
لزوم اقدام سریع مسئولین برای کاهش و 

رفع فقر زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار

از کار فرهنگی مشترک 

در زمینه کاهش جرم استقبال می کنیم

دستگیری قاطعانه اراذل واوباش
 در سیرجان

هرکجا مدیریت های متعهد، مؤمن، و دلسوز 
برسرکاربودند با عقل و درایت کار کردند
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پایان نزدیک عملکردهای ضعیف، رانت بازی های گسترده و شبکه های فساد اقتصادی؛

بسیاری از مسئولین فاسد به زودی رسوا خواهند شد
دولت عدالت محور نیاز اصلی کشور است

پیامبر اکرم )ص(:
داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید. حدیث هفتــه
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حاج محمدرضا پناهنده، قدیمی ترین زرگر سیرجان؛حاج محمدرضا پناهنده، قدیمی ترین زرگر سیرجان؛

رعایت حقوق مردم و انصاف، حالل مشکالت استرعایت حقوق مردم و انصاف، حالل مشکالت است
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سالمندان برای تزریق 

دوز دوم واکسن عصرها 

مراجعه کنند

دستور آیت ا... رئیسی 
برای پیگیری قطعی مکرر 
برق و افزایش غیرقانونی 

قیمت نان

حضرت آیت ا... خامنه ای در پاسخ 
به نامه های مبارزان فلسطینی؛
دل های ما با شماست 

پیروزی نهایی را 
خواهید دید
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4 خرداد ماه 1400

خبـر
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان گفت: هم زمان با 

سفر استاندار کرمان به شهرستان جیرفت و در راستای 

عملیات  استان،  حمل ونقل  زیرساخت های  تکمیل 

اجرایی ۲۲ کیلومرت دیگر از بزرگراه جیرفت – بافت – 

سیرجان آغاز شد.

به گزارش پایگاه خربی راه و شهرسازی )جنوب کرمان(، 

محمد ساردویی در سفر استاندار کرمان به شهرستان 

جیرفت اظهار داشت: با حضور استاندار کرمان، مناینده 

اسالمی،  شورای  مجلس  در  عنربآباد  و  جیرفت  مردم 

فرماندار جیرفت، امام جمعه بخش ساردوئیه و مسئوالن 

محلی عملیات اجرایی ۲۲ کیلومرت دیگر از بزرگراه های 

جنوب استان کرمان در محور جیرفت - بافت - سیرجان 

با اعتباری به مبلغ ۲۵۴۰ میلیارد ریال آغاز شد، این 

بزرگراه یکی از شاهراه های اصلی استان هست و جنوب 

و رشق کشور را به استان های مرکزی و غربی متصل 

خواهد کرد.

وی در خصوص حجم عملیات اجرایی صورت گرفته در 

این بزرگراه توضیح داد و گفت: طول این بزرگراه ۲۸۵ 

کیلومرت که ۰۱۱ کیلومرت از آن در حوزه راه و شهرسازی 

جنوب کرمان قرار دارد، تاکنون ۲۳ کیلومرت آن به صورت 

چهار خطه در حال بهره برداری و در ادامه ۴ کیلومرت 

دیگر بعد از پل کلدان در دست اجرا است که در امسال 

به بهره برداری خواهد رسید.

اعظمی مناینده مردم شهرستان های جیرفت و عنربآباد 

ضمن  مراسم  این  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 

در  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  خدمات  برشمردن 

حوزه راه سازی، گفت: روند راه سازی در جنوب کرمان 

همچنان ادامه دارد و برای رفع موانع پیش رو باید با 

همچنین  و  استانی  مدیران  کمک  و  مردم  مشارکت 

وزارت راه و شهرسازی موانع را برداریم و پیگیر بودجه 

کافی برای پروژه ها خواهیم بود.

دوره مربیگری سطح یک فوتسال آسیا از امروز در سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی گل گهر با تدریس سید 

محمد ناظم الرشیعه رسمربی تیم ملی فوتسال کشورمان آغاز شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال؛ این دوره به دو بخش آنالین و حضوری تقسیم شده که بخش آنالین 

آن، از تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه به مدت ۴ روز برگزار شد و از دوم لغایت چهارم خردادماه بخش حضوری دوره 

آغازشده است که ناظم الرشیعه، مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا کار آموزش این دوره را بر عهده دارد.

در این دوره ۱۵ نفر از مربیان فوتسال دارای مدرک مربیگری سطح یک کشور، شامل ۱۳ سیرجانی و دو مربی 

از شهرهای زرند و رفسنجان رشکت کرده اند.

بر اساس این گزارش هدف از برگزاری این دوره، ارتقا سطح دانش مربیان فوتسال از طریق آموزش جدیدترین 

اصول و قوانین مربیگری و مسائل فنی عنوان شده است.

با حضور رسمربی تیم ملی و مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا؛

دوره مربیگری سطح یک فوتسال آسیا در سیرجان آغاز شد

طول  روز  چند  فقر  پدر!  پرسید:  پدرش  از  مالنرصالدین  پرس 

ثرومتند  بعدازآن  گفت:   پرس  روز.   ۴۰ گفت:  مال  می کشد؟ 

می شویم؟  مال گفت: نه پرسم. عادت می کنیم. چه دردناک و 

ناراحت کننده است که در کشوری ثرومتند هنوز مردمانی برای 

تهیه مایحتاج اولیه زندگی شان دچار مشکل امرارمعاش باشند. 

حتی مدتی است که  تفریح، گردش و مسافرت را فراموش کرده اند. 

ادامه  و  فقر جان می گیرد  کریه  با چهره  که  غم زده ای  روزهای 

می یابد و زمانی که فقر با بیکاری پیوند خورد وضع به مراتب بدتر 

هم خواهد شد. نتیجه آن می شود که در کنار دیدن صحنه های 

غم بار و تأسف برانگیز، شاهد دیدن کودکان کاری خواهیم شد که 

برای کمک به معیشت خانواده به کار گرفته می شوند و با این سن 

کم و با آن دست های کوچک نان آور خانواده می شوند و به اجبار 

شاهد نابرابری ها در آشفته بازاری می شوند که محکوم به زندگی در 

آن هستند. کودکانی که لوح روحشان سفید و پاک است و زمانی 

که امید به آینده را برای رسیدن به آرزوهایشان از دست می دهند 

به تدریج به افرادی بزه کار تبدیل می شوند. فقر باعث می شود که 

آن ها به مرور کارهایی را انجام دهند که اگر فقیر نبودند انجام این 

کارها حتی در مخیله شان هم منی گنجید. فقر انگیزه روی آوردن 

به کج روی ها را زیاد می کند و بسرتساز انحرافات مختلف می شود. 

فقر انسان را به هر سویی سوق می دهد: اعتیاد، فساد، فحشا، 

خودکشی و ...  این الگوها ارثی هستند که از نسلی به نسل بعد 

را مجبور  به ناچار آن ها  با فقر و نداری  سپرده می شود. زندگی 

می کند تا از یک زندگی با یک روش خاص به اجبار پیروی کنند 

که تأثیر آن در متامی الیه ها و زوایای پنهان و آشکار زندگی شان 

فشار  بار  زیر  متامدی  سال های  که  افرادی  می شود.  منودار 

اقتصادی و تورم کمر خم کرده اند و این تنش های اقتصادی ذهن 

و جسم آن ها را از کار انداخته است. وقتی هر روز با یک بحران و 

تنش جدید روبرو می شوند دیگر امیدی برایشان باقی منی ماند 

عواقب مصیبت بار فقر متام شدنی نیست. اولین تأثیر آن از بین 

رفنت فکر و اندیشه است. وقتی شخص نتواند با کار رشافتمندانه 

در حد رضورت مقدمات یک زندگی ساده را فراهم کند به اولین 

چیزی که برای تهیه مایحتاج به ذهنش خطور می کند تن می دهد 

و آن را انجام می دهد. اوضاع ناجوامنردانه ای است که کودکی شب 

گرسنه می خوابد درحالی که زیر پوست همین شهر چه مقدار غذا 

ارساف و دور ریخته می شود و ... مثال های فراوانی که می توان 

گفت و همه آن ها را به چشم دیده و به گوش شنیده ایم. 

ساختار اقتصادی بیامرگونه ایران، خود باعث بروز فقر و گسرتش 

آن شده است و متأسفانه طی سال های اخیر طبقه متوسط در 

حال از بین رفنت است و جامعه به دوطبقه مرفه و فقیر تبدیل 

می شود. بی انصافی است اگر متام مشکالت اقتصادی کشور را 

به  گردن تحریم های ناجوامنردانه بیندازیم. قیمت ها هیچ ثباتی 

ندارند و تورم عالوه بر اثر منفی بر قدرت خرید و افزایش فقر؛  باعث 

شده  هم  ناهنجار  رفتارهای  و  اجتامعی  اسرتس های  پیدایش 

است. وقتی شخص متام مدت، در فکر امرارمعاش باشد کجا 

وقت برای دینش می گذارد؟ وقتی شخص بی عدالتی، تبعیض، 

فاصله طبقاتی، اختالس و ... را در کشوری اسالمی می بیند اگر 

به دین شک کند مقرص کیست؟  جواب سؤاالت ذهن خسته 

آن ها را چه کسی خواهد داد؟ وقتی زنی برای امرارمعاش مجبور 

به تن فروشی شد مقرص کیست؟ جواب روح زخم خورده او را چه 

کسی خواهد داد؟  اسالم دین عدالت و برابری است. تأکید دین 

اسالم بر رفع فقر و مبارزه با آن در کنار جلوگیری از انباشت ثروت 

و زراندوزی نشان می دهد که فقر و ثروت پیامدهای منفی در 

زندگی فرد و جامعه دارد که اگر اقدام مناسب از طرف فرد و دولت 

صورت نپذیرد مشکالت گسرتده و افسارگسیخته ای در جامعه 

رخ خواهد داد. رفاه طلبی سبب طغیان در برابر خدا، همراهی با 

ظاملان،  لذت گرایی و غرق شدن در کامیابی ها را دارد. امام علی 

)ع(، فزونی ثروت را مایه هالکت، طغیان و فساد دانسته اند. فقر و 

نداری هم آثار گسرتده ای در جامعه دارد که این آثار در زمینه های 

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و  اجتامعی مشاهده می شود که هر 

یک می تواند در باال رفنت میزان جرائم نقش زیادی ایفا کند. 

اگر مردم دغدغه معیشت نداشته باشند جا برای اعامل دینی، 

خودبه خود باز می شود. اگر مدام بر مسئله دین، خدا، قیامت هم 

پرداخته شود برای آن ها معیشت حرف اول را می زند. به قول معروف 

شکم گرسنه ایامن ندارد. در جامعه ای ثرومتند و اسالمی باید برای 

تحقق عدالت اجتامعی کوشید و سیاست های عادالنه در توزیع 

درآمد و تجارت را در جهت رفع فقر انجام داد که این امر همت 

مسئولین امر را می طلبد. در هر صنف و رده ای که قرار دارند متام 

تالش و کوشش خود را برای فقرزدایی انجام دهند. 

اگر شام مسئولی هستید که می توانید  مرهمی بر زخم های 

جسم و روح خسته کودکان، زنان و مردانی باشید که در 

معطل  می کنند  سپری  به سختی  را  روزها  مرزوبوم  این 

منانید و از متام توان و نیروی خود برای رفع فقر بکوشید  

و دراین بین با توجه به اهمیت جایگاه زن در اجتامع که 

است  جامعه  افراد  سایر  تربیت  و  سازندگی  نقش  هامن 

زنان  فقر  رفع  و  کاهش  برای  مناسب  ابزارهای  از  باید 

بی رسپرست و رسپرست خانوار استفاده منود. خوشبختانه 

همیشه مردم سهم بسزایی در مشارکت های مردمی خیرانه 

داشته اند. گروه های فعال در زمینه امور خیریه راهکارهای 

رضبتی و ُمسکن موقتی برای کاهش آالم و دردهای هم 

به صورت  که  راهکارهایی   بر  باید  اما  دارند   خود  نوعان 

بلندمدت و  ادامه دار باشد متکی شد. 

در این جهان نابرابر اگر ذره ای انسانیت برایامن باقی مانده 

درد  درد،  نباشیم.  بی تفاوت  فقر  برابر  در  باید  باشد 

بی تفاوتی است. چه در مقام یک مسئول و چه در مقام یک 

شهروند نسبت به رفع فقر هر کاری که از دستامن برمی آید 

انجام دهیم.

به خدا قسم که کس را مثر آن قدر نبخشد

که به روی مستمندی در بسته باز کردن

عواقب مصیبت بار فقر متام شدنی نیست؛

لزوم اقدام سریع مسئولین برای کاهش و رفع فقر زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار

عمومی  روابط  هفته  از  روز  آخرین  خردادماه،  دوم  با  هم زمان 

سال ۱۴۰۰، برگزیدگان نخستین جشنواره نگارش »چراغ روشن 

رابطه« معرفی شدند.

رفسنجان،  رسچشمه  مس  مجتمع  عمومی  روابط  از  نقل  به 

پس از انجام بررسی اولیه و داوری نهایی این جشنواره که ویژه 

کارکنان روابط عمومی های استان کرمان برگزار شد، از میان آثاِر 

راه یافته به مرحله نهایی، با توجه به نزدیکی امتیازات کسب شده 

و تنوع در موضوع و قالب آثار، جمعًا ۱۵ نوشته به عنوان آثار برتِر 

رابطه«  روشن  »چراغ  نگارش  جشنواره  نخستین  تقدیر  شایسته 

انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، آثار عباس بلوردی و محمدجواد شهبا از 

نیروهای روابط عمومی رشکت سنگ آهن گهرزمین جزو آثار برتر 

شایسته تقدیر جشنواره انتخاب شده اند.

نخستین  هدایای  اهدای  و  اختتامیه  آیین  است  گفتنی 

جشنواره نگارش »چراغ روشن رابطه«، با همکاری روابط عمومی 

رسچشمه  مس  مجتمع  عمومی  روابط  و  کرمان  استانداری 

مجموعه  کتاب  همچنین،  می شود.  برگزار  به زودی  رفسنجان، 

آثار برتر این جشنواره نیز تدوین و منترش خواهد شد.

و  معدنی  داخلی رشکت  روابط عمومی شامره ۲۳ نرشیه  و  ارتباطات  هفته  مناسبت  به 

صنعتی گل گهر به ویژه نامه این هفته ملی اختصاص داده شده که به همت همکاران 

در مدیریت روابط عمومی و امور بین امللل رشکت گل گهر در ۸ صفحه تهیه و منترش 

شده است.

فرمانده انتظامی سیرجان گفت: با حضور به موقع و مقتدرانه پلیس، 4 

نفر اراذل واوباش هنگام رضب وجرح احدی از شهروندان دستگیر شدند.

اظهار  خصوص  این  در  ایران نژاد  محمدرضا  رسهنگ  رکنا،  گزارش  به 

یک  بر  مبنی   110 پلیسی  فوریت های  مرکز  اعالم  پی  در  داشت: 

از  نفر   4 توسط  وحشت  و  رعب  ایجاد  و  رسد  سالح  با  درگیری  مورد 

شهر  محالت  یکی  در  شهروندان  از  احدی  رضب وجرح  و  اراذل واوباش 

پلیس  کار  دستور  در  ویژه  به صورت  موضوع  بررسی  بالفاصله  سیرجان 

قرار گرفت.

وی افزود: تیم های گشتی پلیس در کمرتین زمان ممکن در محل حارض 

شدند و طی عملیاتی مقتدرانه و منسجم 3 نفر از این اراذل واوباش را در 

محل دستگیر کردند و یکی از آنان که با حمله قصد خلع سالح مأموران 

را داشت با رضب گلوله به پای او دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان خاطرنشان کرد: این اراذل واوباش 

دارای سوابق متعددی ازجمله نزاع و درگیری، عربده کشی، ایجاد رعب 

و وحشت و اخالل در نظم و امنیت عمومی هستند که پس از معرفی به 

مرجع قضائی روانه زندان شدند.

امنیت  و  نظم  مخالن  با  مقابله  اینکه  به  اشاره  با  ایران نژاد  رسهنگ 

عمومی و افزایش احساس امنیت برای شهروندان همواره در دستور کار 

پلیس قرار دارد اظهار داشت: به هیچ عنوان اجازه منی دهیم هیچ فردی 

این آرامش و امنیت را به خطر بیاندازد.

به مناسبت گرامیداشت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر گلزار 

شهدای سیرجان عطرافشانی و غبارروبی شد.

غبارروبی  و  عطرافشانی  مراسم   ،۱۴۰۰ خردادماه  سوم  دوشنبه  روز 

گلزار شهدا به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور 

انتظامی،  و  نظامی  نیرو های  فرماندهان  ویژه،  فرماندار  امام جمعه، 

مسئوالن و خانواده های معظم شهدا برگزار شد و حارضان ضمن قرائت 

فاتحه و تجدید میثاق با آرمان های واالی شهدا، مزار آنان را عطرافشانی 

و غبارروبی کردند.

این  حاشیه  در  سیرجان  شهرستان  ویژه  فرماندار  بهاءالدینی  سهراب 

مراسم گفت: زنده نگه داشنت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس 

وظیفه تک تک مردم و مسئوالن نظام جمهوری اسالمی است و ما تالش 

خاطره  و  یاد  نگاه داشنت  زنده  با  مختلف  مناسبت های  در  می کنیم 

را  خود  وظیفه  از  کوچکی  بخش  مقدس،  دفاع  سال  هشت  شهدای 

نسبت به آن ها که متام هستی خود را با خدا معامله کردند ادا مناییم.

برگزیدگان نخستین جشنواره نگارِش »چراغ روشن رابطه« معرفی شدند؛

درخشش روابط عمومی گهرزمین در جشنواره »چراغ روشن رابطه«
انتشار نشریه داخلی شرکت گل گهر

 با موضوع هفته ارتباطات و روابط عمومی

به مناسبت سوم خرداد صورت گرفت؛دستگیری قاطعانه اراذل واوباش در سیرجان

عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدای سیرجان

3
شماره 127

سه شنبه
4  خرداد  ماه 1400

گزارش

یادداشت

احمد پور پاریزی نژاد فعال فرهنگی سیاسی

با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری تنها راه 
است.  گری  مطالبه  کشور  مشکالت  از  برون رفت 
در سیرجان احقاق حقوق مردم مطالبه نمی شود، 
در سیرجان زمام امور در دست یک گروه و عده 
راه  آغاز  در  است.  تأسف بار  این  و  است  خاص 
منابع، ذخایر، سرمایه در سیرجان است  هستیم، 
اما مردم این شهر از منابع خدادادی خود محروم 
مانده اند، شأن سیرجان و جایگاه سیرجان آسیب 
جدی دیده است، معتقدم مسئولین این شهر باید 
اعتبار  و  بودجه  باشند  مردم  مطالبات  پاسخگوی 
در بخش ارتقا فرهنگ عمومی در سیرجان بسیار 
ناچیز است افزایش نرخ رشد جمعیت در سیرجان 
گرانی  که مسبب  است  پذیری  مهاجری  از  ناشی 
بخش  در  است  شده  زمینه ها  همه  در  سیرجان 
عمل  ضعیف  بسیار  هنرمندان  و  هنر  از  حمایت 
و  شاد  برنامه های  اجرای  درگذشته  است  شده 
بزرگ  شهرهای  از  خیلی  با  سیرجان  در  متنوع 
کشور رقابت می کرد، امروز رفتار جوانان این شهر 
به علت عدم توجه به تخلیه هیجانی دوران جوانی 
رفاهی  اماکن  نداشتن  مناسب،  فضای  نداشتن  و 

تفریحی رفته رفته تبدیل به معضل خواهد شد.

مسئولین سیرجان باید پاسخگوی 
مطالبات مردم باشند

حاج محمدرضا پناهنده، قدیمی ترین زرگر سیرجان؛

رعایت حقوق مردم و انصاف، حالل مشکالت است

جلسه ارتباط مستقیم مردم با مسئوالن پلیس راهور استان کرمان 

و رسارس کشور، ۵ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود.

دنبال  به  ناجا  کل  بازرسی  همگانی  نظارت  مرکز  اعالم  به  بنا 

مالقات  برای  شهروندان  حضوری  مراجعات  و  مکرر  متاس های 

رضایتمندی  افزایش  به منظور  و  ناجا  راهور  پلیس  مسئوالن  با 

شهروندان قرار است: جلسه ارتباط مستقیم مردم با رئیس پلیس 

در  تلفن ۱۹۷  از طریق  مسئول  مقام  این  معاونان  و  ناجا  راهور 

مرکز نظارت همگانی ناجا و هم زمان با حضور روسای پلیس راهور 

استان ها در دفاتر نظارت همگانی استان های رسارس کشور طی 

روز چهارشنبه ۵ خردادماه از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۱۱ و 

۳۰ دقیقه برگزار شود.

همچنین عالوه بر امکان متاس شهروندان رسارس کشور از طریق 

تلفن ۱۹۷ با روسای پلیس راهور استان ها، متاس با رئیس پلیس 

راهور ناجا و معاونان این مقام مسئول در مرکز نظارت همگانی 

امکان پذیر  نیز   ۰۲۱  -۲۱۸۶۴۴۴۴ تلفن  شامره  طریق  از  ناجا 

تاریخ  در  را  خود  مطالب  می توانند  شهروندان  همچنین  است، 

ذکرشده و در سایر ایام سال از طریق برقراری متاس با تلفن ۱۹۷ 

مطرح و پیگیری کنند.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  حافظی،  محمدعلی 

انتظامی  نیروی  سیاسی  عقیدتی  واحد  مسئول  با  دیدار  در 

زمینه  در  فرهنگی مشرتک  کار  از  گفت:  شهرستان سیرجان 

کاهش جرم استقبال می کنیم.

در این دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 

در  پژوهشی  فعالیت های  انجام  اهمیت  به  اشاره  با  سیرجان 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  گفت:  هرن  و  فرهنگ  حوزه 

دارد.  را  انتظامی  نیروی  با  مشرتک  کار  یک  انجام  آمادگی 

به همین منظور می تواند در حوزه عوامل جرم زا فعالیت های 

انتظامی  نیروی  و  ارشاد  اداره  سوی  از  مشرتکی  پژوهشی 

مؤثری  اقدامات  جرم  کاهش  حوزه  در  بتوان  تا  شود  انجام 

انجام داد.

وی افزود: آمادگی داریم نشست مشرتکی با نیروی انتظامی 

برگزار کنیم. کارگروه های الزم را تشکیل دهیم و با همراهی 

توسعه  برای  و  را رصد کرده  فرهنگی شهر  فتا، فضای  پلیس 

فعالیت های فرهنگی مشرتک برنامه ریزی مناییم.

با کرونا سیرجان اعالم کرد: ساملندان عزیزی که  سخنگوی ستاد مقابله 

نوبت دور دوم واکسن کرونا ایشان فرارسیده، فقط در شیفت های عرصگاهی 

از ساعت 15 الی 19 با در دست داشنت کارت واکسن خود به تاالر حکیم 

واقع در ابتدای خیابان امیرکبیر جنب درمانگاه فرهنگیان مراجعه کنند.

وی در توضیح دلیل این تصمیم گفت: مدتی است که به نوبت تزریق دوز 

دوم تعداد زیادی از ساملندان عزیز رسیده ایم و به جهت جلوگیری از ازدحام 

جمعیت در نوبت صبح های مراکز واکسیناسیون 1 و 2 و جلوگیری از ابتال 

و شیوع بیشرت ویروس در جمعیت ساملندان مراجعه کننده که قرش حساس 

به کرونا را تشکیل می دهند تصمیم گرفتیم که تزریق دوز دوم اشخاص را در 

شیفت عرصگاهی تاالر حکیم انجام دهیم.

هم زمان با رسارس کشور؛

ارتباط مستقیم مردم با مسئوالن پلیس راهور در کرمان

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان سیرجان:

سالمندان برای تزریق دوز دوم واکسن عصرها مراجعه کننداز کار فرهنگی مشترک در زمینه کاهش جرم استقبال می کنیم

هم زمان با سفر استاندار کرمان صورت گرفت؛

آغاز عملیات اجرایی بزرگراه جیرفت- بافت- سیرجان

ساکنان ایران زمانی دیرتر به ثروت و فرصت کافی دست 
یافتند تا روی فلزات کارکنند و از آن ها زیورهایی بسازند 
در  بود،  معیشتشان  اوضاع  سختی  عمده اش  دلیل  که 
مقایسه با میان رودان و کناره های دره نیل که آب فراوان 

و کشاورزی آسان داشتند.
به  بشر  ماهر  در دستان  دیرباز  از  قیمتی  و سنگ های  فلزات 
شکل های تزیینی درآمده، همچون زیور شخصی یا از جهت حیث 

اجتماعی و نهایتاً در راه آداب آیینی به کاربرده شود.
در سده های بعدی زرگران آن قدر توانگر شدند که مرکز نخستینی 
برای زرگری و نقره کاری در تپه حصار دامغان که واقع بر جاده 
معادن سنگ الجورد بدخشان قرار داشت واقع گردید. گرچه 
زیورها و اشیا گران بهایی که در آنجا ساخته می شد از ظرافت و 
تمام کاری بسی به دور بود. بااین همه زیورهای مسی و رشته هایی از 
مهره و دانه به رنگ ها و ترکیبات گوناگون از میانه دوره مفرغ پیش 

به دست آمده است.
طالفروشی یکی از شغل هایی است که خیلی از افراد وسوسه 
داشتن آن را یک بار هم که شده در ذهن خودشان داشته اند و با 
توجه به سرمایه اولیه می شود، این طور گفت که درآمد خوبی دارد 
شاید شما هم دوست داشته باشید که یک دکان طالفروشی راه 

بیندازید اما اطالعات کافی در خصوص این شغل نداشته باشید.
دراین باره سؤاالتی ذهن را درگیر می کند که برای پاسخ به آن ها 
باید از اهلش پرسید، سؤاالتی مانند بررسی شغل طالفروشی، 
درآمد و هزینه ها، تاریخچه شغل طالفروشی در سیرجان و اولین 
زرگر، آیا هنوز هم راه اندازی طالفروشی سود دارد؟ هزینه راه اندازی 

طالفروشی چقدر است؟
از این  رو بهترین گزینه که به گواه کاسبان و مغازه داران خیابان 
بازار معرفی شد حاج آقا پناهنده طالفروش قدیمی سیرجان هست، 

مردی خوش رو و مردم دار.
او می گوید من محمدرضا پناهنده اصالتاً کرمانی متولد 1320 و 

دارای شش فرزند، یک پسر و پنج دختر می باشد.
توسط یکی از اقوام خود به نام آقای دعوتی که در اداره دارایی آن 

زمان کار می کرده به کرمان آمده است و از طریق اقوام من گفته 
بود که در سیرجان کسی در کار زرگری نیست و خواستند تا بیایم 

به سیرجان.
حدود شصت پنج سال پیش شاگرد مرحوم گنج غفاری اولین زرگر 
سیرجانی بودم که اولین مغازه طالفروشی را راه اندازی کرده و شغل 

زرگری را راه انداختم.
آقای پناهنده می گوید قبل از هر چیز باید تذکر دهم که یکی از 
شغل هایی که کراهت دارد شغل زرگری می باشد و خودش را مثال 
می زند و می گوید شخص پناهنده با شصت سال تجربه و استاد 
زرگران سیرجان و پیشکسوت هستم بااین حال عیار طالی 18 را 
باتجربه و تخصص خودم که ره گیری می کنم بازمی بینم دو شماره 
یا سه شماره اشتباه شده است. لذا ازاین جهت می گویم کراهت دارد 
چون احتمال خطا وجود دارد و از جهت دیگر شغل زرگری شغل 
ترس آوری برای کاسبان این شغل شده است چون هرلحظه بیم 
آن می رود که در یک لحظه تمام زندگی یک کاسب مورد سرقت 
قرار بگیرد؛ همین طور که تاکنون برای خود من اتفاق افتاده است. 
پناهنده می گوید چندین سال پیش مغازه خود من مورد دستبرد 
قرار گرفت و تمام دارایی من به یغما رفت و سارقان هم به دام 

نیفتادند.
بااین حال او معتقد است هرچه خیر انسان باشد همان اتفاق می افتد 

و خداوند بهترین خیرخواه و نگه دارنده انسان می باشد.
وی در مورد کسانی که تمایل دارند پا به این شغل بگذارند می گوید 
از جهت بهتر شدن کار و تجربه این افراد شاید چندین بار اشخاص 
کارآموز را در امتحان گرفتن مردود کنم و به آن ها توصیه می کنم تا 
بروند شهرهای بزرگ و زیر نظر استادکاران این شغل تجربه بیاموزند 
و کسب مهارت کنند تا در مسیر کارشان به مشکل نخورند، چون با 
یک محک شناخت طال و نوع عیار و ساخت را می توان باتجربه زیاد 
یاد گرفت البته تا جایی که امکانش باشد راهنمایی می کنم و برای 

گرفتن جواز کسب معرفی می کنیم.
او می گوید برای شغل زرگری سرمایه مالک نیست و در این شغل 

اول باید ایمان قوی، صداقت و امانت داری داشت.
صداقت در رفتار و قانع بودن به حق خود که شامل رعایت حدود 
شرعی درگرفتن درصدها است از اولویت های مهم در این شغل 

است.
او می گوید که اآلن نزدیک دو سال است که وضعیت کاسبی 
طالفروشان به شدت زیاد تنزل پیداکرده و کسی برای خرید طال 
مراجع نمی کند و اکثر مردم فروشنده هستند تا خریدار؛ این به 
خاطر وضع بد اقتصادی است که در جامعه است، نداشتن توان 
مالی مردم و گرانی افسارگسیخته و هم چنین بیماری کرونا خیلی 

روی بازار طال تأثیر گذاشته است.

در ادامه با خواندن یک بیت شعر و خنده می گوید؛
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل هزاران نکته می باید 

به غیراز حسن زیبایی
از آقای پناهنده در رابطه با زوج های جوان که قصد خرید طال دارند 
سؤال می کنم که ایشان می گوید خداوند همیشه برای 2 کار رزق 
و روزی معینی مشخص کرده است، یکی ازدواج و دیگری خرید 
خانه. او می گوید اکثریت کاسبان دارای سال خمسی هستند و تا 
حد مقدور و توان در بحث کمک به این افراد حاضر و باید به خداوند 
توکل کنند. او می گوید باید جوان ها قانع باشند و در شروع زندگی 

خیلی سخت گیری نکنند، صبر و توکل داشته باشند.

وی از خاطرات کاری خود می گوید: حدود بیست سال پیش اول 
صبح 2 نفر جوان وارد مغازه شدند و من در حال چیدن طالها 
در ویترین بودم که آن 2 نفر بعد از چند سؤال و قیمت گرفتن با 
گرفتن اسلحه کلت کمری به طرف من درخواست طال کردند که 
در آن لحظه یک شوک به من وارد شد و فقط حس کردم حضرت 
ابوالفضل )ع(، بیرون از مغازه ایستاده و فقط در آن لحظه با فریاد 
نام مبارک حضرت عباس )ع(، یک ترس در وجود سارقان حس 
کردم و آن ها فکر کردند کسی بیرون از مغازه هست و با پرتاب 
یک صندلی که بسیار سنگین بود به طرف آن ها باعث فرار آن ها 
شد. دزدها هم با ترس مغازه را ترک کردند و به طرف خیابان 17 
شهریور فرار کردند که در همین حین و با تیراندازی به پای یک نفر 

ظرف 24 ساعت دستگیر شدند.
قدیمی ترین زرگر سیرجان در پایان برای کلیه مردم آرزوی سالمتی 
و تندرستی دارد و می گوید: اگر دنبال عاقبت به خیری هستید دست 

از توسل به اهل بیت )ع( برندارید و همیشه به خدا توکل کنید.
 او معتقد است عزتی که خداوند در خانه اهل بیت قرار داده، در 
هیچ کجا پیدا نمی شود رعایت حق حقوق مردم و انصاف حالل 

مشکالت است.

بخش هفتم
شاخص هفتم: دارای مدیریت و کفایت

ازجمله شرایط رئیس جمهورمطلوب، برخورداری از مدیریت 
وکفایت می باشد.)1400/01/01(

مدیریت
وجود حاکم وامیر ومدیر برای جامعه ضروری است

و این مهم در کالم امام علی )ع( کامال روشن و مشخص است: 
البدللناس من امیر بر او فاجر)نهج البالغه، خطبه 40( مردم 
به زمامدار نیازمندند،خواه نیکوکارباشد وخواه بدکار؛چراکه 
صرف وجود حاکم، ازهرج و مرج همیشگی جلوگیری می 
نماید:وال غشوم ظلوم خیر من فتنه تدوم)غررالحکم ج 2 
ص30۵(ودربیان کلی وجهان شمول امیرالمومنین )ع( می 
فرمایند: ان لکل ماموم امامایقتدی به)نهج البالغه نامه4۵(.

درتعریف مدیریت آمده است :هنر و علم به کارگیری صحیح 
نحوی  سازمانی،به  اهداف  وصول  درجهت  امکانات  و  افراد 

که با موازین شرع مغایرت نداشته باشد.)مدیریت اسالمی، 
ص33(

فرهنگ جهاد  به  ای  ویژه  اهتمام  اسالمی  نظام  که  ازآنجا 
داشته ،مدیریت آن نیز مدیریت جهادی خواهد بود.

جهادی  مدیریت  رهبری  معظم  مقام  ژرف  درنگاه  لهذا 
مدنظربوده است.

انقالب درتعریف مدیریت جهادی، فرموده اند:  رهبر معظم 
توجه  که  است  این  اینجا  در  جهادی  مدیریت  معنای 
با یک چالش  بکنید که حرکت علمی کشور مواجه است 
خصمانه،که در مقابل این چالش خصمانه شما که مدیرید، 
باید بایستید؛ این شد حرکت جهادی و مدیریت دستگاه، چه 
مدیریت دانشگاه، چه مدیریت وزارت، چه مدیریت هربخشی 
عظیم،خواهدشد  عرصه ی  این  گوناگون  های  بخش  از 
یا  جهادی  اگرمدیریت   .)13۹3/04/11( جهادی.  مدیریت 
همان کار و تالش بانیت الهی و مبتنی برعلم وروایت حاکم 

است. حل  ...قابل  کنونی  درشرایط  کشور  مشکالت  باشد، 
)13۹2/10/23(

ویژگی های مدیرجهادی :
1. سعه صدر داشتن، رب اشرح لی صدری)طه آیه2۵(. از 
نشانه های سعه ی صدر می توان به حلم، متانت درشادی ها، 
مقاومت در مشکالت،تحمل افکار مخالف و پرهیز از مستی 

ریاست نام برد.
2. هوش، امیرالمومنین )ع( می فرمایند: من امارات الدوله 

الیقظه لحراسه االمور
و  بیداری  دولت،  بقای  دلیل  از  )غررالحکم،ج2،ص2۵4( 

هوشیاری در حفظ و حراست امور می باشد.
3.توانمندی های علمی وفنی

4.ابتکار ونوآوری
بلغ  اجتهاده  اعمل  من  )ع(:  علی  امام  وکوشش،  ۵.سعی 
مراده)غررالحکم ج2ص170(کسی که کوشش کرد، به مراد 

خود رسید.
کثیر  خیرمن  یدوم  قلیل  )ع(:  علی  ۶.پشتکار،امام 
ینقطع)غررالحکم ج2 ص81(کمی که مداوم باشد، بهتر از 

زیادی است که تداوم ندارد.
زین)غررالحکم،  الَشجاعه  )ع(:  علی  امام  7.َشجاعت، 

ج1،ص1۵(َشجاعت، زینت است.
حصن  الشهره  حسن  )ع(:  علی  امام  شهرت،  8.حسن 
نگهدارنده ی  شهرت،  القدره)غررالحکم،ج1،ص337(خوبی 

قدرت است.
۹.سخنوری، امام علی )ع(: رب کالم انفذمن سهام)غررالحکم، 

ج1ص37۶(چه بسیارند سخنانی که از تیر موثرترند.
متدین،  متعهد،  کارآمد،  انقالبی،  مانند  ویژگی هایی  و 
پیگیری، جهادی، خودباوری، اعتمادبه نفس، اعتمادبه کمک 

الهی، حکمت وخردگرایی درکارها و صداقت.
یک  هستیم،  مدیری  یک  ما  حاال  که  نباشد  جور  این 

به  مطلبی  یک  مسئله ای  یک  درباره ی  مسئولی هستیم، 
جوانب  نشده،  بررسی  نشده،  می رسد،کارشناسی  ذهنمان 
دیده نشده، این را نباید پرتاب کرد در فضای افکار عمومی 
...این خردگرایی وحکمت در مدیریت ها و در کارها است.

حکمت  و  خردگرایی  شقوق  ازجمله   )13۹2/0۶/0۶(
درمدیریت ها، استفاده ازظرفیت باالی کارشناسی است.

)13۹2/0۶/0۶(
مسئولیت پذیری: صداقت ومسئولیت پذیری باید درمدیران 
مسئولیت  که  است  مدیراین  هنریک  باشد.  داشته  وجود 
پذیری داشته باشد. برمبنای یک پایه منطقی،کار را انجام 
دهید ومسئولیتش هم بامن است. ازمسئولیت نباید هراس 

داشت)1381/0۶/04(
دلسوز  و  مومن،  متعهد،  مدیریت های  هرجا  ولسوز:  مومن 
برسرکاربودند و باعقل و درایت و ایمان و تعهد نسبت به 

مردم و نظام اسالمی کارکردند.

تنبیه به معنای ایجاد تغییر در یک رفتار ناخوشایند 
است که به دو روش: ارائه یک محرک ناخوشایند 
شامل تنبیه بی توجهی و فعالیتی و حذف یک 
محرک خوشایند »محرومیت« صورت می گیرد. 
پس سه نوع تنبیه بی توجهی، فعالیتی و محرومیت 
از لیست  داریم. همان طور که در مورد تشویق 
»بکنه ها« کمک گرفتیم، برای تنبیه می رویم 
سراغ لیست »نکنه ها« و یکی دو مورد را با رعایت 
اولویت انتخاب می کنیم. هرگز نباید انتظار داشت 
که تمام رفتارهای ناپسند کودک را یکجا بخواهیم 
تغییر دهیم. قبل از اعمال تنبیه با روش اصولی آن 
باید متذکر شد همان طور که در مباحث گذشته 
گفته شد جهت حصول هر نوع حرف شنوی و به 
دنبال آن تغییر رفتاری در کودکان ابتدا باید نیاز 
مبرم کودک به توجه و بازی با والدین را به طور 
صورت  این  غیر  در  چراکه  کرد.  تأمین  کامل 
شما تبدیل به والدین مستبدی خواهید شد که 
وظایف خود را انجام نمی دهید و انتظار دارید که 
او حرف های شما را گوش و قوانین شما را اجرا 
کند و این امکان پذیر نیست. هم چنین باید توجه 
داشت در هیچ مرحله ای از تغییر رفتار کودکان 
تنبیه بدنی را انتخاب نکنید چرا که جدا از دیگر 

تبعات منفی آن، کتک زدن را می بیند، یاد می گیرد 
و روی هم ساالنش اجرا می کند؛ اما برای اجرای 
روش های تنبیه، در ابتدا الزم است قبل از هر نوع 
تنبیه کودک، به او آگاهی بدهید و هرگز بدون 
دادن آگاهی از علت، او را تنبیه نکنید به او بگویید 
اگر فالن کار را بکنی، تنبیه خواهی شد و به محض 
اینکه فالن کار را کرد بگویید گفته بودم که اگر 
این کار را بکنی تنبیه می شوی. اولین نوع تنبیه 
که بی توجهی بود را که می تواند به صورت حرف 
نزدن با کودک، رفتن به اتاق فکر، صندلی تنهایی 

و... باشد اعمال کنید.
 بسته به سن کودک بین ۵ تا 10 دقیقه. مثالً: 
روی صندلی تنهایی بنشیند. صندلی باید دور از 
دسترس او به تلویزیون، وسایل بازی، آشپزخانه یا... 
باشد. در محل ترسناک نباشد، در این مدت هرگز با 
او صحبت نکنید، داد نزنید، هیچ کاری با او نداشته 
باشید و کامالً بی توجه باشید. در اجرای این تنبیه 
سه حالت پیش می آید: حالت اول: اگر کودک 
حاضر نشد روی صندلی بنشیند سراغ تنبیه شماره 
2 بروید. حالت دوم اگر حاضر شد پس از اتمام 
مدت زمان او مجدداً به او یادآوری کنید که تنبیه 
او به خاطر چه کار او بوده و حالت سوم؛ اگر کودک 
حاضر شد اما برای نشستن ادا درآورد، بحث کرد یا 

رفتارهای مشابه انجام داد، هر بار که این رفتارها را 
انجام داد، 2 دقیقه زمان جریمه او را بیشتر کنید. 
تا حدود 10 دقیقه بیشتر از زمان اولیه قابل تمدید 
است. اگر نشست در پایان مجدداً به او آگاهی دهید 
که علت تنبیه چی بوده ولی چنانچه بازهم مقاومت 
کرد سراغ تنبیه شماره 2 بروید؛ که تنبیه شماره 2 

و 3 را در سری بعد به آن خواهیم پرداخت.
یادآوری  برای  تنبیه  نوع  این  در  باشد  یادتان 
مدت زمان از ساعت استفاده کنید. تا کودک بر سر 
اینکه زمان صندلی تنهایی اش تمام شده یا نه با شما 
بحث یا صحبت نکند. بعد از تنبیه هرگز کودک 
را سرزنش نکنید با او بحث نکنید توهین نکنید 
چراکه کودک متوجه کار نامطلوب خود شده و 

پیامد آن راهم دیده است.
الزم به ذکر است شیوه های تغییر رفتاری و تشویق 
و تنبیه که تاکنون بررسی کردیم ویژه کودکان 4 تا 
11 ساله بود و شامل کودکان زیر 4 سال نمی شد. 
ازآنجاکه شیوه تربیت زیر 7 سال متفاوت است 
و در روایات هم داریم کودکان تا 7 سال آزادی 
بیشتری دارند، لذا برای کودکان 4 تا 7 ساله نسبت 
به کودکان 7 تا 11 ساله، این شیوه های ذکرشده را 
باید با سهولت بیشتر و رعایت اصول تربیتی مناسب 

این سن در نظر گرفت.

شیوه های تغییر رفتاری کودکان؛

روش های صحیح تربیت ویژه کودکان ۴ تا ۱۱ ساله

تبیین شاخص های انتخاب رئیس جمهور؛

هرکجا مدیریت های متعهد، مؤمن، و دلسوز برسرکاربودند با عقل و درایت کار کردند

از آقای پناهنده در رابطه با زوج های جوان که 
قصد خرید طال دارند سؤال می کنم که ایشان 

می گوید خداوند همیشه برای 2 کار رزق و 
روزی معینی مشخص کرده است، یکی ازدواج 

و دیگری خرید خانه.
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مرثیه ابوعتا
 عشق زمینی و تحول الهی

که  است  زمینی  عشقی  داستان  ابوعتا  مرثیه  کتاب  
رنگ می بازد و زمینه تحولی الهی را فراهم می کند.

عصر  در  که  است  شاعر  و  تبار  ایرانی  جوانی  ابوعتا 
امام کاظم )ع( زندگی می کند. او عاشق دختر یکی از 
امرای دربار به نام نعیمه می شود، اما به دلیل نداشتن 

جایگاه و ثروت در رسیدن به عشقش ناکام می شود.

شهید حسین نیازمردیشهید حسین نیازمردی
نام پدر عباس

تاریخ تولد : 1345/06/02
تاریخ شهادت: 1365/10/30

مزار مطهر شهید نیازمردی در گلزار شهدای شهرستان سیرجان واقع شده است

نارضایتیمردمازعدمتوجهمسئولینبهپارکوفضایسبزمنازلگلگهر

تمام نقاط مشرف به مرز را به دژ و قلعه مستحکم تبدیل کرده ایم

دستور آیت ا... رئیسی برای پیگیری قطعی مکرر برق و افزایش غیرقانونی قیمت نان

پایان نزدیک عملکردهای ضعیف، رانت بازی های گسترده و شبکه های فساد اقتصادی؛
بسیاری از مسئولین فاسد به زودی رسوا خواهند شد

دل های ما با شماست؛ پیروزی نهایی را خواهید دید

تسنیم: فرمانده کل سپاه در حاشیه بازدید و ارزیابی آمادگی های رزمی و دفاعی یگان های عملیاتی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در مرزهای 
جنوب شرق کشور ، مرزهای ایران اسالمی را غیر قابل نفوذ توصیف کرد و بیان داشت: در تمام طول خطوط مرزی ما با کشور های همجوار ، به ویژه 
کشور پاکستان در جنوب شرق ، برادران ما در مهندسی نیروی زمینی سپاه تمام نقاط مشرف را به دژ و قلعه مستحکم تبدیل کرده اند ؛ عالوه بر این 

جاده های وسیعی نیز در راستای مرز و  عمود بر آن ساخته شده است.
سرلشکر سالمی اظهار کرد: فعالیت سپاه در مناطق مرزی تنها به تامین امنیت مرزها خالصه نمی شود بلکه آنها در عمق قلب ها هم نفوذ دارند ، به 
طور مثال برادران سپاه در سیستان و بلوچستان بیمارستان های مجهزی  ساخته اند ، محرومیت زدایی کرده اند و از خود مردم برای بومی سازی امنیت ، 
اشتغالزایی،  تاسیس بازارچه مرزی و ....یاری گرفته اند و  تالش های گسترده ای را صورت می دهند تا هم مردم از ظرفیت های سپاه بهره ببرند و هم 

از امنیت برخوردار باشند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارش برخی اعضای شورای عالی قوه قضاییه درباره موضوع قطعی مکرر برق در 
روزهای گذشته، سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور را مأمور بررسی و پیگیری علت این قطعی ها کرد.

آیت  ا... رئیسی با اشاره به در پیش بودن تابستان و افزایش مصرف برق در این فصل تصریح کرد: این موضوع یکی 
از مصادیق اصلی حقوق عامه است و نباید نسبت به تضییع آن بی توجهی صورت گیرد.

در حوزه مدیریت و حکمرانی و آسیب شناسی مستمر در جهت تحقق پیشرفت و رفع موانع، همواره نقد مسئولین و گشایش کانال ها و راه های صحیح 
نقد از موضوعات مغفول بوده است و دولت عدالت محور نیاز اصلی کشور است. این وضعیت کنونی در موقعیت مکانی کوچک تر مانند شهرستان 
آن چنان  گرانه  اصالح  و  دلسوزانه  نقد هرچند  مقابل  در  که  مسئولینی  می باشد.  امر  مسئولین  برای  بلکه عجیب تری  و  غریب تر  موضوع  سیرجان 
عملکردهای ضعیف و علیلی دارند که به جای پذیرش نقد، اقدام به راهکارهای مغرضانه مانند شکایت و یا تخریب می کنند و حس اقتدارگرایی ناشی 
از کمبود عزت نفسشان را تعمیم موقتی می دهند اما در بلندمدت این عملکردهای ضعیف، رانت بازی های گسترده، شبکه سازی برای فساد اقتصادی، 
البی برای منافع باند و گروه های نزدیک به خودشان و نزدیکانشان آن ها را در منجالب فساد غرق خواهد کرد. همان گونه که مفسدان قبلی با سمت ها 

و عنوان های بزرگ و کوچک غرق شدند و طعم ذلت را در این دنیای فانی چشیده و حق نابخشودنی بیت المال را در آخرت باید جواب بدهند.
به زودی و در یک سری گزارش های مستند، مدارک و یافته های جدیدی از شبکه های سازمان یافته فساد اقتصادی در شهرستان منتشر خواهد شد 

و زوایای پنهانی افشا خواهد شد.

فارس: حضرت آیت ا... خامنه ای در پاسخ به نامه های اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 
)حماس( و زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین، مبارزه با غاصبان فلسطین را مقاومت در برابر ظلم، کفر و 
استکبار خواندند و تأکید کردند: دل های ما درصحنه مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام استمرار پیروزی های شما، دائم 

است.
متن پیام های رهبر انقالب اسالمی به این شرح است: برادر مجاهد جناب آقای اسماعیل هنیه اعّزه ا...، سالم علیکم، نامه ی 
جنابعالی را که در آن شرح و تحلیل جهاد اخیر فلسطین را مرقوم داشته اید، دریافت کردم. مبارزه ی شما، مقاومت در برابر ظلم 
و کفر و استکبار است و چنین مبارزه ئی مرضّی خداوند عزیز قدیر و مصداق: اِن تَنُصروا ا... یَنُصرُکم َو یَُثبِّت اَقداَمُکم است. به 

حول و قوه ی الهی پیروز خواهید شد و ارض مقّدسه را از لوث وجود غاصبان تطهیر خواهید کرد ان شاءا... .
برادر مجاهد جناب آقای زیاد نخاله وّفقه ا... و اَعانه، سالم علیکم، نامه ی برادرانه ی جنابعالی را دریافت کردم. جهاد بزرگ و 
پیروز شما برادران فلسطینی، چشم دوستدارانتان در سراسر جهان را روشن کرد. دل های ما درصحنه ی مبارزات شما حاضر و 

دعای ما برای دوام و استمرار پیروزی های شما، دائم است. وعده ی الهی راست است که فرمود: َو لََینُصَرنَّ ا... َمن یَنُصُره و شما پیروزی نهائی را خواهید دید ان شاءا... 
و بحوله و قّوته.
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