل بَْیَنُکــم َمــَودَّ
رون« ــوٍم یََتَفکَّ ــاٍت لَِق الی

 خداونــد بیــن شــما )زنــان و مــردان( محّبتــی خــاص 
قــرار داده و بــه یکدیگــر مهربــان نمــوده اســت. همانــا 
در ایــن امــر نشــانه ها و آیاتــی اســت بــرای آنانــی کــه 

ــر کنند. تفّک
ایــن عشــق فطــری موهبتــی اســت الهــی کــه رســول 

ــد: ــدان افتخــار می کنــد و می گوی گرامــی اســالم ب
»الّنکاُح ُسنَّتی َفَمْن رَِغَب َعْن ُسنَّتی َفلَیَس ِمّنی؛

ازدواج دادن و ازدواج نمــودن، ســیره و راه مــن اســت و 
هرکــس از ایــن ســنت زیبــای الهــی ســر برتابــد، از من 

نیست.«
در تبییــن ایــن موهبــت الهــی، آیــات و روایــات فراوانی 
وجــود دارد؛ مــا بــه برخــی از آنهــا اشــاره می کنیــم. در 
حقیقــت کســانی کــه بــه نوعــی از امــر ازدواج وحشــت 
دارنــد و عشــق درونــی خویــش را کــه شــعله ور اســت، 
ســرکوب می کننــد، خداونــد آنــان را تشــویق می کنــد 
و خــود آن شــکاف تخیلــی و یــا واقعــی »فقــر« را کــه 
ممکــن اســت پیــش آیــد، پرمی کنــد و بــه آنــان وعده 

ــد. ــازی می ده ــاء و بی نی غن
ــی  ــوا االَیام ــت: »َوانَکُح ــده اس ــور آم ــوره ن در س
ــم  ــم و اماءُِک ــن ِعباِدُک ــَن ِم ــم والّصالحی ِمنُک
ــِه َواهللُّ  ــْن َفْضِل ــُم اهللُّ ِم ــراءَ یُْغِنِه اِْن یَُکونُــوا ُفَق

ــٌم«، ــٌع علی واِس
ــود را ازدواج  ــّرد( خ ــر )مج ــان بی همس ــردان و زن  م
دهیــد و همچنیــن غالمــان و کنیزان صالح و درســتکار 
خویــش را. چنانچــه فقیــر و تنگدســت باشــند، خداوند 
ــد  ــد؛ خداون ــاز می کن ــان را بی نی ــود آن ــل خ از فض

گشــایش دهنــده و داناســت.

خانواده در کالم وحی 
)بخش اول(

جایگاه زن دراسالم

اینکــه افزایــش قیمــت جهانــی حمــل 
ــه  ــواد اولی ــن م ــا در تامی ــل کااله و نق
تاثیــر خواهــد گذاشــت، گفــت: بــا توجه 
ــن  ــه شــرایط جنگــی روســیه و اوکرای ب
می توانیــم از ایــن فرصــت اســتفاده کنیم 
و بــا کاهــش تعرفــه ترجیحــی میــان دو 
کشــور و ایجــاد زیرســاخت ها بــه بازارهــا 

دســت پیــدا کنیــم.
ــوق های  ــت و مش ــه وی، حمای ــه گفت ب
صادراتــی بایــد در ایــن زمینه در دســتور 
کار قــرار بگیــرد و موانــع نقــل و انتقــال 
پــول برطــرف شــود تــا از ایــن ظرفیــت 

ــویم. ــد ش بهره من
ــع  ــد موان ــه بای ــان اینک ــا بی ــی ب الهوت
ترانزیتــی از ســوی دولــت برطــرف شــود 
تــا بتوانیــم از امــکان نیــز بهره منــد 
شــویم، خاطرنشــان کــرد: تجربــه نشــان 
ــی  ــای نفت ــش در آمده ــه افزای داده ک
ــی  ــادرات غیرنفت ــه از ص ــب فاصل موج
می شــود، امــا دولــت ســیزدهم می توانــد 
ــادرات،  ــل از ص ــتفاده از ارز حاص ــا اس ب
ــاز کشــور را تامیــن کنــد و  ارز مــورد نی
بــه عنــوان یــک پشــتوانه مســتحکم در 
مقابــل تکانه هــای اقتصــادی از آن بهــره 

منــد شــود.
ــاخت ها  ــن زیرس ــرد: تامی ــد ک وی تاکی
نیــز مــورد اهمیــت اســت، زیــرا می تواند 
در توســعه صادراتــی تاثیــر گذاشــته و ارز 

آوری بــرای کشــور داشــته باشــد
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ادامــه صفحــه اول ...    رئیــس جمهــور همچنیــن دربــاره ســفرهای خارجــی 
بــا اشــاره بــه برخــی گزارش هــا دربــاره صــدور گواهی هــای جعلــی از ســوی برخــی 
مراکــز در کشــورهای عــراق و ترکیــه اظهــار داشــت: حتمــا بــر صــدور گواهی هــای 
عــدم ابتــالی افــرادی کــه قصــد ورود بــه کشــور را دارند نظــارت دقیق و جدی شــود 
و اگــر نســبت بــه گواهــی تســت های انجــام شــده در خــارج از کشــور تردیــد وجــود 

دارد، حتمــا در داخــل کشــور از افــراد مشــکوک مجــددا تســت گرفتــه شــود.
وی بــا قدردانــی از همــه دســت اندرکاران مقابلــه بــا کرونــا در سراســر کشــور تصریح 
کــرد: الزم اســت فراتــر از همــه قدردانی هــا، از متخصصــان و کارشناســانی تشــکر 
کنیــم کــه بــه مــدد تالش هــا و زحمــات آنــان امــروز کشــور از ۶ نــوع 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 ســرمایه ای گرانبهــا برای 

کشــور در مقابلــه بــا بحران هــای احتمالــی در آینده اســت.
حضــوری برگــزار نشــدن کالس هــای درس و امتحانات مــدارس و دانشــگاه ها تخلف 

از مصوبــه ســتاد کرونا اســت
آیــت اهلل رئیســی بــا بیــان اینکــه تعطیلــی حــدوداً ۲ ســاله نظــام آموزشــی کشــور 
باعــث افــت علمــی و تحصیلــی جــدی شــده اســت، گفــت: گزارش هــای نگــران 
کننــده ای از نتایــج پایش هــای علمی بــه دســت آمــده و ضــرورت دارد وزرای آموزش 
و پــرورش، علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــر 
برگــزاری کالس هــای درس و امتحانــات مــدارس و دانشــگاه ها بــه شــکل حضــوری 

تاکید داشــته باشــند.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا مبنــی ضــرورت 
برگــزاری کالس هــا و امتحانــات مــدارس و دانشــگاه ها به شــکل حضوری در شــرایط 
غیراضطــرار کرونایــی افــزود: برابــر ایــن مصوبــه طفــره رفتــن از برگــزاری حضــوری 
کالس هــای درس و امتحانــات دانش آموزان و دانشــجویان تخلف محســوب می شــود.
وی تاکیــد کــرد: دانش آمــوزان و دانشــجویان آینده ســازان کشــور هســتند و هیــچ 
جامعــه ای نمی توانــد و نبایــد نســبت بــه کیفیــت تربیــت نســل آینده ســاز خــود 

ــد. ــاوت باش بی تف

مفهوم انتظار، باور وجود الگوی انسان کامل، و حکومت عدل جهانی
ادامــه ســرمقاله.. امــام صادق)علیــه الســالم( 
منقــول اســت: کســی کــه دوســت دارد از اصحاب 
قائــم باشــد، بایــد منتظــر و اهــل ورع و تقوا باشــد 
ــد. آمادگــی  ــه محاســن اخــالق بیارای و خــود را ب
فرهنگــی بســیار اهمیــت دارد. چــون اعتقــاد مــا 
ــا اقبــال  ایــن اســت کــه حضــرت مهدی)عــج( ب
ــکیل  ــی را تش ــد جهان ــت واح ــی، حکوم عموم
ــده  ــر نجات دهن ــد منتظ ــردم بای ــد و م می دهن
باشــند. ایــن یعنــی کســانی که ســردمدار مســائل 

ــتند  فرهنگی هس
بایــد بکوشــند تــا زمینــه فکــری و فرهنگــی را در 
جوامــع آمــاده کننــد، نیروهــای فرهنگی به انــدازه 
نیروهــای رزمــی اهمیــت دارند. همچنین کســانی 

کــه مشــغول تحصیــل علم هســتند و به پیشــرفت 
دانــش و تکنولــوژی کمــک می کننــد، می تواننــد از 
مقدمه ســازان ظهــور حضــرت مهدی)عــج( باشــند. 
ــی در  ــی و فرهنگ ــه رزم ــی در دو زمین ــذا آمادگ ل

روایــات مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
بــه طــور خالصــه می تــوان گفــت منتظرانــی کــه 
ثواب شــهادت در رکاب حضــرت قائم)عــج( را دارند، 
عبارتنــد از کســانی کــه در دوران غیبــت بــه مکتب 
تشــیع عمــل می کننــد و از نظــر قدرت هــای 
ــی و  ــای اخالق ــز پرورش ه ــی، نی ــی و روح ایمان
ــی  ــی و نظام ــازماندهی های سیاس ــی، س اجتماع
ــا  ــارزه ب ــنگر مب ــواره در س ــاده و هم ــه آم همیش
تمایــالت نفســانی، ذلـّـت پذیــری، اســتعمار زدگی، 

ظلم پذیــری، ناهنجاری هــای اجتماعی و مفاســد اخالقی 
، مقــاوم و اســتوارند. اینــان هــر چــه در تــوان دارنــد، به کار 
می برنــد 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 کژی هــای جامعه 
بی تفــاوت و واداده نیســت. منتظر یعنی کســی که منتقد 
و مخالــف بی عدالتــی، 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 می کند 
کــه منتظــر اســت و می خواهــد مقدمــه ظهــور را فراهــم 

کنــد، خــود بایــد اهــل صــالح و اصــالح باشــد.

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 1400/10/9 به مدت سه سال و بازرسان 

 به مدت دو سال انتخاب شده اند به رشح ذیل می باشد.
 1_ مصطفی کردستانی رئیس هیات مدیره
 2_ معین طیبی نائب رئیس هیات مدیره

 3_ مسلم سیستانی خزانه دار
 4_ محسن محبی فرد دبیر

 5_ محمد طاهری عضو اصلی
 6_ محمد مهدی امري پورسعید علی البدل هیات مدیره

 7_ عبداله باقری راد علی البدل هیات مدیره
  بازرسان

  1_ فرزاد امینی بازرس اصلی
 2_ فریبا گرکانی بازرس اصلی 

 3_ حسین شجاعی بازرس علی البدل 
ضمنا مطابق ماده 122 اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار با 
امضای مشرتک رئیس هیات مدیره و خزانه دار ممهور به مهر انجمن 

 معترب خواهد بود.
                                    حبیب اله کریم زاده

 رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتامعی شهرستان بردسیر

سفرهای نوروزی با تزریق ۲ دز واکسن 
امکان پذیر شد

رییس کنفدراسیون صادرات ایران:

دعوت استاندار سلیمانیه عراق 
از سرمایه  گذاران ایرانی برای 

مشارکت در ۲۶۴پروژه
اســتاندار سلیمانیه از ســرمایه گذاران ایرانی خواســت در ساخت 
ــزرگ اقتصــادی، توســعه و ســرمایه گذاری در  ــروژه ب ۲۶۴ پ

عــراق مشــارکت کنند.
هــه وال ابوبکــر، اســتاندار ســلیمانیه در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار تســنیم در ســنندج در پاســخ بــه ایــن ســؤال آیــا از 
ســرمایه گذاری در ایــران و ســرمایه گذاری ایرانیــان در عــراق 
اســتقبال می کنیــد؟ زمینه هــای آن را فراهــم کرده ایــد؟

 اظهــار داشــت: بلــه، یقینــاً امنیــت ســرمایه گذاری و 
می کنیــم. تضمیــن  را  ســرمایه گذاران  ســرمایه های 
وی بــا بیــان اینکــه زمینــه ســرمایه گذاری مناســب در عــراق 
ــد  ــی می توانن ــرمایه گذاران ایران ــزود: س ــت، اف ــم اس فراه
خودشــان مســتقاًل و یــا بــا همــکاری ســرمایه گذاران عراقی 
نســبت بــه ســرمایه گذاری اقــدام و درآمدزایی و اشــتغال ایجاد 

. کنند
ــی  ــرمایه گذاران ایران ــوت از س ــا دع ــلیمانیه ب ــتاندار س اس
بــرای ســرمایه گذاری در عــراق تصریــح کــرد: دنیــای 
ــی رود  ــش م ــی پی ــروز به ســوی ســرمایه گذاری بین الملل ام
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 مریــوان فراهم شــده اســت و از 
ایــن طریــق مــراودات و ارتباطات گســترش پیدا خواهــد کرد.

ــن  ــئوالن انجم ــات مس ــی انتخاب آگه
ــیر ــتان بردس ــی شهرس ــی ایمن  صنف
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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 :
ما جمهوری سلیمانی نداریم، 

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 

گرفته اند!
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 
احترام کنند،

و نسبت به ملت همان گونه که امیرالمؤمنین موالی 
متقیان فرمود باشند

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!

سوار هواپیما که شد، دید مهماندار با کارتنی مقابلش ایستاد 
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 

مدافعین حرم بودند.
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 
مهربانی می کنند!

واال خودخواهی شان آن قدر ذهن و دلشان را پر کرده است 
که اصالً نمی توانند محبت کنند! 

تنها کسانی که در همه حال مقابل خدا تسلیم هستند 
آسمان مهربانیشان همیشگی است!

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 دیگران 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!

والمســلمین  حجت االســالم 
محســنی اژه ای، در ادامــه دیدارهــای 
ــز  ــا حضــور در مرک ــی خــود ب مردم
ارتباطــات مردمــی قــوه قضاییــه 
بــه مــدت ۳ ســاعت بــا ۱۸ تــن 
از مراجعه کننــدگان بــه دســتگاه 
ــن  ــرد و ضم ــو ک ــت و گ ــا گف قض
ــائل و  ــان مس ــن در جری ــرار گرفت ق
مشــکالت آن هــا بــه صــورت مــوردی 
ــرد. ــادر ک ــی را ص ــتورات مقتض دس
ــانه  ــز رس ــا از مرک ــزارش ایرن ــه گ ب
حجت االســالم  قضاییــه،  قــوه 
والمســلمین غالمحســین محســنی 
اژه ای روز جمعــه بــا حضــور در مرکــز 
ارتباطــات مردمــی قــوه قضاییــه 
بــه مــدت ســه ســاعت بــا ۱۸ 
تــن از مراجعه کننــدگان دســتگاه 
ــن  ــرد و ضم ــو ک ــت و گ ــا گف قض
ــائل و  ــان مس ــن در جری ــرار گرفت ق
مشــکالت آن هــا بــه صــورت مــوردی 
ــرد.   ــادر ک ــی را ص ــتورات مقتض دس
رئیــس قــوه قضاییــه در جریــان ایــن 
ــنیدن  ــد از ش ــی، بع ــات مردم مالق
درخواســت های متقاضیــان و مطالعه 
نظــر  در  بــا  پرونده هــا  مــوردی 
ــب  ــی و تناس ــات قانون ــن جه گرفت
ــا  ــدرج در پرونده ه ــوارد من ــان م می
متقاضیــان،  درخواســت های  و 
بــه واحدهــای  را  دســتورات الزم 

ــرد. ــالغ ک ــی اب ــط قضای ذی رب
ــی،  ــات مردم ــن مالق ــان ای در جری
یکــی از مراجعه کننــدگان از شــاکیان 
ــه  ــود ک ــاکی ب ــده ای کثیرالش پرون
دو ســال پیــش در یــک نمایندگــی 
ــد  ــت خری ــام جه ــه ثبت ن ــدام ب اق
خــودرو کــرده و از او و ســایر شــاکیان 

کالهبــرداری شــده بــود؛ رئیــس قــوه 
قضاییــه پــس از مطالعــه محتویــات 
پرونــده مزبور و اســتماع ســخنان این 
مراجعه کننــده، دســتورات مقتضی را 
ــه  ــده ب ــق پرون ــی دقی ــرای بررس ب
مرجــع صالــح قضایــی صــادر کــرد و 
خطــاب بــه ایــن شــاکی گفــت: کار 
ــرا  ــا چ ــود، ام ــری می ش ــما پیگی ش
شــما و ســایر شــکات علی رغــم 
ــوی  ــدد از س ــانی های متع اطالع رس
ــدون  ــا، ســرمایه خــود را ب رســانه ه
دریافــت هرگونــه اوراق ضمانتــی 
معتبــر، بــه یــک شــخص بــه صــرف 

داشــتن نمایندگــی ســپردید؟
یکــی از مراجعه کنندگان درخواســت 
پذیــرش اعســار در پرداخــت مهریــه 
بــرای پســر زندانــی خــود را داشــت؛ 
رئیــس دســتگاه قضا پس از شــنیدن 
ســخنان ایــن مــادر، فی المجلــس بــا 
حجت االســالم موســوی رئیــس کل 
دادگســتری اســتان مرکــزی جهــت 
راســتی آزمایی موضــوع و بررســی 
اینکــه آیــا فــرد مــورد نظر بــه معنای 
واقعــی کلمــه معســر اســت یــا آنکــه 
بــرای فــرار از پرداخــت ِدیــن ادعــای 
رئیــس عدلیــه پــس از مطالعــه ایــن 
بــرای  را  پرونــده، دســتورات الزم 
ــن  ــرد و در همی ــادر ک ــری ص پیگی
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 
ــا  ــات ب ــی القض ــی قاض تلفن

دادگســتری روســای 
رئیــس عدلیــه در ادامــه خطــاب بــه 
ــر  ــه ای دیگ ــده نکت ــن مراجعه کنن ای
را گوشــزد کــرد و بیــان داشــت: شــما 
ــام  ــدون انج ــک ب ــد مل ــرای خری ب
تحقیقــات و صحت ســنجی پیرامــون 
مالکیــت اصلــی آن ملــک، اقــدام بــه 
معاملــه کردیــد و ایــن کار را بــا اخــذ 
ــد و  ــام دادی ــری انج ــت از دیگ وکال
ــک،  ــد آن مل ــخص ش ــپس مش س
مــال غیــر بــوده اســت؛ در اینجــا بــار 
دیگــر فقــدان تحقیقــات و تخصــص 
ــات  ــما موجب ــب ش ــی از جان و آگاه

ــاد آورد. ــارت را ایج ــیب و خس آس
ــتری  ــس کل دادگس ــا رئی ــاس ب تم
اصفهــان و صــدور دســتور بــرای 
ــارق  ــت س ــده و وضعی ــی پرون بررس
ــاه  ــارم آذرم ــه در چه ــی ک خودروی
نیــز رئیــس قــوه قضاییــه بــه مــدت 
۲ ســاعت بــا تعــدادی از خانواده هــای 
محکومین امنیتــی، حوادث آبــان ۹۸ 
و جرائــم عمومــی دیــدار کــرده بــود 

دستور پیگیری ۳مطالبه مردمی صادر شد/تماس تلفنی قاضی القضات با روسای دادگستری

و در جریــان آن دیــدار هــم رئیــس عدلیــه 
بعــد از اســتماع درخواســت های متقاضیــان 
و مطالعــه مــوردی پرونده هایــی کــه عمدتــاً 
مربــوط بــه جرائم عمومــی و امنیتــی بودند 
و ۳ فقــره از آن هــا نیــز بــه محکومــان 
حــوادث آبــان ســال ۹۸ اختصــاص داشــت، 
ــا در نظــر گرفتــن تناســب میــان مــوارد  ب
منــدرج در پرونده هــا و درخواســت های 
متقاضیــان، دســتورات الزم را بــه واحدهــای 

ذی ربــط قضایــی ابــالغ کــرد.
حجت االسالم والمســلمین  همچنیــن 
محســنی اژه ای در محــل کار خــود بــا 
تعــدادی از مــردم و همچنیــن خانواده هــای 
ــدار و  ــان ۹۸ دی ــای آب ــان ناآرامی ه محکوم
گفتگــو کــرده بــود. رئیــس قــوه قضاییــه در 
پایــان دیــدار مزبــور بــه مســئوالن قضایــی 
ذی ربــط مأموریــت داد پرونــده افــرادی 
کــه در جریــان ناآرامی هــای آبــان ۹۸ 
دستگیرشــده اند را موردبررســی مجــدد 
قــرار دهنــد تــا افــرادی کــه شــرایط قانونــی 
آزادی مشــروط یا عفــو و بخشــودگی دارند، 

ــی شــوند.   مشــمول ارفاقــات قانون

نباید به کودک رفتار حق به جانب را آموزش داد
ــان  ــوالً از هم ــب معم ــه جان ــق ب ــرش ح ــار و نگ رفت
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 

ــز کــودک در دراز مــدت مــی شــود. خشــونت آمی
در ایــن مــوارد 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 دیگــران 
حــق را بــه او نمــی  دهنــد جلوگیــری کنــد. اســتفاده از 
کتــاب هــا و داســتان هــای مختلــف تأثیــر بســزایی در 
ایــن مــوارد دارد. پــس نتیجــه میگیریــم نبایــد کودک 

رفتــار حــق بــه جانــب داشــته باشــد.
نبایــد ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــران بــا تلفــن و 

ــح داد ــودک ترجی ــه ک ــام دادن را ب پی
 ایــن کار پیامدهــای جــدی دارد و والدیــن بایــد مواظب 
ایــن کار خود و پیامدهای آن باشــند. زمانــی که کودک 
بــه یــک تلفــن همــراه ترجیــح داده شــود، احســاس 
پوچــی و بــی ارزش بــودن می کنــد و باعــث مــی  شــود 
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 
را مــی  تــوان بــه موقــع دیگــری موکــول کــرد و بــرای 
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 بــرای بــی ادب 
بــار آوردن کــودک، ترجیــح دادن مکالمه تلفنــی و پیام 

دادن بــه دیگــران اســت.
ــودک  ــتباه ک ــت و کار اش ــار زش ــر رفت در براب

ــد تشــویق شــود ــد و نبای ــد خندی نبای
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 
ــا اطرافیــان  ــی همیشــه درگیــر خشــونت ب در نوجوان
هســتند و در بزرگســالی اطرافیــان بــرای ارتبــاط برقرار 
کــردن و هــم کالن شــدن بــا او رغبتــی ندارند و ســعی 

مــی کننــد از او دوری کننــد.
کودک نباید احساس گناه کند

یکــی دیگــر از رفتارهــای اشــتباه والدین احســاس گناه 
دادن بــه کــودک بــا گفتــن جمــالت مانند:) تــو خیلی 
بــی جنبــه هســتی، تــو خیلــی خودخواهــی هســتی( 
اســت.کودک بــا شــنیدن چنیــن جمالتــی احســاس 
ــر  ــد. اگ ــی آی ــدش م ــد و از خــودش ب ــاه مــی کن گن
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 
دیگــران ترغیــب بــه کارهــای خــوب و نیک می شــوند. 
 مطالــب گفتــه شــده در ارتباط بــا رفتار اشــتباه والدین 
و پــرورش کودکــی کــه ادب را رعایــت نمی کنــد، بــود 
.ســوال بســیاری از والدیــن ایــن اســت کــه بــا کودکــی 
ــه رفتــار  ــد چگون کــه ادب را رعایــت نمــی کننــد بای
کــرد؟ در ادامــه مطالــب بــا مــا همــراه باشــید تــا چنــد 
روش مؤثــر بــرای کنترل کــودکان بــی ادب بیان کنیم.

به هیچ عنوان از تنبیه بدنی استفاده نکنید
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 
ــه  ــازی ب ــود و از روی لجب ــاز می ش ــودک لجب ــرا ک زی

انجــام دادن کار خــود ادامــه مــی دهــد.
برای کودکان بی ادب نباید سخت گیر باشید

والدینــی کــه بــا کــودک ســختگیری می کننــد باعــث 
رفتــار عکــس می شــوند و کــودک بــا رفتــار و کارهــای 
زشــت بــه طــوری می خواهــد رفتــار ســختگیرانه پــدر 
و مــادر را تالفــی کنــد  ایــن کــودکان دوســت دارنــد در 
حضــور دیگــران هیچ محدودیتی نداشــته باشــند و آزاد 

باشند.
بــه کــودکان در مهمانــی هــا و دور همــی هــا 
ــال  ــه دنب ــط ب ــودکان فق ــد: ک ــی آزادی بدهی کم
ــی  ــا فرق ــرای آنه ــران هســتند و ب ــب توجــه دیگ جل
نــدارد 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 دیگــران و در جمــع والدین بــا او رفتار 
بــدی ندارنــد. پــس از ایــن موقعیت ســوء اســتفاده می 
کننــد و مــی خواهنــد هــر طــور شــده بــرای آزادی و 

نشــان دادن توانایــی هــای خــود بهــره ببرنــد.

چه چیزهایی باعث میشود 
کودک بی ادب بار بیاید؟)2(

کودک ونوجوان

مکتب حاج قاسم 
درس دوم 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: 

100 هزار هکتار از اراضی ترصفی استان کرمان باید تعیین تکلیف شود
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
کرمــان گفــت: حــدود ۱۰۰هــزار هکتــار اراضــی 
تصرفــی اســتان در دســت مــردم اســت کــه باید 

تعییــن تکلیف شــود.
ــان،  ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
شــورای حفــظ حقــوق بیت المــال اســتان 
ــس کل  ــد رئی ــداهلل موح ــور ی ــا حض ــان ب کرم
ــی  ــید مصطف ــان، س ــتان کرم ــتری اس دادگس
آیت اللهــی موســوی معــاون امــور عمرانــی 
اســتانداری کرمــان، دادخــدا ســاالری دادســتان 
عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان کرمــان، احمــد 
آبیــار مدیرکل بازرســی اســتان کرمــان و تعدادی 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــران اس از مدی
مهــدی رجبــی زاده مدیــرکل منابــع طبیعــی و 
ــا  آبخیــزداری اســتان کرمــان در ایــن جلســه ب
بیــان اینکــه منابــع طبیعــی مســئولیت امنیــت 
زیســتی کشــور را به عهــده دارد اظهار داشــت: در 
منابــع طبیعــی بــا اقشــار مختلــف مــردم ارتباط 
ــی  ــالً اجتماع ــک اداره کام ــع ی ــم و در واق داری

. هستیم
ــگاری اراضــی در  ــه اینکــه حدن ــا اشــاره ب وی ب
ســال های گذشــته شــتاب گرفتــه اســت گفــت: 
تــا پایــان ســال ۹۸ حــدود هفت میلیــون هکتار 
حدنــگاری اراضــی انجــام شــده بــود امــا فقــط 
ــار  ــون هکت ــته 5.5 میلی ــال گذش ــی دو س ط
حدنــگاری اراضــی در اســتان کرمــان انجام شــده 

اســت.

ــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان  مدیــرکل مناب
کرمــان با بیــان اینکــه آبخیــزداری تنهــا راه عبور 
از بحــران آبی کشــور اســت افــزود: روز گذشــته از 
حــوزه آبخیــز شــهر کرمــان در ماهان بازدید شــد 
و تاکنــون چهــار میلیــون هکتــار از ۱۰.5 میلیون 
هکتــار حــوزه آبخیز شــمال اســتان مطالعه شــده 

است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــگان حفاظــت منابــع 
طبیعــی ۱6 ســال اســت کــه قانونــی اســت امــا 
پشــتیبانی آن چنانــی از آن نمی شــود ادامــه 
داد: اســتان کرمــان تقریبــاً بــا 6۰ نیــروی یــگان 
ــرو  ــه نی ــاز ب حفاظــت، محافظــت می شــود و نی

ــم. داری
رجبــی زاده بــا ابــراز اینکــه »حدود دو ســال اســت 
کــه اصــالً بــه ایــن یــگان ســرباز داده نمی شــود« 
ــره  ــته 4۳7 فق ــال گذش ــک س ــی ی ــت: ط گف
ــزار و  ــدود یک ه ــا ح ــی ب ــرف اراض ــده تص پرون
5۱4 هکتــار داشــتیم کــه از تصرفــات جلوگیری 

شــده اســت.
وی بــا اعــالم اینکــه »۲۸ پرونــده قطــع درخــت 
داشــتیم کــه تشــکیل پرونــده قضایــی بــرای آنها 
شــده اســت« افــزود: پیش بینــی مــا ایــن اســت 
ــی  ــار اراضــی تصرف ــزار هکت ــه حــدود ۱۰۰ه ک
ــن  ــد تعیی ــردم اســت و بای ــتان در دســت م اس

تکلیــف شــود.
ــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان  مدیــرکل مناب
کرمــان بیــان کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش قیمت 

زمیــن در اســتان کرمــان بخــش زیــادی از اراضــی کشــاورزی 
تغییــر کاربــری غیرمجــاز داده می شــود کــه بایــد راهــکاری 
بــرای جلوگیــری از ایــن پدیــده ارائــه و در اســتان پیگیــری 

شــود.
دادخــدا ســاالری دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان 
ــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح  کرمــان نیــز در ایــن جلســه ب
کاداســتر در اســتان کرمان بســیار اهمیــت دارد اظهار داشــت: 
ــوب  ــران محس ــل مدی ــرک فع ــرح ت ــن ط ــرای ای ــدم اج ع

می شــود.
علــی حاجــی زاده مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان 
ــورد  ــال ۱۲4 م ــه »امس ــان اینک ــا بی ــه ب ــن جلس ــز در ای نی
به مســاحت ۱6۱ هکتــار از اراضــی تصرفــی اســتان کرمــان را 
پیگیــری کردیــم کــه پرونده آنهــا در دســتگاه قضایــی مطرح 
اســت« گفــت: بــرای تعــدادی از ایــن پرونده هــا حکــم قطعــی 

صــادر و اجــرا شــده اســت.

در جریان مالقات مردمی محسنی اژه ای؛

کرمان قطب راه آهن کشور می شود
مدیــرکل دفتــر مهندســی و نظــارت بــر تاسیســات زیربنایی 
ــال  ــان در ح ــت: کرم ــامی گف ــوری اس ــن جمه راه آه
تبدیــل بــه قطــب گردشــگری ســامت، کویــر، تاریخــی، 
ــت و  ــور اس ــیدی کش ــرژی خورش ــتیک و ان ــز لجس مرک
زیرســاخت های راه آهــن ایــن اســتان نیــز به همیــن تناســب 

ــد.  ــا می یاب ارتق
بــه گــزارش 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، لــذا 
در ایــن حــوزه رشــدی در برنامــه آمایــش کشــور و برنامــه 

ریزی هــای راه آهــن و ســازمان مدیریــت خواهــد داشــت.
وی بــا اشــاره بــه اطاعــات آمایش ســرزمینی کشــور اظهار 
داشــت: یــک پــروژه مرجــع لجســتیک در معاونــت حمــل 
ــه شــهرها،  ــل وزارت راه و شهرســازی ایجــاد شــده ک و نق
شــرکت هــا و مراکــز لجســتیک کشــور را مشــخص کــرده 

و کرمــان جــزو آن قــرار گرفتــه اســت.
کرمــان از مهمترین اســتان ها در نقشــه توســعه ریلی کشــور 

ست ا
مدیــرکل دفتــر مهندســی و نظــارت بــر تاسیســات زیربنایی 
راه آهــن جمهــوری اســامی گفــت: ۳۰ طــرح جامــع بزرگ 
بــرای ۳۰ اســتان کشــور انجــام داده ایــم که ایســتگاه راه آهن 
کرمــان یکــی از اســتراتژیک و مهمتریــن مناطــق در نقشــه 

توســعه راه آهــن کشــور اســت و ایــن طــرح هــا ابتــدا 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 همســایه های ریلــی متعهــد 
دانســتیم، برایــن اســاس الگوهــای توســعه ریلــی اتفــاق افتــاد 
و بــا هــم افزایــی مشــاوران شهرســازی و ریلــی کارهــا انجــام 

. شد
قارداشــی عنــوان کــرد: کرمــان یکــی از ٢١ منطقه ریلــی ایران 
و یکــی از مهمتریــن و بزرگتریــن آنــان اســت کــه در مجاورت 
راه آهــن جنــوب شــرق، هرمــزگان و یــزد قــرار 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 قــرار دادیــم.

قارداشــی افــزود: دو پــروژه بســیار اســتراتژیک بــرای اقتصــاد 
ــای  ــه پروژه ه ــم ک ــتان داری ــن اس ــان در ای ــیرجان و کرم س
بســیار شــاخصی محســوب مــی شــوند، زیــرا 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 بــرای یــک خــط فرعــی با بخــش خصوصی مشــارکت 
داشــتیم، امــا بخش خصوصی هیچــگاه در قســمتی از راه آهن 

سراســری ســرمایه گــذاری نداشــته و ایــن بــه علــت اهمیــت 
اقتصــادی ایــن منطقــه اســت که ایمیــدرو قانــع و منفعت داشــته 
ــروژه دیگــر خــط  ــدازی می کند.پ ــن خــط آهــن را راه ان ــه ای ک
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.
ــت -  ــروژه جیرف ــه پ ــات اولی ــرد: اطاع ــح ک ــی تصری قارداش
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 تاثیرگــذار 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 بــرای اقتصــاد کشــور محســوب می شــود.
وی ابــراز داشــت: ایــن پــروژه هفــت میلیــون و ٧۰۰ هــزار تــن 
بــار و ٢ میلیــون نفــر مســافر را حمــل خواهــد کــرد و ایــن پــروژه 
بــه محــض افتتــاح بــرای کوتاهتــر کردن مســیر مرکزی کشــور 
بــه ســمت کرمــان اجــرا خواهــد شــد و پــس از ســاخت پــروژه 
اصلــی، عملیــات اجرایــی خــط آهــن ایرانشــهر بــه ســمت فهرج 

بــه ســرعت آغــاز مــی شــود.
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ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
کرمــان از ارســال یــک هــزار و ۱۳۲ اثــر 
به نخســتین جشــنواره ملی خانــواده و 
ســبک زندگــی مهــدوی در این اســتان 

خبــر داد.
به گــزارش ایرنــا، محمدرضا علیــزاده در 
نشســت نخســتین جشــنواره  خانــواده  
ــع  ــدوی در جم ــی مه ــبک زندگ و س
خبرنــگاران افــزود: از ۱۰ آبــان کــه 
فراخــوان ایــن جشــنواره منتشــر شــد، 
۲۹۱ اثــر در بخــش عکاســی حرفــه ای، 
ــی،  ــس موبایل ــوزه عک ــر در ح ۱۲۲ اث
۱۸۵ اثــر پوســتر، ۱۲۸  مقالــه، ۲۱۴ اثر 
در بخش دلنوشــته و ۱۹۲ اثــر در حوزه 
خوشنویســی  بــه دبیرخانــه جشــنواره 

رســیده اســت.
وی اظهار داشــت: ۲۰ اســتان کشــور در 
نخســتین جشــنواره خانــواده و ســبک 
زندگــی مهــدوی شــرکت کردنــد کــه 
اســتان کرمــان بیشــترین آثــار را ارائــه 

کــرده انــد.
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
اســتان کرمــان تصریــح کــرد: ســبک 
ــه بســیاری از  ــدوی دغدغ ــی مه زندگ
افــراد جامعــه اســت و تــاش می شــود 
ــه  ــده آل در جامع ــوب و ای زندگی مطل

ــه  ــود ک ــج ش ــامی تروی ــی و اس ایران
ــن جشــنواره ها  ــزاری ای ــم برگ امیدواری
بتوانــد گام مهمــی در این راســتا بــردارد.
وی ادامــه داد: جشــنواره خانــواده و 
ســبک زندگــی مهــدوی رویــدادی 
مــردم محــور اســت، هرچنــد دســتگاه 
هــای فرهنگــی حمایــت داشــتند امــا 
ــه  ــار توســط جامع ــال آث ــد و ارس تولی
فرهنگــی و هنــری انجــام شــده اســت.

علیــزاده تاکیــد کــرد: ابزارهــای هنــری 
ــی در  ــیار مهم ــش بس ــی نق و فرهنگ
راســتای ترویج مفاهیــم ارزشــی، دینی 
و مهــدوی دارنــد و تبلیغ ســبک زندگی 
مهــدوی، تبلیغ جامعــه مهدوی اســت.

ــزود: آییــن اختتامیــه جشــنواره  وی اف
خانــواده و ســبک زندگــی مهــدوی 
ــل  ــفند در مح ــنبه ۲۳ اس ــر دوش عص
تــاالر ذغــال ســنگ کرمــان برگــزار می 

شــود.
مدیــر بنیــاد فرهنگــی مهــدی موعــود 
ــن  ــت: تبیی ــز گف ــان نی ــتان کرم اس
جایگاه مهدویت و پاســخ به شــبهات در 
ایــن رابطــه، وظیفــه ارادتمندان بــه امام 
ــاد  ــی از جه ــت و بخش ــج( اس زمان)ع
تبییــن در راســتای همیــن موضوعــات 

ــرار دارد. ــادی ق اعتق

حجــت االســام مهــدی عربپــور 
افــزود: ســبک زندگــی مهــدوی یعنی 
آموزه هــای  راســتای  در  زندگــی  
ــج(  ــان  )ع ــام زم ــت )ع( و ام اهل بی
ــات  ــواده موضوع باشــد و مســاله خان
خــاص خــود را دارد کــه هــر کــدام از 
آن هــا می توانــد در بخشــی از زندگــی 

ــاده شــود. پی
ــبک  ــاد س ــا ایج ــرد: ب ــد ک وی تاکی
زندگــی مهــدوی، ســبک زندگــی 
اســام اصیــل شــکل مــی گیــرد و از 
خانــواده مهــدوی بــه ســمت جامعــه 
مهــدوی و حکومــت مهــدوی کــه بــا 
ــی  ــکیل م ــرت  تش ــور آن حض حض

خرگوش پير و فيل ها 
 آورده انــد کــه :در زمانهــای قدیــم، در جنگلــی، چشــمه 
ای بــود کــه آب خنــک و زاللــی داشــت. عــده ای 
ــد.  ــی کردن خرگــوش در اطــراف آن چشــمه زندگــی م
آنهــا هــر وقــت تشــنه مــی شــدند، کنــار چشــمه مــی 
ــی  ــها زندگ ــیدند. خرگوش ــی نوش ــد و از آب آن م رفتن
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 
ــک  ــه چشــمه نزدی ــی ترســیدند ب ــذا م ــد، ل ــی دیدن م
ــا ً کل  شــوند. از آن گذشــته، فیلهــا آب چشــمه را مرتب

آلــود و کثیــف مــی کردنــد.
خرگوشــها نشســتند و اندیشــیدند و دربــاره راه چــاره بــا 
هــم گفتگــو کردنــد. در میــان خرگوشــها، یــک خرگوش 
ــی و  ــه زیرک ــه ب ــرد ک ــی ک ــی م ــوش زندگ ــر و باه پی
ــود. او گفــت: »  باهوشــی در بیــن خرگوشــها مشــهور ب
ــی  ــه زودی کاری م ــرده ام. ب ــدا ک ــاره کار را پی ــن چ م
ــه چشــمه نزدیــک نشــوند. «  کنــم کــه فیلهــا دیگــر ب
خرگوشــها بــا تعجــب پرســیدند: » چگونــه ؟ چــه کاری 
از تــو خرگــوش ضعیــف ســاخته اســت ؟ مگــر تــو مــی 
ــا را از  ــی و آنه ــد بجنگ ــای قدرتمن ــا آن فیله ــی ب توان

ــی ؟ « ــراف چشــمه دور کن اط
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. 
ــن فرســتاده او هســتم و  ــا خرگوشهاســت، م ــا م ــاه ب م
ــه شــما مــی رســانم. چشــمه مــال مــاه و  پیغــام او را ب
مــال خرگوشهاســت. پــس بعــد از ایــن، از اطراف چشــمه 
مــا دور شــوید. ای فیلهــا بشــنوید و آگاه باشــید کــه اگــر 
ــه چشــمه نزدیــک شــوید، مــاه شــما را کــور خواهــد  ب
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، 
ــا  ــه آنه ــت. ب ــزد دوســتانش رف ــد و ن ــن آم ــوه پایی از ک
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 
ــق، عجــب  ــر و احم ــوش پی ــن خرگ ــت: » ای ــا گف فیله
ــه. از  مزخرفاتــی مــی گویــد. » فیلــی دیگــر گفــت: » ن
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. «
ــه چشــمه نزدیــک شــد. ناگهــان  شــاه فیلهــا رفــت و ب
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 
ــا  ــا خــودش گفــت: » ت آب افتــاده اســت. شــاه فیلهــا ب
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 
ــت،  ــرو رف ــل در آب ف ــرد. وقتــی خرطــوم فی ــرو ب آب ف
آب مــوج برداشــت و تصویــر مــاه در آب لرزیــد و کــج و 
معــوج شــد. فیــل فکــر کــرد کــه مــاه خشــمگین شــده 
ــا خــودش  و تنــش از خشــم بــه لــرزه درآمــده اســت. ب
ــر اســت از  ــت. بهت ــی گف گفــت: » خرگــوش راســت م
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 
ــه ایــن دلیــل تیــره و تــار دیــده  اســت و تصویــر مــاه ب
مــی شــود. شــاه فیلهــا نــزد یارانــش برگشــت و گفــت: 
ــود. بهتــر اســت  » دوســتان، حــرف خرگــوش راســت ب
همیــن امشــب از اینجــا برویــم و در پــی یافتــن چشــمه 

ای دیگــر باشــیم. «

داستان  آموزنده ۱۱۳۲ اثر به جشنواره ملی سبک زندگی مهدوی در کرمان ارسال شد

ــم. ــی روی شــود، م
مدیــر بنیــاد فرهنگــی مهــدی موعود 
اســتان کرمــان ادامــه داد: بیــان، 
ــی  ــر م ــم و هن ــات، فیل ــعر، ادبی ش
ــی باشــد  ــه حــوزه های ــد از جمل توان
ــک  ــت کم ــوع مهدوی ــه در موض ک

ــد. کنن
وی تاکیــد کــرد: در ســال ۱۴۰۰ مــا 
۲ عیــد نیمه شــعبان داشــتیم کــه از 
ایــن فرصــت بــرای اجرای طــرح ملی 
ــتفاده  ــدوی اس ــی مه ــبک زندگ س
شــدکه ســهم اســتان کرمــان از میان 
جشــنواره ها، جشــنواره خانــواده و 

ســبک زندگــی مهــدوی اســت.

خداونــد متعــال در ســوره تحریــم آیــه 6 مــی فرمایــد: 
ــواده  ــد! خــود و خان ــان آورده ای ــه ایم »ای کســانی ک
خویــش را از آتشــی کــه هیــزم آن انســان هــا و ســنگ 
ــت از  ــداری و صیان ــد.« نگاه ــگاه داری ــتند، ن ــا هس ه
خانــواده از طریــق تعلیــم و تربیــت، امــر بــه معــروف 
ــاری از  ــاک و ع و نهــی از منکــر و ایجــاد محیطــی پ

ــل حصــول اســت. آلودگــی، قاب
ــق  ــد: »ح ــی فرمای ــام« م ــجاد»علیه الس ــام س   ام
ــی وجــود او از  ــه بدان ــن اســت ک ــو ای ــر ت ــدت ب فرزن
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 
ــدی  ــارة او ب ــر درب ــاداش داری و اگ ــر و پ ــد اج خداون
کنی، مســتحق مجــازات و کیفــر خواهــی بود«)مکارم 
ــده  ــز آم ــی نی ــون مدن ــاده ۱۱۰۴ قان االخــاق(. در م
ــواده و  ــی خان ــد در تشــیید مبان ــن بای اســت: »زوجی

تربیــت اوالد بــه یکدیگــر معاضــدت نماینــد«.  
بدیــن ترتیــب، والدیــن وظیفــه دارنــد در چهارچــوب 
ــی،  ــمی، علم ــاد جس ــود را در ابع ــدان خ ــن، فرزن دی
مهارتــی، اجتماعــی، عاطفــی و اخاقــی تربیــت کنند. 
بــدون تردیــد همــراه با متحــول شــدن جوامــع، مقوله 
ــدی مواجــه  ــات و شــرایط جدی ــا الزام ــز ب تربیــت نی
ــدان از  ــاهدیم فرزن ــر ش ــر حاض ــود. در عص ــد ب خواه
ظرفیــت تربیتــی خانــواده بــا مفهــوم عام آن مشــتمل 
بــر اقــوام و بســتگان، محــروم و ایــن نهــاد اجتماعــی 
بــه جزیــره کوچکــی بــدل شــده اســت. از ســوی دیگر 
اقتضائات زندگی از جمله شــرایط اشــتغال ســبب شده 
اســت تــا ارتبــاط والدین بــا فرزنــدان در حداقل ســطح 
ــا حضــور  ــدان ب ــرد و رشــد فرزن ممکــن صــورت پذی
کمرنــگ و بعضــاً غیبــت والدیــن شــکل گیــرد. الجرم 
برخــی نهادهــای اجتماعــی بتدریــج متکفــل وظایفی 

شــده انــد کــه بــه عهــده والدیــن بــوده اســت.
تربیــت فرزنــدان، البتــه بــدون آنکــه بدرســتی تبییــن 
شــود، بیــن والدیــن و عمدتــاً مدرســه تقســیم شــده 
اســت. اگرچــه مــدارس نقش بســیار مهمــی در تربیت 
ــا ورودی  ــدان ایفــا مــی کننــد، امــا رســانه هــا ب فرزن
پرقــدرت بــه حریــم خانــواده هــا بــا تأثیرگــذاری بعضاً 
بیــش از والدیــن، نقشــی محــوری در تربیــت بــه عهده 
گرفتــه انــد. گفته می شــود بیــش از 7۰ درصــد مردم، 
اوقــات فراغتشــان را داخــل منــزل و صــرف برنامه های 
ــل  ــد. همچنیــن درصــد قاب صــدا و ســیما مــی کنن
توجهــی از ایــن زمــان بــه صــورت انفــرادی صــرف می 

شــود.
رشــد ســریع فنــاوری، حــوزه رســانه را نیــز بــه طــور 
ــر مــی ســازد و هــر روز شــاهد ظهــور  پیوســته متأث
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 دیــداری، شــنیداری بــا 
عنــوان تلویزیــون هــای هوشــمند یــا تلویزیــون هــای 
متصــل بــه اینترنــت پــا بــه عرصــه رقابــت بــا حریفان 

ســنتی خــود گذاشــته اســت.
بــا بررســی وضعیــت اینترنــت در ایــران نیــز بــا نــکات 
درخــور توجهــی روبــه رو مــی شــویم. براســاس آمــار 
اعامــی از ســوی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعات، 
ضریــب نفوذ اینترنــت در ایــران در ســال ۱۳۹۰، صرف 
نظــر از صحت روش محاســبه، حــدود ۴۵ درصــد بوده 
اســت. حــدود ۰/۸ درصــد کاربــران زیــر ۱۰ ســال، ۳۲ 
ــا ۱۹ ســال و ۴۵ درصــد بیــن ۲۰  درصــد بیــن ۱۰ ت
تــا ۲۹ ســال بــوده انــد. همچنیــن حــدود ۱۱ درصــد 
ــران در مقطــع ابتدایــی و راهنمایــی، ۱۲ درصــد  کارب
در مقطــع متوســطه و ۲۴ درصــد پیــش دانشــگاهی و 
دیپلمــه بــوده انــد. آمــار مربــوط بــه نحــوه ارتبــاط کل 
ــد  ــد ۵۹ درص ــی ده ــان م ــت نش ــا اینترن ــران ب کارب
کاربــران از محــل ســکونت و ۱۸ درصــد نیــز از کافــی 
نــت هــا بــه اینترنــت متصــل شــده انــد. بــه ایــن آمــار 
بایــد حــدود ۱۹ میلیــون کاربــری کــه بــا تلفــن همراه 
امــکان اتصــال بــه اینترنــت دارنــد نیــز اضافــه شــود. 
ایــران در حــال حاضــر بیــن ۵ کشــور بــا نــرخ رشــد 
۲۰ درصدی و باالترین ســطح در توســعه ارتباطــات راه 
دور قــرار دارد. بدیــن ترتیــب، مــی توان رشــد تصاعدی 

حضــور اینترنــت در خانــواده هــا را انتظــار داشــت.
براســاس گــزارش هــای موجــود بیــش از 7۰ درصــد 
ــردی  ــت خــود را صــرف وب گ ــت وق ــران اینترن کارب
مــی کننــد. از ســوی دیگــر یــک شــرکت تولیدکننده 
ابزارهــای فیلترینــگ در ســال ۲۰۱۰ در بررســی صدها 
میلیــون آدرس اینترنتــی، ۳7 درصــد اینترنــت را آلوده 
بــه محتــوای مســتهجن، حــدود ۱۱ درصــد را مطالب 
خشــونت آمیــز و حــدود 7 درصــد را خریــد و فــروش 

داروهــا و مــواد غیرمجــاز گــزارش کــرده اســت. 
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فضای مجازی، فرصت یا 
تهدیدی برای خانواده؟

زن کرمانی، روشنای زندگانی

»زن کرمانــی، روشــنای زندگانــی« نوشــته تاریخــدان کرمانــی، کتابی اســت کــه به معرفی 
زنــان کرمانــی می پــردازد و نویســنده معتقــد اســت اگــر روشــنایی در زندگی وجود داشــته 
بــه دلیــل وجــود زن کرمانــی بــوده، بــه همیــن دلیل نــام کتــاب را این گونــه انتخــاب کرده 

است.
محمدعلــی گاب زاده، نویســنده و مــورخ کرمانــی، درگفت وگــو با ایســنا در رابطــه با چرایی 
نوشــتن کتــاب زن کرمانــی، روشــنای زندگانــی بیــان کــرد: یــک روز مقالــه ای در بــاب زنان 
کرمــان می خوانــدم و دیــدم در آن بــه بزرگــی و بزرگواری هــای 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 چــرا مجــد خوفــی ایــن نکتــه را 
بیــان کــرده اســت و شــخصیت های دیگــری ماننــد شــیخ محمــود شبســتری کــه زنــی 
از بردســیری را گرفــت همــه در کرمــان ازدواج کرده انــد؛ حتــی عــده ای معتقدنــد آن اثــر 
ارزشــمند خــودش را کــه در دامنه هــای سرســبز بردســیر و حجــار نوشــته و ســروده در 

همیــن مــورد اســت.
گاب زاده اضافــه کــرد: وقتــی ایــن مطلــب را خوانــدم مطالعاتــم را  افزایــش دادم و بــه ایــن 
نتیجــه رســیدم می شــود کتابــی در حــدود صدصفحــه بــرای زنــان کرمانــی تهیــه کــرد اما 
وقتــی کــه وارد ایــن مقولــه شــدم دیــدم کــه بزرگی هــا و ارزش های زنــان کرمانــی درحدی 

اســت کــه از صــد صفحــه و دویســت صفحــه بیرون اســت. 
وی افــزود: مــن در ســال ۸۸ و ۸۹ کار جمــع آوری ایــن مجموعــه را شــروع کردم و توانســتم 
بیــش از هــزار صفحــه مطلــب از عظمــت و بزرگــی زنــان کرمانــی تهیــه کنــم و همیــن 
مســئله ســبب شــد تــا ایــن کتــاب بــا اقتــدار قابــل توجهــی روبــه رو 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 زمینــه ای کــه شــما فکــر کنید زنــان کرمانــی بزرگــی و بزرگــواری 
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 به نام »حســنه جهــان خانم« 

است. 
گاب زاده توضیح داد: این زن ســد نســاء در نرماشــیر را ســاخته، شــهر نســاء را ســامان داده و 
ایــن عظمــت را خلــق کــرده کــه مــا امــروز بعــد از هزاروچند ســال هنــوز ایــن ســد را مورد 

اســتفاده قــرار می دهیــم.
گاب زاده افــزود: خاتــون دختــر انوشــیروان کــه در کرمــان زندگــی می کــرده نیــز از جملــه 
زنانــی اســت کــه حماســه آفریده انــد؛ زن کیــان نــوری هــم کــه مشــکات و دشــواری های 

زیــادی داشــت ماجرایــی را در مــورد زنــان کرمانــی نقــل می کنــد.
وی در ادامــه بــه نقــل از زن کیــان نــوری گفــت: »در بحبوحــه ای کــه حکومــت دنبــال مــن 
می گشــت 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 هم شــاگردی 
داشــتم بــا هــم خیلــی خــوب بودیــم، نامــه ای برایــش نوشــتم کــه و گفتــم اگــر بــه کرمان 
بیایــم حاضــری مــرا چنــد روزی اســکان دهــی؟ ایــن بانــو گفــت قدمــت بــر چشــم و وقتی 
مــن بــه کرمــان آمــدم ایــن بانــوی کرمانــی بــا مهربانــی هرچــه تمام تــر بــه اســتقبال مــن 

آمــد و پذیــرای مــن شــد«.
گاب زاده در پایــان گفــت: زنــان کرمانــی شعارشــان ایــن اســت کــه  »زن کاری مــرد کاری 
تــا بگــردد روزگاری« و بنــده ایــن کتــاب را پــس از نوشــتن بــه زنــان کرمانــی کــه مظهــر 

فــداکاری و مهربانــی هســتند تقدیم کــردم.

نیــروی هوافضــای ســپاه دومین ماهــواره نظامی کشــور را بــا موفقیت در 
مــدار۵۰۰ کیلومتری قــرار داد.

بــه گــزارش گــروه دفاعی خبرگــزاری تســنیم، همزمان با اعیاد شــعبانیه 
نیــروی هوافضای ســپاه پاســداران انقاب اســامی بــا اســتفاده از ماهواره 
بــر ســه مرحلــه ای قاصد از کویر شــاهرود ماهــواره نــور ۲ را در مــدار ۵۰۰ 

ــرار داد. کیلومتری زمین ق
ماموریــت ایــن ماهــواره سنجشــی و شناســایی اســت و ماهــواره نــور ۲ با 
ســرعت 6/7 کیلومتــر بــر ثانیــه و ۴۸۰ ثانیه پــس از پرتاب در مــدار ۵۰۰ 

کیلومتــری قــرار گرفت.
بنــا بــر ایــن گــزارش، اولیــن اقــدام فضایی ســپاه ۲۱ مــاه قبل و در ســال 
۹۹ بــا قــرار دادن ماهــواره نــور یــک آغــاز شــد و برغــم پیش بینی هــای 
عمــر یکســاله ، ماهــواره ی نــور همچنــان زنده و فعــال اســت و اطاعات 

خــود را بــه زمیــن منتقــل می کنــد.

سپاه دومین ماهواره خود به 
نام »نور۲« را به فضا پرتاب کرد

علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان :

۱۱ کاميون حامل روغن خوراکی 
فاقد مجوز در کرمان توقيف شد

بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس کرمــان، ســردار 
عبدالرضــا ناظــری افــزود: مامــوران یــگان تــکاوری ۱۱۴ شهرســتان 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 - زاهــدان مســتقر شــدند.
وی ادامــه داد: در ایــن رابطــه مامــوران پلیــس بــا پایش چندین ســاعته 
ایــن محــور، ۱۱ دســتگاه کامیــون عبــوری حامل انــواع روغــن خوراکی 
جامــد و مایــع را متوقــف کردنــد کــه پــس از اســتعام 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 
ــه  ــوز ک ــد مج ــی فاق ــن خوراک ــن روغ ــون ۲۰۰ ت ــداد کامی تع
کارشناســان ارزش آن هــا را ۳۰ میلیــارد ریــال بــرآورد کردنــد 
کشــف کردنــد و راننــده ایــن کامیــون هــا بــه مراجــع قضایــی و 

ــی شــدند. ــی معرف تعزیرات

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

گروهــی از دانشــمندان چینــی مدعی شــدند واکســنی را ســاخته اند کــه می تواند 
محافظــت دوگانــه در برابــر ویروس کرونا و آنفلوانــزا ایجاد کند و با موفقیت روی 

مــوش هــا آزمایش شــده اســت.
ــل از  ــه نق ــارس ب ــزاری ف ــت خربگ ــم و پیرشف ــروه عل ــگار گ ــزارش خربن ــه گ ب
ســی جی تی ان، گروهــی از دانشــمندان چینــی مدعــی شــدند واکســنی را 
ســاخته اند کــه می توانــد محافظــت دوگانــه در برابــر ویــروس کرونــا و آنفلوانــزا 

ــش شــده اســت. ــت روی مــوش هــا آزمای ــا موفقی ــد و ب ایجــاد کن
محققــان دانشــگاه فــودان مســتقر در شــانگهای واکســن جدیــد را در مطالعه ای 
کــه اخیــراً در مجلــه ویروس شناســی منتــرش شــد، ارائــه کردنــد و گفتنــد کــه بــا 
ادغــام دامنــه اتصــال گیرنــده SARS-CoV-2 به ســاقه حفظ شــده هامگلوتینین 

H7N9، یــک ایمونــوژن طراحــی کردنــد.
بــر اســاس تحقیقــات منتــرش شــده، زمانــی کــه واکســن ســاخته شــده بــا نــام 
ــر هــم آنتــی  ــه طــور موث CoV/Flu-AdC68 روی مــوش هــا آزمایــش شــد، ب
بادی هــای هــدف گیــر SARS-CoV-2 و هــم آنتــی بادی هــای ضــد آنفلوانــزا را 
 H7N9 2 )شــامل انــواع در حــال ظهور آن( و عفونــت-SARS-CoV القــا کــرد و از

ــرد. محافظت ک
H7N9 یــک ســویه آنفلوانــزای پرنــدگان اســت و بــه احتــامل زیــاد در بهــار همه 

گیــر می شــود.
بــه گفتــه ایــن مطالعــه، نتایــج نشــان می دهــد واکســن جدیــد بــه عنــوان یــک 

رویکــرد امیدوارکننــده بــرای مهــار  دو بیــامری کرونــا و آنفلوانــزا اســت.



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما
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ــد ..... : ،تحصیــات: مقطــع  ــام پــدر: علــی ، متول ــه اکبــرزاده ،ن شــهید عبدال
راهنمائــی و مجــرد، تاریــخ شــهادت: 67/۳/21 ، محل شــهادت: شــلمچه ومزار: 

اســماعیل آبــاد بخــش نــگار
زندگینامه:

شــهید عبدالــه اکبــرزاده در روســتای اســماعیل آبــاد از توابــع نگار به دنیــا آمد. 
بــا اینکــه دانــش آمــوز درس خوانــی بــود امــا بدلیل مشــکات مالی و نیــاز پدر 
بــه کمــک فرزنــدان، 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 65/5/۳ بــا اشــتیاق عــازم جبهــه مــی شــود و دوران 
خدمــت را بــا حضــور در میــدان 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 

مخــارج زندگــی...                   راوی: مــادر شــهید، خانــم حــوری اکبــرزاده
ــاد مــی داد،  ــه مــا قــرآن ی ــدن کنــارش مــی نشســتیم. ب موقــع قــرآن خون
اشــکاالتمونو برطــرف مــی کــرد.   راوی: خواهــر شــهید، خانــم مریــم اکبــرزاده
وقتــی موهامــون پیــدا 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 صلــوات 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 می دیدیــم 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 خــدا بــود. از جملــه ســر ســفره، بســم اهلل اول غــذا و شــکر بعــد غــذا از 
جملــه عادتــاش بــود.                                          راوی: خواهــر شــهید

گفتــن: عبدالــه اکبــرزاده بایــد بــره ســربازی. گفت: باشــه؛ رفت شناســنامه اش 
رو برداشــت و بــرای 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 میــدادم. قبــول نمــی کــرد، مــی گفت: 
بــرا چــی بــه مــن پــول مــی دی؟! اونجــا آتــش اســت و گلولــه؛ بــازار و خریدی 

نیســت، ایــن پــول رو بــذار بــرا جهــاز خواهــرام ...
                                                            راوی: پدر شهید، آقای علی اکبرزاده

لباس های خدمتشو نمی گذاشت ما بشوریم،خودش می شست.
برامــون از جبهــه، روســری ســوغات آورد. یکــی هــم تو جیبــش بود. پرســیدم: 

اون روســری بــرا کیــه؟ گفــت: بــرا نامزدمه...
از جنــگ کــه مــی پرســیدیم دلــداری 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  
چــراغ رو روشــن کــرده، امــا کســی نبــود. صبــح خبــر دادنــد که عبداله شــهید 
شــده و تو ســردخونه بردســیر هســت ...  راوی: پدر شــهید، آقای علی اکبرزاده
خــواب دیــدم بــا یــک آقــای ســبز پــوش کــه نمــی تونســتم صورتشــو ببینم، 
آمــد. ازش در مــورد اون آقــا پرســیدم، گفــت: ایشــون حضــرت اباالفضل)علیــه 

السام(هســتند  و مــن پشــت سرشــون هســتم ...
                                                    راوی: خواهر شهید، خانم مریم کریم زاده
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سحر از دامن نرگس بر آمد نوگلی زیبا 
گلی کز بوی دلجویش جهان پیر شد برنا

چه صبح آمد ز دریای کرم برخاست امواجی 
که عالم غرق رحمت شد از آن امواج روح افزا
  خدا را ز آستین آمد برون دست درخشانی
که خط نسخ اعجازش کشیده بر کف موسی 
سحر در نیمه شعبان تجلّی کرد خورشیدی

که از نور جبینش شد منّور دیده زهرا
  قدم در عرصه عالم نهاد آن پاک فرزندی 
که چشم آفرینش شد ز نورش روشن و بینا
چه مولودی که همتایش ندیده دیده گردون

  چه فرزندی که مانندش نزاده مادر دنیا
  بصورت شبه پیغمبر بصولت تالی حیدر

به سیرت حّجت داور ولّی والی واال
رخ او الله رضوان خط او سبزه رحمت
لب او چشمه کوثر قد او شاخه طوبی 

شهنشاه َقَدر قدرت که فرمان همایونش
چو منشور قضا گردد به هر کون و مکان اجرا
به ختم انبیا ماند چو خواند خطبه در منبر

به شاه اولیاء ماند چو تازد بر صف اعدا
لب لعل روانبخشش چو آید در سخن روزی 

پی بوسیدنش آید فرود از آسمان عیسی 
جهان پیر چون یعقوب شد سرگشته و حیران

که شد آن یوسف ثانی به چاه غیب ناپیدا
  بیا ای خسرو خوبان حمایت کن تو از قرآن
  که شد پا مال دین حق ز شّر و فتنه اعدا

شها چشم انتظاران را ز هجران جان به لب آمد 
بتاب ای کوکب رحمت چو خورشید جهان آرا
ز حد بگذشت مهجوری ز مشتاقان مکن دوری

رخ ماه ای نکو منظر مپوش از عاشق شیدا
  شبی در کلبه احزان قدم بگذار تا گردد
شب تاریک ما روشن لب خاموش ما گویا
تو گر لشکر بر انگیزی سپاه کفر بگریزد

تو گر از جای برخیزی نشیند فتنه و غوغا
بیا ای کشتی رحمت که دنیا گشته طوفانی
چو کشتیبان توئی ما را رهان از جنبش دریا

توئی فرمانده مطلق امام و حّجت بر حق
توئی بر شیعیان سرور توئی بر بندگان موال
»رسا« در مقدمت امروز اشک شوق افشاند

به اّمیدی کز آن خرمن بچینند خوشه  ای فردا
شعراز: دکتر قاسم رسا

ایشــان بــا تبریــک اعیــاد شــعبانیه بــه خصــوص 
ــن عیــد ســعید را روز شــکوفایی  نیمه شــعبان، ای
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 عاقــه و انــس 
بیشــتری داشــتند و امیدواریــم خداونــد، بــه همــه 
ظرفیــت روحــی اســتفاده هر چــه بیشــتر از برکات 

ایــن مــاه را عنایــت فرمایــد.
ــرگان  ــس خب ــه ای، مجل ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــام  ــتحکام نظ ــم در اس ــی مه را دارای نقش آفرین
اســامی خواندنــد و افزودنــد: شــرط تأثیرگــذاری 
همــه نهادهــای قانونــی از جمله مجلــس خبرگان، 
عمــل بــر اســاس وظایــف و حــدودی اســت کــه 
قانــون اساســی بــرای آنهــا مشــخص کــرده اســت.

ایشــان در همین زمینــه افزودنــد: مجلس خبرگان 
بایــد ضوابــط دقیــق قانونــی را در قبــال کســی که 
ــه  ــری اســت و کســی ک ــگاه رهب ــون در جای اکن
ــه  ــس ب ــن مجل ــدگان همی ــا رأی نماین ــا ب بعده

ــد. رهبــری انتخــاب می شــود، اعمــال کن
رهبــر انقــاب ســایر دســتگاهها از جملــه دولــت 
ــه ضوابــط  ــه عمــل ب و مجلــس را نیــز موظــف ب
قانونــی دانســتند و گفتنــد: دولــت بایــد از قوانیــن 
مجلــس تبعیت کنــد و مجلس نیــز مطلقــاً در کار 

اجــرا وارد نشــود.
ــام را  ــتحکام نظ ــه ای، اس ــت اهلل خامن ــرت آی حض
منجــر بــه قــدرت و قــوت ملــی دانســتند و گفتند: 
قــدرت ملــی بــرای هــر کشــوری حیاتــی اســت و 
هــر ملتــی اگــر اســتقال، ســرافرازی، اســتفاده از 
منابــع حیاتی بر مبنــای اراده خود، و ایســتادگی در 
مقابــل خواســت هــای دیگــران را می خواهــد، باید 
قــوی باشــد و گرنــه در حــال ضعف و ذلــت و ترس، 

مــدام نگــران طمــع ورزی بیگانــگان خواهــد بــود.
ــب و  ــری مرک ــی را ام ــدرت مل ــاب، ق ــر انق رهب
مجموعــه ای بــه هــم پیوســته خواندنــد و در بیــان 
ــر و  ــاوری« و »تفک ــم و فن ــد: »عل ارکان آن افزودن
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 
سیاســت ورزی و چانــه زنــی بــرای تأمیــن منافــع 
ــه و جهــان«، »فرهنــگ و  ــی در عرصــه منطق مل
ســبک زندگــی«، و »منطــق جــذاب و تأثیــر گــذار 
ــدرت  ــای ق ــر بازوه ــا« را از دیگ ــر ملت ه ــر دیگ ب
ملــی خواندنــد و گفتنــد: جــذب ملت هــا بــرای هر 
کشــور عمــق راهبــردی ایجــاد می کند که بســیار 

مهــم اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای با بیــان نکتــه ای مهم 
افزودنــد: هیــچ یــک از ایــن بازوهــای قــدرت ملــی 
نبایــد بــه نفــع یــک رکــن و بــازوی دیگــر قطــع 

شــود.
ــه،  ــن زمین ــد مصــداق در ای ــر چن ــا ذک ایشــان ب
پیشــنهادهایی نظیــر صرف نظــر کــردن از حضــور 

ــه دســت دشــمن و  ــه ب ــدادن بهان ــرای ن منطقــه ای ب
ــا انصــراف از پیشــرفت علمــی در زمینــه هســته ای  ی
را، ضربــه بــه قــدرت ملــی خواندنــد و افزودنــد: حضــور 
ــوت بیشــتر  ــردی و ق ــا عمــق راهب ــه م ــه ای، ب منطق
ملــی می دهــد چــرا از آن صرف نظــر کنیــم؟ پیشــرفت 
علمــی هســته ای هــم بــه تأمیــن نیازهــای کشــور در 
ــر  ــر صرف نظ ــود و اگ ــوط می ش ــک مرب ــده نزدی آین
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: ســاده لوحانه تر و ناشــیانه تر از 
پیشــنهاد کســی کــه می گویــد قــدرت دفاعــی را برای 
حســاس نشــدن دشــمن، کاهــش دهیــم وجود نــدارد.
ایشــان تأکیــد کردنــد: در طــول زمــان، از ایــن 
ــراد مطــرح شــده کــه  ــر ای پیشــنهادهای سســت و پ
همــه آنهــا ابطال پذیــر بــود و ابطــال هــم شــد و اگــر 
بــه کســانی کــه می خواســتند برخــی بازوهــای قــدرت 
ــد،  ــن کار داده می ش ــازه ای ــد، اج ــع کنن ــی را قط مل
ــه  ــود ک ــه ب ــی مواج ــرات بزرگ ــا خط ــروز ب ــران، ام ای
بــا اراده و عنایــت خداونــد، امــکان عملــی شــدن ایــن 

پیشــنهادها بــه وجــود نیامــد.
رهبــر انقــاب، در پرداخــت بیشــتر ارکان اقتــدار ملــی، 
افزودنــد: مســائلی کــه به طــور مســتقیم بــه توده هــای 
مــردم بــاز می گــردد 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 آیــت اهلل خامنــه ای، تأثیــر بی بدیــل حضــور 
مــردم در صحنــه را علــت تاش شــیاطین بــرای اغوای 
مردم دانســتند و گفتند: شــیاطین بــا ابزار رســانه دائماً 
ــا  ــای بی مبن ــن حرف ه ــج دروغ و تزیی ــال تروی در ح
ــه نفــس  ــاد ب ــا کاهــش ایمــان و اعتم ــا ب هســتند ت

عمومــی، ملــت را مأیــوس و ناامیــد کننــد.
ــوای  ــی اغ ــدف نهای ــا ه ــواص را ب ــوای خ ــان، اغ ایش
مــردم، دســتور کار مهم دشــمنان برشــمردند و گفتند: 
مســتکبران جهــان، در ســنگین ترین جنگ نــرم تاریخ 
بــا ملــت ایــران، درصددنــد کســانی را که عنــوان، امکان 
و احیانــاً ســوادی دارنــد اغــوا کننــد تــا آنهــا، توده هــای 

مــردم را بفریبنــد و از حقیقــت و واقعیــت دور ســازند.
رهبــر انقــاب، »مزدورپــروری، حرام خوارســازی، تهدید 
و تطمیع« را جزو روشــهای مختلف دشــمن خواندند و 
افزودنــد: ایــن جنــگ نــرم ســنگین، البته نشــان دهنده 
قــوی شــدن زیرســاخت هــا و امکانــات جبهــه حــق 
اســت کــه چالــش بــا جبهــه حــق را دشــوار کــرده و 
ــات  ــب ذهنی ــرای تخری ــرم ب ــگ ن ــه جن دشــمن را ب

مــردم کشــانده اســت.
ایشــان، شــمار زیــادی از خــواص و پرورش یافتــگان بــا 
بصیــرت، پــر انگیــزه و مؤمــِن حــوزه و دانشــگاه بویــژه 
مجموعه هــای متعــدد جوانــان را اســتوانه های واقعــی 
در مقابــل تقّاهــای دشــمن دانســتند و تأکیــد کردند: 
راه مقابلــه بــا جنــگ نــرم پیچیــده دشــمن همچنانکه 

بارهــا گفته ایــم جهــاد تبیین اســت یعنی همــان چیزی 
کــه امیرالمؤمنیــن در نامــه به حســنین علیهم الســام از 

ــد. ــاد کرده ان ــا زبان هــا« ی ــه »جهــاد ب آن ب
ــت  ــه موفقی ــپس الزم ــه ای س ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــگ  ــا در جن ــانی ابزاره ــن را »به روزرس ــاد تبیی در جه
نــرم« دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: همچنانکــه دیگــر 
ــی  ــای قدیم ــخت از ابزاره ــای س ــوان در جنگ ه نمی ت
اســتفاده کــرد، در جنــگ نــرم نیــز بایــد ابزارهــای خــود 
را بــه روز کنیــم البتــه بعضــی شــیوه های قدیمــی ماننــد 
منبــر و مداحــی همچنــان اثرگــذار و بــدون جایگزیــن 

. هستند
رهبــر انقــاب، وضعیــت کشــور در بخــش ســخت افزارِی 
جنــگ نــرم و فضــای مجــازی را نســبتاً خــوب و البتــه 
ــکاران  ــور و هم ــت رئیس جمه ــود و هم ــد بهب نیازمن
برشــمردند و گفتنــد: امــا بخــش نرم افــزاری یعنــی بیان 
ــت و  ــد تقوی ــذاب نیازمن ــیوه های ج ــا ش ــو ب ــخن ن س

ــوآوری اســت. ن
ــرم را  ایشــان، بهتریــن و مؤثرتریــن ســاح در جنــگ ن
»تبییــن مفاهیم عالی اســامی« دانســتند و افزودنــد: در 
زمینــه مســائل معرفتی، ســبک زندگــی اســامی و بیان 
آیین هــای حکمرانــی اســامی همچــون مردمــی بــودن، 
ــودن،  ــرف نب ــرافی و ُمس ــودن، اَش ــادی ب ــی و اعتق دین
ــم نبــودن و مــورد ظلــم واقــع نشــدن، حرفهــای  و ظال
ناگفتــه، جــّذاب و شــیرینی بــرای دنیــا وجــود دارد کــه 

بایــد بــه خوبــی تبییــن شــود.
ــاد  ــری از جه ــه دیگ ــه ای وج ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــادی  ــی م ــردن راه پیشــرفت و تعال ــن را »جــدا ک تبیی
ــد:  ــد و گفتن ــا« خواندن ــا و کج راهه ه ــت از بیراهه ه مل
ایــن تفکیــک بــه معنــی جداســازی بــر مبنــای منافــع 
ــر اســاس  ــد ب ــی نیســت بلکــه بای خویشــاوندی و حزب
ــام  ــم نظ ــت عظی ــرآن و حرک ــام و ق ــه اس ــاد ب اعتق
اســامی، راه صحیــح از بیراهه هــا جــدا و روشــن شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 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، دنیامــداران، دیــن را نیز وســیله 
هوســرانی و شــهوترانی خــود قــرار می دهنــد همچنانکه 
ــه  ــد بنی امی ــی مانن ــام، گروههای ــدر اس ــی در ص حت

ــد. ــه عمــل می کردن اینگون

 *باســام بــا گردوخــاک وطوفانهــا ی شــدید چنــد 
روز گذشــته تمامی درختان خروجی شــهربه ســمت 
کرمــان وبوتــه هــای اطــراف جــاده تــا دوراهــی نــگار 
همــه را کاور پاســتیک گرفتنــد مســئولین محترم 
بویــژه دوســتداران محیــط زیســت بایــک حرکــت 
جهــادی ایــن معضل شــکل گرفتــه را برطــرف کنند                                                                                                                                             

901۳----87                                                
*ســام ضلــع غربی گلســتان شــورا اســفالت شــداما 
ضلــع غربــی ان مخصوصــا ورودی بــه بلــوار بســیار 
ــع  ــا اب جم ــه درآنه ــی دارد ک ــا ی عمیق ــه ه چال
میشــود و بخشــی هــم درپیــچ خیابــان خاکیســت 
ــن معضــل رابرطــرف  ــاش ای انشــااهلل شــهردار پرت
ــگزار             91---9۳82 ــون وسپاس ــد ممن کنن

*ســام جهاد تبییــن به عنوان بیــان دســتاوردها ی 
انقــاب دربرابــر هجمــه هــای دشــمنان اســت امروز 
ــدازی  ــان ســعی دربران ــادی ان ــی اســتکبار وای تمام
نظــام اســامی وســلطه مجــدد برکشــورمان را دارند 
پــس بایــد هــم میهنــان عزیــز بــرای حفــظ امنیــت 
و ســامت جامعــه د ربیــان حقایــق تاشــی زیــادی 
داشــته باشــیم تــا توطئــه ها دشــمنان خنثی شــود 
به امید خدا                                          90----916۳

ــه  ــی ک ــای اساس ــی کااله ــا گران ــام و ب ــن ای *درای
قــرار بودبــا اســتقرار دولــت جدیــد کاهــش پیداکنند 
ــد  ــی مخصوصــا درشــب عی ــری از ارزان ــرا خب ظاه
نیســت ســیب زمینــی کیلویــی 12تــا 15هزارتومان 
و... بــرای خیلــی از دهکهــای پایین ســخته خدابخیر 

ــام را ؟                57----9122 ــن ای ــد ای بگذران
*باســام ایــن طــرح هرشــهروندیک درخت توســط 
ــبز و  ــای س ــاد فض ــی درایج ــدام خوب ــهرداری اق ش
تکثیــر اکســیژن و کــم کــردن گاز کربنیــک اســت 
و اســتقبال مــردم هــم از ایــن طــرح خــوب گــزارش 

ــون              18----91۳85 ــت ممن ــده اس ش
*امیــد اســت بــه توافقــی دســت یابیم که دشــمنان 
ایــران، 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 ایــران را تامین 
کنــد                                               48----91۳۳

ــرات  ــت تغیی ــر دول ــاه از عم ــت 6م ــرا باگذش *چ
اساســی ســمتها در اســتان شــکل نگرفتــه و همــه 
ــرات ؟       60----90۳۳ ــر تغیی ــرکارند و منتظ س

یهود و مسیحیت و انتظار رهبر موعود

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری:

جهادتبیین ، راه مقابله با سنگین ترین جنگ نرم تاریخ کشوراست 
دشمن به مزدور پروری وحرام خوارسازی بدنبال اغوای خواص ومردم است

بــه رغــم دشــمنی تاریخــی شــدید میــان یهــود و مســیحیان، به پندار کُشــن عیســی بن 

مریــم بــه دســت یهــود، پیــروان هــر دو دیــن در قــرن 19 و 20 میــادی، 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 بــرای پشــتیبانی دولــت ارساییــل 

بســیج شــدند.9 در ســال 1980، ســازمانی 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.

اعضای سفارت معتقدند:اگر ارساییل نباشد، مکانی برای بازگشت مسیح نیست.

ـ مســیحی، با نام  بافاصله پس از راه اندازی ســفارت، جشــن بین املللی ســالیانه یهودی 

»عیــد عریــش« برگــزار شــد و بیــش از هــزار روحانــی مســیحی در آن رشکــت کردنــد و در 

ســال 1982، ســه هــزار رهــر مذهبــی مســیحی در آن حضور داشــتند.

»ســفارت بیــن املللــی مســیحیان« یکــی از ســازمانهای مهمــی بــود کــه بــرای شــنیدن 

مذاکــرات کمیســیونهای کنگــره آمریــکا، بــه هنــگام طرح جریــان نــرد عربها بــا ارساییل، 

بــه ویــژه بــر رس قــدس، دعوت می شــد. در ســال 1985، رهری مســیحیان صهیونیســت، 

کنفرانســی در »بــال« ســوییس برگــزار و اعــام کــرد:

مــا گروههایــی از دولتهــای مختلــف و مناینــدگان کلیســاها، در اینجــا گــرد آمــده، در ایــن 

ســالن کوچــک کــه در 88 ســال پیــش دکــر »تئــودور هرتــزل« بــه همــراه 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: 

 ]Indespensationalism[ دولــت ارساییل را تأیید می کنیم.در آمریکا، کنیســه ای بــه نــام

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 1983، ریــگان 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 erth ]ســیاره فانــی بزرگ زمین[ 

نوشــته »هــال لیندســی«، )Hal Indsey( اســت کــه نخســتین بــار در ســال 1970 منتــر 

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 همــراه عربها 

و هــم پیانانشــان، بــه ارسائیــل حملــه مــی کنــد. ایــن کتــاب تأکیــد دارد: ارتــش نظامــی 

ارسائیــل بــر نیروهــای رش پیــروز مــی شــود و پــس از نــرد »هرمجیــدون«، وضــع بــرای 

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.

شهیدی که ۳ روز تحصن کرد
ــم  ــلیامنی برای ــین رسدار س ــه جانش ــا اینک ــت ت گذش
ــر  ــرد و گفــت: آقاســعید ۳ روز پشــت دف ــف ک تعری
حــاج قاســم بــه حالت تحصن نشســته بــود. می گفت: 
برگــه مــرا امضــا کنیــد تــا بــه ســوریه بــروم. در عــراق 
خــری از شــهادت نیســت. حرف هــای آقاســعید را 
ــه حــاج قاســم منتقــل کــردم. رسدار گفــت:  ــی ب تلفن
راســتش در چهــره شــهید انصــاری، شــهادت را می بینم. 
ــاز دارم.  ــه او نی ــرود دیگــر برمنی گــردد. مــن ب ــر او ب  اگ
ــان در  ــک حالش ــود، کم ــار ب ــون مستش ــرم چ هم
جنــگ بــود. بــه همیــن خاطــر رشطــی بــرای همــرم 
داد.  انجــام  روزه  را ۲۰  رشط  آن  او  کــه   گذاشــت 
در نهایــت چــون قــول و قــرار گذاشــته بودنــد، بعــد از 

امضــای برگــه، شــهید انصــاری راهــی ســوریه شــد.

اشعار والدت امام  عصر)عج(

حجاب اجباری بخش اول!             
ایــن ســوال کــه شــما بــا حجــاب اجبــاری موافقیــد یــا مخالــف ؟  ســؤال صحیحــی نیســت؛ اگــر 
محــدوده ســوال روشــن شــود کــه حجــاب اجبــاری یعنــی چــه ؟ و منظــور اجبــار در کجــا اســت ؟ 

نادرســت بــودن ایــن ســوال خــود را نشــان مــی دهــد .
یــک وقــت حجــاب بعنــوان یــک امــر عقالئــی یــا یــک امــر ایمانــی و دینی مطــرح اســت؛ یعنی 
مــن مــی خواهــم بــه طــرف مقابلم مســئله حجــاب را یا بعنــوان یک فکــر و اندیشــه جدیــد و برتر 
معرفــی کنــم کــه او هــم آنــرا بپذیــرد، یــا بعنــوان امــری ایمانــی و الهــی ابــالغ کنــم کــه بــه آن 
ایمــان بیــاورد؛ بدیهــی اســت کــه ابــزار اجبــار در این دو محــدوده اساســا بی معنا اســت؛ نه اجبــار در 
اندیشــه و فکــر؛ و نــه اجبــار در ایمــان و بــاور، هیچکــدام معنــا نــدارد و امکان پذیر نیســت تا بگوئیم 

شــما بــا آن مخالفیــد یا موافــق ؟! 
و یــک وقــت حجــاب بعنــوان 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 بعنــوان یکــی از قوانیــن اجتماعــی در ایــن جامعــه 
تعریــف شــده و بــه تصویــب رســیده اســت؛ در اینجــا نیــز ســوال از اینکــه آیــا بــا حجــاب اجبــاری 
موافقیــد یــا مخالــف ســوال بــی جائــی اســت؛ زیــرا اجبــار در اینجــا بــه معنــای پایبنــدی و اصــرار 
بــر اجــرای قانــون اســت و مخالفــت بــا اجــرای قانــون، نظــری نیســت کــه در میــان افــراد عاقل و 

فهمیــده طرفدار داشــته باشــد.
قوانیــن، هنجارهایــی هســتند کــه توســط حکومتها بــه عنــوان 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؛ مثــال در ایــران قانــون اینگونــه وضــع شــده کــه اتومبیلها از ســمت راســت حرکت 
مــی کننــد؛ بــه هــر دلیلــی - خــواه درســت یــا غلــط - قانونگــذار این سیســتم را وضــع کــرده و به 
مرحلــه اجــرا گذاشــته اســت و پلیــس راهنمائــی و رانندگــی ضامــن اجــرای 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 چــرا مــا را اجبــار مــی کنیــد ؟ اگــر مــا بــرای حــل ایــن مشــکل اجتماعــی، و رعایــت حقوق 
شــهروندی ایــن گــروه، ایــن ســوال 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 ســوال بــه ایــن نحــو غلــط اســت. تــا زمانــی کــه قانــون ایــن 
کشــور حرکــت از ســمت راســت اســت، اجبــار در اجــرای آن درســت اســت و موافقــت یــا مخالفت 
گــروه هــای اجتماعــی نمــی توانــد در آن نقشــی داشــته باشــد. به هــزار و یــک دلیل هم کــه ثابت 
کنــم حرکــت از ســمت چــپ بهتــر اســت و مــن آنــرا مــی پذیــرم و مــی پســندم، اگر تخلــف کنم 
و بخواهــم بــه رای و نظــر و پســند خــودم عمــل کنــم بــا مــن برخــورد میشــود و بعنــوان مجــرم 
بــاز خواســت مــی شــوم جریمــه مــی شــوم و اگــر تمــرد کنــم محرومیتهــای اجتماعــی متعــددی 

گریبانگیــر مــن خواهد شــد.
بلــه مــی توانــم بــرای مخالفــت با ایــن قانــون بــا قانونگــذار 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 ســوال 
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 الــزام و اجبــار بــر اجــرای ایــن قانــون جدیــد حکمفرمــا 

اســت و اینبــار خــودم طرفــدار و مدافــع ایــن اجبار هســتم !.


